
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
ครั้งที่ 12/2556 

วันพฤหสับดทีี ่26 ธันวาคม 2556  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. โรงเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส 
2. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2556  

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่แนะนําตัว 

      ต่อทีป่ระชุม        

(1) นายสมาน ปราการรตัน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ รักษาในตําแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยา  สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวิทยา 

(2)  นางสาวกรรณกิาร ์ มีผล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจงัหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

พิษณุโลก 

1.2    ผู้บรหิารและหัวหนา้ส่วนราชการที่ได้รบัการแต่งตัง้ โยกย้าย ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 
(1) นายคมกรชิ ตรธีญัญพงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอพร้าว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่อาย 
(2) นายอาคม สุขพนัธ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหางดง 
(3) นายศักดิช์ัย คณุานุวัฒนช์ัยเดช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันป่าตอง 
(4) นายวรกติต ิ ศรทีพิากร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสารภี 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอจอมทอง 

  



(5) ดร.กตินิันท ์ โนส ุ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

1.3  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอื่น 
(1) นายสุรพงษ ์ วิวัชรโกเศศ 
 ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดเชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงราย 
(2) นางสาวสุนทรา ตลิะกูล 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 11/2556  เม่ือวันพฤหสับดทีี ่28 พฤศจกิายน 2556  
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่ นโยบายของ              
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2  การมอบนโยบายของนายกรฐัมนตรี(นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร)                  

ในคราวประชมุเตรียมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยจากไฟปา่และหมอกควัน 
ป ี2557 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.3 การดาํเนินการเตรียมความพร้อมป้องกนัภยัหนาวจังหวดัเชียงใหม่ ประจาํปี 2556 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่  
3.4 การดาํเนินการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 รายงานผลความก้าวหน้าการแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันจังหวดัเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 



ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนมกราคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 การประกอบพธิีวันพอ่ขนุรามคําแหงมหาราช และการประกอบพธิเีนือ่งใน 

วันคล้ายวนัยทุธหตัถี สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชของจงัหวดัเชียงใหม่  
เดือนมกราคม  2557 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.4 รายงานผลการตรวจกระเชา้ของขวญั/ผลติภณัฑ์สุขภาพประจําปี  
 ผู้นาํเสนอ :  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การจดังานฤดหูนาว และงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม่ ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 
4.6 งานมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบั ครั้งที่ 34 ประจําปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 
4.7 ผลการคดัเลือกนายอําเภอทีมี่ผลงานดเีด่นระดบัเขต ตามโครงการนายอําเภอ

แหวนเพชร 
 ผู้นาํเสนอ: นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายกฤษเรศ  วังทะพันธ์ รองผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.9  ประชาสัมพนัธ์การเปดิใหบ้ริการสาขาย่อยสันกําแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นางพจรัตน์  เหนือเมฆ  ผูจ้ัดการธนาคารอาคารสงเคราะห ์

             สาขาย่อยสันกําแพง 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  
5.1  มติคณะรัฐมนตรปีระจาํเดือนธนัวาคม 2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557  
           วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว    
            ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว) วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
    6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม (ถา้มี) 

ระเบยีบวาระที่ ๗   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    ๗.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    7.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    7.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(นายอดิศร  กําเนิดศิริ)  

                        ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 
 


