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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2559

วันจันทรท่ี 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. ภาพยนตรสั้นของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง

ตะบันไฟ เริ่มเปดเวลา 08.20 น. (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบสินไหมกรุณาแกทายาทผูรับประโยชนของ พลเอกนพพร  เรือนจันทร  ผูบัญชาการ

กองพลทหารราบท่ี 4 จํานวน 1,039,980 บาท (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม)

3. การมอบใบประกาศนียบัตรเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติเปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ผูใช
ภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถ่ินดีเดน และผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย พุทธศักราช 2559 จํานวน
2 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

4. การมอบโลยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเดนทางวัฒนธรรมดานดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบาน
ประจําป 2559 จํานวน 13 แหง (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

5. การมอบโลเชิดชูเกียรติขาราชการและเจาหนา ท่ีผู มีคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 2 ราย
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

6. การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรใหกับผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการ
ออกเสียงประชามติ  จํานวน 10 อําเภอ  และ 34 หนวยงาน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหม)

7. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหแกอําเภอท่ีมีการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิออกเสียง
ประชามติ  จํานวน 13 อําเภอ (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

8. ถายภาพรวมกับหนวยงานท่ีลงนาม MOU ลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

9. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม

จํานวน 1 ทาน
1) นายสุธน วิชัยรัตน

ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

1.2 หัวหนาสวนราชการท่ียายไปดํารงตําแหนงใหม
1) นายมนตรี ปยากูล

ตําแหนงเดิม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง   ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา



๓

1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกท่ี 33
ผูนําเสนอ : พลตรี โกศล   ประทุมชาติ   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจาํเดอืนสิงหาคม2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.5 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม
3.6 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือน สิงหาคม 2559

ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือน สิงหาคม 2559

ผูนําเสนอ: นายทอง พันทอง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน สิงหาคม 2559

ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน 2559
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

4.2 การเตรียมการรับเสด็จ
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.3 โครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน
ผูนําเสนอ: นายประจวบ   กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ITA)
ประจําป พ.ศ.2558
ผูนําเสนอ: นายสมบัติ  เฟองปรางค  ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

4.5 สรุปการจัดการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ ประจําป 2559
ผูนําเสนอ : นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

4.6 รายงานผลประชามติ เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2559
ผูนําเสนอ นายเกรียงไกร  พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

เชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2559
วันพฤหัสบดีท่ี 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง
5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล  สุกใส)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)


