๑
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2555
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่แสดงความ
ยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นผูบ้ ริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี
พ.ศ.2553-2554 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จํานวน 23 ทุน
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่บคุ คลผู้มผี ลงานดีเด่นด้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 6 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½ แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายวิรฬุ พรรณเทวี
ตําแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพะเยา
2. นางอาทิตยา แสงมณี
ตําแหน่งปัจจุบนั : ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)
ตําแหน่งเดิม : หัวหน้ากลุ่ม(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) จังหวัดลําปาง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง
ผู้นําเสนอ : นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่

๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร ภายใต้
โครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้นําเสนอ : นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4.2 การรายงานผลการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของสํานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม 2555 - มีนาคม 2555
ผู้นําเสนอ : นายสุปรีชา แสนศรี หัวหน้ากลุม่ อํานวยความยุติธรรมและนิติการ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.3 โครงการปีใหม่เบิกบานสานฝันคนเมือง
ผู้นําเสนอ : นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.4 โครงการป๋าเวณีปใี๋ หม่พธิ สี กั การะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี 2555
ผู้นําเสนอ : นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.5 กิจกรรมพิเศษ “โบราณวัตถุเมืองเวียงเถาะ พบใหม่ จากแหล่งโบราณคดีหนองฮองแฮง”
เนื่องในวันอนุรกั ษ์มรดกไทย 2555
ผูน้ ําเสนอ : นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
4.6 งาน “ปีใ๋ หม่เมืองไหว้สา บูชาพระเจ้า 9 พระองค์”
ผู้นาํ เสนอ : นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
4.7 การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
4.8 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคตะวันออกและแปซิฟกิ และ
คณะกรรมาธิการภูมภิ าคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24
ผู้นําเสนอ : นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
4.9 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”
ผู้นําเสนอ : นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธาการ ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
4.10 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2555
ผู้นําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.11 สรุปผลสถานการณ์การลงทุนปี 2554 - 2555 ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผูอ้ ํานวยการศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุน
จังหวัดเชียงใหม่

๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 การจัดงานพิธีวนั ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2555 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 การจัดพิธเี ฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 พิธวี ันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.4 พิธอี ัญเชิญยอดฉัตรไปประดับ ณ พระเมรุ ในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์และ
เผาดอกไม้จันทน์ ในวันพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคีนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.5 พิธถี วายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์จงั หวัดเชียงใหม่ ในการบําเพ็ญกุศล
ถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคีนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.6 ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2555
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
5.7 ทิศทางและโอกาสของสปาไทยสูต่ ลาดโลก และงานล้านนาสปาคีตาภิรมย์
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2555
ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิง่ )
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
**************************

