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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 7/2555 

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

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 ๑) พิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําปี 2555 ระดับภาค รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ  ได้แก่ อําเภอไชยปราการ  และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ แก่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี จํานวน  23 ทุน        
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน  5 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 4)  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่มอบเกียรตบิตัรโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวดัเชียงใหม่  
จํานวน 18 รางวัล  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้ านฉัน”ตามแผนงานส่ ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิป ไตย        
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  ในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  14 รางวัล  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34) 
 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2555        
ตามโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี 2555  ของกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 2 ประเภท        
9 ราย (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
 7) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นประจําปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน  5  ราย  (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่) 
  
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        แนะนําผูบ้รหิาร/หวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  

     1. นายอาคม  สุขพนัธ์   
                ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอสันทราย  
         ตําแหนง่เดิม  :   นายอําเภอหางดง 

2. นายเทพประสทิธิ์   วงษท์า่เรือ 
             ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอาํเภอหางดง 

                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอแม่แจ่ม 
                 3. นายสรธร  สันทดั 

         ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอแม่แจ่ม 
                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
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4. นายมนัส  ขันใส   
            ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอเชียงดาว 

                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอแม่ทา  จังหวัดลําพูน 
5. นายอดลุย์   ฮวกนลิ 

             ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา   
                             ตําแหน่งเดิม  :   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 6/2555  เม่ือวันที่  27  มิถุนายน 2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

     ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่  
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   
      ผู้นําเสนอ : นายสง่า  บัวระดก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
       สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
        4.1   การคาดหมายสภาพอากาศเดอืนสิงหาคม 2555 

       ผู้นําเสนอ :  นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ  ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ  
        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 4.2   การดําเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
     ผู้นาํเสนอ : นายชัยรัตน์  พงค์พีระ  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.3   การแขง่ขันกีฬาแหง่ชาติ ครั้งที่ 41  “เชียงใหมเ่กมส์” 
     ผู้นําเสนอ :  นายสุวิรัฐ  สวุรรณเมธากร    
                     ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม ่

4.4  ประชาสมัพนัธบ์รกิารสินเชื่อและเงนิฝาก เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 59 ปี    
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

       ผู้นําเสนอ : นางพจรัตน์  เหนือเมฆ  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์              
สาขาเชียงใหม่ 

4.5  ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
       ผู้นําเสนอ : ผู้แทนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
  

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
5.1  การจดังานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนิีนาถ  เนื่องในโอกาส 

พระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555   
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

      5.2  งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนินีาถ   
             เนื่องในโอกาส  พระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา   

           12  สิงหาคม  2555  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555  
           วันพฤหัสบดีที่  30 สิงหาคม 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
           ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
           ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
           การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
     

ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวรการ  ยกย่ิง) 
๗.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

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

 


