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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 1/2556 

วันพุธที่  30  มกราคม  2556   เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบ DVD ตัวอย่างการ์ตูน 45 พรรษาแก่เยาวชน ให้กับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-6  และสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  (สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  จํานวน  14 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)  

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงแรมดิเอ็มเพรส ที่ให้การสนับสนุน             
งานรับเสด็จ งานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนดีเด่นในระดับ
จังหวัด ประจําปี 2555  จํานวน  2 ราย ( สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่) 

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัด
เชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2555/56 จํานวน  4 ราย  (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่)  
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  แนะนําผูบ้รหิาร/หัวหนา้ส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั 
  

1. นางญาณ ี แสงศรีจนัทร ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั คลังเขต 5 
 ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
2. นายอดสิรณ ์ พวงทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
3. นายธีระศักดิ ์ สุภาไชยกิจ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
4. พนัตํารวจโทสมพร  ชื่นโกมล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ  

สํานักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
5. นายรณรงค ์ เส็งเอี่ยม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั คลังจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดลําปาง 
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 12/2555  เม่ือวันที่  28 ธันวาคม 2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  

     ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลงัจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2556 (งบพฒันาจังหวดั)   
      ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หวัหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3  โครงการประชาอาสาปลกูป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชิน ี

 ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย  คชชา   
                ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

3.4  โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่พืน้ที่จงัหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย  คชชา   

                     ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม ่
 
ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1  การรบัเสด็จในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556  
    ผู้นําเสนอ :  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

    4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพนัธ์  2556 
      ผู้นําเสนอ : นายจรูญ  เลาหเลิศชัย   ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

4.3  สรปุผลการจดัแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41  “เชียงใหมเ่กมส”์  และการแขง่ขัน  
กฬีาคนพกิารแห่งชาติ ครัง้ที่ 31  “เวียงพงิคเ์กมส”์  
 ผู้นําเสนอ :  นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธากร  ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
  

6. นายไพรตั เศียรสมาน 
 ตําแหน่งปัจจบุนั เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองพัสดุ กรมทีดิ่น 
7. นายสมควร ช่อมาล ี
 ตําแหน่งปัจจบุนั พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม พัฒนาการจังหวัดลําพูน 
8. นายกมลไชย คชชา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
9. นายณรงคศ์กัดิ ์ คบูญุญอารกัษ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
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4.4  การแต่งตั้งคณะอนกุรรมการส่งเสริมการจัดการศกึษาสําหรบัคนพกิารจังหวดั
เชียงใหม ่
ผู้นาํเสนอ : นายอดิสรณ์  พวงทอง  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

4.5  ภาวะเศรษฐกจิภาคเหนือปี 2555  และแนวโน้ม 
 ผู้นําเสนอ  :  นายชัชวาลย์  อินทรักษ์  ผู้บรหิารส่วน ส่วนเศรษฐกิจภาค  
                  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ 

    4.6  การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบัครัง้ที่  37 ประจาํปี  2556  จังหวัดเชียงใหม ่
ผู้นาํเสนอ : นายสุรพล  สัตยารักษ์   ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 

                        4.7  การจดังานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอาํเภอสะเมิง ครัง้ที่ 12  ประจําปี  2556 
  ผู้นําเสนอ : นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล  นายอําเภอสะเมิง 

4.8  การจดังาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดจี๋อมตอง” 
  ผูน้ําเสนอ :  นายสุรชัย  มณีประกร  นายอําเภอจอมทอง  

4.9  ประชาสมัพนัธก์ารสรรหา คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติประจาํ 
จังหวดั (คณะกรรมการ ป.ป.จ.) 

 ผู้นาํเสนอ :  นายนิรันดร  ศรีภักดี  สํานักงาน ป.ป.ช.เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่)  
  

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
5.1 สรปุผลการปฏบิตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ พ.ศ.2556 

จังหวดัเชียงใหม่ (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
5.2 มติคณะรฐัมนตรเีม่ือวันที่ 15  มกราคม  2556 เรื่อง การผ่อนผันแรงงานตา่งดา้ว

หลบหนีเข้าเมอืงเปน็กรณพีเิศษเพือ่ดําเนนิการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  
      (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่) 
5.3 มตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวันที่ 15  มกราคม  2556 เรื่อง ให้นายจา้งขึ้นทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสญัชาตพิมา่ ลาวและกัมพูชากบัจดัหางานจังหวดัภายใน         
1 เดือน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่) 

 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556  
           วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2556  เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก   
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย   

   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
   ๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ ์สงวนสัตย์) 
   7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) 
   7.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 

                       ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
 


