
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
ครั้งที่ 9/2557 

วันจันทรท์ี่  29 กันยายน  2557  เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องอิมพเีรียลบอลรูม  โรงแรมดเิอ็มเพรส  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

******************************************** 
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 จํานวน 12 รางวัล 

(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) 
2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา             

สาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  29 หน่วยงาน (สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่ เกษียณอายุราชการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน  2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวดัเชยีงใหมแ่นะนาํตัว 

ต่อทีป่ระชุม  จํานวน  2 ทา่น   
1)   นายกอบชัย  บญุอรณะ 

ตําแหน่งปัจจุบัน      ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     เขต 10 ลําปาง 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     เขต 15 เชียงราย   

2)  นายเจนศกัดิ ์  ลิมปติ ิ
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่

                              ตําแหน่งเดิม    ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ครั้งที่ 
8/2557  เม่ือวันที่  27 สิงหาคม  2557                                                                                                                                     

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องตดิตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 ผลการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดัประจาํปี

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

              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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3.3 สถานการณ์อทุกภัย ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 รายงานสถานการณน์้าํจังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายเจนศักด์ิ  ลมิปิติ  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนตลุาคม 2557  
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 การประกอบพธิีวันปยิมหาราช ประจําปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 ผลการพิจารณาคดัเลือกพอ่ตัวอย่างแหง่ชาติจังหวดัเชยีงใหม่ ปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 แต่งตั้งหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม่ ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้าเวร

ประจําศูนยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ประจําเดือนตลุาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 ค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 ขอให้งดการขึน้ป้ายต้อนรบั 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 สรปุผลการฝกึซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดบัจงัหวดั  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 สรปุการเข้ารว่มกิจกรรมตามโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันทค์นืความสุข 

ใหป้ระชาชน 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 

ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําเดือน กันยายน 2557” 
 ผู้นาํเสนอ : นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 สภาวะอากาศเดือนตลุาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.11 ประชาสัมพนัธ์ วันรณรงคต์อ่ต้านการค้ามนษุย์ ประจาํป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
4.12 ประชาสัมพนัธ์งาน วันสมเด็จย่า ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่
4.13 ประชาสัมพนัธ์การบริจาคเงินเพือ่บูรณะปฏสิังขรณห์อประชุมพทุธมณฑล 
 ผู้นาํเสนอ : นางฉัตรรัตน์  ธนัทศรัณย์ดิลก  ผูแ้ทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  

5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2557 
                   วันพฤหัสบดีที่ 30  ตุลาคม  2557   เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์   

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก   
 อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
 การแตง่กาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    6.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
    6.4  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
           1) การร่วมงานพิธีเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           2) นโยบายหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เรื่อง การควบคุมการจําหน่ายเหล้า

ป่ันบริเวณรอบสถานศึกษา โรงเรียน และหอพัก 


