
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
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******************************************** 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองสําคัญแจงที่ประชุมทราบ 
 

1.1 วาระกอนการประชุม 
- พิธีถวายสตัยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 
   (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

                            - การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดศิลปนรุนเยาว ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 
  (สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชียงใหม)  

                            - การมอบประกาศเกียรตคิุณแกผูไดรับรางวัลโครงงานพลังงานระดับเยาวชน 
  (สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม)  
 

1.2 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

  1.3 เร่ืองที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
 การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 
1)นายกาศพล  แกวประพาฬ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
   ยายมาจาก  หัวหนาสํานกังานจังหวัดเพชรบูรณ 
 

2)นายพิรุณ  หนอแกว  ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
    ยายมาจาก  ผูบัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร  
 

3)นายวันชัย  พิพัฒนสมุทร  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
   ยายมาจาก  อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  
 

    4)นางทิวาภา  รักสัตย   ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
                ยายมาจาก ผูอํานวยการ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ 
 

    5)นายเฉลิมศักดิ์  อุทกสินธุ  แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
                ยายมาจาก จัดหางานจังหวัดเชียงราย 
 

6)นายโชคชัย  ช่ืนจิตต  ผูอํานวยการศนูยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2 
       ยายมาจาก ปฏิบตัิหนาที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการกอง 7 
                      สํานักขาวกรองแหงชาติ 

 

     7)นางนฤมล  วสิกชาติ  คลังเขต 5 (จังหวัดเชียงใหม) 
       ยายมาจาก คลังเขต 8 (จังหวัดสุราษฎรธานี) 
 

 

 

/- นายสนุทร.....
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    8)นายสุนทร  เหมทานนท  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1  
                                      จังหวัดเชียงใหม 
       ยายมาจาก  นักวิชาการสถิต ิ8 ว  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                                                                                      

     9)นายอุดม  บัวทอง  ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
        ยายมาจาก ประกันสงัคมจังหวัดลําพูน 
 

    10)นายวรสิทธิ์  วรพล   ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพนัธขาวเชียงใหม 
         ยายมาจาก  ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธขาวพะเยา 
 

11)นางสดศรี  พงศอุทัย  สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
     ยายมาจาก  สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค 
 

    12)นางดวงกมล  คชหิรัญ  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
         ยายมาจาก  สวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดพิษณโุลก 
 

    13)นายมนัส  เฉียวกุล ผูอํานวยการสถานพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
         ยายมาจาก  ผูอํานวยการสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําพูน 
 

    14)นายเสรี  กังวานกิจ  พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
         ยายมาจาก  หัวหนาศูนยพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

    15)นายพรเทพ  เอ่ียมประไพ ผูอํานวยการสาํนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค 5 
         ยายมาจาก  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค 6 
 

    16)นายอดิศร  กําเหนดิศิริ  นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
         ยายมาจาก นายอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

    17)นายชนะ  แพงพิบูลย  นายอาํเภอแมริม 
         ยายมาจาก นายอําเภอหางฉัตร จงัหวัดลําปาง 
 

    18)นายชัยสิทธ  รัตนชยัสิทธิ์  นายอาํเภอฝาง 
         ยายมาจาก นายอําเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย 
 

    19)นายชัยณรงค  บุญวิวัฒนาการ  นายอําเภอแมอาย 
         ยายมาจาก นายอําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 
 

    20)นายสินชัย  นาคิน  นายอําเภอสะเมิง 
         ยายมาจาก นายอําเภอแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

    21)นายสมหวัง  รุงตะกูลชัย  นายอาํเภอสันปาตอง 
         ยายมาจาก นายอําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
 

