
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๙/2561
วันศุกรท่ี ๒๘ กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

********************************************
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนกันยายน 2561 (Infographics)
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

๒.๑ มอบเกียรติบัตรผูชนะการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับจังหวัด ประจําป
๒๕๖๑ จํานวน ๓ รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

๒.๒ มอบโลรางวัลและเกียรติบัตรใหแกผูท่ีไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุข
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป ๒๕๖๑ รวม ๒๕ รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม)

๒.๓ มอบประกาศนียบัตรแกอําเภอท่ีไดรับรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อําเภอ
สะอาด” ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๓ รางวัล (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)

๒.๔ มอบเงินรางวัลพรอมโลรางวัลแกผูชนะการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด หัวขอ “พอเพียง
วินัยสุจริต จิตอาสา” จํานวน ๓ รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

๒.๕ มอบโลรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกบุคคลผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน
ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถ่ินดีเดน และผูมีคุณูปการตอภาษาไทย จังหวัด
เชียงใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

๓. รับชม VTR แผนแมบทการพัฒนาพระมหาธาตุ เวลา ๘.๕๐ นาที (กองบิน ๔๑)
๔. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2561 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)
๕. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม  จํานวน ๒ ทาน คือ

๕.1 นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 สาขาสระบุรี

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
๕.๒ นางสาวปยา เบญจศิวกร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพง อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม

ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
จังหวัดเชียงใหม



๖. แจงรายชื่อผูบริหารและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการสังกัด
สวนกลางท่ีเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๔ ทาน  ดังนี้

๖.๑ นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๖.๒ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
๖.๓ นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
๖.๔ นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๖.๕ นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๖.๖ นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม
๖.๗ วาท่ีรอยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
๖.๘ นายชยุต ราชาตัน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๖
๖.๙ นางอุบลรัตน คงกระพันธ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
๖.๑๐ นายสมคิด รัตนบุรี ผูอํานวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
๖.๑๑ นายศุภกร ศรีศักดา ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม

๖.๑๒ นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค
สาขาเชียงใหม

๖.๑๓ นางวราพร วันไชยธนวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม

๖.๑๔ นางทิพาพร ทัศนภักดิ์ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตาม
การปลูกพืชเสพติด

๗. หัวหนาสวนราชการท่ีลาออกจากราชการ จํานวน ๑ ทาน  ดังนี้
๗.๑ นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
- พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และปพุทธศักราช ๒๕๖๑

- ขอบคุณหนวยงานท่ีชวยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2018-Run to
the sky วิ่งเฉียดฟา เม่ือวันอาทิตยท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๘/2561

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

๓.๑.๓ การรับเสด็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. ๒๕๖๑ (สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.

๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

๓.๑.๖ รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม (โครงการชลประทานเชียงใหม)
๓.๑.๗ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดินโคลนถลม (สํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๘ มาตรการควบคุมโคมลอย โคมควัน ในเทศกาลลอยกระทง (ท่ีทําการปกครอง

จังหวัดเชียงใหม และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๙ การลดอุบัติเหตุทางถนนในหวงเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม (สํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๑๐ การเตรียมความพรอมการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๑๑ การรณรงคการบริหารจัดการขยะ งดใชโฟม (สํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม และเทศบาลนครเชียงใหม)
๓.๑.๑๒ Smart City (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
๓.๑.๑๓ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Forum) สูเมืองศูนยกลางสุขภาพ

(Chiang Mai Medical and Health Hub) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๑๔ จังหวัดคุณธรรม (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๑๕ รายงานสถานการณกระเทียมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2561

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ น. การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ประจําป ๒๕๖๑

หองลีลาวดี ศูนยประชุม
และแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา



วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ น. การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หมายเหตุ รอหนังสือแจง
แนวทางการจัดพิธีจาก
กระทรวงมหาดไทย

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา

๑๓ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เฝารับเสด็จฯ พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา

๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เฝารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๐๐ น. การประกอบพิธีวันปยมหาราช
ประจําป ๒๕๖๑

ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย
รัชกาลท่ี ๕ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๑๐/2561

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
5.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
5.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ


