ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จํานวน ๔ ราย (กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหม่)
๒) พิธีมอบเงินทุนพระราชทานกองทุนธนาคารข้าวในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน ๒๓ ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๔) พิธีมอบเกียรติบตั รผู้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐตาม
โครงการ “เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ไร้พุง มุ่งสุขภาพดี” จํานวน ๑ ราย (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่)
๕) พิธีมอบเกียรติบตั รแก่บุคคลและสถาบันดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๔ จํานวน ๑๙
ราย (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายอรรถพันธ์ พงศ์อุทัย
ตําแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
- นายนิรันดร์ บุปผาพันธุ์
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ้นู ําเสนอ : นางญาณี แสงศรีจนั ทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สถานการณ์ด้าน “อาหารปลอดภัย” จังหวัดเชียงใหม่
ผ้นู ําเสนอ : ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔.๒ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผู้นาํ เสนอ : Mr. Martin Venzky-Stalling ผู้แทนศูนย์พฒ
ั นาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔.๓ โครงการเชียงใหม่โมเดล (Chiang Mai Model)
ผู้นําเสนอ : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนกลุ่มภารกิจฯ
๔.๔ แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจําปี ๒๕๕๖
ผู้นําเสนอ : นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
๔.๕ ความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔
ผู้นําเสนอ : นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ ผู้แทนสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑
๔.๖ ผลการดําเนินโครงการส่งเสริมตลาดผลไม้สู่สากล
ผู้นําเสนอ : นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๔.๗ ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ผู้นําเสนอ : นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๔.๘ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
- การประมูลหมายเลขรถสวยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗ หมวดอักษร ขก
- สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๓ (อาเขต ๒)
- การจัดกิจกรรมเมืองจราจรปลอดภัยโตโยต้าถนนสีขาว
ผู้นําเสนอ : นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
๔.๙ รายงานผลการก่อสร้างอาคารทับแนวกําแพงโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้นําเสนอ : ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
๔.๑๐ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวถือครองที่ดิน ส.ป.ก.
ผู้นําเสนอ : พ.อ. อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว
กอ.รมน.จว.ชม.

๓
๔.๑๑ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา วันที่ ๙-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ผู้นําเสนอ : นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑๒ การจัดกิจกรรมในการรณรงค์ปฏิบัติบูชา “สัมมาวาจา”
ผู้นําเสนอ : นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๔.๑๓ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
ผู้นําเสนอ : นายวาสิฎฐ์ จันทุนากร ผู้อํานวยการสื่อสารและเครื่องมือ
ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
๔.๑๔ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์สดุ คุ้ม ๙๙๙ (ปีที่ ๒)
ผู้นาํ เสนอ : นายกิตติ รักสัตย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
๕.๑ การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจําปี ๒๕๕๔
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๒ การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๓ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๕ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมิถุนายน 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)

๔
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา

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

