
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 10/2555 

วันอังคารที่  30  ตลุาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย  และมอบงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตให้กับอําเภอ (สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) 

2.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ระดับจังหวัด จํานวน  8  ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลการคัดเลือกครู-อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่สมควรได้รับรางวัล 
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจําปี 2555  จํานวน  2  ราย (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1) 

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดพบปะวาระยามเช้า “Morning Session” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
     แนะนําผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตาํแหน่งใหม/่รบัตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั 

1. นายธานนิทร์    สุภาแสน 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
2. นายคณุวฒัน์     สุคนัธะกลุ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม        เลขานุการกรม  สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง 
3. นายบญุสม ทองบญุอยู ่
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. นายเมธาดล วิจักขณะ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๘ เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๗ น่าน 
5. นายประจญ ปรัชญส์กุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 9/2555  เม่ือวันที่  27  กันยายน  2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการdระทรวงการคลัง  

     ผู้นาํเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่  
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   
      ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หวัหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

6. นายศุภกร ศรศีกัดา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดพิษณุโลก 
7. นายทว ี อุปสุขนิ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
8. นางวรพรรณ ี ดํารงมณ ี
 ตําแหน่งปัจจบุนั  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม       เลขานุการเอก ฝ่ายยุโรปใต้  กองยุโรป 2 กรมยุโรป 
9. นายสุเทพ ปวเรศวทิยาฬาร 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
10. นายสงบ อรณุทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่  1 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา)  

วิศวกรชลประทาน ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา  
กรมชลประทาน 

11. นายอดลุย ์ ฉายอรณุ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก แม่งัด อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 
12. นายเกียรติศกัดิ ์ เรียนวฒันา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี 
13. นายอรณุ  จันทรปรดีา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่
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ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การขอจดัตั้งอาํเภอนนัทบรุ ี 

      ผู้นําเสนอ  :  นายอดิศร  กําเนิดศิริ  ปลดัจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน 2555  

ผู้นาํเสนอ : นางสันทนีย์  ไชยเชียงแสน    ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ                    
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

  4.3   การจดังานประเพณเีดือนยี่เปง็เชียงใหม่  ประจําปี  2555   
    ผู้นําเสนอ  :  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
4.4  การรณรงค์การใชโ้คมลอย “ธรรมชยั”ในเทศกาลประเพณย่ีีเปง็ 2555 

ผู้นําเสนอ :  นายอําพล  วรรโณทัย ผูแ้ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ   การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่

4.5  กิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนพฤศจิกายน  2555 
    ผู้นําเสนอ  :  นางจุไรรัตน์  แพรวพราย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
4.6  ข้อมูลการท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาติในท้องที่จงัหวดัเชียงใหม ่
        ผู้นําเสนอ  : นายทวีศักด์ิ  ขันธราช  ผูแ้ทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  
4.7  การป้องกันควบคุมและแกป้ญัหาหมอกควนัและไฟปา่ ในท้องทีจ่ังหวดัเชียงใหม่  
        ผู้นําเสนอ  : นายทวีศักด์ิ  ขันธราช  ผูแ้ทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
4.8   การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
        ในปี ๒๕๕๖  
        ผ ู ้นําเสนอ : สํานักสิ่งแวดล้อมที่ 1  

  4.9  การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ 
    ผ ู ้นําเสนอ :  นางสาวศันสนีย์  ทาสม  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 

   
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 

5.1   ข้อสัง่การนายกรัฐมนตรีจากการประชุมมอบนโยบายของนายกรฐัมนตรีใหแ้ก่              
ผู้ว่าราชการจงัหวดั (ผา่นระบบวดีทีศันท์างไกล) เม่ือวนัที่ 11  ตลุาคม  2555  

5.2   ข้อสั่งการรองนายกรฐัมนตรี (ร้อยตํารวจเอก ดร.เฉลิม อยูบ่าํรงุ) จากการประชุมมอบ
นโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและการตดิตามงานของรองนายกรัฐมนตรี            
(ผ่านระบบวดีทีศันท์างไกล) เม่ือวันที่ 12  ตุลาคม  2555 

5.3   โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดเชียงใหม่   
  
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2555  
          วันพฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
          ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่    

          การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
   ๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 
   7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 

                       ๗.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) 

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

  

  


