
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 3/2557 

วันศกุรท์ี่ 28  มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา                     

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ  
     (โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม  จํานวน  2  เรื่อง  ดังนี ้
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมีนาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “จังหวัดของฉัน

ในปี 2020 ” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  4  ท่าน  ดังนี ้  
       

(1) นางสดศร ี พงศ์อทุัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัด

พิษณุโลก 
(2) นายเกรียงไกร พฒันาภรณ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
(3) นายพพิฒัน ์ วรมาล ี
 ตําแหน่งปัจจบัุน สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยสรรพากรภาค 1 
(4) นายวิศณพุร รัตนตรัยวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา

อุตรดิตถ์ 

1.2 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบัการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวดั  
เชียงใหม่ จาํนวน  3  ท่าน  ดังนี ้  
(1) นายอนภุาพ ภววัฒนานสุรณ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ  
 ตําแหน่งเดิม นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
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(2) นายสรวมไชย มีสมศักดิ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
(3) นางรุง่รตัน ์ ทวปีระศาสน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  

สาขาถนนนิมมานเหมินทร ์

1.3 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดํารงตาํแหนง่ใหม่ ณ จงัหวดัอืน่  
 จํานวน 1  ทา่น  ดงันี ้  

(1) นายประพนธ ์ ถกลวิโรจน ์
 ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง สรรพากรพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 26 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 2/2557  เม่ือวันพธุที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล  นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่   
 นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 

3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.3 รายงานผลการดาํเนินงานปอ้งกันแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันและไฟปา่ 

จังหวดัเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์  รักษาการผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 การเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภัยแล้งจังหวดัเชียงใหมป่ระจาํปี พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 แผนปฏบิตักิารฝนหลวงภาคเหนือ ประจาํปี พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ  
3.6 รายงานผลการรบัจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.7 การจา่ยเงินตามใบประทวนโครงการรบัจาํนําข้าวเปลือกปี 2556/57  
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ : นายศักด์ิชัย  คําเรืองฤทธิ์  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
              ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

3.8 โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางจาํหนา่ยหอมแดงจงัหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9 การเตรียมการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวดั

เชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557   
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนเมษายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 การจดังานวนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจ้าอยูห่วั พระมหาเจษฎาราช

เจา้ และวันขา้ราชการพลเรอืน ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 พธิเีฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกาสวันคลา้ยวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 พธิีวันพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ะลึกมหาจกัร ี

บรมราชวงศ ์
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 พธิทีาํบญุเพื่ออุทศิส่วนกุศลใหอ้ดตีข้าหลวงจังหวดั/ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหมท่ีล่่วงลบัและทอดผ้าปา่สามัคค ี
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 งานประเพณปีีใ๋หม่เมืองจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ:   นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 การจดังานประเพณสีงกรานต์จังหวดัเชียงใหม่ ประจําป ีพ.ศ. 2557   
 ผู้นาํเสนอ:  นายสรวมไชย  มสีมศักด์ิ  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
4.8 การจดัพธิี สระเกลา้ดําหัวปอ้เมืองเจียงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 พธิีรดน้ําดาํหวัพระเถระผู้ใหญแ่ละเจ้านายฝ่ายเหนือ และพธิีสรงน้าํสิ่งศกัดิส์ทิธิ์

คูบ่้านคูเ่มืองจงัหวดัเชียงใหม่  ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 การจดังานพธิสีักการะกู่เจา้หลวงเชียงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ:   นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.11 รายงานสภาวะอากาศเดือนเมษายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
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4.12 ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรม “ปดิไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์   

               รกัษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 

4.13 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา  พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : ดร.สุชาติ ใจภักดี  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่

 
ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
      5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2557  

  วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    6.3  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)           


