
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 6/2553 

วันอังคารที่  29  มิถุนายน  2553  เวลา 09.00  น.  
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

 

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

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
 - การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา  โดยพระครูโฆสิตปริยตัิยาภรณ  เจาอาวาสวัดปาแดงมหาวิหาร  
เจาคณะตําบลสุเทพ เขต 1  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชยีงใหม 

(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม) 
 - การมอบโลและประกาศเกียรติคุณแกผูมีผลงานสืบสวน  ปราบปรามอาชญากรรมดเีดนของตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม  (ตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม) 
 - การมอบโลประกาศเกียรติคุณเครือขายรฐัวสิาหกิจดีเดนแกนายอิทธิพล  เพชระบูรณิน 

พนักงาน ธ.ก.ส.  เชียงใหม  
(สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวดัเชยีงใหม) 

 - การมอบเงินสมทบแกกองทุนสวัสดิการชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการชุมชน รวม 4  ตําบล  
(สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม) 
- การมอบโลรางวัล 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดาํรงตาํแหนงใหม 
1) นายวรการ   ยกยิ่ง  ตําแหนง  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
    ตําแหนงเดมิ  รองผูวาราชการจังหวัดชมุพร 
2) นายยุทธนา   โพธิ์ทองสุนนัท  ตําแหนง  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
    ตําแหนงเดมิ อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอยัการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

 3) นายสชุิน  วรพงษไพบูลย  ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานกัจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)  
            ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักจดัการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) 

4) นายชัยสิทธ์ิ  สุริยจันทร  ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม    
            ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร 

       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร    
 5) นายสุรัตนชัย  อินทรวิเศษ  ตําแหนง  ผูจัดการสํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกจิเชียงใหม 
      ตําแหนงเดมิ   หัวหนางานสวนปาทองที่ จังหวดัแพร  องคการอุตสาหกรรมปาไม 
 6) นายนคร   มหายศนันท  ตําแหนง รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  
      เชียงใหม 
      ตําแหนงเดมิ  หัวหนากลุมวิจัย และพฒันาหมอนไหม  ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นาน 
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 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายภายในจังหวัด 

- นายจํานอง  ปานทอง   ตําแหนง  อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
ตําแหนงเดิม  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 5/2553  เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม  2553   
                             ซ่ึงไดนาํลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  www.chiangmai.go.th 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกจิ 4 ดานตามยทุธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม 
- กลุมภารกจิดานเศรษฐกจิ      (ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ) 

- กลุมภารกจิดานสังคม   (ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม) 
- กลุมภารกจิดานความมั่นคง      (ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 , 2 ) 

  กลุมที่ 1 ดานความมั่นคงปลอดภัย  
กลุมที่ 2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- กลุมภารกจิดานการบริหารจัดการ    (ผูแทนกลุมภารกิจดานบรหิารจัดการ) 
3.2  ความคืบหนาการดําเนนิงานโครงการตาม “ แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  2555 ”  
     ประจําปงบประมาณ 2553 
       (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม / คลังจังหวัดเชียงใหม) 
3.3 ความคืบหนาการดําเนนิงานโครงการ “อําเภอกัลยาณวัิฒนา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

      พระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม  2554  
       (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม / ที่ทําการปกครองจังหวัดเชยีงใหม ) 
3.4  ประชาสมัพันธการใชงานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส (e-Office) ของจังหวัดเชียงใหม 
       (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม  ) 
3.5  การสงเสริมความสัมพนัธการทองเที่ยวเชียงใหม-สิบสองปนนา 
       (สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม  ) 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา    
 - สถานการณน้ําในพืน้ท่ี และมาตรการปองกันและบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา 
  (โครงการชลประทานเชียงใหม / สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม  ) 
   สํานักงานประปาเชียงใหม) 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล  สามารถ Download เนื้อหาได 
                              ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th  จํานวน  7  เร่ือง 

  5.1 กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรรษา 
         (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
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5.2 ความกาวหนาในการขับเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

         (สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม) 
5.3 ความกาวหนาการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําเดอืนมิถุนายน  2553   

         (สํานักงานคลังจังหวัดเชยีงใหม) 
                 5.4 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  ประจําเดือนกรกฎาคม  2553 
                                 (ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) 

5.5 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต ระหวางวันท่ี 16 พฤษภาคม  2553 

       ถึงวันท่ี  15  มิถุนายน 2553)   
       (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชยีงใหม) 

     5.6 รายงานสถานการณอาชญากรรม  ประจําเดือนมิถุนายน 2553 
                                  (ตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม) 
               5.7 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือนมิถุนายน  2553 
                                  (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืนๆ 

6.1  การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี 7/2553  กําหนดการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชยีงใหม  ในวันพฤหัสบดีท่ี 29  กรกฎาคม  2553  เวลา 09.00 น.  ณ หองดวงตะวัน 
แกรนดบอลรูม  โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน  สวนราชการ/หนวยงาน สามารถเขาไป Download  หนังสือเชิญประชุม 
วาระการประชุมฯ  และรายงานการประชมุ  ผานชองทางเว็บไซตจังหวัดเชยีงใหม (www.Chiangmai.go.th)  
หัวขอมุมราชการ ประชุมหัวหนาสวนราชการ   

6.2 เชิญชวนสงผลงานเขารวมประกวดตราสญัลักษณ (LOGO) และคําขวัญ (MOTTO) ของ 
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย (MAHADTHAI CHANNEL) 
  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 

 

 

 

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


