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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 5/2555 

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี จํานวน 23 ทุน  
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 2)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ รอบรู้ และกล้า
แสดงออกในการตอบคําถามเกี่ยวกับคําขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม   จํานวน  1 รางวัล  คือ 
นางสาวฐิตะวรรณ  ณ เชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน 3 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 4) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่มอบเกียรตบิตัรและโลร่างวัลใหแ้กก่รรมการสงเคราะหท์ี่ได้รบัเกยีรตบิตัร
ระดบัจังหวดั และไดร้บัโลร่างวัลระดบัเขต ประจําปี พ.ศ.2554 จํานวน 1 ราย คือ นางนลี  อินทรนนัท์ (สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวีดีโอคลิปกล่าว
สุนทรพจน์ “พระราชกรณียกิจ ดั่งน้ําทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้า”ของกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 1 ราย        
คือ  นางสาววิชุดา  ไชยวงศ์  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   
  
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        แนะนําผูบ้รหิาร/หวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  

  1.  นายทรงศิลป์  ภิรมยก์ลุ   
       ตําแหนง่ปัจจบุัน :  ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน  รักษาราชการแทน  
                               ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
       ตําแหนง่เดิม :  ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน 

2. นายนพินธ์  ศรีชุมพร  
       ตําแหน่งปัจจบุนั : ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1  
       ตําแหนง่เดิม :  นายช่างโยธาอาวุโส  ฝ่ายก่อสร้างทาง สํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 

3. นายก้องเกียรติ  จันทรห์ริญั  
 ตําแหน่งปัจจบุนั : ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
       ตําแหนง่เดิม :  ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี) 

4. นายศักดิช์าย  วงศ์กนษิฐ์ 
     ตําแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอฝาง 
     ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
5. นายจําเรญิ  สวนทอง 
     ตําแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอพร้าว 
     ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
        / 6.  นายเทพประสทิธิ์   วงษท์า่เรือ 
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6.  นายเทพประสทิธิ์   วงษท์า่เรือ 
     ตําแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอแม่แจ่ม 
     ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 
7.  ว่าที่ร้อยตรีสมัย  คําชมภ ู
      ตาํแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
      ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลําพูน 
8. นายคมกรชิ  ตรธีญัธพงศ ์
     ตําแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอแม่อาย 
     ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอดอยเต่า 
9.  นายชาตร ี กิตตธินดติถ์ 
     ตําแหน่งปัจจบุนั :   นายอําเภอดอยเต่า 
     ตําแหน่งเดิม : ปลัดอําเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)  
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 4/2555  เม่ือวันที่  30 เมษายน  2555 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 - การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

  ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลงัจังหวัดเชียงใหม่  

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การเรียกเกบ็เงินเพือ่แลกสทิธิ์ในการเข้าศึกษาต่อของสถาบนัการศกึษา 
    ปีการศึกษา 2555 
    ผู้นําเสนอ : (1) นายมานพ  ดีมี   

    ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
(2) นายชุมพล  รตัน์เลิศลบ 
   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 

4.2 การควบคุมราคาสินค้าจังหวดัเชียงใหม ่
ผู้นาํเสนอ : (1) นางสาวปานจิตต์  พิศวง  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

(2)  นางนิยดา   หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจาํหน่ายสนิค้าราคาถกู 
       ผู้นําเสนอ : นางนิยดา   หมื่นอนันต์  การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การจดัการอาหารกลางวันของโรงเรยีนในสังกดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวดั    

เชียงใหม่   
   ผู้นําเสนอ :  นายชัยสิทธ์ิ  อาศิระวิชัย   ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การเตรียมการเลือกตั้งนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเชียงใหม ่และสมาชิกองค์การ

     บรหิารส่วนจังหวดัเชียงใหม ่
   ผู้นําเสนอ : นายคณพล  ป่ินแก้ว  ปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่

 
 
       / 4.6  การดําเนนิโครงการ...
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4.6  การดําเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่  หัวหนา้ส่วนราชการ และผูบ้รหิาร
   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พบปะประชาชน” ประจาํปีงบประมาณ 2555 
   ผู้นําเสนอ :  นายอดิศร  กําเนิดศิริ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7  แนวทางการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการปีงบประมาณ 2555   
       ตัวชี้วัดที่ 13 ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิงานตามมาตรการประหยดัพลังงาน

     ของจงัหวดั น้ําหนักร้อยละ 2 
   ผูน้ําเสนอ :  นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ   พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2555 
       ผู้นําเสนอ :  นายจรูญ  เลาหเลิศชัย  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.9  รายงานผลการจดัการประชุมร่วมคณะกรรมาธกิารภูมิภาคเอเชยีตะวันออกและ 

      แปซฟิกิและคณะกรรมาธกิารภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่  24  
    ผู้นําเสนอ : นางจุไรรัตน์  แพรวพราย   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
4.10  โครงการฝกึอบรมลกูเสือชาวบ้านใหม่  จํานวน 25 รุ่น ของจงัหวดัเชียงใหม่  

        ปีงบประมาณ  2555 
      ผู้นําเสนอ : นายปราโมทย์  สมัครการ  ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ 

     และนางเพ็ญศรี  ประดับสุข ประธานชมรมวิทยากรลูกเสอืชาวบ้านจังหวัด
     เชียงใหม่ 
 4.11  ความก้าวหน้าการขบัเคลื่อน Chiang Mai Creative City 

               ผูน้ําเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม ่
               เมืองสร้างสรรค์ 

  
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 

5.1 การดาํเนินการตามตัวชี้วัด “ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ
 ภาครัฐ” (PMQA) ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 255๕ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
5.2 ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ริโภคของจังหวดัเชยีงใหม่ เดือนเมษายน  2555 
      (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2555  
           วันพฤหัสบดีที่ 28  มิถุนายน  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
           ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
           ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
           การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
     

 
      / ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร ...
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ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
  - รายงานผลการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขอทุกภัยกรณีเร่งด่วน  
     (Flagship  Projects) ในกิจกรรมการขดุลอกลําน้ําปิง และการติดต้ังระบบเตือนภัย 

           ดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ 
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวรการ  ยกย่ิง) 
๗.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

************************** 


