
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
 

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

การสวดมนตไ์หว้พระ 

เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 

๑) พิธมีอบเงินพระราชทานแกค่รอบครัวนายอานนท์ เผือกขาว (เหล่ากาชาดจงัหวดัเชียงใหม่) 

๒) พิธมีอบทุนการศึกษาเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL จ านวน ๒ ราย 

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๓) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดี  มีความประพฤติด ี

จ านวน  ๒๒  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๔) พิธมีอบใบประกาศเกยีรติคุณให้กบัร้านหนังสือท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และทันสมัย

สมควรได้รับการยกย่องไว้เป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียม จ านวน ๑  ราย (ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่) 

๕) พิธมีอบโล่และเกยีรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดมุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่านดีเด่น จ านวน  

๒  ราย (ส านักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่) 

๖) พิธมีอบเกยีรติบัตรแก่อ าเภอท่ีให้การสนับสนนุด าเนินโครงการแข่งขันกฬีาเพ่ือมวลชน 

แชลเลนจ์เดย์ จ านวน  ๒๕  อ าเภอ (ส านกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                         ๑.๑ แนะน าผูบ้ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม ่

๑) นายชาญชัย  กฬีาแปง 

   ต าแหนง่  ขนสง่จังหวัดเชียงใหม่  

   ต าแหนง่เดิม ขนส่งจังหวดัล าปาง 

๒) นายชัยสทิธิ์  อาศิระวิชัย 

   ต าแหนง่  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่ 

   ต าแหนง่เดิม ท้องถิน่จังหวัดชุมพร 

๓) นายประพันธ์  ภูง่าม 

   ต าแหนง่  นายอ าเภอแม่ริม 

   ต าแหนง่เดิม นายอ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย 

 

 
 



 ๒ 

๔) นายนิเวศน์   พูลสวัสดิ ์

   ต าแหนง่  นายอ าเภอเวียงแหง 

   ต าแหนง่เดิม นายอ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๕) นายรพินทร์  ถาวรพันธ ์

   ต าแหนง่  นายอ าเภอดอยหล่อ 

   ต าแหนง่เดิม นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวดัล าพูน 

                            ๖) นายระวีวงศ์  วงศ์ปราชญ ์  

    ต าแหน่ง  นายอ าเภอแม่วาง 

    ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอแม่ทะ  จงัหวดัล าปาง 

๗) นายบ าเพ็ญ  บินไทยสงค ์

    ต าแหน่ง  นายอ าเภอสันก าแพง 

    ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอเชียงของ  จังหวดัเชียงราย 

                            ๘) ว่าท่ีร้อยตรีสมัย  ค าชมภ ู 

    ต าแหน่ง นายอ าเภอแม่ออน 

    ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอนาน้อย จังหวดัน่าน 

                            ๙) นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล  

    ต าแหน่ง นายอ าเภอแม่แตง 

    ต าแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบทะเบียนทั่วไป  

                    ส่วนการทะเบยีนทั่วไป ส านกับรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง 

                            ๑๐) นายชุติเดช  มีจันทร์  
           ต าแหน่ง  นายอ าเภออมก๋อย 

    ต าแหน่งเดิม จ่าจังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายต าแหน่งภายในจังหวัด 

๑) นายคุณวัฒน์  สคุันธะกุล 

   ต าแหนง่  นายอ าเภอแม่แจ่ม 

   ต าแหนง่เดิม นายอ าเภอดอยหล่อ 

๒) นายเทอดศักดิ์  จารุอัคระ 

   ต าแหนง่  นายอ าเภอไชยปราการ 

   ต าแหนง่เดิม นายอ าเภออมก๋อย 

๓) นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ 

   ต าแหนง่  นายอ าเภอสันป่าตอง 

   ต าแหนง่เดิม นายอ าเภอแม่วาง 

 



 ๓ 

๔) นายวิจิตร  หลังสัน 

   ต าแหนง่  นายอ าเภอสันทราย 

   ต าแหนง่เดิม นายอ าเภอแม่แจ่ม 

                            ๕) นายอุทัย  ลอืชัย  

    ต าแหน่ง  นายอ าเภอสารภ ี

    ต าแหน่งเดิม  นายอ าเภอสนัทราย 

๖) นายอดิศักดิ์  วรรณลักษณ์ 

   ต าแหนง่  นายอ าเภอฮอด 

   ต าแหนง่เดิม  นายอ าเภอแม่แตง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔   

      เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

   ผ ู้น าเสนอ : นางญาณี  แสงศรจีันทร์  คลังจงัหวดัเชียงใหม่  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ โครงการเชียงใหมโ่มเดล (Chiang Mai Model)  

      ผ ู้น าเสนอ : ส านักงานจงัหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนกลุ่มภารกิจฯ 

 ๔.๒ โครงการ “๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน” 

      ผ ู้น าเสนอ : นายพงษ์ศกัดิ ์ อริยกิจไพศาล ผู้จดัการส านักงานสง่เสริมอุตสาหกรรม 

      ซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน) (SIPA) สาขาเชียงใหม่)  

  ๔.๓ การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งกับมูลนิธท่ีิอยู่อาศัย 

     เพ่ือมนุษยชาติ  ประเทศไทย 

                          ผ ู้น าเสนอ : นายพรชัย  จริวนิจินันท ์รักษาการ-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธ ิ

     ที่อยูอ่าศัยเพื่อมนุษยชาต ิ ประเทศไทย 

  ๔.๔ การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวดัเชียงใหม ่

                          ผ ู้น าเสนอ : ดร.สุชาติ  ใจภักด ีผู้อ านวยการ การเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ๔.๕ การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก  

         ผ ู้น าเสนอ : นางมยุรี  ยกตรี  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจ์ังหวดัเชียงใหม่ 

 ๔.๖ ประชาสมัพันธโ์ครงการบ้าน ธอส. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยแห่งแรกดอกเบี้ย ๐% (๒ ปี)  

         ผู้น าเสนอ : นางพจรัตน์  เหนือเมฆ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

     สาขาเชียงใหม่ 

 



 ๔ 

 ๔.๗ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๔  

               ผ ู้น าเสนอ : นางสันทนีย์  ไชยเชียงพณิ  ผู้อ านวยการสว่นพยากรณ์อากาศ   

    ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคเหนือ 

 ๔.๘ เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์(Chiang Mai : City of Creative Folk Craft)           

    ผ ู้น าเสนอ : น.ส. ณฐัธิศา พชิยานนท์ ส านักงานพาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่  

 ๔.๙ ผลการส่งเสริมการตลาดระดบันานาชาติ                

    ผ ู้น าเสนอ : น.ส. ณฐัธิศา พชิยานนท์ ส านักงานพาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่  

 ๔.๑๐ การส่งเสริมการตลาดอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา “ล้านนาเอ็กโซตกิ”           

         ผ ู้น าเสนอ : น.ส. ณฐัธิศา พชิยานนท์ ส านกังานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  

 ๔.๑๑ โครงการประชาสัมพันธ์สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย  

                 ผ ู้น าเสนอ : นางปรัธยาน์ภรณ์  สงคร์อด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๔.๑๒ ประชาสัมพันธ์ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพ้ืนท่ี ๕ (เชียงใหม่)  

                 ผ ู้น าเสนอ : ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. จังหวดัเขตพื้นที ่๕ (เชียงใหม่) 

 ๔.๑๓ สรุปผลการส ารวจภาพลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่   

                 ผ ู้น าเสนอ : ดร.รักษ ์ พรหมปาลติ  มหาวิทยาลัยพายัพ 

             ๔.๑๔ การเตรียมการป้องกันและแกไ้ขปญัหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 

   จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                 ผ ู้น าเสนอ : นายประจญ  ปรัชญ์สกลุ  หัวหน้าส านกังานป้องกนัและบรรเทา 

      สาธารณภัยจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ๔.๑๕ การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวง 

      แผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ จังหวดัเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน   

                 ผ ู้น าเสนอ : นายวรีนิต  ฐานสุพร ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

      และสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

 ๕.๑ กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส 

       พระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  

      (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๒ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันท่ี ๑-๓๑ เมษายน  ๒๕๕๔ 

(ต ารวจภูธรจงัหวัดเชียงใหม่) 

๕.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม ่

                 (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๔  สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 

                                 (ส านกังานจังหวดัเชียงใหม่) 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

๖.๑ รองผูว้่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นางนฤมล  ปาลวัฒน์) 

๖.๒ รองผูว้่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กฬีาแปง) 

๖.๓ รองผู้วา่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกย่ิง) 

๖.๔ ผูว้่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เร่ืองอ่ืน ๆ  

       - ก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔  

ในวันพุธท่ี ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค ์ อาคารเฉลิม 

พระเกียรต ิ๘๐ พรรษา   

 

 

 

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

 

 

 

หมายเหตุ  ขอ้มูล ณ วันที ่๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 


