ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 12/2555
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 3 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
2. ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด เชี ย งใหม่รั บมอบเงิ น เพื่ อ สมทบทุน โครงการต้ า นภัย หนาวจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จากท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน 350,000 บาท
โดย นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีพุทธศักราช
2555 จํานวน 8 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี
เชียงใหม่” ประจําปี 2555 จํานวน 4 รางวัล (คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม่)
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๕ จํานวน 24 ราย (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายอดิศร
กําเนิดศิริ
ตําแหน่งปัจจุบนั รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
2. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์
ตําแหน่งปัจจุบนั รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นายสุรพล
สัตยารักษ์
ตําแหน่งปัจจุบนั นายอําเภอแม่ริม
ตําแหน่งใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4. พันตํารวจเอกชัยณรงค์ สุตสม
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
ตําแหน่งเดิม
ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43
5. นายกิตติบูรณ์
สุมันตกุล
ตําแหน่งปัจจุบนั ปลัดองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม

-2ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ
กระทรวงการคลัง
ผู้นาํ เสนอ : นางพรอุมา หมอยา นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การรับเสด็จในเดือนมกราคม 2556
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2556
ผู้นําเสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.3 รายงานสรุปสถานการณ์นา้ํ จังหวัดเชียงใหม่ และการบริหารจัดการน้ําปี 2556
ผู้นาํ เสนอ : นายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
4.4 การยกเลิกการจําหน่ายน้าํ มันเบนซินออกเทน 91
ผู้นาํ เสนอ : นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
4.5 แจ้งการย้ายสํานักงานชั่วคราว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานเชียงใหม่
4.6 ผลการคัดเลือกบ้านนอแล เป็นหมูบ่ า้ น OTOP เพื่อการท่องเทีย่ ว
ผู้นาํ เสนอ : นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ ง อัตราค่าจ้างขั้นต่าํ (ฉบับที่ 7)
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)

-3ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)

