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 กลุ่มงานอํานวยการ 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่11/2558 

วันศกุรท์ี่ 27  พฤศจกิายน  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การอ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวสุนทรพจน์และไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําปี 

2558  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบรางวัลผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน  2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 

720 ปี เมืองเชียงใหม่  จํานวน  1 รางวัล  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
3. ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นสําหรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น (ชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น สาขาจังหวัด

เชียงใหม่) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน  2558 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

  1.1 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่    
แนะนําตัวต่อที่ประชุม  จํานวน 23  ท่าน   

1) นายสําเริง ไชยเสน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง 
2)  นางเยาวภา พิบูลย์ผล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดชุมพร 
3) นางนิยดา หมื่นอนันต ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4) นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
5)  นางสุธาศินี นิมิตกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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6) นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ 
7) นายสุวิทย ์ แรกข้าว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค สํานักงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ 
8) นายฉลวย พ่วงพลับ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่อาย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบางแพ   
9) นายศราวุธ ไทยเจริญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอพร้าว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
10)  นายชัชวาล ปัญญา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเวียงหนองล่อง 
11) นางสาวภัทราพร ลายจุด 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่ออน 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านธิ 
12) นายทรงศักดิ์ วลัยใจ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยหล่อ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอชื่นชม 
13) นายศรัณยู มีทองคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันกําแพง 
14) นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสะเมิง 
15) นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสารภ ี
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอจอมทอง 
16) นางสาวนิติยา พงษ์พานิช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอจอมทอง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่วาง 
17) นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสะเมิง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหางดง 
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18) นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยหล่อ 
19)  นายวิจิตร หลังสัน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเชียงดาว 
20) นายสราวุฒิ วรพงษ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอไชยปราการ 
21) นางสุภาพรรณ บุญถนอม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แตง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่ออน 
22) นายศิวะ ธมิกานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภออมก๋อย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเวียงแหง 
23) นายสุทิน จันทร์งาม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่วาง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

 
1.2 หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ จังหวัดอ่ืน  จํานวน 6 คน 

1) นายสุเทพ ทิพย์รัตน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 จะย้ายไปดํารงตําแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงราย  
2)  นางภัชธนิตา สดุดีพศิน 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
3) นายธีระ เหลียวสุธีร ์
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่อาย 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอค่ายบางระจัน 
4)  นายชุติเดช มีจันทร์ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภออมก๋อย 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอแม่สาย 
5) นายชูศักดิ์ รู้ย่ิง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
6) นายไกรธวัช ทินโสม 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่แตง 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเชียงยืน   
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 10/2558  เม่ือวันที ่27  ตุลาคม  2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2559 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 แผนดําเนินงานการปอ้งกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ 3 
 ผู้นาํเสนอ:  นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤศจิกายน  

2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 การจดัระเบียบขอทาน 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

             ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
3.7 โครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

             ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
3.8 การเตรียมความพร้อมการดาํเนนิงานศูนยป์ฏบิตักิารป้องกันและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายธนา  นวลปลอด  ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
  

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

 
 

4.1 การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายศรณรงค์  นิลสาลิกา ผู้อํานวยการสํานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม  2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร  ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.3 การรับเสด็จในเดือนธันวาคม  2558  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

 ผู้นาํเสนอ:   นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 12/2558 
                                  วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสี
กากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

 
 

4.5 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา "5“ธันวาคม 2558” 

 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 ผู้นําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 โครงการผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ และ

ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่พบปะประชาชน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 

 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ  กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 การจดัตัง้ศนูยส์่งเสริมพฒันาประชาธปิไตยและการเลือกตั้งตําบล(ศส.ปชต.) 
 ผู้นําเสนอ:  นายเกรียงไกร  พานดอกไม้  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.10 ประชาสัมพันธ์การพัฒนางานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัต ิ 

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 
 ผู้นําเสนอ: นายสมเดช  ภู่ทิม  ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ

เกษตรกรรมที่ 1 
4.11 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.12 ประชาสัมพนัธ์การจดังานวนัฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชยีงใหม่ 

ประจําปี 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.13 ประชาสัมพนัธ์การจดังาน "ใตร้่มพระบารมี 33 ปี ศูนยฯ์ห้วยฮ่องไคร"้  
 ผู้นําเสนอ: นายสุรัช  ธนูศิลป์  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
4.14 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2559 
 ผู้นําเสนอ:  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4.15 ประชาสัมพันธ์การจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6 
 ผู้นําเสนอ: เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 



๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 ๖.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายกฤษณ์    ธนาวณิช) 
 ๖.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) 
 ๖.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) 
 ๖.๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


