
ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่10/2558 

วันอังคารที่ 2๗ ตุลาคม  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  จํานวน 2  ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ และแหนบทองคํา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจําปี 2558 จํานวน             

1 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน 1 ราย (ศูนย์อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) 
4. การมอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น 

จํานวน  8 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนตุลาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
         ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอําเภอ ที่ได้รบัการแตง่ตั้ง  โยกย้าย ใหด้ํารงตาํแหน่ง               
ที่จังหวดัเชยีงใหม่  แนะนําตวัต่อทีป่ระชุม   จํานวน 17  ท่าน 

1) นายปวิณ     ชํานิประศาสน์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

2) นายมงคล   สุกใส 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

๓) นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่

๔) นายกฤษณ์   ธนาวณิช 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     กระทรวงมหาดไทย 

๕) นายประจวบ  กันธิยะ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
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๖) นายชานนท์   คําทอง 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 

๗) นายสุรเดช   สมิเปรม 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการกรม  

๘) พลตรี ทํานุ   โพธิ์งาม 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
ตําแหน่งเดิม   รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๙) พันตํารวจโท สะอาด สุนทร 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 3 

๑๐) นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบ 

     ประชาธิปไตย ที่ 5 
๑๑) นางดวงมาลย์  ศรีกิจวิไลกุล 

ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 7  

๑๒) นายประเทือง  ทรัพย์เกิด 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
ตําแหน่งเดิม  รองผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 6 

๑๓) นายชาตรี      ตันติวาณิชกิจ    
ตําแหน่งปัจจุบัน   สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๒ 
ตําแหน่งเดิม   สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 

๑๔) นายสมศักดิ์    สาระหงส์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางลําปาง 

1๕) นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ 
   ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
       ตําแหน่งเดิม  นักการทูต ระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา) 

๑๖)  นางธิราพัชร  ญาณะศรี 
ตําแหน่งปัจจุบัน    ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์  
    อําเภอสันกําแพงตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม    หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดําริและโครงการหลวง  
    กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา 

๑๗)  นายวัลลภ   วุฒาพาณิชย์ 
       ตําแหน่งปัจจุบัน  นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
 ตําแหน่งเดิม  นายด่านศุลกากรเชียงแสน 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 9/2558  เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 มาตรการและผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 ผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวดั และการดําเนนิงานโครงการงบพฒันาจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ผู้นําเสนอ:  นายสง่า บัวระดก รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ระยะที่ 3  
 ผู้นาํเสนอ:  นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 

               ภาคเหนือ 
3.4 รายงานผลการดาํเนินงานศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ประจําเดอืนตลุาคม  

2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายสง่า บัวระดก รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน  2558 
 ผู้นาํเสนอ:   นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์  รักษาการผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จ 
 ผู้นาํเสนอ: นายสง่า บัวระดก รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.3 การใช้พื้นที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ 
 ผู้นําเสนอ:  นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
๔.๔ กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิสูตร บัวชุม  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 

สํานักงานเชียงใหม ่
4.๕ การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
๔.6 การจัดการแข่งขันเปตอง ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีโอเพ่น ครั้งที่ ๑๐  
 ผู้นําเสนอ: พ.ต.อ. ปรีชา วังปรีชา ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
4.7  การประกวดออกแบบตราสญัลกัษณก์ารจดังาน 2559 สมโภช 60 รอบ 

นักษตัร 720 ปี เมืองเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: นายสง่า บัวระดก รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัด 

              เชียงใหม ่
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 11/2558 
                                  วันศุกร์ที ่ 27 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ             
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

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


