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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่12/2557 

วันศกุรท์ี่ 26  ธันวาคม  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม

ประชุมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ เป็นเวลา 1 นาที (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

3. การมอบโล่รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัลสําหรับผู้ได้รับรางวัล “การประกวดและการแสดง           
สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงใหม่ ณ ข่วงสันกําแพง” จํานวน 24 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

4. การมอบประกาศนียบัตร “คนดีศรีนครพิงค์” จํานวน 10 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนธันวาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม   จํานวน  6  ท่าน   ดังนี ้
1. นายศุภชัย      เอี่ยมสุวรรณ 

ตําแหน่งปัจจบุนั   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 

2. นายสทิธพิงษ ์   ขําเดช 
ตําแหน่งปัจจบุนั   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

3. นางสุมิตรา    อภิชัย 
ตําแหน่งปัจจบุนั   สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม    สหกรณ์จังหวัดแพร่ 

4. นางสาวสุมาล ี   ญาณภาพ 
ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    

จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
      จังหวัดลําปาง 

5. นายเดช     ศิรินาม 
ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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6. นายพรชัย  โพคันโย 
ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    เชียงใหม่ เขต 5 
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองบัวลําภู เขต 1 
 

1.2 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่ จํานวน  2 ทา่น  ดงันี ้
1. นายเจรญิฤทธิ ์      สงวนสตัย์ 

ตําแหน่งเดิม     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ย้ายไปดํารงตําแหนง่    รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 

2.  นายอาคม     สุขพันธ ์
ตําแหน่งเดิม     นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหนง่    ปลัดจังหวัดเชียงราย 

  
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 11/2557  เม่ือวันที ่27 พฤศจกิายน 2557 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ขอความร่วมมือสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกิจของสมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาติ

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: ดร.จุไรรัตน์  จุลจกัรวัฒน์  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา           

จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.4 รายงานผลการมอบนโยบายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 

ในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖  
ของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่จังหวดัเชียงใหม่

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
 ผู้นาํเสนอ : นายจงคล้าย วรพงศธร  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวและการช่วยเหลือของจังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวดัเชียงใหม่ 
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3.7 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่           
พ.ศ.2558 จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9  การรายงานผลการดาํเนินงานตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการของจังหวดัเชียงใหม่ 

ประจาํปงีบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยดัพลงังาน น้าํหนกัร้อยละ ๕ 
และการรายงานผลการดําเนินงานผ่าน www.e-report.energy.go.th 

 ผู้นําเสนอ:  นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ   พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การจดัพธิีวันพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 หนังสือขอความร่วมมือจากสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558” 
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558  
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งมอบความห่วงใย ด้วยการประกันภัย 200 

และประกันภัย พ.ร.บ”  
 ผู้นาํเสนอ: นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส 

วันขึ้นปีใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายอํานาจ  เดชะ  ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
4.10 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ” 
 ผู้นําเสนอ: นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
4.11 ประชาสัมพนัธ์จดัการประชมุวิชาการนานาชาติ(เฉลิมพระเกียรติฯ)              

“พชืวงศข์ิง-ขา่ ครั้งที ่7 - ZINGIBERACEAE เพือ่ชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่าโลก 
ครั้งที่ 1” 

 ผู้นําเสนอ: นางอรวรรณ  ไชยพรหม  ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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4.12 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ปั่นจักรยานสานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน” 
 ผู้นําเสนอ: นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.13 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 
 ผู้นําเสนอ: ผศ.ดร.สมพันธ์  วงษ์ดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
4.14 กิจกรรมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ "เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน" 
 ผู้นาํเสนอ: นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
4.15 ประชาสัมพันธ์เพลง “กึ๊ดเติงหา ผ้าหม้อห้อม” 
 ผู้นําเสนอ: นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 29  มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี /เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 

  


