
ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม

ครั้งที่ ๑/2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ

โทรศัพท 0 5311 2708-9



ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2561

วันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีคานิยม จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ราย

โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
2. การมอบเกียรติบัตรใหแกปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด จํานวน 3 ราย โดย  สํานักงาน

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
3. การมอบโลขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย ตามโครงการเสริมสราง

ธรรมมาภิบาล ฯ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ราย  โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแกเกษตรกรท่ีชนะการประกวดขาวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม ป

การเพาะปลูก 2560/61 จํานวน 4 รางวลั  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
5. การมอบประกาศเกียรติคุณแกอําเภอท่ีไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561 แก

อําเภอกัลยาณิวัฒนา  สะเมิง และแมออน   โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
6. การมอบเกียรติบัตรแกอําเภอท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดนิทรรศการของดี 25 อําเภอ จังหวัด

เชียงใหม  จํานวน 5 รางวัล  โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2561 โดย สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

6 ทาน  ดังนี้
1) พันตํารวจโท สมพร ชื่นโกมล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนคดีความม่ันคง 3 กองคดีความม่ันคง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2) นางฉวีวรรณ สัญญา

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ตําแหนงเดิม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ

3) นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดปราจีนบุรี



4) นายอนุชา สุขสงวน
ตําแหนงปจจุบัน คลังจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม คลังจังหวัดเชียงราย

5) นายพงศพัฒน ขัตพันธุ
ตําแหนงปจจุบัน ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปศุสัตวจังหวัดลําปาง

6) นางพรปวีณ วิชิต
ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดลําพูน

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนวอร  เดชวรรณ   ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนมกราคม
2561
ผูนําเสนอ: นายอนุชา  สุขสงวน   คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.8 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม
2561
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

3.9 การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน
ผูนําเสนอ: นางพรปวีณ  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 3.11การเตรียมการรับเสด็จ

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2561

ผูนําเสนอ: นางสาวรัตนาภรณ  เข็มกลัด   ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
4.3 การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม

4.4 โครงการบานคนไทยประชารัฐ
ผูนําเสนอ: วาท่ีรอยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล  ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม

4.5 แนวทางการประเมิน ตัวช้ีวัดท่ี 4.2
ผูนําเสนอ: นายชํานาญ  กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม

4.6 ผลการดําเนินงานสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายสมพล  แสนคํา  เกษตรจังหวัดเชียงใหม

4.7 ประชาสัมพันธการประมูลปายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขล
ผูนําเสนอ: นายชาญชัย กีฬาแปง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม

4.8 ประชาสัมพันธงานมหกรรมผาตีนจก ผลิตภัณฑชนเผาและงานกาชาด
อําเภอแมแจม  ครั้งท่ี 25 ประจําป 2561
ผูนําเสนอ: นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ  นายอําเภอแมแจม

4.9 ประชาสัมพันธงานสตรอวเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 17 ประจําป
2561
ผูนําเสนอ: นายชาตรี  กิตติธนดิตถ  นายอําเภอสะเมิง

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 2/2561

วันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี 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)


