
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 4/2561

วันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การทําบันทึกขอตกลง (MOU) เพ่ือขจัดความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวตามโครงการ

อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนขจัดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม  โดย สํานักงานอัยการ
จังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

2. การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การบูรณาการความรวมมือการจัดการศึกษาใหแกพ้ืนท่ี
หมูท่ี 1 (หยอมบานหวยกุบก๊ับ) บานเมืองก้ืด ตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  โดย สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

3. การมอบเกียรติบัตรใหนักเรียนผูเขารวมการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ.
รุนท่ี 10 ประจําป 2561 โดย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนเมษายน 2561 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) กลาวอําลา

ตอท่ีประชุม  เนื่องในโอกาสไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับการแตงตั้ง/โยกยายใหตําแหนงท่ีในจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัว

ตอท่ีประชุม จํานวน 6 ทาน ดังนี้
1) นายปโยธร ปงใจ

ตําแหนงปจจุบัน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดฝาง

2) นายนราธิป ธารากรสันติ
ตําแหนงปจจุบัน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5

รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5

รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดฮอด
3) นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง

ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
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4) นางอัจฉรา ภิรมยกุล
ตําแหนงปจจุบัน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5

รักษาการในตําแหนง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๕
รักษาการในตําแหนง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดแมฮองสอน

5 นางสาวลัดดา แซลี้
ตําแหนงปจจุบัน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

6. นายสุรพล ปลื้มใจ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน

2561
ผูนําเสนอ: นางนวอร  เดชวรรณ   ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ

ธนาคารแหงประเทศไทย
3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนเมษายน 2561

ผูนําเสนอ: นายอนุชา  สุขสงวน  คลังจังหวัดเชียงใหม
3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤษภาคม 2561

ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
3.5 แผนปฏิบัติการฝนหลวง

ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ

3.6 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นายชานนท  คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนเมษายน 2561

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
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3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน 2561
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.9 รายงานสถานการณดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน 2561
ผูนําเสนอ: นายสมพล  แสนคํา   เกษตรจังหวัดเชียงใหม

3.10 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน
2561
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

3.11 สรุปผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ

และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนเมษายน 2561
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.2 ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ครั้งท่ี 36 ประจําปการศึกษา 2561
ผูนําเสนอ: นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 5/2561

วันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากีแขนยาว/ เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)
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