
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
ครั้งที่ 1/2557 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557  เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว ภูมิสถานชัน้ที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว)  

วัดทา่ตอนพระอารามหลวง ตําบลทา่ตอน อําเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอําเภอที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน             
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันกําแพง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจําปี 2557 (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอาํเภอ ที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวดัเชยีงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  
       

(1) นายศักดิช์ัย ถนัดวณชิย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําพูน 
(2) นายชวลติ ชื่นจติต์ศริ ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน สรรพากรภาค 8 
 ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นทีฉ่ะเชิงเทรา 
(3) นายชาตร ี บญุนาค 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดลําปาง 
(4) นายวินยั  ชมภูแก้ว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวลําปาง 
(5) นายสมเกียรต ิ สิริชทูรพัย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี 
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(6) นางเพลินจติ ใจอ่อน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์ ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการ  ศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย ุจังหวัดขอนแก่น 
(7) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอภหูลวง  จังหวัดเลย 
(8) นายอนนัต ์ กติติรตันวศนิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันทราย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
(9) นายศราวธุ ไทยเจรญิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่อาย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
(10)  นายชาญชยั ศรีเสถียร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอฮอด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮ่่องสอน 
(11) นายสพุจน์  ต่ออาจหาญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่ออน 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 

1.2 ผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบัการแต่งตั้ง  โยกย้าย ภายในจังหวัด 
เชียงใหม ่
(1) นายบรรจง จํานงศติธรรม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
(2) นายคณุวฒัน ์ สุคนัธะกลุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอจอมทอง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอไชยปราการ 
(3) นายภาษเดช หงสล์ดารมภ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่วาง 
(4) นายวิจติร หลังสัน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอฮอด 
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(5) นายศรณัย ู มีทองคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่ออน 
(6) นายชาตร ี กติติธนดติถ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยเต่า 
(7) นายชชัวาลย ์ ปญัญา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยเต่า 
 ตําแหน่งเดิม จ่าจังหวดัเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม่ 
(8) นายนําชัย เจียงวรีวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่วาง 
 ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อําเภอพร้าว 

1.3  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอื่น 
(1) นางสาวพทัธธ์รีา ขุนชะ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์ ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 60 จังหวัด

สมุทรสาคร 
(2) นางวรพรรณ ี ดํารงมณ ี
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักการทูตระดับที่ปรึกษา กรมยุโรป 

กระทรวงการต่างประเทศ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 12/2556  เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2556  
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่   
 นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 

3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การเร่งรัดผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลโครงการงบพัฒนาจังหวัด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และชี้แจงการดําเนินงานโครงการงบพัฒนา
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.3  สรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2557 จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.4 รายงานผลการรบัจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 รายงานผลการดาํเนินงาน ปญัหาและอปุสรรค การดําเนินการโครงการธงฟา้

ราคาประหยดัลดคา่ครองชพีประชาชน ระดบัอําเภอ ประจําปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนกุมภาพนัธ์  2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2  พธิทีาํบญุตกับาตรพระสงฆแ์ละพธิบีําเพญ็กศุลถวายเปน็พระกุศลแด ่

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก  
ในโอกาสวนัสิน้พระชนมค์รบ 100 วัน 

 ผู้นาํเสนอ:  นางเกษสุดา ต.เจริญ ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 งานสปัดาห์สง่เสริมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  

ประจําปพีทุธศักราช 2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นางเกษสุดา ต.เจริญ ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายกฤษเรศ  วังทะพันธ์ รองผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.6 การจดังานเทศกาลสตอเบอรี่และของดีอาํเภอสะเมิง ครัง้ที่ 13 ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ  ดวงจินดา  ปลัดอาวุโสอําเภอสะเมิง 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
      5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557  

           วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบ
ตามสังกัด 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    6.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(นายอดิศร  กําเนิดศิริ)  

                        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)      


