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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๑2/2560

วันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางแหงจังหวัดเชียงใหม  ประจําป 2559 และ ประจําป 2560 โดย

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
2. การอานสารนายกรัฐมนตรี และพิธีไวอาลัยใหผูสูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติ (วางดอกไม) โดย สํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2560 โดย สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนวอร เดชวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนธันวาคม
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาคเหนือ  และแผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนมกราคม 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนธันวาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

๓.๖ แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม  ประจําป
พ.ศ. 256๑
ผูนําเสนอ: นายชานนท  คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
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3.๗ รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนธันวาคม 2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

3.๘ ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนธันวาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.๙ รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนธันวาคม
2560
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

3.๑๐ การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางเยาวภา  พิบูลยผล   จัดหางานจังหวัดเชียงใหม

3.11 สถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางปนนาถ  เจริญผล ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 การรับเสด็จในเดือนมกราคม 2561

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ

และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมพิธีเปดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม ประจําป 2561
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

๔.๔ การมอบหมายและมอบอํานาจ “เจาทา” ตามกฎหมายการเดินเรือในนานน้ําไทย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูนําเสนอ: นางสาวรัตนาภรณ  เข็มกลัด  ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2561

วันอังคารท่ี 30 มกราคม ๒๕๖1 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากีแขนยาว/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)
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