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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2559

วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. ภาพยนตรสั้นของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เรื่อง “ขอเสียงหนอย” ใชเวลา 25นาที (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) เริ่มเปด 08.30 น.
2. การมอบเกียรติบัตรใหแกหนวยงาน/องคกร และสถานศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมฟอนเทียน

ถวายสักการบูชาพระธาตุเจดียหลวงและเสาอินทขิล หลักเมืองเชียงใหม เนื่องในประเพณีบูชาเสาอินทขิล
และสมโภชเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม) ในวาระ 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปเมือง
เชียงใหม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณลานรอบองคพระธาตุเจดียหลวง จํานวน 10 แหง
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

3. การมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกอําเภอท่ีมีเยาวชนและประชาชนรวมออกกําลังกายมากท่ีสุด
ของจังหวัดเชียงใหม ในโครงการมหกรรมกีฬา เพ่ือมวลชล “แชลเลนจเดย” ประจําป 2559 จํานวน 5 อําเภอ
(สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการ ที่ยายมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดเชียงใหม แนะนําตัว
ตอท่ีประชุม จํานวน 7 ทาน ดังนี้

1) นายมนูญ สุขศรีจันทร
ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดเชียงราย

2) นายไพบูลย เมฆมานะ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

3) นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1

สํานักงานทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม

ศูนยสรางทางหลมสัก สํานักกอสรางทางท่ี 2
4) นายรังสรรค สุขชัยรังสรรค

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
สํานักงานทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม)

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนานท่ี ๑
สํานักงานทางหลวงท่ี ๒ (แพร)
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5) นายสมพงษ จิรศิริเลิศ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๑
ตําแหนงเดิม เลขานุการกรมเจาทา

6) นายนิพนธ อุดปวง
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8
7) นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดมิ นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ หัวหนาฝายรายการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2559

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนพฤษภาคม 2559
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 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดเชียงใหม
3.6 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3.7 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายทอง พันทอง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.8 รายงานสถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม และโครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียว “หรรษาลานนาหนาฝน”
ผูนําเสนอ: นายวิสูตร  บัวชุม ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
3.9 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน 2559

ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2559
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  ชุดพ้ืนเมือง
5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสัง่การของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
๖.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล  สุกใส)
๖.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม 2559
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

4.2 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.3 การประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ
ผูนําเสนอ: นายเกรยีงไกร  พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม

4.4 การดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ/บริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี
เชียงใหม จํากัด
ผูนําเสนอ: นายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

4.5 แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agriculture Map for Adaptive
Management
ผูนําเสนอ: นายนิพนธ  อุดปวง ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม

4.6 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูนําเสนอ: นายสมบัติ เฟองปรางค ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

4.7 กิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ
ผูนําเสนอ: นางสาวรุจิรา ริมผดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง


