ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน ๒๔ ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๒) พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ )
๓) พิธีมอบเกียรติบตั รแก่สตรีไทยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑๑ ทุน
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่)
๔) พิธีมอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่พนักงานจ้างทั่วไป แขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่
จํานวน ๒ ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๕) พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๒ แห่ง
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
๖) พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๔
จํานวน ๓๔ ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
½ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายจรูญ เลาหเลิศชัย
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กรมอุตุนิยมวิทยา
- นายประจวบ สวัสดิประสงค์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.เขตพื้นที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ้นู ําเสนอ : นางญาณี แสงศรีจนั ทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๔.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๔.๓ การขับเคลื่อนโครงการธุรกิจบริการสุขภาพล้านนา Health Hub
ผู้นาํ เสนอ : นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๔.๔ ผลการดําเนินงานย่านการค้าดีเด่น ปี ๒๕๕๔ และย่านการค้าพาณิชย์
บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์
ผู้นาํ เสนอ : นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๔.๕ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผู้นาํ เสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
๔.๖ โครงการเชียงใหม่โมเดล (Chiang Mai Model)
ผู้นําเสนอ : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนกลุ่มภารกิจฯ
๔.๗ ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณี “มหกรรมของดีดอยหล่อ” ครั้งที่ ๑๒
ผู้นําเสนอ : นายรพินทร์ ถาวรพันธ์ นายอําเภอดอยหล่อ
๔.๘ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน ๒๕๕๔
ผู้นําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
๕.๑ การดําเนินการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประจําจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๒ กําชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๓ รายงานผลการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๔ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)

๓
๕.๕ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๖ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนสิงหาคม 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
๗.๑ ความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ําปิง บ้านวังปาน หมู่ที่ ๑๒ ตําบล
สบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง และโครงการจัดซื้อวัสดุหินซ่อมแซมถนนฯ
ตําบลดอยแก้ว อําเภอจอมทอง (นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง)
๗.๒ ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน อ.แม่แตง-เชียงดาว
(นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓)
๗.๓ การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์
(นพ. ภราดร มงคลจตุรงค์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์)
๗.๔ แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

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

