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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2559

วันพฤหัสบดีท่ี 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
1. ภาพยนตรสั้นของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบรางวัลรถจักรยานยนตแกผูโชคดีท่ีไดรับรางวัลใหญ ในงาน Unseen Lanna 2016

จํานวน 1 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2559 จํานวน

18 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลการประเมินประสิทธิภาพ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถ.-อปท) ประจําป 2559 ในระดับดีเดน  จํานวน 7 แหง (สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)

5. การมอบโลประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ป วันคลายวันสถาปนาสํานักงาน
ประกันสังคม  จํานวน 1 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)

6. การมอบของท่ีระลึกการแขงขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส ครั้งท่ี 8(8th ASEAN Schools Games)
จํานวน 10 ราย (สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 3 ทาน
1) นายวิชัย ประทีปทิพย

ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดลําปาง

2) พ.ต.อ. ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร
ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรเชียงดาว
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักแผนการตางประเทศ
3) นางสาวโมรีพัฐฐ ลําเจียกเทศ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก
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1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ
พ.ศ.2559 จํานวน 12 ทาน

1) นายมงคล สุกใส
ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

2) นายไพรัต เศียรสมาน
ตําแหนง เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม

3) นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ
ตําแหนง นายอําเภอเวียงแหง

4) นายสุรพล วงศชัย
ตําแหนง ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง

5) นายกองเกียรติ จันทรหิรัญ
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1

6) นางดวงมาลย ศรีกิจวิไลกุล
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3

7) นางพัฒนาพร ณ ถลาง
ตําแหนง ผูปกครองสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน

8) นางอารีรัตน เทียมทอง
ตําแหนง ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

9) นายชวลิต ชื่นจิตตศิริ
ตําแหนง สรรพากรภาค 8

10) นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ
ตําแหนง สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2

11) นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล
ตําแหนง นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม

11) นายสมพงษ ทองสถิต
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7

12) นายทวี อุปสุขิน
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2559

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนกันยายน
2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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3.4 รายงานสภาพอากาศเดือนกันยายน 2559 และการพยากรณอากาศเดือนตุลาคม
2559
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.6 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดเชียงใหม
3.7 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 3

ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝน
หลวงภาคเหนือ

3.8 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2559
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

3.9 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนกันยายน 2559
ผูนําเสนอ: นายแพทยไพศาล  ธัญญาวินิชกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

3.10 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกันยายน 2559
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 10/2559

วันศุกรท่ี 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

4.1 การรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.2 การจัดงานพิธีประจําเดือน ตุลาคม 2559
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.3 รายงานผลความคืบหนาโครงการศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2559
ผูนําเสนอ: พล.ต.กรีพล  อุทิตสาร  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม (ทหาร)

4.4 โครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน
ผูนําเสนอ: นายประจวบ   กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.5 โครงสรางหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

4.6 สรุปผลการดําเนินงาน Unseen Lanna 2016
ผูนําเสนอ: นายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
๖.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล  สุกใส)
๖.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)


