ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 8/2555
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 ราย (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จํานวน 23 ทุน
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
3) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่บคุ คลผู้มผี ลงานดีเด่นด้านยาเสพ
ติด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่ดาบตํารวจสิมานนท์ โพธิสุวรรณ สังกัดกลุ่ม
งานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุคคลทีท่ าํ คุณประโยชน์ต่อสังคม (งานเลขานุการผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่)
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณแก่นายมุเสาะ เสนาะพรไพร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ขะปู ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง และนายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบเข้ารับรางวัล “ดํารงราชานุภาพ”
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½ แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
นายอภิชา ประสงค์ธรรม
ตําแหน่งปัจจุบัน : ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผู้นาํ เสนอ : นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้นาํ เสนอ : นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

-2ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน 2555
ผู้นาํ เสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
4.2 รายงานการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
ผู้นาํ เสนอ : นายชัยรัตน์ พงค์พีระ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 โครงการ Lanna Health Hub Fair 2012
ผู้นาํ เสนอ : นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
4.4 การประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 5
ผู้นําเสนอ : นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
4.5 รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
“เชียงใหม่เกมส์”
ผู้นําเสนอ : นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
4.6 โครงการ Ancient Lanna Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ผู้นาํ เสนอ : นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่
4.7 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผูน้ ําเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
4.8 รู้จัก MICE เข้าใจ สสปน.
ผู้นาํ เสนอ : นางจุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระ
เกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เฉลิ ม พระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 2555 (สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)

-3ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2555
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิง่ )
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
**************************

