
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๘/2560

วันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

สวดมนตไหวพระ
โดย  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2560  จํานวน  7 ราย (สํานักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2560 จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 26 หมูบาน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป  2560 จํานวน 30

รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบเกียรติบัตรแกหนวยงานและสถาบันการศึกษาท่ีรวมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 สิงหาคม  2560 จํานวน  17 แหง  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

5. การมอบเกียรติบัตรศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาระดับจังหวัดประจําป พ.ศ. 2560
จํานวน 5 แหง  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

6. การมอบเกียรติบัตรบุคคลท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย
ผูใชภาษาไทยดีเดน  ผูใชภาษาไทยถ่ินดีเดน  และผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2560
จํานวน 3 ทาน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม  2560 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม
แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 6 ทาน ดังนี้

1. นางธิติพร ม่ิงเช้ือ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพะเยา

2. นายธนภัทร พงษอราม
ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรเชียงดาว
ตําแหนงเดิม นายดานศุลกากรปตตานี

3. นางสาววรรณภา ฤกษนันทน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
เชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการผูอํานวยการสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ



4. นางวรรณา ผุสดี
ตําแหนงปจจุบัน นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก

สาขาภาคเหนือเขต 1
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

5. ดร.รักษ พรหมปาลิต
ตําแหนงปจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ตําแหนงเดิม อาจารยประจําสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยพายัพ

6. นายสนิท เดชมี
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการประจําศูนยใหบริการ

SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม -

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 7/2560  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  27 กรกฎาคม  2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนสิงหาคม
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกันยายน  2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนสิงหาคม  2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนสิงหาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.8 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนสิงหาคม
2560
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

3.9 สถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางเยาวภา  พิบูลยผล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 การจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน
จังหวัดเชียงใหม  ประจําเดือนสิงหาคม  2560
ผูนําเสนอ: นายอภิวัฒน  ธีระวาสน   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

4.3 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559
ผูนําเสนอ: นายสุรเดช  สมิเปรม  ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนสิงหาคม  2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.5 ประชาสัมพันธมีเทศน มีทอลค 6 ตอน คําสอนพอ
ผูนําเสนอ: นายอุบลพรรณ  ขันผนึก  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
4.6 กิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค

ผูนําเสนอ: นายมารติน เฟนสก้ี สตาลลิ่ง   กรรมการเชียงใหมสรางสรรค
4.7 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑกระเปาผาฝายทอมือหลากสีรานจิตรลดา

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2560
วันจันทร ท่ี  25 กันยายน  2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว / 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)


