ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 9/2556
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด จํานวน 4 ศูนย์ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
2. การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่สถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด
ภาพยนตร์สั้น “เชียงใหม่: นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม”(Chiang Mai: The most Splendid City
of Culture) จํานวน 15 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
3. การมอบโล่รางวัลการประกวดหมู่บ้าน อพป.และชุดครูฝึก/วิทยากรโครงการ อพป.ดีเด่น ระดับ
ภาค ปี 2556 จํานวน 1 รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
4. การมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
ประจําปี 2556 จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
5. การมอบโล่ ร างวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ เ ครื อ ข่ า ยเข้ ม แข็ ง ตามโครงการริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ปี 2556 “หนึ่งคน หนึ่งเครือข่ายเข้มแข็ง” จํานวน 6 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
6. การมอบประกาศเกียรติบัตรหมู่บ้าน/กิจกรรม/ผู้นําชุมชนที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี
2556 จํานวน 10 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
7. การมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศ ตามโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
สินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล จํานวน 12 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
8. การมอบเงิ น รางวั ล เกี ย รติ บั ต ร และโล่ ร างวั ล แก่ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบการ OTOP
ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่าย OTOP ด้านการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า OTOP
ประจําปี
พ.ศ. 2556 และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 16
รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูน้ ําเสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 สรุปสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกันยายน 2556
ผู้นําเสนอ: นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผูแ้ ทนโครงการชลประทานเชียงใหม่
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตุลาคม 2556
ผู้นําเสนอ : นางเพ็ญศิริ ตรีฉัตร ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.3 การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ผู้นาํ เสนอ : นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อาํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่
4.4 การจัดจําหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.5 การประกอบพิธีวนั ปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2556
ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.6 การจัดงาน “วันสมเด็จย่า” ประจําปี 2556
ผูน้ ําเสนอ: นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
4.7 รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบ
ยาเสพติดตามแนวชายแดน
ผู้นําเสนอ : พันเอกชัยณรงค์ แก้วกล้า ผู้แทนกองกําลังผาเมือง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2556
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 6 ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กษียณอายุราชการ /ย้ายไปรับตําแหน่งใหม่
กล่าวอําลา และการมอบของที่ระลึก
6.1 ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กษียณอายุราชการกล่าวอําลา จํานวน 21 ท่าน
1. นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (มาร่วมประชุม)
2. นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (มาร่วมประชุม)
3. นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่(มาร่วมประชุม)
4. นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่(มาร่วมประชุม)
5. นายแพทย์พิษณุ รักสกุลกานต์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง(มาร่วมประชุม)
6. นายสงบ อรุณทอง ผู้อาํ นวยการสํานักชลประทานที่ 1 (มาร่วมประชุม)
7. นายวรสิทธิ์ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่(มาร่วมประชุม)
8. นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่(มาร่วมประชุม)

9. นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโสภน(มาร่วมประชุม)
10. นายพงษ์ชยั คําเมรุ ผู้อํานวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม (มาร่วมประชุม)
11. นายวิเชียร ชมพูผล รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
(ไม่มาร่วมประชุม)
12. นายบุญสม ทองบุญอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มาร่วมประชุม)
13.นายแพทย์สมอาจ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง(ไม่มาร่วมประชุม)
14.นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
(ไม่มาร่วมประชุม)
15.นางสาวศิรลิ ักษณ์ ไพโรจน์รัตน์ สรรพากรภาค 8 (ไม่มาร่วมประชุม)
16. นายสุภทั ร สุปรียธิติกุล ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
(ไม่มาร่วมประชุม)
17. นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
(ไม่มาร่วมประชุม)
18. นายทรง กลิ่นประทุม ผู้อาํ นวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน
(ไม่มาร่วมประชุม)
19. นายธนภัทธ์ พงษ์ภมร ผูอ้ ํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ (ไม่มาร่วมประชุม)
20. นายสมเด็จ คล้ายมาก ผูจ้ ัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่
(ไม่มาร่วมประชุม)
21. นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ไม่มาร่วมประชุม)
6.2 ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน 3 ท่าน
1. นายธานินทร์ สุภาแสน
ตําแหน่งใหม่ : ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ตําแหน่งเดิม : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2. นายคมสันต์ สุวรรณอัมภา
ตําแหน่งใหม่ : วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
3 ปราจีนบุรี รักษาราชการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
ตําแหน่งเดิม : หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
3. ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล
ตําแหน่งใหม่ : หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
จังหวัดลําปาง
ตําแหน่งเดิม : ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
6.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแก่ผบู้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกษียณอายุราชการและย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน 12 ท่าน (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
6.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายธานินทร์ สุภาแสน) กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่
ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการและกล่าวอําลาเพือ่ เดินทางไปรับตําแหน่งผู้วา่ ราชการจังหวัด
ลําปาง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
6.5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

