ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 10/2555
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย และมอบงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตให้กับอําเภอ (สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่)
2. ผู้ว่ า ราชการจั งหวัด เชีย งใหม่ม อบเกีย รติ บั ตรการคัด เลื อ กผู้ ทํ า คุ ณ ประโยชน์ต่ อ กระทรวงวัฒ นธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับจังหวัด จํานวน 8 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลการคัดเลื อกครู-อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่สมควรได้รับรางวัล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2555 จํานวน 2 ราย (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1)
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดพบปะวาระยามเช้า “Morning Session” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายธานินทร์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
2. นายคุณวัฒน์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
3. นายบุญสม
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
4. นายเมธาดล
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
5. นายประจญ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
สุคนั ธะกุล
นายอําเภอไชยปราการ
เลขานุการกรม สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
ทองบุญอยู่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิจักขณะ
ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๗ น่าน
ปรัชญ์สกุล
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

-26. นายศุภกร
ศรีศกั ดา
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้อาํ นวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพิษณุโลก
7. นายทวี
อุปสุขนิ
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1
ตําแหน่งเดิม
8. นางวรพรรณี
ดํารงมณี
ตําแหน่งปัจจุบนั หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
เลขานุการเอก ฝ่ายยุโรปใต้ กองยุโรป 2 กรมยุโรป
ตําแหน่งเดิม
9. นายสุเทพ
ปวเรศวิทยาฬาร
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
ตําแหน่งเดิม
10. นายสงบ
อรุณทอง
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา)
ตําแหน่งเดิม
วิศวกรชลประทาน ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา
กรมชลประทาน
11. นายอดุลย์
ฉายอรุณ
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก แม่งัด อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
12. นายเกียรติศกั ดิ์ เรียนวัฒนา
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
ตําแหน่งเดิม
13. นายอรุณ
จันทรปรีดา
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการdระทรวงการคลัง
ผู้นาํ เสนอ : นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

-3ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การขอจัดตั้งอําเภอนันทบุรี
ผู้นําเสนอ : นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน 2555
ผู้นาํ เสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงแสน ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.3 การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2555
ผู้นําเสนอ : เทศบาลนครเชียงใหม่
4.4 การรณรงค์การใช้โคมลอย “ธรรมชัย”ในเทศกาลประเพณียเี่ ป็ง 2555
ผู้นําเสนอ : นายอําพล วรรโณทัย ผูแ้ ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
4.5 กิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนพฤศจิกายน 2555
ผู้นําเสนอ : นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
4.6 ข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในท้องที่จงั หวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายทวีศักดิ์ ขันธราช ผูแ้ ทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4.7 การป้องกันควบคุมและแก้ปญ
ั หาหมอกควันและไฟป่า ในท้องทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายทวีศักดิ์ ขันธราช ผูแ้ ทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4.8 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ในปี ๒๕๕๖
ผู้นําเสนอ : สํานักสิ่งแวดล้อมที่ 1
4.9 การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นางสาวศันสนีย์ ทาสม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 ข้อสัง่ การนายกรัฐมนตรีจากการประชุมมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผ่านระบบวีดที ศั น์ทางไกล) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555
5.2 ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก ดร.เฉลิม อยูบ่ าํ รุง) จากการประชุมมอบ
นโยบายแก่ผู้วา่ ราชการจังหวัดและการติดตามงานของรองนายกรัฐมนตรี
(ผ่านระบบวีดที ศั น์ทางไกล) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555
5.3 โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2555
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)

-4ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
7.2 รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
๗.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)
**************************

