
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่ 11/2557 

วันพฤหสับดทีี ่27 พฤศจกิายน  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การยืนไว้อาลัยเนื่องในวันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และการอ่านสาร

นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจําปี 2557 จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

3. การมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน 
ประจําปี 2557 ให้แก่สถานศึกษา จํานวน 2  แห่ง (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น          
พ.ศ.2557  จํานวน  3 ราย  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

5. การมอบใบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ประจําปี               
พ.ศ.2557  จํานวน  1 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)  

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  9  ทา่น ดังนี ้
1.  นายสุรเดช สมิเปรม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เลขานุการกรม  กรมปศสุัตว์ 
2. นางสาวกญัจนา กลิน่ทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดลําปาง 
3. นางจนัทรรตัน ์ ปิยพทัธไชย 
 ตําแหน่งปัจจบุนั อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจงัหวัดอุตรดิตถ ์
4. นายภญิโญ จันทรวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 34  
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา สตูล) 
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5. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 
6. นายทวนทอง ศรีสวสัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
7. นางฉวีวรรณ ไพโรจนก์ุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  

บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน 
8. นายสุรศกัดิ ์ หนพูรหม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล  

จังหวัดกําแพงเพชร 
9. นายพรเทพ การศพัท ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 10/2557  เม่ือวันที ่ 30 ตลุาคม  2557 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ประชาสัมพนัธ์การแจกคปูองสนบัสนุนการเปลี่ยนผ่านสูก่ารรบัชมดิจติอล

ทีวี (คปูองดิจติอลทีวี) 
 ผู้นาํเสนอ: นายฐากร ตัณฑสทิธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. 
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่ 

และการสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจงัหวัดเชียงใหม่ 
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3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา
จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3.4 สรปุการประชมุหารือและขอ้สั่งการของหม่อมหลวงปนดัดา ดศิกลุ 
รัฐมนตรปีระจาํสํานกันายกรฐัมนตรี และปลดัสาํนกันายกรัฐมนตร ี

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 สรปุการประชมุหารือและขอ้สั่งการของ พล.อ.ดาวพ์งษ์ รตันสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 ผู้นาํเสนอ: นายจงคล้าย   วรพงศธร  

              ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              จังหวัดเชียงใหม่ 

3.6 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา   หมืน่อนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.7 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

               สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3.8 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 

พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนติา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

               สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9  รายงานผลการดาํเนินงานศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ประจําเดอืน

พฤศจิกายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.10  รายงานผลการดาํเนินการศนูยบ์รกิารการพฒันาขยายพนัธุ์ไม้ดอกไมผ้ล 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 ผู้นาํเสนอ: รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา รว่มรังสี  

              หัวหน้าโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผล 
              อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2557  
 ผู้นําเสนอ: นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกุล ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.3 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ 5 ธันวาคม  2557” และงานรวมใจถวาย 
พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 ประชาสัมพนัธ์การจดังานเดนิ-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การจดัระเบียบการจราจรภายในศูนยร์าชการจงัหวดัเชยีงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 การประชาสัมพันธ์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 

และงานวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด 
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 โครงการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ครั้งที่ 11 ถวายพุทธบูชา 

รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  

              ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 โครงการสวดมนต์ข้ามปี ชีวีสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้ราชันย์  
 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  

               ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.11 ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชน 
 ผู้นําเสนอ:  นายพงศ์ศักด์ิ  อริยจิตไพศาล  

               ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ  
               (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ 

4.12 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติ  
Chiang Mai and the North Travel Mart 2014 (CTM 2014)  
และงานเทศกาลรถถบีเชียงใหม่ 2557 

 ผู้นําเสนอ:   นายวิสูตร  บัวชุม  
                ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ 

4.13 โครงการจัดงาน “หนาวนี้ที่เมืองแกน” ครั้งที่ 4 
 ผู้นําเสนอ: นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
4.14 เทศการชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 ผู้นําเสนอ:  นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
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4.15 ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้นําเสนอ:  นายชาตรี  ธินนท์ ผู้แทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
       ครั้งที่ 12/2557 

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม  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) 


