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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2556
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. พิธีรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.1 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
1.2 นายชาญชัย ณ พิกุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
1.3 นายอดุลย์ ฮวกนิล
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 90,500 ชุด (ศพส.จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายอุทัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
2. นายสุรชัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
3. นายศักดิช์ าย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
4. นายมนัส
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
5. นายประจวบ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
6. นายศักดิช์ ัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

ลือชัย
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
นายอําเภอสารภี
มณีประกร
นายอําเภอพร้าว
นายอําเภอจอมทอง
วงศ์กนิษฐ์
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอฝาง
ขันใส
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอเชียงดาว
กันธิยะ
นายอําเภอแม่ริม
นายอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
คุณานุวฒ
ั น์ชัยเดช
นายอําเภอสันป่าตอง
นายอําเภอเวียงแหง
/7. นายวรกิตติ ศรีทพิ ากร...
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7.

นายวรกิตติ
ศรีทพิ ากร
ตําแหน่งปัจจุบนั นายอําเภอจอมทอง
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
8. นายสมเจตน์
เปลื้องนุช
ตําแหน่งปัจจุบนั นายอําเภอแม่แจ่ม
ตําแหน่งเดิม
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
9. นายสิทธิชัย
สวัสดิแ์ สน
ตําแหน่งปัจจุบนั นายอําเภอสารภี
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
10. ร้อยตรีอนวัช
สัตตบุศย์
ตําแหน่งปัจจุบนั นายอําเภอเวียงแหง
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
11. นายสุทดั
ปินตาเสน
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั พืชไร่เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
12. ว่าทีพ่ นั ตรีอภิชาติ จินดามงคล
ตําแหน่งปัจจุบนั ผู้จัดการสํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ผู้จัดการสํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจลําปาง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบาย
ของ ส่วนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ
กระทรวงการคลัง
ผูน้ ําเสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3.3 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3.4 สถานการณ์และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่
ประจําเดือนมีนาคม 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางวาสนา วปินานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
/ 3.5 การเตรียมการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ...
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3.5 การเตรียมการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นางวาสนา วปินานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
3.6 สถานการณ์ด้านการตลาดหอมแดงปีการผลิต 2555/2556 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายไพโรจน์ บุญลือ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
นางนิตยา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การเชิญนายอําเภอร่วมประชุมในวาระต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การจัดงานรัฐพิธขี องจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 รณรงค์ “สืบสาน ฮีตฮอย ปีใ๋ หม่เมือง”
ผู้นําเสนอ : นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้แทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.4 การจัดงานป๋าเวณีปใี๋ หม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2556
ผู้นําเสนอ: นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
4.5 การจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ “สงกรานต์อษุ าคเนย์”
ผูน้ ําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.6 พิธีรดน้าํ ดําหัวพระเถระผู้ใหญ่ สรงน้ําสิ่งศักดิส์ ทิ ธิ์คบู่ า้ นคูเ่ มืองจังหวัดเชียงใหม่
และพิธีรดน้าํ ดําหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.7 การจัดพิธสี ระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.8 การประชุมระดับผูน้ าํ ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกิ ครั้งที่ 2
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.9 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่-ฝาง
ตอน อ.แม่แตง – ศูนย์ฝกึ ลูกช้าง ส่วนที่ 2
ผู้นาํ เสนอ : นายประทวน ทิพยรัตน์ ผูแ้ ทนแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
4.10 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์ ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.11 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ผู้นําเสนอ : มร.มาร์ติน วินสกี้ ผู้แทนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ)
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
/ 5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนมีนาคม 2556…
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5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนมีนาคม 2556 ทีเ่ กี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.4 กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานกรณีเหตุการณ์แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติประเทศเมียนมาร์หยุดซ่อมบํารุง ประจําปี ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ เมษายน
๒๕๕๖
(สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง
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)

