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ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๒/2559 

 
 

วันศุกร์ที่ 26  กุมภาพันธ์  2559   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่2/2559 

วันศกุรท์ี่  26  กุมภาพนัธ์  2559   เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ  80 พรรษา  ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 จํานวน 
2 รางวัล  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)  

2. การมอบโล่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “ป่ันเพื่อพ่อ” (BIKE FOR DAD) จํานวน 3 รางวัล  
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)  

3. การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณการประกวดไม้ดอกไม้ประดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ครั้งที่ 40 จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  5 ประเภท  7 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)   

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่              
แนะนําตัว ต่อที่ประชุม   จํานวน  1 ท่าน  คือ 

 

นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย 
ตําแหน่งปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 

    
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 1/2559  เม่ือวันที่  28 มกราคม  2559 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: ดร.สิงห์ชัย  บุณยโยธิน  ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบกิจา่ย และหนังสือเวียน ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์

2559 
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ผู้นาํเสนอ: นายชานนท์  คําทอง  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

3.5 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.6 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นายไพรินทร์  ลิม่เจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.7 รายงานสถานการณ์น้ํา 
 ผู้นําเสนอ:  นายเจนศักด์ิ  ลิมปิติ   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 

2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนา้สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

  
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายเมธี มหายศนันท์   ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดงานพิธีเดือนมีนาคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร

และแหล่งน้ํา) 
 ผู้นําเสนอ: นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 เส้นทางสู่การออกเสียงประชามติ 
 ผู้นาํเสนอ: นายเกรียงไกร  พานดอกไม้  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.6 รายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบสุนัขจรจัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายสุรเดช  สมิเปรม  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    
4.7 ระบบ GPS_D5 
 ผู้นําเสนอ: นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขพ 
 ผู้นําเสนอ: นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  3/2559   
                                  วันพุธที่ 30  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง  
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 ๖.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายกฤษณ์    ธนาวณิช) 
 ๖.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) 
 ๖.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) 
 ๖.๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์) 

  

4.9 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพลังใจสู่เด็กพิการไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 1 
 ผู้นาํเสนอ: นายประมวล  พลอยกมลชุณห ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด

ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่  
4.10 รายงานกิจกรรมเชียงใหม่สร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ: มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง  ผูแ้ทนเชียงใหม่สร้างสรรค ์


