
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 3/2560

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเกงจังหวัดเชียงใหม จํานวน 22 ราย (สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม)
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2560 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน 1 ทาน ดังนี้
1) นางปนนาถ เจริญผล

ตําแหนงปจจุบัน ผู อํานวยการการทองเ ท่ียวแหงประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผู อํานวยการการทองเ ท่ียวแหงประเทศไทย
สํานักงานคุณหมิง

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอยายไปดํารงตําแหนงใหม ณ จังหวัดอ่ืน
แจงตอท่ีประชุม  จํานวน 3 ทาน ดังนี้

1) นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ
ตําแหนงเดิม พลังงานจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ผูชวยปลัดกระทรวงพลังงาน

2) นายประสาร ทัศการ
ตําแหนงเดิม ผู อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สําหรับอุตสาหกรรมบริหารสุขภาพ
ยายไปดํารงตําแหนง ผู อํ านวยการสํ านักงานพัฒนาฝ มือแรงงาน

แมฮองสอน
3) นายวิสูตร บัวชุม

ตําแหนงเดิม ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม

ยายไปดํารงตําแหนง ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
สํานักงานนครสวรรค



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายนันทวัฒน  สงัขหลอ ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนมีนาคม
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนเมษายน 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ
3.6 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประจําป

พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชานนท   คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.7 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

3.8 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.9 การเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา-

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
3.10 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมีนาคม 2560

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.11 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.12 รายงานสถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางพนิดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

๒



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 3.8การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ

และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 การดําเนินกิจกรรมหมูบานตนแบบรณรงคไมขายเสียง
ผูนําเสนอ: นายเกรียงไกร  พานดอกไม  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

เชียงใหม
4.4 สรุปการจัดงานตามรอยพอ “กษัตริยเกษตร”

ผูนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร ศิริโภคากิจ ตําแหนง รองอธิการบดี
4.5 การจัดงานประเพณีสงกรานตจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560

ผูนําเสนอ: นายทัศนัย   บูรณุปกรณ  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
4.6 การจัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560

ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
4.7 พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผูใหญและพิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัด

เชียงใหม ประจําป พ.ศ.2560
ผูนําเสนอ : นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.8 การจัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

4.9 งานปใหมเมือง ดอกเอ้ืองงาม
ผูนําเสนอ: ดร.อาณดา  นิรันตรากุล  รก.ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี 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)

๓


