
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 10/2561

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

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

การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป
การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนตุลาคม 2561

(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

2.1 การมอบเกียรติบัตรพรอมปายสัญลักษณหนูนิดติดดาว จํานวน 11 รานคา และการมอบ
โลพรอมเกียรติบัตรแกผูประกอบการตลาดสดติดดาว จํานวน 5 แหง  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2561 จํานวน
3 รางวัล  โดย ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

2.3 มอบโลประกาศเกียรติคุณแก บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซปอรต คอรปอเรชั่น จํากัด
และคายตากสิน กองพันสัตวตาง กรมการสัตวทหารบก จังหวัดเชียงใหม โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม คือ
4.1 นายวิรุฬ พรรณเทวี

ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด

4.2 นายมนัส ขันใส
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 นายคมสัน สุวรรณอัมพา
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
4.4 นางมันทนา กันสิทธิ์

ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร

4.5 นางวันทนา คันธาเวช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
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4.6 นายจรินทร คงศรีเจริญ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ

4.7 นายไพรัตน ทับประเสริฐ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา

4.8 นายวรเชษฐ เตชะรัก
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน

4.9 นางสาวชิดชนก นาคสินธุ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทรา

4.10 นายธนู ธิแกว
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพะเยา

4.11 นางสาวภัคนันท วินิจฉัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงาน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานสตอกโฮลม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 28 กันยายน 2561

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัด/ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

3.1.3 ความคืบหนาการจัดเตรียมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม
ประจําป 2562 และงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
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3.1.4 การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

3.1.5 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ
- รอยใจรักษ (อําเภอแมอาย)

3.1.6 รายงานความคืบหนาการเตรียมความพรอมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

3.1.7 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม)

- การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2561/62
- โครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
- รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการยกระดับการแขงขันในระบบ

ธุรกิจเกษตร
3.2 โดยเอกสาร

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน 2561
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

20-23 พฤศจิกายน
2561

การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปง
เชียงใหม ประจําป 2561

แมน้ําปงบริเวณ
ดานหนาเทศบาลนคร
เชียงใหม
อนุสาวรีย สามกษัตริย
และขวงประตูทาแพ

28 พฤศจิกายน 2561 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร
ชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ-
บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

29 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 11/2561

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส)
5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)
5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 2561 (เทศบาลนครเชียงใหม)
6.2 การจัดงานนิทรรศการ36ปศูนยฯหวยฮองไคร (ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย

ฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําร)ิ
6.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัยพายัพ (มหาวิทยาลัยพายัพ)
6.4 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค (คณะกรรมการเชียงใหมสรางสรรค)
6.5 การขยายความคุมครองพระราชบัญญัติเงินทดแทน ไปยังพนักงาน ลูกจาง ของสวน

ราชการ (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)
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