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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่9/2558 

วันศกุรท์ี่ 25  กันยายน  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง จํานวน 6 ศูนย์ (สํานักงานยุติธรรม

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบประกาศนียบัตรแก่วิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2558 จํานวน 3 รางวัล 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบรางวัลแก่หมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)  ประจําปี 2558 

(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
4. การมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่แก่ผู้ประกอบการ จํานวน 4 แห่ง (หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่) 
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกันยายน 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตวัตอ่ที่
ประชุม   จํานวน  1  ท่าน  
1. นายชูเกียรติ       พงศ์ศิริวรรณ 

ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

1.2 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ แนะนํา
ตัวต่อที่ประชุม    

1.3 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ  ส่วนกลาง/จังหวัดอื่น จํานวน            
2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายศุภชัย     เอี่ยมสุวรรณ 

ตําแหน่งปัจจุบัน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

2. นางวรพรรณี   ดํารงมณี 
ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  อัครราชทูตที่ปรึกษา/รองกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่  
     ณ นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.4 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558    
กล่าวต่อที่ประชุม   จํานวน  14 ท่าน  ดังนี้ 
1. นายสุริยะ     ประสาทบัณฑิตย์        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
2. นายนาวิน    สินธุสอาด        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. นายชนะ  แพ่งพิบูลย์        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายทองสุข  วงศ์วรรณไพศาล        ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์        พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางมยุรี  ยกตรี         พัฒนาสงัคมและความมั่นคง 
              ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายชาญชัย  ศรีเสถียร        นายอําเภอพร้าว 
8. นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
9. นายนิพนธ์   ศรีชุมพร      ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1  
10.นายวสวัตต์ิ  ประภัสสร      ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
11.นายพิพัฒน์  วรมาลี       สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
12.นายคัมภีร์  อนุรักษ์       ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
13. นายแพทย์ ภิศักด์ิ เลิศเรืองปัญญา      ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 
14.นายรุจิรา               เปรมานนท ์      ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
            ภาค 5 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 8/2558  เม่ือวันพธุที่ 26 สิงหาคม  2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1  การยตุกิารรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทัศน์ในระบบแอนะลอ็กในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  กรรมการกิจการกระจายเสียง  

             กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันาจังหวดั/

กลุ่มจังหวดั 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

             หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน  2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
3.5  รายงานสถานการณน์้าํและการวางแผนบริหารจดัการน้าํช่วงฤดูแล้งป ีพ.ศ. 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายเกื้อกูล    มานะสัมพันธ์สกุล   ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตลุาคม  2558 
 ผู้นาํเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.4 แจ้งกําหนดการอําลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากอําลาตําแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 ประชาสัมพนัธ์ “โครงการเชียงใหม่ไม่โกง” 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 สรุปผลการดําเนินโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 
2558” 

 ผู้นําเสนอ: นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
 ผู้นําเสนอ :  นายมาร์ติน เฟ็นสกี้ - สตาล์ลิ่ง 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 10/2558 
                                  วันพฤหสับดีที ่29  ตุลาคม  2558  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ             
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเตมิ  
 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

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


