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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 3/2555 

วันพฤหสับดทีี ่ 29  มีนาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 ๑) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่แสดงความ
ยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกยอ่งเปน็ผูบ้รหิารราชการพลเรอืนดเีดน่ ประจาํป ี
พ.ศ.2553-2554  จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย  
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี จํานวน  23 ทุน  
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน 6 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
     
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        แนะนําผูบ้รหิาร/หวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  

  1.  นายวิรฬุ   พรรณเทวี   
       ตําแหนง่ปัจจบุัน :  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
       ตําแหนง่เดิม :  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพะเยา 

2. นางอาทติยา  แสงมณ ี
     ตาํแหน่งปัจจบุนั :  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
     ตําแหน่งเดิม :  หัวหน้ากลุ่ม(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) จังหวัดลําปาง 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 2/2555  เม่ือวันที่  28  กุมภาพนัธ์  2555 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 - การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

  ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลงัจังหวัดเชียงใหม่  



 ๒ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การจดัตัง้ศูนยบ์รหิารจดัการองคค์วามรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศและทรพัยากร ภายใต้

     โครงการกลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1    
   ผู้นําเสนอ :  นายชัยนรงค ์ วงศ์ใหญ ่ สํานักบริหารยทุธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4.2  การรายงานผลการดาํเนนิการแก้ไขเรื่องร้องเรียนขอความเปน็ธรรมของสาํนกังานยตุธิรรม

     จังหวดัเชียงใหม่ ประจาํเดือนมกราคม  2555 - มีนาคม  2555 
       ผู้นําเสนอ  :  นายสุปรีชา  แสนศร ี หัวหน้ากลุม่อํานวยความยุติธรรมและนิติการ   
                         สํานกังานยติุธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
4.3  โครงการปใีหมเ่บกิบานสานฝนัคนเมือง 
        ผู้นําเสนอ : นายไพฑูรย ์ รัตน์เลิศลบ  วัฒนธรรมจังหวดัเชียงใหม ่
4.4 โครงการปา๋เวณปีีใ๋หมพ่ธิสีกัการะกู่เจา้หลวงเชียงใหม่   ประจาํปี 2555 
        ผู้นําเสนอ : นายไพฑูรย์  รัตน์เลิศลบ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5  กิจกรรมพเิศษ “โบราณวัตถุเมืองเวยีงเถาะ พบใหม่ จากแหลง่โบราณคดหีนองฮองแฮง”  

     เนื่องในวนัอนุรกัษ์มรดกไทย 2555 
       ผูน้ําเสนอ :  นางสาวนิตยา  กนกมงคล   ผู้อํานวยการพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
4.6  งาน “ปีใ๋หมเ่มืองไหวส้า  บชูาพระเจา้ 9 พระองค”์ 
   ผู้นาํเสนอ :  นางสาวนิตยา  กนกมงคล   ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม ่
4.7  การจดักจิกรรมทอดผ้าปา่สมทบกองทนุแม่ของแผน่ดนิและกองทนุพฒันาเดก็ชนบทใน 

     พระราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จังหวดัเชยีงใหม่  
   ผู้นําเสนอ  : นายทองสุข  พระบาง   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8  การเปน็เจ้าภาพจดัการประชุมร่วมคณะกรรมาธกิารภมิูภาคตะวนัออกและแปซฟิกิและ 

     คณะกรรมาธกิารภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24  
        ผู้นําเสนอ  :  นางจุไรรัตน์  แพรวพราย    ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม ่
4.9  การเปน็เจ้าภาพจดัการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติ ครัง้ที่  41 “เชียงใหมเ่กมส”์ 
        ผู้นําเสนอ :  นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธาการ   ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

           จังหวัดเชียงใหม่ 
4.10  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2555 
          ผู้นําเสนอ : นายจรูญ  เลาหเลิศชัย  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.11  สรุปผลสถานการณ์การลงทุนปี 2554 - 2555 ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
     ของจังหวัดเชียงใหม่ 
      ผู้นําเสนอ  : นายณรงค์  ตนานุวัฒน์  ผูอํ้านวยการศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุน          
             จังหวัดเชียงใหม่ 

  



 ๓ 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
       5.1  การจัดงานพธิีวันที่ระลกึพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
     และการจดังานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2555 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
       5.2  การจัดพธิเีฉลิมพระเกียรตเินื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ- 
     รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  (สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
       5.3  พิธวัีนพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวันทีร่ะลกึมหาจกัรี              
     บรมราชวงศ ์(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
       5.4   พิธอีัญเชญิยอดฉตัรไปประดบั ณ พระเมรุ ในการประกอบพธิีถวายดอกไม้จันทนแ์ละ
      เผาดอกไมจ้ันทน์ ในวันพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคนีีเธอ เจ้าฟ้า-
      เพชรรตันราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)    
       5.5  พิธถีวายดอกไม้จันทนแ์ละเผาดอกไม้จันทน์จงัหวดัเชียงใหม่ ในการบาํเพญ็กศุล 
     ถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคนีีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา  สิรโิสภาพณัณวด ี
     (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)    

5.6  ข้อมูลดชันีราคาผูบ้ริโภคของจังหวดัเชียงใหม่ เดอืนกุมภาพนัธ ์ 2555 
       (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 
5.7  ทิศทางและโอกาสของสปาไทยสูต่ลาดโลก และงานล้านนาสปาคตีาภิรมย ์
       (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

     - แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2555  
       ในวันศุกร์ที่ 27  เมษายน  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
       ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
       ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
       การแต่งกาย   ชุดพ้ืนเมือง 
     

ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธพิงศ์  เตชะพนัธุ์) 
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กฬีาแปง) 
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกย่ิง) 
๗.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนดัดา  ดิศกลุ) 

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


