ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน ๒๓ ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๒) การมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวข้อ “นครทีเ่ ป็นที่สุดแห่งความสง่างามทาง
วัฒนธรรม” และ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุบผชาติล้วนงามตา นามล้ําค่านครพิงค์”
จํานวน ๕ ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๓) พิธีมอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่พนักงานจ้างทั่วไป แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่
จํานวน ๒ ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๔) พิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาว่ายน้ําที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ครั้งที่ ๓๐ ปี ๒๐๒๑ ณ ประเทศอังกฤษ และผูฝ้ ึกสอน จํานวน ๒ ราย (ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่)
๕) พิธีมอบเกียรติบตั รแก่ส่วนราชการที่เสนอผลงานนักเรียนกระทําความดีตามโครงการ “เด็ก
เชียงใหม่รกั ดี ๘๔๐ ความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๒ แห่ง (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑)
๖) การอําลาตําแหน่งของผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุก่อนกําหนดของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รับชม VTR และรับมอบของทีร่ ะลึก)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
½ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปรับตําแหน่ง ณ จังหวัดอื่น
๑) นายอุทัย แจวจันทึก
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ ๑๖
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒
๒) นางเพ็ญศรี ชุติธรพงษ์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญพิเศษ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
½ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายประทิน สินมณี
ตําแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ้นู ําเสนอ : นางญาณี แสงศรีจนั ทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายนภดล โค้วสุวรรณ์ ผู้แทนสํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่
๔.๒ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : ผู้แทนสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑
๔.๓ การดําเนินโครงการ“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
ผู้นําเสนอ : นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๔.๔ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผู้นาํ เสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
๔.๕ โครงการเชียงใหม่โมเดล (Chiang Mai Model)
ผู้นําเสนอ : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนกลุ่มภารกิจฯ
๔.๖ ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔ และงานล้านนา Health Hub Fair 2011
ผู้นําเสนอ : นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๓
๔.๗ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
๔.๘ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
ผู้นําเสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
๕.๑ การประกอบพิธีวันปิยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 255๔
ในวันที่ 23 ตุลาคม 255๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๒ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๔ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
๗.๑ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์)
๗.๒ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
๗.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง)
๗.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

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

