
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2557

วันพุธท่ี 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบรางวัลการประกวดเรียงความและคําขวัญ ในหัวขอ “ชาติพันธุรวมใจ รูรักสามัคคี”

ประจําป 2557 จํานวน 8 รางวัล (ศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑชาวเขา))
2. การมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น หัวขอ “คนดีเปนอยางไร” (สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม) จํานวน 6 รางวัล
3. การมอบรางวัลสําหรับผูชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑกลุมผูผลิตชุมชน และ

กิจกรรมฝกอบรมผูผลิต/ผูประกอบการสินคา OTOP ดานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ  จํานวน 13 รางวัล
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

4. การมอบโลประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน
(กม.) ท่ีมีผลงานโดดเดน (บานฉัน มีด)ี ประจําป 2557 ระดับจังหวัด จํานวน 3 รางวัล 6 หมูบาน (ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม)

5. การมอบชุดเคานเตอรประชาสัมพันธตั้งจุดบริการงานประกันสังคมแกอําเภอทุกอําเภอ
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนสิงหาคม 2557 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม แนะนํา

ตัว
ตอท่ีประชุม จํานวน 2 ทาน
1) นายสมคิด ปริมิตร

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ  เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

2) นายกิตติภูมิ แพงพิพัฒน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 9

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอท่ีเกษียณอายุราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 15 ทาน
1) นางเพ็ญศรี เอ่ียมโอภาส

ตําแหนงปจจุบัน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม



2) นายนรินทร มนะเกษตรธาร
ตําแหนงปจจุบัน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม

3) นายวิทย นพรัตน
ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม

4) นายประทิน สินมณี
ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม

5) นายสมควร ชอมาลี
ตําแหนงปจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

6) นายสินอาจ ลําพูนพงศ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
7) นายสุชิน สาระจันทร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
8) นายสมาน ปราการรัตน

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
9) นางประนอม เฉินบํารุง

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
10) นางบรรเจิด ดีมงคล

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม
11) นายบุรี ดีชัยยะ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอฝาง

12) นายสถาพร กาญจนพันธ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม

13) นายวิรัช พันธพานิช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค

14) นายอภิชาติ ชุมเช้ือ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง

15) นายนําชัย เจียงวรีวงค
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมวาง

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี
7/2557 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ และนโยบายเรงดวน
3.1 3.2ผลการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายรณรงค เส็งเอ่ียม  คลังจังหวัดเชียงใหม
3.2 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/
หัวหนาสํานักยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1



3.3 การดําเนินงานศนูยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 สถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
3.5 ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม
ผูนําเสนอ : พ.ต.ท.รณชัย ทองไทย ผูแทนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผูนําเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบประชาชน ประจําเดือน สิงหาคม 2557”
ผูนําเสนอ : นายโชคดี  อมรวัฒน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 รายงานสภาวะอากาศเดือนกันยายน 2557
ผูนําเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

4.4 ประชาสัมพันธการประมูลปายทะเบียนรถเลขสวย หมวด ขท  เชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม

4.5 ความคืบหนาการดําเนินโครงการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเชาลอยฟาเช่ือมโยง
เชียงใหมไนทซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา
ผูนําเสนอ : นายอดุลย  อิสลาม บริษัทท่ีปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก จํากัด

4.6 ประชาสัมพันธทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดหาเงินสมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณและ
เครื่องมือทางการแพทยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายแพทยสมบูรณ ทศบวร ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2557

วันจนัทรท่ี 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชนะ  แพงพิบูลย)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนาวิน  สินธุสอาด)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย)


