ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 12/2556
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. โรงเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส
2. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2556
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว
ต่อทีป่ ระชุม
(1) นายสมาน
ปราการรัตน์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ตําแหน่งเดิม
นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ รักษาในตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยา สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
(2) นางสาวกรรณิการ์
มีผล
ตําแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
พิษณุโลก
1.2 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รบั การแต่งตัง้ โยกย้าย ภายในจังหวัดเชียงใหม่
(1) นายคมกริช
ตรีธญ
ั ญพงศ์
ตําแหน่งปัจจุบัน
นายอําเภอพร้าว
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอแม่อาย
(2) นายอาคม
สุขพันธ์
ตําแหน่งปัจจุบัน
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอหางดง
(3) นายศักดิช์ ัย
คุณานุวฒ
ั น์ชัยเดช
ตําแหน่งปัจจุบัน
นายอําเภอหางดง
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอสันป่าตอง
(4) นายวรกิตติ
ศรีทพิ ากร
ตําแหน่งปัจจุบัน
นายอําเภอสารภี
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอจอมทอง

(5)

ดร.กิตนิ ันท์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม

โนสุ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

1.3 ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวัดอื่น
(1) นายสุรพงษ์
วิวัชรโกเศศ
ตําแหน่งเดิม
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ประมงจังหวัดเชียงราย
(2) นางสาวสุนทรา
ติละกูล
ตําแหน่งเดิม
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 การมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ในคราวประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
ปี 2557
ผู้นาํ เสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
3.3 การดําเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
3.4 การดําเนินการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
ผู้นาํ เสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
3.5 รายงานผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ : นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การรับเสด็จประจําเดือนมกราคม 2557
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และการประกอบพิธเี นือ่ งใน
วันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่
เดือนมกราคม 2557
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2557
ผู้นาํ เสนอ : นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อาํ นวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.4 รายงานผลการตรวจกระเช้าของขวัญ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพประจําปี
ผู้นาํ เสนอ : นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
4.5 การจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2557
ผู้นาํ เสนอ : นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.6 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2557
ผู้นาํ เสนอ : นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.7 ผลการคัดเลือกนายอําเภอทีม่ ีผลงานดีเด่นระดับเขต ตามโครงการนายอําเภอ
แหวนเพชร
ผู้นาํ เสนอ: นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.8 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557
ผู้นาํ เสนอ: นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ รองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม่
4.9 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการสาขาย่อยสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ: นางพจรัตน์ เหนือเมฆ ผูจ้ ัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาย่อยสันกําแพง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนธันวาคม 2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว
ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว) วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/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)

