
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ่

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

วันศุกร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
 

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

การสวดมนต์ไหว้พระ 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 

 -  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนหอพระ  ชื่อชุด “ฟ้อนนครเชียงใหม่” 

 -  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

จํานวน  ๒๐  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่) 

 -  การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด จํานวน ๑๘ ราย 

(สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 -  ศูนย์การเรียนรู้และสืบสานตํานานปี่ซอภาคเหนือ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 

นํ้าท่วม และผู้ประสบภัยหนาว (สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
                         - แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 

๑. นางญาณี  แสงศรีจันทร์  

   ตําแหน่ง  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

   ตําแหน่งเดิม คลังจงัหวัดลําปาง 

๒. นายสมเกียรติ  พิสุทธิ์เจริญพงศ ์ 

   ตําแหน่ง  นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

   ตําแหน่งเดิม นายด่านศลุกากรเชียงของ 

๓. นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธากร 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศนูย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 

ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จงัหวัดแพร่ 

   ๔. นางสาวศิริประกาย  วรปรีชา 

       ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์ฝกึและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ เชียงใหม่ 

       ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําพูน 

   ๕. นายสีหศักด์ิ  ผลชีวิน  

       ตําแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

       ตําแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 

 



 ๒ 

   ๖. นายสุรพงษ์  วิวัชรโกเศศ 

       ตําแหน่ง ประมงจงัหวดัเชียงใหม่ 

       ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดอุดรธานี 

   ๗. นายมานพ  ดีมี 

       ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  

    (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 

ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑        

(กําแพงเพชร-พิจิตร) 

๘. นายปราโมทย์  ยาใจ 

ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 

ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบรูณ์ 

- แจ้งหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน 

๑. นางสาวเสาวนีย์  ไชยวัณณ์  

ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ย้ายไปดํารงตาํแหน่ง คลังเขต ๗ นครปฐม 

๒. นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ 

    ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่ริม 

    ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ปลัดจังหวัดพะเยา 

๓. นางสาวกัญจนา  กลิ่นทอง 

    ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศนูย์ฟืน้ฟสูมมรรถภาพคนงาน ภาคเหนือ 

    ย้ายไปดํารงตําแหน่ง แรงงานจงัหวัดลําพูน 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓   

      เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓  
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 

         พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔  (สํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.๑ การพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City)  

            (ศนูย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 ๔.๒ ประชาสัมพันธ ์“งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๕ ” 

     ระหว่างวนัที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

       (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 



 ๓ 

๔.๓ ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมผา้ฝ้ายตอมือ ๑๑๐ ปีข๋องดีจ๋อมตอง  

      ครั้งที ่๔”  ระหว่างวนัที่ ๘ - ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔ 

       (อําเภอจอมทอง) 

 ๔.๔ การจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ประจําปี ๒๕๕๔ 

               (อําเภอสะเมิง) 

 ๔.๕ การจัดงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที ่๑๘  

       (อําเภอแม่แจ่ม) 

๔.๖ สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาล 

       ปีใหม่ ๒๕๕๔ 

             (สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๔.๗ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔  

                (ศนูย์อุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ) 

๔.๘ ประชาสัมพันธก์ิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

       ๘๔ พรรษา  

             (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวดัเชียงใหม่) 

๔.๙ ผลการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการขอ้มูลการค้าการลงทุน  

(TRADE AND INVESTMENT SERVICE CENTER : TISC)  

(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

๔.๑๐ ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรม 

      จังหวัดเชียงใหม่ 

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชมุเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

 ๕.๑  การตกแต่งภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 

     (Eco-town) 

 (สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๒ ประชาสัมพันธก์ารจัดงานอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา “ลา้นนาเอ็กโซติค”  

    ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ เซ็นทรลัแอร์พอร์ตพลาซ่า 

    (สํานักงานพาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่) 

 ๕.๓ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

(ตํารวจภธูรจงัหวัดเชียงใหม่) 

๕.๔  ความกา้วหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่ 

                 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่) 

 



 ๔ 

 ๕.๕ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 

                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล  ปาลวัฒน์) 

๖.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 

๖.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) 

๖.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  

       - กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  

ในวนัศกุร์ที่  ๒๕  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา    

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

 

 

 

หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔ 


