ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/2556
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
2. การรั บมอบคอมพิวเตอร์เพื่อบริจาคให้แ ก่โรงเรียนชั้นประถมศึ กษาจากบริษั ท เมืองไทย
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ชุด (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
แนะนําตัวต่อทีป่ ระชุม
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

นายอิลหยัต
ตําแหน่งปัจจุบัน

คชสวัสดิ์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นายสุรัช
ธนูศิลป์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา
สํานักชลประทานที่ 11
นายสมหวัง
บุญระยอง
ตําแหน่งปัจจุบัน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทกั ษ์
ตําแหน่งปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
ตําแหน่งเดิม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
พันโท เฉลิมชาติ
สุขเกษ
ตําแหน่งปัจจุบัน
ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ ๓
ตําแหน่งเดิม
นายช่างโยธา กรมทหารช่างที่ ๓ จังหวัด
พิษณุโลก

1.2 ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รบั การแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวัด
เชียงใหม่
(1) นายโชคดี
อมรวัฒน์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอสันกําแพง
(2) นายสินอาจ
ลําพูนพงศ์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(3) ดร.กิตนิ ันท์
โนสุ
ตําแหน่งปัจจุบัน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(4) นายสมศักดิ์
วงศ์ปญ
ั ญาถาวร
ตําแหน่งปัจจุบัน
ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการสํานักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
1.3 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวัดอื่น
(1) นายสุรพล
สัตยารักษ์
ตําแหน่งเดิม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ปลัดจังหวัดลําปาง
(2) นายอุทัย
ลือชัย
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
(3) นายชุมพล
รัตน์เลิศลบ
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 1
(4) นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
ตําแหน่งเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่
นโยบายของ ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57
ผู้นาํ เสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
3.3 การดําเนินการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
ผู้นาํ เสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม่
3.4 การดําเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปี 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม่
3.5 ความก้าวหน้าการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การรับเสด็จประจําเดือนธันวาคม 2556
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 การจัดงาน “วันรวมน้ําใจช่วยกาชาด ประจําปี 2557
ผู้นาํ เสนอ: นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
4.4 สรุปสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
ผู้นาํ เสนอ: นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์กุล ผู้แทนโครงการชลประทาน
เชียงใหม่
4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.6 โครงการพัฒนาเวียงกุมกามเป็นพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมเพื่อการท่องเทีย่ ว
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
ผู้นาํ เสนอ : นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

4.7

สรุปผลการดําเนินงานการจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2556
ผู้นาํ เสนอ : นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
4.8 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน หนาวนีท้ ี่เมืองแกน ครัง้ ที่ 4
ผู้นาํ เสนอ : นายไพโรจน์ นันโท ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
และรับชมวีดีทัศน์ ความยาว 1 นาที
4.9 การศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี –ดอยปุย – ดอยผาดํา
ผู้นาํ เสนอ : ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) และ รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์
4.10 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ผู้นาํ เสนอ : Mr.Martin Venzky Stalling ผูแ้ ทนคณะกรรมการพัฒนา
เชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 ทีเ่ กีย่ วข้องกับจังหวัด
เชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที1่ 2/2556
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสี
กากี/เครื่องแบบตามสังกัด
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายอดิศร กําเนิดศิริ)
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู)

