ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) การแสดงของนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย
๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จํานวน ๑๐ ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๓) การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่กัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ (จํานวน ๖ ราย)
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่)
๔) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น” แก่โรงเรียนแม่ตะไคร้
(สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑)
๕) การมอบประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗ จํานวน ๓ แห่ง
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑. นายสุภัทร สุปรียธิติกุล
ตําแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดตาก
๒. นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
๓. นายวิจารย์ ขุนเสถียร
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
ตําแหน่งเดิม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ศูนย์สร้างทางลําปาง

๒
๔. นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย
ตําแหน่ง ผู้อาํ นวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ ๕
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สตั ว์และอนามัยที่ ๘
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. นายชํานาญ กายประสิทธิ์
ตําแหน่ง พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม พลังงานจังหวัดเชียงราย
๖. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
๗. นางสาวลดา ภู่มาศ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม เลขานุการเอก กองอาเซียน ๒ กรมอาเซียน
๘. นายเจนจัด พลไพรินทร์
ตําแหน่ง ผู้จดั การธนาคารออมสินภาค ๘
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค สังกัดธนาคารออมสินภาค ๑๐
สายงานกิจการสาขา ๔ ขึ้นตรงผู้อํานวยการธนาคารออมสิน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๒ การป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๓ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม ๒๕๕๔
(ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

๓
๔.๔ โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ โดยคู่สมรส
คณะรัฐมนตรี (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๕ การจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ
“ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน”
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๖ ประชาสัมพันธ์โครงการขายทรัพย์ NPA
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
๔.๗ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ “นครพิงค์เกมส์”
ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
(สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
๕.๑ โครงการตักบาตรถวายพระสงฆ์ ๙๘๔ รูป เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และสืบชะตาหลวง
วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๒ การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี
๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๓ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๕ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมอบของขวัญ และ
การจัดงานในเทศกาลปีใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๖ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)

๔
ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์)
๖.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
๖.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง)
๖.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา

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

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.

