
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ่

ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
 

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

การสวดมนต์ไหว้พระ 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 

๑) การสาธิตการบินโชวข์องคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างเคี่ยนได้รับประทานรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  

พร้อมรับทุนการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1) 

๒) ผลการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค เวิลด์ ซมัเมอร์ เกมส์ เอเธนส์ 2011 ณ กรุงเอเธนส์ 

ประเทศกรีซ พร้อมรับทนุการศึกษา จํานวน ๑ ราย   

   (สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1) 

๓) การแสดงฟ้อนสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโค้ง  

    (โรงเรียนบ้านหนองโค้ง อําเภอสันกาํแพง) 

 ๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี 

จํานวน  ๒๔  ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๕) การมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวข้อ “นครทีเ่ป็นที่สุดแห่งความสง่างามทาง

วัฒนธรรม” และ “ดอยสเุทพเป็นศรี ประเพณีเปน็สง่า บุบผชาติล้วนงามตา นามล้ําค่านครพิงค์”  

จํานวน 1๓ ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๖) พิธีมอบเงินทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที ่๑ ประจําปี ๒๕๕๔  จํานวน ๒๕  ทุน 

(สํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๗) พิธีมอบเกียรติบตัรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชน

ดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔  จํานวน ๗  ราย 

(สํานักงานพฒันาชมุชนจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๘) พิธีมอบเงินรางวัล และเกียรติบตัรให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการประกวดธนาคารขยะ 

รีไซเคิล ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๔ จํานวน  ๖ ราย (สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เชียงใหม่) 

 ๙) พิธีมอบเครื่องย่อยกิ่งไม้  ใบไม ้และเศษวัสดุการเกษตร เพือ่ลดการเผา  จํานวน  ๒๐ ราย 

(สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 



 ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
                         แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 

- นายคมสัน  สุวรรณอัมพา 

   ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม่  

   ตําแหน่งเดิม  หัวหน้าสํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดนครปฐม 

                         แนะนําผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- นายสุภคิน  วงศ์ษา  

   ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา  อําเภอสันกําแพง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   

      เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔  
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

   ผ ู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจนัทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่  

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑ โครงการเชียงใหม่โมเดล (Chiang Mai Model)  

       ผูน้ําเสนอ : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนกลุ่มภารกิจฯ 

๔.๒ การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนตาม พ.ร.บ.บัตรประจาํตัวประชาชน  

      (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔   

      ผูน้ําเสนอ : นายสรุชัย  จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

๔.๓ โครงการ “คิดดี ทําดี เพื่อพ่อ”  

      ผูน้ําเสนอ : นายยทุธนา  โพธิท์องสุนันท์  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 

๔.๔ โครงการนําร่อง-การขยายผลสูก่ารเรียนรู้มลพิษทางอากาศและผลกระทบ 

      ต่อสขุภาพในพื้นที่อําเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ผู้นําเสนอ : ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. 

 ๔.๕ ความกา้วหน้าการขบัเคลื่อน Chiang Mai Creative City 

            ผูน้าํเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนศนูย์พฒันาเทคโนโลยีเพื่อ 

            อุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๔.๖ ประชาสัมพันธ ์“เดิน-วิ่งมินิมาราธอน สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้า 

        สิริกิติ ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ”  

              ผูน้ําเสนอ :  นายประมุข  เพ็ญสุต รองผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์



 ๓ 

 

๔.๗ ประชาสัมพันธก์ารให้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ่๗๐๐ ปี 

            ผูน้าํเสนอ : นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้แทนศนูย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 

       เชียงใหม่ 

๔.๘ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔   

         ผูน้ําเสนอ : นางสนัทนีย์  ไชยเชียงพิณ  ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ 

       ศูนย์อุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ 

๔.๙ ผลประมูลหมายเลขรถสวยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗ และการจัดระบบ 

      การขนส่งในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ            

      ผูน้ําเสนอ : นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวดัเชียงใหม่ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชมุเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

 5.1 การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

            เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

            (สํานักงานจงัหวดัเชียงใหม่)  

 ๕.๒ ขอความร่วมมือจัดงานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 

    พระเจ้าอยู่หัวหน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

      (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๓ ประชาสัมพันธก์ารแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ 

       ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

      (สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่) 

 ๕.๔ การเปลีย่นชื่อประเทศใหม่ของสหภาพพม่า เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

     เมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) อย่างเป็นทางการ 

      (สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๕ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

(ตํารวจภธูรจงัหวัดเชียงใหม่) 

๕.๖ ความกา้วหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่ 

  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๗ สรปุมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระที่ ๖  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล  ปาลวัฒน์) 

๖.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 

๖.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) 

       - ความก้าวหน้าการดําเนินงานในพ้ืนที่ขยายผลปิดทองหลงัพระสืบสาน 

          แนวพระราชดําร ิจังหวัดเชียงใหม่ 

๖.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  

       - กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  

ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

 

 

 

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


