
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 8/2558 
 
 

 
 
 
 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558   เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 



๒ 
 

 

ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่8/2558 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนสิงหาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว          

ต่อที่ประชุม  จํานวน  3 ท่าน  
1) นายบํารุง  เนียมนาค  

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอฝาง 
ตําแหน่งเดิม  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 

2) นายทศพล  เผื่อนอุดม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แจ่ม 

ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สํานักการสอบสวน 
      และนิติการ 

3) นายสุทิน  จันทร์งาม 
ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ตําแหน่งเดิม  ป้องกันจังหวัดพะเยา 
 

1.2  หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ จังหวัดอื่น    
        จํานวน 1 คน  ท่าน 

1) นายชัชวาล       ปัญญา      
       ตําแหน่งเดิม      นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
       ย้ายไปดํารงตําแหน่ง     นายอําเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลําพูน 
 

1.3 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ            
พ.ศ.2558  จํานวน   10  ท่าน  ดังนี้ 
1. นายสุริยะ    ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายนาวิน          สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายชนะ แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายทองสุข      วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายไพโรจน์      กุลละวณชิย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางมยุรี             ยกตรี            พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       จังหวัดเชียงใหม่ 



๓ 
 

 

7. นายวสวัตต์ิ  ประภัสสร ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
8. นายพิพัฒน์  วรมาลี  สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
9. นายแพทย์ภิศักด์ิ เลิศเรืองปัญญา ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม ่
10. นายชาญชัย  ศรีเสถียร นายอําเภอพร้าว 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 7/2558  เม่ือวันศกุร์ที่ 24  กรกฎาคม 2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม ่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา            

จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.3 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ(อุทกภัย)  
 ผู้นาํเสนอ:  นางภัชธนิตา สดุดีพศิน  

               หวัหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ่
3.4 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ระยะที่ 3 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.5 สรปุผลการดําเนนิงานการจดัระเบยีบขอทาน 
 ผู้นาํเสนอ:  นางมยุรี  ยกตรี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
3.6 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนสิงหาคม 

2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน  2558 
 ผู้นําเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุ
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 ผลการแข่งขัน สเปเชียล โอลิมปิค เวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ 2015 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 สรปุกิจกรรมสง่เสริมเครือข่ายการผลติและการบริโภคพชืผักปลอดภัยจาก

สารเคมกีําจดัศตัรพูชืด้วยกระบวนการมีสว่นร่วม 
 ผู้นําเสนอ: ดร.ธัญภรณ์   เกิดน้อย  หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
4.5 ประชาสัมพันธ์การประชุมพิเศษของพยานพระยะโฮวา ปี 2015  
 ผู้นาํเสนอ:  นายภิเศก  ทองสุข  ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา             

พระคัมภีร ์
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 9/2558 
                                  วันอังคารที ่29 กันยายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกยีรติ                
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 

 
 


