ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2553
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
********************************************

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระครูโฆสิตปริยตั ิยาภรณ เจาอาวาสวัดปาแดงมหาวิหาร
เจาคณะตําบลสุเทพ เขต 1 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบโลและประกาศเกียรติคุณแกผูมผี ลงานสืบสวน ปราบปรามอาชญากรรมดีเดนของตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบโลประกาศเกียรติคุณเครือขายรัฐวิสาหกิจดีเดนแกนายอิทธิพล เพชระบูรณิน
พนักงาน ธ.ก.ส. เชียงใหม
(สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบเงินสมทบแกกองทุนสวัสดิการชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวม 4 ตําบล
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบโลรางวัล
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
¾ แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายวรการ ยกยิ่ง ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูวาราชการจังหวัดชุมพร
2) นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนนั ท ตําแหนง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
3) นายสุชิน วรพงษไพบูลย ตําแหนง ผูอาํ นวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง)
4) นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
5) นายสุรตั นชัย อินทรวิเศษ ตําแหนง ผูจัดการสํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนางานสวนปาทองที่ จังหวัดแพร องคการอุตสาหกรรมปาไม
6) นายนคร มหายศนันท ตําแหนง รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุม วิจัย และพัฒนาหมอนไหม ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นาน
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¾ แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายภายในจังหวัด
- นายจํานอง ปานทอง ตําแหนง อัยการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
ซึ่งไดนาํ ลงในเว็บไซตจงั หวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
- กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
(ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ)
- กลุมภารกิจดานสังคม
(ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม)
- กลุมภารกิจดานความมั่นคง
(ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 , 2 )
กลุมที่ 1 ดานความมั่นคงปลอดภัย
กลุมที่ 2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ)
- กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
3.2 ความคืบหนาการดําเนินงานโครงการตาม “ แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ”
ประจําปงบประมาณ 2553
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม / คลังจังหวัดเชียงใหม)
3.3 ความคืบหนาการดําเนินงานโครงการ “อําเภอกัลยาณิวัฒนา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม / ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม )
3.4 ประชาสัมพันธการใชงานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส (e-Office) ของจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม )
3.5 การสงเสริมความสัมพันธการทองเที่ยวเชียงใหม-สิบสองปนนา
(สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- สถานการณน้ําในพืน้ ที่ และมาตรการปองกันและบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา
(โครงการชลประทานเชียงใหม / สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม )
สํานักงานประปาเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 7 เรือ่ ง
5.1 กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรรษา
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
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5.2 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.3 ความกาวหนาการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนมิถุนายน 2553
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
5.4 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนกรกฎาคม 2553
(ศูนยอตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ)
5.5 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2553
ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.6 รายงานสถานการณอาชญากรรม ประจําเดือนมิถุนายน 2553
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.7 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือนมิถุนายน 2553
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2553 กําหนดการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองดวงตะวัน
แกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน สวนราชการ/หนวยงาน สามารถเขาไป Download หนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุมฯ และรายงานการประชุม ผานชองทางเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม (www.Chiangmai.go.th)
หัวขอมุมราชการประชุมหัวหนาสวนราชการ
6.2 เชิญชวนสงผลงานเขารวมประกวดตราสัญลักษณ (LOGO) และคําขวัญ (MOTTO) ของ
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย (MAHADTHAI CHANNEL)
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

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

