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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2556
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. การจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานตามนโยบายลดอบายมุ ข สร้ า งสุ ข
ให้สังคม (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับเข้มแข็ง จํานวน 5
ศูนย์ (สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
3. การบรรยายธรรม โดย เด็กหญิงภัชราพา เพชรน้อย ตัวแทนผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทเด็ก ระดับจังหวัด (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /
ย้ายภายในจังหวัด
(1) นายดิเรก
ทะจันทร์
ตําแหน่งปัจจุบนั
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
จัดหางานจังหวัดแพร่
1.2 ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่
(1) นายเสริมยศ
ตําแหน่งใหม่
ตําแหน่งเดิม

สมมั่น
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูน้ ําเสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 สรุปผลการประชุมระดับผู้นาํ ด้านน้าํ แห่งภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ครั้งที่ 2
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (Certified FL)
ประจําปี 2555
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center)
ผู้นําเสนอ : นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
4.5 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ประจําปี 2556
ผู้นําเสนอ : นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
4.6 ประชาสัมพันธ์งานประเพณี “ ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล”
ผู้นําเสนอ : นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.7 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2556
ผู้นําเสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.8 การประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013)
ผู้นาํ เสนอ : นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
4.9 กิจกรรม เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ผูน้ ําเสนอ : มร.มาร์ติน เฟ็นสกี้สตาล์ลิ่ง
4.10 การแยกหมูบ่ า้ นตามคําพิพากษาศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ทีเ่ กีย่ วข้องกับจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 คําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษทั ส่งเสริมประกันภัย จํากัด
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่)
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)

