ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 9/2552
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
********************************************

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระสิงหวิชัย เจาคณะอําเภอเมืองเชียงใหม
เจาอาวาสวัดพระสิงหวรมหาวิหาร
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแกผูประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) สถานศึกษา 3D (4 ราย)
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ระดับจังหวัด (6 ราย)
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแกโรงเรียนที่เขาประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ป 2552
(จํานวน 6 ราย)
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
¾ แนะนําหัวหนาหนวยงานที่ดํารงตําแหนงใหม
- นางสาวฉัตรสุดา จิรา หัวหนาสํานักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานใหญ
- นายธัชไท ถมังรักษสัตว หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวเชียงใหม กรมการกงสุล
¾ รายชื่อผูเกษียณอายุขาราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2552
1) นางกาญจนา กุลดิลก
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
2) นายชาญชัย ศรีคงศรี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
3) นายเทพประสิทธิ์ สุนทรานนท
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
4) นายนคร บุษยพันธ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
5) นายภุชงค อินสมพันธ
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
6) นายมงคล ดานวิไลปติกลุ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
7) นายมนู
มณีรัตน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2
8) นายวัยรักษ วลัยรักษ
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
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9) นายวิริยะ
10) นายสมคิด
11) นายสวัสดี
12) นายบรรจง

ชวยบํารุง
ยังเยีย่ ม
บุญชี
พลฤทธิ์

ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 16
คลังจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทีด่ นิ เขต 6
ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2552 ซึ่งไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
- กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
(ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ)
- กลุมภารกิจดานสังคม
(ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม)
- กลุมภารกิจดานความมั่นคง
(ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 , 2 )
กลุมที่ 1 ดานการรักษาความสงบ
กลุมที่ 2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ)
- กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
3.2 การรณรงคการใชโคมลอยธรรมไชย เทศกาลยี่เปง
(การไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดเชียงใหม และการไฟฟาฝายผลิตฯ)
3.3 การเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.4 สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
3.5 ประชาสัมพันธกิจกรรม “หนาวนี้ที่เชียงดาว” ในเทศกาลเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว
(อําเภอเชียงดาว )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
(หอการคาจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 8 เรือ่ ง
5.1 การจัดงานรวมรองเพลงชาติไทย ภายใตโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง”
ในวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น.
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม )
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5.2 การประกอบพิธีวันปยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม ประจําปพุทธศักราช 2552
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2552
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.3 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.4 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนตุลาคม 2552
(ศูนยอตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ)
5.6 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.7 รายงานสถานการณอาชญากรรม
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.8 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนกันยายน 2552
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/2552 กําหนดการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/2552 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองรอยัลออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหมออคิด ใหสว นราชการ/หนวยงาน เขาไป Download หนังสือเชิญประชุม และ
วาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th

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

