
ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม

ครั้งที่ ๑๐/2560

วันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น.
ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ

โทรศัพท 0 5311 2708-9
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 10/2560

วันจันทรท่ี 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบโลเกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัล หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก

แก สิบตํารวจเอกหญิง ลัดดา ฟองเปง (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
2. มอบเกียรติบัตรแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป

2560 (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2560(สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

15 ทาน ดังนี้
1) นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมริม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบางบาล

2) นายอรุณ ศรีใส
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยหลอ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอระแงะ

3) นายมนัส สุริยสิงห
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมวาง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบอเกลือ

4) นายสุเทพ แสนมงคล
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมออน
ตําแหนงเดิม นายอําเภอน้ําหนาว

5) นาวาเอก ไพโรจน จูถนอม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๑๑

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการกองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการ

ทหารเรือ กองทัพเรือ (สัตหีบ)
6) นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ
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1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีมีคําสั่งโยกยายภายในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ทาน ดังนี้

7) นายธวัชชัย เดชาเชษฐ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี1
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

ระหวางประเทศ
8) นางจินตนา วงษเวียน

ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงราย

9) นายทรงวิทย ดิษฐวุฒิ
ตําแหนงปจจุบัน นายสถานีวิทยุ อสมท  จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูจัดการศูนยบริหารวิทยุกระจายเสียง อสมท.

ภาคเหนือตอนบน
10) นางอนงค เจริญวัย

ตําแหนงปจจุบัน ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร

11) นายมนตรี วงษวัชระ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน

สหกรณสันกําแพง อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดลําพูน
12) นางสาวปราณปรียา พลเย่ียม

ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

13) นายนรินทร สมสะอาด
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูชวยอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคเหนือ

ตอนลาง
14) นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการทาอากาศยานหาดใหญ

15) นายบุญธรรม ทองศิริไพโรจน
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม

ชั้น 1
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

1) นางสาวนิติยา พงษพานิช
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอหางดง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอจอมทอง
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1.3 ขาราชการท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ จํานวน 5 ทาน ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560

2) นายสุทิน จันทรงาม
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอจอมทอง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมวาง

3) นางสาวภัทราพร ลายจุด
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันปาตอง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมออน

4) นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมแจม

5) นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมอาย
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเวียงแหง

6) นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแจม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

1) นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตําแหนงเดมิ หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอฮอด
2) นายชัชวาลย พุทธโธ

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง
ตําแหนงเดิม ปองกันจังหวัดเชียงใหม

3) นางสาวศศิธร ศิริมหาราช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

4) นายสมศักดิ์ เขียวออน
ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ

เรือนจํากลางเชียงใหม
5) นายสาธิต ฉวีวัฒน

ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ

สันทราย
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม

2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.2 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.3 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.4 รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ
3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์    ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนตุลาคม 2560

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.8 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม 2560

ผูนําเสนอ: นางนยิดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3.9 สถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางเยาวภา    พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 การรับเสด็จเดือนพฤศจิกายน 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 มาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม)
หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ข้ึนไปสูอากาศ
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม และ

นายชํานาญ ฤาชัย  ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 11/2560

วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว/
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
1) สายการบินไทยแอรเอเชีย
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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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