
๒ 
 

 

ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่12/2558 

วันพุธที่ 30 ธนัวาคม  2558  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับ

จังหวัด จํานวน 7 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงการอาสาสมัครประกันภัยและโครงการยุวชน

ประกันภัย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนธันวาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

  1.1  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่
แนะนําตัว ต่อที่ประชุม จํานวน  6 ท่าน  ดังนี้  

1) นายสมพล แสนคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดเชียงราย 
2)  ว่าที่ ร.ต. ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดลําพูน 
3) นายไพรินทร ์ ลิ่มเจริญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สิงห์บุรี 
4) นายกชกร โง้วศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
5) นายเมธ ี มหายศนันท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ สํานักพยากรณ์อากาศ 
6) นายนพพร เรืองพิริยกิจ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม โทรศัพท์จังหวัดแพร่ 
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1.2 ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ณ จังหวัดอ่ืน  จํานวน 
1 ท่าน 

1) นายไพโรจน ์ บุญลือ 
 ตําแหน่งเดิม สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

  
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 11/2558  เม่ือวันที ่ 27  พฤศจกิายน 2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2559 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล(ตําบลละ 5 ล้านบาท) 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า  
 ผู้นาํเสนอ:  นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.5 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม  

2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

  
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม  2559 
 ผู้นําเสนอ: นายเมธี  มหายศนันท์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จในเดือนมกราคม 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมกราคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา  
 ผู้นําเสนอ: นางเพทาย  เมฆี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 จัดงานวนัฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม ่2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 
                                  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม  2559  เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                   
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย   
      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)   

4.7 การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบัจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจําปี 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 การจัดระเบียบสุนัขจรจัดในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: ดร.นายสัตวแพทย์ สมพร พรวิเศษศิริกุล  ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์

จังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 การจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หวัหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 ประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวน และกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นางสาวรุจิรา  ริมผดี  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 