    22)นายทรงทรัพย  พิริยคุณธร  นายอําเภอจอมทอง 
         ยายมาจาก นายอําเภอลอง  จังหวัดแพร 
 /ยายภายในเขต..... 
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ยายภายในเขตจังหวัด 
    -นางพรรณวดี  พลอยทับทิม  จดัหางานจังหวัดเชยีงใหม  
     ตําแหนงเดิม แรงงานจงัหวัดเชียงใหม 
    -นายเทอดศักดิ์  จารุอัคระ  นายอาํเภอแมออน  ยายมาจากอําเภอสะเมิง 
    -นายประกาศิต  มหาสงิห  นายอําเภอพราว ยายมาจากอาํเภอแมแจม 
    -นายวิชิต  บุญกังวาน  นายอําเภอฮอด  ยายมาจากอําเภอเชียงดาว 
    -นายสุพจน  หอมชื่น  นายอําเภอเชียงดาว  ยายมาจากอาํเภอจอมทอง 
    -นายวิจิตร  หลังสัน    นายอําเภอแมแจม ยายมาจาก ปองกันจังหวัดเชียงใหม 

  

1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม 
        (สํานักงานประชาสัมพนัธจังหวัดเชียงใหม) 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่  10/2551 วันที่ 30 ตุลาคม  2551 
                        ซึ่งไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  www.chiangmai.go.th 
  
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเพื่อทราบ  

3.1  การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
- ผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ 5 ดาน  

  1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ  
    (ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ) 
2) กลุมภารกิจดานสังคม  
    (ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม) 
3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง   
    (ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง) 
4) กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
     (ผูแทนกลุมภารกจิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม)     
5) กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ    
     (ผูแทนกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ)     
 

3.2  การบริหารราชการงานทั่วไป 
   3.2.1  แนวทางการแกไขปญหาศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม  
        (สํานักงานธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม) 
   3.2.2 งานพิธีเฉลิมพระเกยีรติ “ 5 ธันวามหาราช ประจําป 2551” และงานสโมสร 

         สันนิบาต จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2551 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
         พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 6  ธันวาคม  2551  

- พิธีทําบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2551  
        (สํานักจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม) 
 
 /3.2.3 ขอความรวมมือ.... 
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   3.2.3  ขอความรวมมือสนับสนุนการจัดประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 14 

ระหวางวันที่ 15-18  ธันวาคม 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม 
  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 3.2.4  การจัด “ งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552”  
  (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม และเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม) 
           3.2.5 ประชาสัมพันธการจัด “งานฤดูหนาวและงานกาชาดอําเภอสันกําแพง ประจําป 2551”  

          (อําเภอสันกาํแพง) 
   3.2.6  สรุปผลการดําเนินงานการจัดการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ พ.ศ. 2551 
    (IMC 2008) ระหวางวันที่ 25-30 ตุลาคม  2551 ณ จังหวัดเชียงใหม 
                      (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาเชียงใหมเขต 1) 
   3.2.7  การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงานเขตภาค 5   
                      (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองจังหวัดเชียงใหม) 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพือ่พิจารณา 
     -  
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดจิิตอลไฟล  สามารถ Download เน้ือหาได 
                        ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th  จํานวน  6 เร่ือง 
              5.1 ประชาสัมพันธการจัดการ “งานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง”  

     ระหวางวันที่  1 – 10  ธันวาคม 2551 
        (สํานักงานบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549) 
              5.2 ความกาวหนาในการขับเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

      (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
              5.3 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนพฤศจิกายน  2551  
                            (สํานักงานจังหวดัเชียงใหม) 
       5.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 
                   (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
     5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม        
                           (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
                 5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน 
                           (ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) 
 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 6....
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           ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอื่นๆ 
  6.1 การประชุมหัวหนาสวนราชการ  ครั้งที่ 12/2551  
                      กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ  ครั้งที่ 12/2551 วันจันทรที่  29 ธันวาคม  2551  
เวลา 09.00 น. ณ หองรอยัลออคิดบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมเชียงใหมออคิด  อําเภอเมืองเชียงใหม  ใหสวนราชการ/
หนวยงาน เขาไป Download  หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชมุฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด 
www.Chiangmai.go.th 
   

6.2 ส.ค.ส. ป 2551   
      (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

 

 

 

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


