ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน ๒๕๕๔ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จํานวน ๒๔ ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
2) พิธีมอบเกียรติบตั รแก่บุคคลและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม อันเป็น
เกียรติและศักดิ์ศรีแก่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
3) พิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อชมเชยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ที่มีผลการปฏิบตั ิงาน จนทําให้ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และ
เสียชีวิต จํานวน ๘ ราย (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
4) พิธีมอบรางวัลแก่หมู่บ้านที่มีระดับความสําเร็จในการป้องกัน ควบคุมปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า และการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จํานวน ๒๐ ราย
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
1) นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร
ตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญสํานักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชีย่ วชาญสํานักงานอัยการสูงสุด
(เลขานุการผู้ตรวจราชการอัยการ)
2) นายยุทธพงษ์ เพชรวิเศษ
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญสํานักงานอัยการภาค 6 (รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สํานักงานอัยการจังหวัดตาก)
๓) นายเกษม แก้วจินดา
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําพูน

๒
4) นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
5) พันเอก โอม สิทธิสาร
ตําแหน่ง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 / รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. ( ท. )
ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายตําแหน่งภายในจังหวัด
- นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท์
ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการที่จะย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑. ร้อยตรีชยันต์ อยู่สวัสดิ์
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอฝาง
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเมืองน่าน
๒. นายมงคล สุกใส
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสารภี
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเมืองลําปาง
๓. นายวิชิต บุญกังวาน
ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันกําแพง
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเมืองแพร่
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ้นู ําเสนอ : นางญาณี แสงศรีจนั ทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผ้นู ําเสนอ : อ. นัฎธิดา โสภา ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓
๔.2 สรุปผลการดําเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2554
ผ้นู ําเสนอ : นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๔.3 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ผ้นู ําเสนอ : นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๔.4 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
ผ้นู ําเสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
4.5 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี
2554
ผ้นู ําเสนอ : นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่
4.6 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปงั กรรัศมีโชติ ปี 2554 และงานวันเกษตรกร ปี 2554
ผ้นู ําเสนอ : นายสุภัทร สุปรียธิติกลุ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
4.7 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวนสัตว์เชียงใหม่ “หลินปิงเติบโหญ่ อายุ 2 ปี๋
คนจีนใจ๋ดีแถมหื้ออยู่ต่อ”
ผ้นู ําเสนอ : นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี หัวหน้าโครงการวิจยั และจัดแสดง
หมีแพนด้าในประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่
4.๘ การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์แผ่นไหวในภารกิจของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
ผ้นู ําเสนอ : นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
๔.๙ ติดตามรายการค้างชําระของศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผ้นู ําเสนอ : ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
๕.๑ กําหนดจัดพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.2 รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)

๔
๕.3 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.4 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
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 5/๒๕๕๔
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา

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

