ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2556
วันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเครื่ องหมาย “รั กษาดิ น แดนยิ่ งชี พ ” แก นายวิ รุ ฬ พรรณเทวี หั ว หน า สํ านั กงานจั งหวั ด
เชียงใหม (โดย บก.อส.จังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรแมดีเดนของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 ราย(สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
3. การมอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการและลูกจางประจําที่พนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบป
บริ บู รณ (ครบเกษี ยณอายุ ) ในสิ้ น ป งบประมาณ พ.ศ.2556 ของสํ านั กงานจั งหวั ดเชี ยงใหม สังกั ดสํ านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบโลรางวัลใหแกสถานศึกษา/ชุมชนตนแบบภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง (สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 )
ระเบียบวาระที่ ๑ แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม/รับตําแหนงใหม /
ยายภายในจังหวัด
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบายของ
สวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
และระเบียบ/ขอสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูนําเสนอ : นายรณรงค เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม
3.2 ความคืบหนาโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
ผูนําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.3 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายสุรสิงห วิศรุตรัตน ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.4 รายงานสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายเรืองฤทธิ์ ผลดี ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2556
ผูน ําเสนอ: นายอดุลย ฉายอรุณ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน 2556
ผูนําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติของจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ.2556
ผูนําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.4 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
ภาคครัวเรือน
ผูนําเสนอ : นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
4.5 ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ผูนําเสนอ : นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
4.6 รายงานผลการดําเนินงานงบพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปงบประมาณ
พ.ศ.2556
ผูน ําเสนอ: นายประจญ ปรัชญสกุล ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง
4.7 การประมูลปายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ ๑๒ หมวดอักษร ขฉ
ผูนําเสนอ : นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
4.8 นโยบายการสงเสริมเกษตรกรของกลุมบริษัทสันติภาพเทรดดิ้ง จํากัด
ผูนําเสนอ : นายสรายุทธ นาคคงคํา ผูบริหารบริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
4.9 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
ผูน ําเสนอ: นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
4.10 รายงานสถานการณดานการปองกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบ
ยาเสพติดตามแนวชายแดน
ผูนําเสนอ : พันเอกมีชัย นิลศาสตร ผูแทนกองกําลังผาเมือง
4.11 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ผูนําเสนอ : นายมารติน เฟนสกี้ –สตาลลิ่ง กรรมการเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนสิงหาคม 2556 ที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.4 การจัดตั้งศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค
(Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC)
(สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2556
วันศุกรที่ 27 กันยายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดพื้นเมือง
6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม (ถามี)
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๗.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)
7.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
7.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ)
๗.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายธานินทร สุภาแสน)

