
 ๑ 

ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 1/2555 

วันจันทรท์ี่  30  มกราคม   2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี 
จํานวน  25  ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 2) การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลจงัหวดัเชียงใหม่ รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยตา้ วีออส                 
หมายเลข 67845  จํานวน  1  รางวัล  (เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นายวิชิต บูรณุปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มโรงแรมดเิอ็มเพรส  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
 4)  การมอบรางวัลและโล่รางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่  
ปกีารเพาะปลกู 2554/55 จํานวน 4 รางวัล (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่) 

5) การมอบโล่รางวัลศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ระดับจังหวัด  
จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
   
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        แนะนําผูบ้รหิาร/หวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  
 1. นายฤทธพิงศ์  เตชะพนัธุ ์
       ตําแหน่งปจัจุบัน :  รองผูว่้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
      ตําแหน่งเดิม :  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

2. นายอดิศร  กาํเนดิศริ ิ
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม  : นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
3.  นายประพนธ์   เครือปาน 
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน   
4. นายประวิน  พฒันะพงษ ์
     ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3  
     ตําแหน่งเดิม :  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 5    
5. นางสาวนติยา  กนกมงคล 
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม :  ภัณฑารกัษ์ชํานาญการ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
     กาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี 
6. นายศักดิช์ัย   คณุานุวัฒนช์ยัเดช 
     ตําแหน่งปัจจุบัน : นายอําเภอเวียงแหง 
     ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
 



 ๒ 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 12/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  29  ธันวาคม  ๒๕๕๔  

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 - การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

  ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลงัจังหวัดเชียงใหม่  

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 มตกิารประชุมคณะรัฐมนตรนีอกสถานที่ ณ จังหวดัเชียงใหม่   
    4.1.1  สรปุข้อเสนอโครงการจังหวดัเชียงใหม ่
    ผู้นําเสนอ : นายสําเริง ไชยเสน รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
     4.1.2  สรปุข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
     ผู้นําเสนอ : นายชัยนรงค์  วงค์ใหญ ่ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

            ภาคเหนือตอนบน 1 
4.2  การศกึษาเพื่อกาํหนดเขตพืน้ทีต่น้น้ําลําธารภาคเหนือเปน็พืน้ทีคุ่้มครอง  

            สิ่งแวดล้อม อําเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ่
    ผู้นําเสนอ :  นายบรรพต  คันธเสน  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

                      สิ่งแวดล้อมจงัหวัดเชียงใหม่ 
4.3  ประชาสมัพนัธก์ารจดังานสตรอเบอรี่และของดีอาํเภอสะเมิง ประจําปี 2555 
    ผู้นําเสนอ : นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล   นายอําเภอสะเมิง 
4.4  ประชาสมัพนัธ์  “เทศกาลมหกรรมผ้าตนีจกแม่แจ่ม  ครั้งที่  19 ” 
       ผู้นําเสนอ : ว่าที่ร้อยตร ี อดิศักด์ิ  ดวงจินดา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง   

        4.5  การจดังานมหกรรมผ้าฝา้ยตอมือ 111 ปี ๋ของดจี๋อมตอง ครั้งที ่5 ประจาํปี 2555 
    ผู้นําเสนอ : นายสุรชัย  มณีประกร  นายอําเภอจอมทอง 
4.6  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 
       ผู้นําเสนอ : นายจรูญ  เลาหเลิศชัย  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

   
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
       ๕.1  สรุปมตกิารประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมกราคม  2555 
                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

5.2  ความก้าวหน้าในการขบัเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวดัเชียงใหม ่ประจําเดือนมกราคม   
2555 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

5.3  การรณรงค์ซื้อสนิคา้ชมุชน หนึ่งตาํบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP)  
       (สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดเชียงใหม่) 
5.4  การใหบ้ริการออกหนังสือรบัรองนติบิคุคลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Cerificate)                

ผ่านธนาคาร  (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่) 
5.5  การจดัทาํโครงการปรบัปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใชส้ทิธเิลือกตั้งนอกเขตจงัหวดั 

และนอกราชอาณาจกัร (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่) 



 ๓ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
     - แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 /2555  
       ในวันอังคารที่   28 กุมภาพันธ์  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
       ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
       ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
       การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 

 
ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

๗.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธพิงศ์  เตชะพนัธุ์) 
๗.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กฬีาแปง) 
๗.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกย่ิง) 
๗.๔ ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนดัดา  ดิศกลุ) 

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


