ระเบียบวาระการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่
ครัง้ ที่ 7/๒๕๖๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยการ และผ่านทางระบบ Zoom Meeting
--------------------------เรื่องระเบียบก่อนวาระประชุม
1. การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จานวน 3 ประเภท 4 รางวัล ได้แก่
1.1 สือ่ มวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น จานวน 2 รางวัล คือ
1.1.1 นายเกรียงไกร รัตนา
ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี (ศูนย์ข่าวเนชั่นทีวี ภาคเหนือ)
1.1.2 นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย นักสื่อมวลชนชานาญการ
1.2 สื่อมวลชนประเภท สิง่ พิมพ์ดีเด่น จานวน 1 รางวัล คือ
- นางอุบลนัดดา สุภาวรรณลิ้มเจริญ บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ไทยนิวส์
1.3 สื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดีย (Social Media) จานวน 1 รางวัล คือ
- นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์
สานักข่าวท้อปนิวส์ และ Online News CM
(กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่)
2. การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยประจาหมู่บ้าน ประจาปี 2564
จานวน 3 รางวัล ได้แก่
2.1 รางวัลชนะเลิศ คือ บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 1 ตาบลหนองแหย่ง อาเภอสันทราย
2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 คือ บ้านลวงเหนือ หมูท่ ี่ 5 ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด
2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสัน
ป่าตอง
(ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
3. แนะนาผู้บริหารที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย คือ
3.1 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
3.2 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว (เชียงใหม่)
3.3 นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 1 (ผ่านทางระบบ Zoom)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครัง้ ที่ 6/๒๕๖๔ เมือ่ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
๓.๑ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่)
๓.๒ การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๓.๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด) (สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่)
๓.2.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑)
3.2.3 รายงานผล ...

-2๓.๒.3 รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ด้ านอุตสาหกรรม การค้า
และการลงทุน (สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
4.๑ โดยการชี้แจง
4.๑.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล (สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
4.1.2 ผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม่.(สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงใหม่)
4.๒ โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องวาระงานสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
วันที่
12 สิงหาคม ๒๕๖๔

เวลา

งาน
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ประจาปีพุทธศักราช 2564
30 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
เชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/๒๕๖๔

สถานที่
อยู่ระหว่างรอหนังสือ
จากกระทรวงมหาดไทย
ห้องประชุม 3 ชั้น 3
และผ่านทางระบบ
Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรตามฤดูกาล (สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
6.2 การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการ
9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน (สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
6.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (สถำนีพัฒนำ
ที่ดินเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๗ แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ
๗.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวีระพันธ์ ดีอ่อน)
๗.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัฐพล นราดิศร)
๗.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)
๗.๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน)
๗.๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
---------------------------

