ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 10/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน 26 ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
2) การมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวข้อ “นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทาง
วัฒนธรรม” และ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ําค่านครพิงค์”
จํานวน 2 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
3) พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รและเงิ นรางวั ล แก่ พ นั ก งานจ้า งทั่ ว ไป สัง กั ด เทศบาลนครเชี ย งใหม่
จํานวน 2 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
4) พิธีมอบเงินตามโครงการ “รณรงค์การออมเพื่อชาติ ถวายราชสดุดี 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช”
ขึ้นทูลเกล้าถวายผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม
และมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
5) การมอบเกี ยรติ บัตรผู้ ทํ าคุณประโยชน์ต่ อกระทรวงวั ฒนธรรม (สํ านักงานวัฒนธรรมจังหวั ด
เชียงใหม่)
6) การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ดําเนินการด้าน
วัฒนธรรมระดับจังหวัด ( สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
7) การมอบโล่รางวัลในการคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพ (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
8) การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)
9) การมอบประกาศนียบัตร โครงการ “เยาวชนเก่ง หัวใจแกร่ง รักชาติยิ่งชีพ” (กอ.รมน.จังหวัด
เชียงใหม่)
10) พิธีมอบโล่รางวัลผลการคัดเลือกองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบผลสําเร็จในการรณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 (สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่)

๒
11) พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาและ
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่)
12) พิ ธีมอบเงินช่ วยเหลือจากภัยพิ บัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภั ย) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณี
เสียชีวิต (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
13) พิธีรบั มอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
½ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
- นายชยุติ ราชาตัน
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินลําพูน
- นายเสริมยศ สมมัน่
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 16 เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 11 พิษณุโลก
- นางสุภาวดี ปุณศรี
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการ พิพิธภัณฑ์ ธปท.และรักษาการผู้อํานวยการหอสมุด
และจดหมายเหตุ
- นางขวัญนภา ผิวนิล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมธุรกิจ SME เพื่อการส่งออก
- นายประพันธ์ ศรีธิหล้า
ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 ( ระดับ 10)
ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 (ระดับ 9)
- นายปรีชา กันเรืองชัย
ตําแหน่ง หัวหน้าไปรษณีย์จงั หวัดเชียงใหม่ (ระดับ 9)
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดลําพูน (ระดับ 9)

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้นําเสนอ : นางญาณี แสงศรีจนั ทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2554
ผู้นําเสนอ : นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผู้นําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๔.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผู้นาํ เสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
4.4 การปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : ดร.ศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศกั ดิ์ หัวหน้าคณะทํางานบริหารโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5
4.5 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
ผู้นําเสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 การรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ
พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 11 -15
พฤศจิกายน 2554 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.2 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 การจัดทําโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผูข้ อลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
เขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหม่)
5.4 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่168/2554 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)

๔
5.5 ประชาสัมพันธ์การปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง)
(ท่าอากาศยานเชียงใหม่)
5.6 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือน
ตุลาคม 2554 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/๒๕๕๔
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
๗.๑ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์)
๗.๒ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
๗.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง)
๗.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

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

