
ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม

ครั้งที่ 1/2560

วันจันทรที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ

โทรศัพท 053-112708-9



๒

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2560

วันจันทรท่ี 30 มกราคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ แก นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรแกบุคคลท่ีไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด

จํานวน 7 รางวัล (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโลและเข็มเชิดชูเกียรติผูใชภาษาไทยดีเดน ระดับประเทศประจําป พ.ศ.2559 แก

นายเทพศิริ สุขโสภา (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีผูมีคุณธรรม จริยธรรม แก

ดาบตํารวจกมล  คําหม้ัน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
5. การมอบเกียรติบัตรยกยองคนดีของสังคม แก นายณัฐพงษ  กนกธํารงแสง (สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม)
6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2560 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม  จํานวน

3 ทาน ดังนี้
๑) นายชูชีพ พงษไชย

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย

2) นางวิมลรัตน จันทรสกาว
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชีและการสอบบัญชี

3) นายสมถวิล ขัดสาร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและการพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและการพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2559
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนมกราคม
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 รายงานสภาพอากาศเดือนมกราคม 2560 และการพยากรณอากาศเดือนกุมภาพันธ
๒๕๖๐
ผูนําเสนอ: นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชานนท   คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมกราคม 2560

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 นโยบายและผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559
ผูนําเสนอ: นายสุรเดช  สมิเปรม   ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

4.2 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม
ใหประชาชน ประจําเดือนมกราคม 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 41 ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.4 การจัดงานสัปดาหวันมาฆบูชา  ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายประพันธ  คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
4.5 การจัดกิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ

จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายประพันธ  คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 2/๒๕๖๐

วันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว / 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)

๑) เรื่อง นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.2560

4.6 ประชาสัมพันธเทศกาลงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 16 ประจําป
2560
ผูนําเสนอ: นายชาตรี  กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง


