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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2558

วันพฤหัสบดีท่ี  29  มกราคม  2558 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจําป 2558 จํานวน 4 รางวัล(เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบปายรับรองแหลงจําหนายสินคาเกษตร Q ประเภทตลาดสด จังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 7 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบรางวัลและถวยรางวัลแกเกษตรกรท่ีชนะเลิศการประกวดขาวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม

ปการเพาะปลูก 2557/58  จํานวน 4 ราย (สํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบประกาศเกียรติคุณแด โรงแรมดิเอ็มเพรส ผูสนับสนุนดานการจัดตกแตงสถานท่ีงานรับเสด็จ

และงานพิธีและรัฐพิธีของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5. การมอบเกียรติบัตรรางวัลการออกรานจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง

เชียงใหม ประจําป พ.ศ.2558 แกอําเภอท่ีชนะเลิศ จํานวน 5 อําเภอ(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2558(สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ ท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน 9 ทาน   ดังนี้
1) นายพุฒิพงศ ศิริมาตย

ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูตรวจราชการกรม   กรมการปกครอง

2) นายสมบัติ เฟองปรางค
ตําแหนงปจจุบัน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี

3) นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแพร

4) วาท่ี พ.ต.อ.หญิง กัญญชญา เขตตสันเทียะ
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการฝายอํานวยการ กองบังคับการตรวจคน

เขาเมือง 1
5) นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ตําแหนงเดิม นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ศูนยปฏิบัติการ

ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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6) นายไกรธวัช ทินโสม
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอพบพระ รักษาการในตําแหนง

นายอําเภอวังเจา จังหวัดตาก
7) นายชูศักดิ์ รูย่ิง

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
ตําแหนงเดิม นายอําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย

8) นางสุภาพรรณ บุญถนอม
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมออน
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมวาง รักษาการในตําแหนง

นายอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
9) นางสาวนิติยา พงษพานิช

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมวาง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ

รักษาการในตําแหนง นายอําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอ  ท่ีไดรับการแตงตั้ง/โยกยายภายในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 7 ทาน ดังนี้
1) นายประจวบ กันธิยะ

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมริม

2) นายภาษเดช หงสลดารมภ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมริม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเชียงดาว

3) นายอดุลย ฮวกนิล
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันทราย
ตําแหนงเดิม นายอําเภอดอยเตา รักษาการในตําแหนง

นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
4) ร.ต.อนวัช สัตตบุศย

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยเตา
ตําแหนงเดิม นายอําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

รักษาการในตําแหนง นายอําเภอเวียงแหง
5) นายสราวุฒิ วรพงษ

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอไชยปราการ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอดอยหลอ

6) นายชาตรี กิตติธนดิตถ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยหลอ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอไชยปราการ

7) นายชัชวาลย ปญญา
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตําแหนงเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา รักษาการในตําแหนง

นายอําเภอดอยเตา
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1.3 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอยายไปดํารงตําแหนงใหม ณ จังหวัดอ่ืน
จํานวน 6 ทาน  ดังนี้
1) นายโชคดี อมรวัฒน

ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกรม   กรมการปกครอง

2) นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
ตําแหนงเดิม ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงาน

ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
3) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ

ตําแหนงเดิม นายอําเภอดอยสะเก็ด
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

4) นายศราวุธ ไทยเจริญ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมอาย
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอเมืองแมฮองสอน  จังหวัดแมฮองสอน

5) นายอนันต กิตติรัตนวศิน
ตําแหนงเดิม นายอําเภอสันทราย
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก

6) นายสุพจน ตออาจหาญ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมออน
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันศุกรท่ี 26 ธันวาคม  2557

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 สภาปฏิรูปแหงชาติจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน  สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติจังหวัดเชียงใหม
3.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายรณรงค  เส็งเอ่ียม  คลังจังหวัดเชียงใหม
3.3 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2558 โครงการพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/

หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.4 การรายงานผลการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ผูนําเสนอ : นายจงคลาย วรพงศธร ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.5 รายงานสถานการณภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
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3.6 สรุปผลการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม
3.7 รายงานผลการดําเนินงานศนูยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม

2558
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ 2558

ผูนําเสนอ: นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.2 การรับเสด็จในเดือนกุมภาพันธ  2558

ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.3 ประชาสัมพันธการจองเข็มท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.4 โครงการ "ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พบประชาชน ประจําปงบประมาณ 2558”
ผูนําเสนอ: นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.5 การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 39 ประจําป 2558
ผูนําเสนอ: นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.6 ประชาสัมพันธมหกรรมคอนเสิรต “เวทีสานฝน สรางสรรคเยาวชน”
ผูนําเสนอ: นายภิญโญ   จันทรวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34
4.7 ประชาสัมพันธการเชาบูชาเหรียญครูบาเจาศรีวิไชย

ผูนําเสนอ: นายกฤตธัช  ศรีเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง
4.8 รายงานผลการดําเนินงาน เชียงใหมเมืองสรางสรรค

ผูนําเสนอ: นางสาวจิราวรรณ วงศดอกไม ผูแทนคณะกรรมการเชียงใหมเมืองสรางสรรค

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2558

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กุมภาพันธ  2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด

5.2  หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชนะ  แพงพิบูลย)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนาวิน  สินธุสอาด)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย)


