ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนําเข้าข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
2. มอบใบประกาศนี ย บั ต รในการประกวดคั ด เลื อ กบุ ค คลดี เ ด่ น และศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี 2556 จํานวน 8 ราย (สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่)
3. มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดกิจกรรม “สถานศึกษาร่วมใจ ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” ประจําปี 2556 จํานวน 16 ราย (สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /
ย้ายภายในจังหวัด
(1) นายธัญญา
เนติธรรมกุล
ตําแหน่งปัจจุบนั
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุบลราชธานี
(2) นายมนตรี
ปิยากูล
ตําแหน่งปัจจุบนั
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(3) นายจารุวฒ
ั น์
สัตยานุรกั ษ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูน้ ําเสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่

-23.2 ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3.3 ผลการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 จังหวัดเชียงใหม่
ผูน้ ําเสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
3.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อทุ กภัย ปี พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
ผูน้ ําเสนอ : นายคมสัน สุวรรณอัมพา
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.2 งานพิธปี ระจําเดือนกรกฎาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ผู้นําเสนอ : นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
4.4 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม 2556
ผู้นําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.5 การดําเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
ผู้นําเสนอ : นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม่
4.6 ระบบการหักบัญชี ด้วยระบบ ICAS
ผู้นําเสนอ : นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
4.7 สํานักงานธนารักษ์พนื้ ทีต่ น้ แบบเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายโชติวิทย์ เมฆลอย ผู้แทนสํานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
4.8 กิจกรรมทอดผ้าป่าเครือ่ งมือแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้นําเสนอ : นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผูแ้ ทนโรงพยาบาลนครพิงค์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์
5.1 แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการขอใช้รถวิทยุตาํ รวจทางหลวงนําขบวน
(สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนมิถนุ ายน 2556 ที่เกีย่ วข้องกับจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)

-35.4 รายละเอียดขัน้ ตอนการนําเสนอ ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.5 คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2556
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตํ า บลช้ า งเผื อ ก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ 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)

