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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบ DVD ตัวอย่างการ์ตูน 45 พรรษาแก่เยาวชน ให้กับสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเขต 1-6 และสํ า นั ก งานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 34 (สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 14 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)
3. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ม อบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่โ รงแรมดิ เ อ็ ม เพรส ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
งานรับเสด็จ งานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนดีเด่นในระดับ
จังหวัด ประจําปี 2555 จํานวน 2 ราย ( สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่)
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัด
เชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2555/56 จํานวน 4 ราย (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นางญาณี
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
2. นายอดิสรณ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
3. นายธีระศักดิ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
4. พันตํารวจโทสมพร
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

แสงศรีจนั ทร์
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม่
พวงทอง
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สุภาไชยกิจ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ชื่นโกมล
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
5. นายรณรงค์
เส็งเอี่ยม
คลังจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
คลังจังหวัดลําปาง

2

6. นายไพรัต
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
7. นายสมควร
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
8. นายกมลไชย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
9. นายณรงค์ศกั ดิ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

เศียรสมาน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการกองพัสดุ กรมทีด่ ิน
ช่อมาลี
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดลําพูน
คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
คูบญ
ุ ญอารักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผู้นาํ เสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
3.3 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3.4 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การรับเสด็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ผู้นําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อาํ นวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.3 สรุปผลการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์”
ผู้นําเสนอ : นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
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4.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
4.5 ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือปี 2555 และแนวโน้ม
ผู้นําเสนอ : นายชัชวาลย์ อินทรักษ์ ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
4.6 การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครัง้ ที่ 37 ประจําปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.7 การจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอาํ เภอสะเมิง ครัง้ ที่ 12 ประจําปี 2556
ผู้นําเสนอ : นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง
4.8 การจัดงาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง”
ผูน้ ําเสนอ : นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง
4.9 ประชาสัมพันธ์การสรรหา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด (คณะกรรมการ ป.ป.จ.)
ผู้นาํ เสนอ : นายนิรันดร ศรีภักดี สํานักงาน ป.ป.ช.เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 สรุปผลการปฏิบตั กิ ารป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556
จังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง ให้นายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชากับจัดหางานจังหวัดภายใน
1 เดือน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ศู น ย์ร าชการจัง หวั ด เชี ย งใหม่ ตํ า บลช้ า งเผื อ ก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)

