
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่2/2558 

วันพฤหสับดทีี ่26 กุมภาพนัธ์  2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนคนเก่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน            

8 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลท่ีได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จํานวน    

3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบประกาศเกียรติคุณโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”             

ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด จํานวน 4 ราย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2558(สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน   2 ท่าน  ดังนี ้
1) นางวรพรรณ ี  ดํารงมณ ี

ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม  นักการทูต ระดับชํานาญการ (ที่ปรกึษา) กรมยุโรป 

2) นางสาวศศิวิมล พงษป์รชีา 
ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการพิเศษ ส่วนผลิตรายการ  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 

1.2 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายภายในจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  
2 ท่าน ดังนี้ 
1) นางนิยดา    หมื่นอนันต์    

ตําแหน่งปัจจุบัน   รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

2 ) พ.ต.อ.วาทยุทธ  สิงห์ไฝแก้ว 
     ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้กํากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 
 ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่กา 
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1.3 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่ณ ส่วนกลาง/จังหวดัอืน่  
จํานวน  3  ทา่น  ดงันี ้
1) นายไพโรจน ์    กุลละวณชิย ์

ตําแหน่งเดิม   พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่   
ย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการส่วนกลาง  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

2) นายชาํนาญ   กายประสทิธ ์
ตําแหน่งเดมิ   พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี 

3) นายนพพร     รัชเวทย์   
ตําแหน่งเดิม   หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  นักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ (อัครราชทูต- 

ที่ปรึกษา) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรงุไนโรบี 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 1/2558   เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 29  มกราคม 2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 สภาปฏิรปูแหง่ชาติ จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: 1) ดร.จุไรรัตน์  จลุจักรวัฒน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
               2) นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาปฏิรูป  

แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม ่ 
 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา           

จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
 ผู้นาํเสนอ: นายสง่า บัวระดก  รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานกังานจังหวัดเชยีงใหม่/

หัวหน้าสํานกับริหารยทุธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.4 การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่จังหวดัเชียงใหม่

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
 ผู้นาํเสนอ : นายจงคล้าย วรพงศธร   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชยีงใหม่ 
3.5 การเตรียมการภัยแลง้จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 แผนปฏบิตักิารฝนหลวงภาคเหนือ และการเตรยีมความพร้อมเพื่อปฏบิตักิาร       

ฝนหลวงบรรเทาปญัหาไฟปา่ หมอกควนั และภัยแล้ง ชว่งฤดูร้อน พ.ศ. 2558  
 ผู้นาํเสนอ : นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
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3.7 แนวทางการแก้ไขปญัหาหอมหัวใหญแ่ละกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์  รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
3.8  รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือน

กุมภาพันธ์ 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายสง่า บัวระดก  รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม  2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการรับเสด็จพระราชดําเนิน 
 ผู้นําเสนอ:  นายสง่า บัวระดก  รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด 

เชียงใหม่ 
4.3 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ผู้นําเสนอ:  นายสง่า บัวระดก  รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.4 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2557 
 ผู้นําเสนอ:  นายสง่า บัวระดก  รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.5 งานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

ประจําปี 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่ 
4.6  โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558” 
 ผู้นําเสนอ:   นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นางสาวกัญจนา  กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่     
4.8 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการประจําปี 2558 เรื่อง “ก้าวข้ามพัฒนาการ

เศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ : บริบทของภาคเหนือ” 
 ผู้นําเสนอ: นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์  ผู้อํานวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
4.9  การแนะนําคณะกรรมการผู้ใชพ้ลงังานประจําเขต (คพข.)ประจาํเขต ๑ 
 ผู้นําเสนอ:  นายยงยุทธ  ชอบทําดี  ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน

ประจําเขต ๑ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2558 

                                    วันจันทร์ที ่30 มีนาคม  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร           
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย 
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี /เครื่องแบบตามสังกัด 
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5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  

 
ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  

 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 

 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 


