
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ครั้งที่ 6/2557 
วันศกุรท์ี่  27  มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

******************************************** 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมิถุนายน 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบโล่ที่ระลึกโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจําปี 2557  แก่             

อําเภอเวียงแหง อําเภอสันป่าตอง อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่ออน (สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     -  ผู้บรหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งที่จังหวดัเชียงใหมแ่นะนาํตัว 
                 ต่อทีป่ระชุม   จํานวน  3  ทา่น  ไดแ้ก ่

1. นายสุริยะ  ประสาทบณัฑิตย์ 
  ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาการในตําแหนง่ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  ตาํแหน่งเดิม  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 2. นายประพนัธ ์  วิศษิฏจนิดา 
  ตําแหน่งปัจจบุนั  จัดหางานจังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตําแหน่งเดิม  จัดหางานจังหวัดตาก 

3. นายกฤษดา  สมบูรณ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั  หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 

     ตําแหนง่เดมิ  หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงราย 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 5/2557  เม่ือวันที่  29 พฤษภาคม 2557                                                                                                                          

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการงบพฒันาจงัหวดั/ 

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

               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



-2- 
 

3.3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 69/2557 
เรื่อง  การยื่นคําของบประมาณจังหวดัและงบประมาณกลุ่มจังหวดั 
        ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3.4 ประชาสัมพนัธ์เจตนารมณ/์นโยบายหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 การจดัตัง้ศนูยป์รองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฏริปู (ศปป.)  
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่               
3.6 โครงการประชาอาสาปลกูปา่ 800 ล้านกลา้ 80 พรรษามหาราชินี              

 ผู้นาํเสนอ : นายจงคล้าย  วรพงศธร  
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

3.7 การเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัจากอทุกภัยของจังหวดัเชยีงใหม ่ 
ปี พ.ศ. 2557     

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 
              สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

3.8 ความกา้วหนา้การดําเนนิงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในพืน้ที่
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ :  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ 
นายสุรัช  ธนูศลิป์  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
                       ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3.9 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่ 
 ผู้นาํเสนอ :  นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.10 การจา่ยเงินโครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกปกีารผลติ 2556/57   

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายกฤษดา พรหมเกียรติแก้ว ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 การประกอบพธิเีฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวันพระราชสมภพ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกุฎราชกุมารี  
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม”่ ประจาํเดือนกรกฎาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.3 สปัดาหส์่งเสรมิวันสําคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวนัอาสาฬหบชูาและ 
วันเขา้พรรษา ประจําปี ๒๕๕๗ 

 ผู้นาํเสนอ :  นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.4 รายงานสภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.5 การศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม-่ลําพนู 
 ผู้นาํเสนอ :  นางสาวจิตรลดา  ดํารงสุกิจ  ผู้จัดการโครงการ  

                บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมน จํากัด 
4.6 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการใหบ้รกิารห้องพกั และการจดัประชุม  สัมมนา  
 ผู้นาํเสนอ :  นางสาวนิ่มนวล  ธัญญวัฒโนทัย ผู้แทนสํานกังานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   
4.7 การทอดผา้ป่าเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครพงิค ์
 ผู้นาํเสนอ : นายแพทย์พิรุณ  คําอุ่น   ผูแ้ทนโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ระเบยีบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2557 

วันพุธที่ 30  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี / เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
   

ระเบยีบวาระที่ 6    นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
  6.3  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 

                        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
 


