
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 7/2559 

 
 

วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่7/2559  

วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ  80 พรรษา  ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ภาพยนตร์สั้นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง           

ขอเสียงหน่อย  ใช้เวลา  25  นาที  เริ่มเปิดเวลา  08.20 น. (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
   1.1  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่               
แนะนําตัวต่อที่ประชุม   จํานวน  3  ท่าน  
  1. นายสุรพล    วงศ์ชัย  
   ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง   
   ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง    

2. นายวิรัตน์  สุระเดช 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ ์
    สันกําแพง อําเภอแม่ออน ตามพระราชดําริ จังหวัด 
     เชียงใหม่ 
    ตําแหน่งเดิม  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน 
3. นายศุภวัณณ ์  มงคลสวัสดิ ์
    ตําแหน่งปัจจุบัน  โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
    ตําแหน่งเดิม  โทรศัพท์จังหวัดตาก 

    
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 6/2559  เม่ือวันพธุที่  29  มิถุนายน  2559 

 

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

สํานักงานภาคเหนือ 
3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบกิจา่ย  และหนังสือเวียนประจาํเดือนกรกฎาคม

2559 
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดัประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.4 รายงานสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายเจนศักด์ิ  ลิมปิติ   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
3.5 รายงานสถานการณ์สาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือ 
 ผู้นําเสนอ:  นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือน กรกฎาคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นางนิยดา  หมื่นอนันต์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
3.7 รายงานสถานการณ์โรคภัยประจําเดือน กรกฎาคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายทอง พันทอง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
3.8 ผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือน กรกฎาคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9 รายการสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ :  นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่พิจารณา    

 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล 
โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 

 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ   กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

5.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายเมธี   มหายศนันท์    ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
5.2 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ:   นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5.3 โครงการคดักรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนทีเ่ฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร 
 ผู้นาํเสนอ:  นายทอง พันทอง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
5.4 การจดักิจกรรมประชารัฐร่วมใจ เพื่อพฒันาประชาธปิไตยใหป้ระชาชนออกมาใช้

สทิธิออกเสียงประชามติรณรงคพ์ร้อมกนัทั่วประเทศ (big day) 
 ผู้นาํเสนอ:  นายเกรียงไกร  พานดอกไม้  ผูอํ้านวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
5.5  การดาํเนินงานตามมาตรการบังคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่สตัว์ 

และจําหน่ายเนื้อสตัว์ พ.ศ. 2535  
 ผู้นาํเสนอ : นายสุรเดช  สมเิปรม  ปศสุตัว์จังหวดัเชียงใหม ่
5.6 
 

โครงการ ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ หวัหน้าส่วนราชการ และผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พบปะประชาชน 

 ผู้นาํเสนอ:  นายประจวบ   กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
                        6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  8/2559   
                                วันอังคารที่ 30  สิงหาคม  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                 
80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง  
       6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 7 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 7.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายกฤษณ์    ธนาวณิช) 
 7.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) 
 7.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) 
 7.๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์) 
 

5.7 การจดังาน Startup Thailand & Digital Thailand 
 ผู้นาํเสนอ: นายพงศ์ศักด์ิ   อริยจิตไพศาล  ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม ่
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
1. ภาพยนตร์สั้นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง           

ขอเสียงหน่อย  ใช้เวลา  25  นาที  เริ่มเปิดเวลา  08.20 น. (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
 

 


