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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 10/2559

วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธบิดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สวรรคต
1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 17 ทาน ดังนี้
1) นายประจวบ กันธิยะ

ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม

2) พ.ต.อ. ดร. สรายุทธ สงวนโภคัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการกองปราบปราม

3) พันเอก โรมรัน ชูกาน
ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร)
ตําแหนงเดิม นายทหารปฏิบัติการประจํามณฑลทหารบกท่ี 39

4) นายมนัส ขันใส
ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอฝาง

5) รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด
ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

6) นายประพันธ คําจอย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

7) นางสุนันทา คงพากเพียร
ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ



๓

8) นาวาเอกหญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนากองธุรการ กรมอุทกศาสตร

๙) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรภาค 8
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 7

10) นางเพ็ชรดา นพวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีมุกดาหาร

11) นายวานิช คลายสงคราม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 7 จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 4 จังหวัดขอนแกน
12) นางบุษบา ศักรางกูร

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร

13) นายไพฑูรย พงษชวลิต
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสรางทางหลมสัก

14) นายชวัช วัฒธรรม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

15) นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมอาหารและเกษตรแปรรูป

สํานักบริหารการลงทุน 1
16) นายไพโรจน สัตยสัณหสกุล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย

17) นายคเชนทร บุญวงค
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการเขตเชียงราย  ธนาคารออมสินภาค 9

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2559
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม

2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.2 รายงานสภาพอากาศเดือนตุลาคม 2559 และการพยากรณอากาศเดือนพฤศจิกายน
2559
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.3 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดเชียงใหม
3.4 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2559

ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3.5 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือน ตุลาคม 2559

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.6 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน ตุลาคม 2559

ผูนําเสนอ: นางสาววิราชินี คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

3.7 รายงานสถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายวิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผูนําเสนอ: นางสาววิราชินี  คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

4.2 การจัดนิทรรศการ “บัวบาทยาตรา” และพิธีจุดเทียนถวายความไวอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูนําเสนอ: นางสาววิราชินี  คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
4.3 การเดินทางเขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.4 โครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2559

วันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
๖.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
๖.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)


