
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 6/2558 
 

 
วันศุกร์ที่ 26  มิถุนายน 2558   เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 



 
 

 

ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่6/2558 

วันศกุรท์ี่ 26 มิถุนายน  2558  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจําปี 2558 

จํานวน 5 แห่ง (สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 
2. มอบเกียรติบัตรการจัดงาน “มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา”  จํานวน 24 หน่วยงาน (สํานักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมิถุนายน 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

               ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตาํแหนง่ที่จงัหวดัเชียงใหม่แนะนําตัวตอ่ที่
ประชุม  จํานวน 3 ท่าน  ดงันี ้

1) นายธรรศณัฏฐ์  นุชแสงพลี 
ตําแหน่งปัจจุบัน  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย 

2) นายเจตนิพิฐ   รอดภัย 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
ตําแหน่งเดิม   นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการพิเศษ  
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

3) นางสาวดวงกมล  ยุทธเสรี 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 5/2558  เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 28  พฤษภาคม  2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ:  นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันาจังหวดั/

กลุ่มจังหวดั 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

              หัวหน้าสํานักบรหิารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 
 

 

3.3 รายงานผลการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติประจําเดือนมิถุนายน 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งระยะที่ 3 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.5 รายงานผลการดําเนนิงานแก้ไขปญัหาการคา้มนษุย์จังหวดัเชียงใหม่ ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ประจําเดือนมิถุนายน  2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
3.7 โครงการปณธิานความดี ปีมหามงคล 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
3.8 การดาํเนินงานหมูบ่้านรกัษาศลี 5 จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ   พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 การรับเสด็จห้วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558   
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ   พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดงานพิธีประจําเดือนกรกฎาคม  2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ   พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม  2558 
 ผู้นําเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคเหนือ 
4.5 การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ   พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 
 ผู้นําเสนอ: นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร 
 ผู้นําเสนอ:  นายทอง พันทอง ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่าย

สุขภาพระดับอําเภอ 
 ผู้นาํเสนอ:  นายเอกรัฐ  บุญเชียง  กรรมการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด 

เชียงใหม่ 
4.9 สรุปผลการตรวจสอบต้นไม้ยาง อําเภอแม่แตง 
 ผู้นําเสนอ:  นายไกรธวัช  ทินโสม  นายอําเภอแม่แตง 



 
 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2558 

                                    วันศุกร์ที ่ 24  กรกฎาคม  2558   เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                
80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

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) 

4.10 แอพพลิเคชั่นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ “Chiang Mai  
I Love U” 

 ผู้นาํเสนอ: นายพงศ์ศักด์ิ  อริยจิตไพศาล ผูจ้ัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม ่

4.11 โครงการปั่นสองล้อ มาผ่อ ผาช่อ ร่วมชะลอความชุ่มชื่น 
 ผู้นําเสนอ: พันเอก อภิสิทธ์ิ  นุสบุษบา  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาภาค 3  
4.12 การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ 
 ผู้นําเสนอ: นายมนตรี  ปิยากุล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.13 สรปุข่าวประจําเดือนมิถุนายน 2558  
 ผู้นําเสนอ: นายทฤษฎี  ชุติวงษา  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 


