ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) พิธมี อบเงินพระราชทานแก่ครอบครัวนายอานนท์ เผือกขาว (เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่)
๒) พิธมี อบทุนการศึกษาเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL จานวน ๒ ราย
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จานวน ๒๒ ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๔) พิธมี อบใบประกาศเกียรติคุณให้กบั ร้านหนังสือที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และทันสมัย
สมควรได้รบั การยกย่องไว้เป็นแบบอย่างทีด่ ีเยี่ยม จานวน ๑ ราย (สานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕) พิธมี อบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านดีเด่น จานวน
๒ ราย (สานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่)
๖) พิธมี อบเกียรติบัตรแก่อาเภอที่ให้การสนับสนุนดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อมวลชน
แชลเลนจ์เดย์ จานวน ๒๕ อาเภอ (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑) นายชาญชัย กีฬาแปง
ตาแหน่ง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่งเดิม ขนส่งจังหวัดลาปาง
๒) นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย
ตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่งเดิม ท้องถิน่ จังหวัดชุมพร
๓) นายประพันธ์ ภูง่ าม
ตาแหน่ง นายอาเภอแม่ริม
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๒
๔) นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์
ตาแหน่ง นายอาเภอเวียงแหง
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕) นายรพินทร์ ถาวรพันธ์
ตาแหน่ง นายอาเภอดอยหล่อ
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
๖) นายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์
ตาแหน่ง นายอาเภอแม่วาง
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
๗) นายบาเพ็ญ บินไทยสงค์
ตาแหน่ง นายอาเภอสันกาแพง
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๘) ว่าที่ร้อยตรีสมัย คาชมภู
ตาแหน่ง นายอาเภอแม่ออน
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
๙) นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
ตาแหน่ง นายอาเภอแม่แตง
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบทะเบียนทั่วไป
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๑๐) นายชุติเดช มีจันทร์
ตาแหน่ง นายอาเภออมก๋อย
ตาแหน่งเดิม จ่าจังหวัดเชียงใหม่
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายตาแหน่งภายในจังหวัด
๑) นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล
ตาแหน่ง นายอาเภอแม่แจ่ม
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอดอยหล่อ
๒) นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
ตาแหน่ง นายอาเภอไชยปราการ
ตาแหน่งเดิม นายอาเภออมก๋อย
๓) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
ตาแหน่ง นายอาเภอสันป่าตอง
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอแม่วาง

๓
๔) นายวิจิตร หลังสัน
ตาแหน่ง นายอาเภอสันทราย
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอแม่แจ่ม
๕) นายอุทัย ลือชัย
ตาแหน่ง นายอาเภอสารภี
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอสันทราย
๖) นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์
ตาแหน่ง นายอาเภอฮอด
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอแม่แตง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้นาเสนอ : นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ โครงการเชียงใหม่โมเดล (Chiang Mai Model)
ผู้นาเสนอ : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนกลุ่มภารกิจฯ
๔.๒ โครงการ “๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน”
ผู้นาเสนอ : นายพงษ์ศกั ดิ์ อริยกิจไพศาล ผู้จดั การสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สาขาเชียงใหม่)
๔.๓ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งกับมูลนิธทิ ี่อยู่อาศัย
เพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย
ผู้นาเสนอ : นายพรชัย จิรวินจิ นันท์ รักษาการ-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิ
ที่อยูอ่ าศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย
๔.๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาเสนอ : ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อานวยการ การเลือกตัง้ ประจาจังหวัดเชียงใหม่
๔.๕ การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
ผู้นาเสนอ : นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๔.๖ ประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรกดอกเบี้ย ๐% (๒ ปี)
ผู้นาเสนอ : นางพจรัตน์ เหนือเมฆ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาเชียงใหม่

๔
๔.๗ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
ผู้นาเสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผูอ้ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๔.๘ เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์(Chiang Mai : City of Creative Folk Craft)
ผู้นาเสนอ : น.ส. ณัฐธิศา พิชยานนท์ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๔.๙ ผลการส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติ
ผู้นาเสนอ : น.ส. ณัฐธิศา พิชยานนท์ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑๐ การส่งเสริมการตลาดอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา “ล้านนาเอ็กโซติก”
ผู้นาเสนอ : น.ส. ณัฐธิศา พิชยานนท์ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑๑ โครงการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผู้นาเสนอ : นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑๒ ประชาสัมพันธ์สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม่)
ผู้นาเสนอ : ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพืน้ ที่ ๕ (เชียงใหม่)
๔.๑๓ สรุปผลการสารวจภาพลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาเสนอ : ดร.รักษ์ พรหมปาลิต มหาวิทยาลัยพายัพ
๔.๑๔ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้นาเสนอ : นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
๔.๑๕ การกาหนดขอบเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาพูน
ผู้นาเสนอ : นายวีรนิต ฐานสุพร สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
๕.๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
(สานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๒ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ เมษายน ๒๕๕๔
(ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๔ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
(สานักงานจังหวัดเชียงใหม่)

๕
ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
๖.๑ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์)
๖.๒ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
๖.๓ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง)
๖.๔ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา

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

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

