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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ ครั้งที ่ 10/2557 
วันพฤหสับดทีี ่30  ตลุาคม  2557  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่
อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

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

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จํานวน  

14 ราย  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

ดีเด่น ประจําปี 2557 จํานวน  16 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้บุคลากรที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับจังหวัด จํานวน           

8 รางวัล (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่) 
4. การมอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2557 จํานวน 

2 รางวัล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)  
5. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของสถานประกอบการดีเด่นส่วนภูมิภาคที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

อย่างครบถ้วนต่อเนื่อง จํานวน 6 แห่ง (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) 
6. การมอบโล่รางวัลโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม จํานวน 

5  หน่วยงาน (มณฑลทหารบกที่ 33) 
7. การมอบประกาศนียบัตรการจัดงาน Lanna Expo 2014 จํานวน 27 หน่วยงาน (สํานักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
8. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนตุลาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม 
1) นายทองสุข         วงศ์วรรณไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
2) นางสิริยา            บญุญศริพิฤกษ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร                        
3) นางสาวชนสิา ชมศิลป ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
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4) นายแพทยธ์ํารง หาญวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 
5) พลตํารวจตรี อํานวย พวกสนทิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจตระเวน

ชายแดนภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน 
6) พนัตํารวจเอก มนตร ี สัมบณุณานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 5 
7) นาวาอากาศเอก ชาตนินท์   สทา้นไผท 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการกองบิน 41 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองการจัด กรมยุทธการทหาร

อากาศ 
8) นาวาอากาศเอก วิสธู จันทนา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
9) นายสิงห์ชัย บณุยโยธนิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ที่ปรึกษาทางเทคนิคกับกลุม่ประเทศแอฟริกา

ตะวันออก ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า   
10) นายพงศศ์กัดิ ์ อริยจิตไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขา
เชียงใหม่ 

 ตําแหน่งเดิม - 
 

                                                                                                                      
1.2 ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่มีคําสัง่แต่งตั้ง โยกย้ายภายในจงัหวัดเชียงใหม ่

- 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 9/2557  เม่ือวันที่  29 กันยายน 2557 
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่ 

และการสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 จังหวดั
เชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 สรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ฉนายวิรฬุ  พรรณเทวี หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.3 ตดิตามการรายงานผลการดาํเนนิงานตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการของ

จังหวดัเชียงใหม่  ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ตวัชี้วัดที่  4  
การประหยดัพลังงาน น้ําหนักร้อยละ 5 

 ผู้นาํเสนอ: นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ  พลังงานจังหวัดเชียงใหม ่
3.4 รายงานผลการดาํเนินการโครงการ  หมูบ่า้นรักษาศลี 5 
 ผู้นาํเสนอ : นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา   หมืน่อนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

              สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3.7 การดาํเนินงานของศูนยด์าํรงธรรมจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.8 การดาํเนินการโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9 แนวทางการบนัทึกผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายรัฐบาล  

ประเดน็การขบัเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของจังหวดัเชยีงใหม่ 10 ประเดน็ 
51 ตัวชี้วัด 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.10 รายงานผลการดาํเนินงานแก้ไขปญัหาคลองแม่ข่า  
 ผู้นาํเสนอ : ผศ.ดร.วสันต์  จอมภักดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1  ขอความร่วมมือจองเข็มที่ระลกึเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ   
2  เมษายน  2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 โครงการคดักรองมะเรง็เตา้นมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
 ผู้นาํเสนอ: นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่
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4.3 โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 ผู้นาํเสนอ: พ.ต.อ.ปรีชา  วังปรีชา  ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ่33  
4.4 อาสาสมัครประชาสัมพนัธป์ระจําหมูบ่า้นและชุมชน (อป.มช.) ร่วมพฒันา

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ:  นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่
4.5 ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมรณรงค์แก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจงัหวดั

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายจงคล้าย วรพงศธร  ผู้อํานวยการสํานักงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    
4.6 ประชาสัมพนัธ์การจดังานประเพณเีดอืนยีเ่ป็งเชียงใหม่ ประจําป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายสรวมไชย  มสีมศักด์ิ   ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
4.7 การรณรงคป์อ้งกันกระแสไฟฟา้ขดัข้องจากการปล่อยโคมลอยในช่วง

เทศกาลยีเ่ป็ง 
 ผู้นาํเสนอ: นายอดิศร  สุขะตงุคะ  หัวหน้าสาํนักงานเชียงใหม ่2  

              ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
4.8 การจดังานฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม ่ประจําป ี2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบั ครั้งที ่39 ประจาํป ี2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 ผลการประชุมสรปุโครงการและรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชน 

การศกึษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยง
เชียงใหมไ่นทซ์าฟาร-ีดอยปยุ-ดอยผาดํา 

 ผู้นาํเสนอ:  นายศราวุฒิ  ศรศีกุน  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 

4.11 กิจกรรมเชียงใหมเ่มืองสร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ:  มร.มาร์ตินเฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
       ครั้งที่ 11/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) 
 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 


