
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 9/2555 

วันพฤหสับดทีี ่27  กันยายน 2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี จํานวน 41 ทุน            
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 33                
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่ให้การ
สนับสนุนการจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  

4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง ประจําเดือน
กันยายน 2555 จํานวน 2 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 14  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่อําเภอที่ผ่านการประเมินเป็นอําเภอที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง  ของคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด
เชียงใหม่  จํานวน  9  อําเภอ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) 
 7) ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย                
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2555 จํานวน  4 
ราย  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   
 8) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชน     
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2555 จํานวน 3  รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
 9) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัล  และประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตาม 
“โครงการสร้างสรรค์คุ้มบ้านพัฒนา  ประชาเป็นสุข”  ปี  2555  และพัฒนากรผู้ให้การสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการฯ  จํานวน  5 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 10) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”         
ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี 2555  จํานวน  10 รางวัล  (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
    
  



            2 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
          ผู้บรหิารย้ายไปดํารงตําแหนง่ใหม ่
        หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกุล 
                 ตําแหน่งปัจจบุนั : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
          ตําแหน่งใหม่  : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
  ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่กษียณอายุราชการในปงีบประมาณ  2555   

  

1 นายวรการ   ยกย่ิง       
 ตําแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
2 นายจําเรญิ  สวนทอง 
 ตําแหน่ง : นายอําเภอพร้าว 
3 นายเทอดศกัดิ ์  จารุอัคระ 
 ตําแหน่ง : นายอําเภอไชยปราการ 
4 นายทองสุข  พระบาง 
 ตําแหน่ง :  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
5 นางนฤมล  วสกิชาต ิ
 ตําแหน่ง :  คลังเขต 5 
6 นางพรรณวดี  พลอยทบัทิม 
 ตําแหน่ง :   จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายสุวิทย์  ม่วงเกษม 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  
8 นายสมคดิ  พรหมมา 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ 
9 ร้อยเอกสมบรูณ์  ผิวอ่อน 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
10 นายศตวรรษ  สถิตย์เพยีรศริ ิ
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
11 นายวรชัย  อุทยัรัตน ์
 ตําแหน่ง : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
12 นายมานพ  ดมีี 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
13 ว่าที่ร้อยโทสรุศักดิ์  ลิ้มเจรญิ 
 ตําแหน่ง : ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม ่
14 นายกติติ  วิภาสวงศ ์
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
15 นายอนสุรณ ์ กรานจรญู 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง 
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แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งใหม/่รบัตาํแหนง่ใหม่ / ย้ายภายในจังหวดั  
             นายวสิตูร  บวัชุม  
             ตําแหน่งปัจจบุนั :  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ 

ตําแหน่งเดิม  : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานดูไบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 8/2555  เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม  2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1 การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลงั  

     ผู้นาํเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่  
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   
      ผู้นาํเสนอ : นายสง่า  บัวระดก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
       สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
        4.1   การคาดหมายสภาพอากาศเดอืนตลุาคม 2555 

        ผู้นาํเสนอ : นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์   ศนูย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 4.2   รายงานการดําเนนิงานตามคํารบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจาํปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2555 
     ผู้นาํเสนอ : นายชัยรัตน์  พงค์พีระ  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.3   การจดัระเบยีบชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตนั และชมุชนป่าแพง่ ตําบลช้างม่อย  
     อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

   ผู้นําเสนอ :  พันเอกอัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.
จังหวัดเชียงใหม่ 

4.4   รายงานผลโครงการ “หน่วยปฏบิตักิารยตุธิรรมเชิงรกุ”  
        ผู้นําเสนอ :  นายอุทัย  ทะริยะ  หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5   แนวทางการพฒันาแหล่งน้ําและแก้ไขปญัหาน้ําเสียคลองแม่ขา่  
        ผู้นําเสนอ  :  นายประพนธ์  เครือปาน  ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน

เชียงใหม่ 
4.6   การจดัแข่งขัน EGAT ยกน้ําหนกัเยาวชนชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย                    

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 5 
        ผู้นําเสนอ  : นายอดิสรณ์   พวงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชียงใหม่ 
4.7   รายงานความคบืหนา้การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่41   

“เชยีงใหมเ่กมส์” 
     ผู้นําเสนอ :  นายสุวิรัฐ  สวุรรณเมธากร    

           ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแหง่ประเทศไทย จังหวดัเชียงใหม่ 
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4.8  ผลการดาํเนนิงานรณรงคป์ลูกตน้ทองกวาว  ต้นไมป้ระจําจงัหวดัเชียงใหม ่

        ผู้นําเสนอ : นายสง่า  บัวระดก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
                   สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9   ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงคส์มคัรเปน็สมาชกิวารสารกํานันผู้ใหญบ่า้น 
        ผู้นําเสนอ  :  นายอดิศร  กําเนิดศิริ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
   

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
       5.1  การจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2555  วันที่ 23  ตุลาคม  2555 
    (จังหวัดเชียงใหม่) 

5.2 การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  

5.3  การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา  

                         5.4  ขอ้มูลดชันรีาคาผูบ้ริโภคของจังหวดัเชียงใหม่ เดือนสงิหาคม 2555  
   (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 
                        5.5  ขอ้มูลเศรษฐกิจการค้าจงัหวดัเชียงใหม่  ปี 2555 
    (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2555  
           วันอังคารที่ 30  ตุลาคม 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
           ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
           ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
           การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
     

ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวรการ  ยกย่ิง) 
๗.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

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

  
 


