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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2555
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จํานวน 23 ทุน
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ รอบรู้ และกล้า
แสดงออกในการตอบคําถามเกี่ยวกับคําขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จํานวน 1 รางวัล คือ
นางสาวฐิตะวรรณ ณ เชียงใหม่ นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
3) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่บคุ คลผู้มผี ลงานดีเด่นด้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
4) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบตั รและโล่รางวัลให้แก่กรรมการสงเคราะห์ที่ได้รบั เกียรติบตั ร
ระดับจังหวัด และได้รบั โล่รางวัลระดับเขต ประจําปี พ.ศ.2554 จํานวน 1 ราย คือ นางนลี อินทรนันท์ (สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่)
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวีดีโอคลิปกล่าว
สุ น ทรพจน์ “พระราชกรณี ย กิ จ ดั่ ง น้ํ า ทิ พ ย์ ช โลมใจไทยทั่ ว หล้ า ”ของกระทรวงวั ฒ นธรรม จํ า นวน 1 ราย
คือ นางสาววิชุดา ไชยวงศ์ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½ แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กลุ
ตําแหน่งปัจจุบัน : ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน
2. นายนิพนธ์ ศรีชุมพร
ตําแหน่งปัจจุบนั : ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
ตําแหน่งเดิม : นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างทาง สํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
3. นายก้องเกียรติ จันทร์หริ ญ
ั
ตําแหน่งปัจจุบนั : ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)
4. นายศักดิช์ าย วงศ์กนิษฐ์
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอฝาง
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
5. นายจําเริญ สวนทอง
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอพร้าว
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
/ 6. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ทา่ เรือ
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6. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ทา่ เรือ
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอแม่แจ่ม
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
7. ว่าที่ร้อยตรีสมัย คําชมภู
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอดอยสะเก็ด
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
8. นายคมกริช ตรีธญ
ั ธพงศ์
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอแม่อาย
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอดอยเต่า
9. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอดอยเต่า
ตําแหน่งเดิม : ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง
ผู้นําเสนอ : นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การเรียกเก็บเงินเพือ่ แลกสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษา
ปีการศึกษา 2555
ผู้นําเสนอ : (1) นายมานพ ดีมี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(2) นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
4.2 การควบคุมราคาสินค้าจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : (1) นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
(2) นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
4.3 การจําหน่ายสินค้าราคาถูก
ผู้นําเสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
4.4 การจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
4.5 การเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายคณพล ปิน่ แก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
/ 4.6 การดําเนินโครงการ...
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4.6 การดําเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผูบ้ ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบปะประชาชน” ประจําปีงบประมาณ 2555
ผู้นําเสนอ : นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.7 แนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการปีงบประมาณ 2555
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของจังหวัด น้ําหนักร้อยละ 2
ผูน้ ําเสนอ : นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
4.8 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถนุ ายน 2555
ผู้นําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.9 รายงานผลการจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟกิ และคณะกรรมาธิการภูมภิ าคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24
ผู้นําเสนอ : นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
4.10 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ จํานวน 25 รุ่น ของจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2555
ผู้นําเสนอ : นายปราโมทย์ สมัครการ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
และนางเพ็ญศรี ประดับสุข ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
เชียงใหม่
4.11 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผูน้ ําเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 การดําเนินการตามตัวชี้วดั “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” (PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2555
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2555
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
/ ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร ...
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ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยกรณีเร่งด่วน
(Flagship Projects) ในกิจกรรมการขุดลอกลําน้ําปิง และการติดตั้งระบบเตือนภัย
ดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิง่ )
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
**************************

