ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2557
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
(โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมีนาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่)
2. การมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “จังหวัดของฉัน
ในปี 2020 ” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
แนะนําตัวต่อทีป่ ระชุม จํานวน 4 ท่าน ดังนี้
(1)

นางสดศรี
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม

(2)
(3)
(4)

นายเกรียงไกร
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายพิพฒ
ั น์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายวิศณุพร
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม

พงศ์อทุ ัย
ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก
พัฒนาภรณ์
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สรรพสามิตพื้นที่เลย
วรมาลี
สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่ 2
นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยสรรพากรภาค 1
รัตนตรัยวงศ์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา
อุตรดิตถ์

1.2 ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบั การแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นายอนุภาพ
ภววัฒนานุสรณ์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ตําแหน่งเดิม
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
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(3)

นายสรวมไชย
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นางรุง่ รัตน์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม

มีสมศักดิ์
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ทวีประศาสน์
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาถนนนิมมานเหมินทร์

1.3 ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวัดอืน่
จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
(1) นายประพนธ์
ถกลวิโรจน์
ตําแหน่งเดิม
สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่ 2
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง สรรพากรพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร 26
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่
นโยบายของส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/
หัวหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.3 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ : นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี พ.ศ. 2557
ผู้นาํ เสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
3.5 แผนปฏิบตั กิ ารฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปี พ.ศ. 2557
ผู้นาํ เสนอ : นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ
3.6 รายงานผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57
ผู้นาํ เสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
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3.7 การจ่ายเงินตามใบประทวนโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายศักดิ์ชัย คําเรืองฤทธิ์ ผู้อาํ นวยการสํานักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
3.8 โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางจําหน่ายหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
3.9 การเตรียมการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557
ผู้นาํ เสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การรับเสด็จประจําเดือนเมษายน 2557
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การจัดงานวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหาเจษฎาราช
เจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2557
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 พิธเี ฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.4 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.5 พิธที าํ บุญเพื่ออุทศิ ส่วนกุศลให้อดีตข้าหลวงจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ทลี่ ่วงลับและทอดผ้าป่าสามัคคี
ผู้นาํ เสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.6 งานประเพณีปใี๋ หม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ: นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.7 การจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557
ผู้นาํ เสนอ: นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
4.8 การจัดพิธี สระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ : นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.9 พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่และเจ้านายฝ่ายเหนือ และพิธีสรงน้าํ สิ่งศักดิส์ ทิ ธิ์
คูบ่ ้านคูเ่ มืองจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.10 การจัดงานพิธสี ักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ: นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.11 รายงานสภาวะอากาศเดือนเมษายน 2557
ผู้นาํ เสนอ : นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อาํ นวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

-44.12 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
ผู้นาํ เสนอ : นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์
รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
4.13 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ.2557
ผู้นาํ เสนอ : ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2557
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด
5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 6 นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์)
6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
6.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู)

