ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.00 น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จํานวน ๒3 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
2) การมอบโล่เกียรติคณ
ุ แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามโครงการการป้องกันการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน
จํานวน ๑4 ราย (สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่)
3) การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ประพฤติและปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
จํานวน ๕ ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
4) การมอบ Give Voucher อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา “ Lanna Exotic” แก่หัวหน้าส่วน
ราชการ/หน่วยงาน (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นางมยุรี ยกตรี
ตําแหน่ง พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
- นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์
ตําแหน่ง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นที่อ่างทอง
๑.๒ ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายตําแหน่งภายในจังหวัด
- นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ
ตําแหน่ง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2

๒
๑.3 หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ย้ายไปรับตําแหน่งใหม่
- นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย
ตําแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปรับตําแหน่ง รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
- นายมนัส เฉียวกุล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปรับตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดลําพูน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.1 โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา
(ทีท่ ําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๒ การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.)
(ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
๔.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
(ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
๔.4 งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๔
1) เทศบาลนครเชียงใหม่
2) สํานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๓) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔.5 การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๔
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)

๓
๔.6 กิจกรรมการเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100
เปอร์เซ็นต์ และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจําปี 2554 ระดับจังหวัด
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
๔.7 กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครผูข้ อรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ประจําปี ๒๕๕๔
(สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่)
๔.8 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน ๒๕๕๔
(ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ)
๔.9 การประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบ(ผู้ประกันตน)ตามมาตรา 40
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)
๔.10ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 7-9 เมษายน 2554
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
๕.๑ การจัดงานรัฐพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
- วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๔
- วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔
- วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๔
๕.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องใน “วันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ”
(ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ เชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๓ โครงการขยายช่องทางการตลาด “ Lanna Exotic Spa”
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
๕.4 โครงการสืบสานล้านนาภูมิปัญญาร่วมสมัย 1-3 เมษายน 2554
(โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา)
5.5 การจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555
(สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่)
5.6 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)

๔
๕.7 รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๕.8 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.9 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์)
๖.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
๖.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง)
๖.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา

**********************************

