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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2561
วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

********************************************
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนกรกฎาคม 2561
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2561 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

3.1 การมอบโลและเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต ประจําป 2561
จํานวน 7 ราย (สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชียงใหม)

3.2 การมอบเกียรติบัตรการประกวดศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ดีเดนระดับ
จังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

1. นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
2. นางฉออน สวยรูป ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม

3. นายวุฒิชัย มวงมัน ผูชวยผูอํานวยการสวนสัตวเชยีงใหม ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

3.1.2 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด /ภาคเหนือ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

3.1.3 การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวดัเชียงใหม)

3.1.4 สถานการณและการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)



3.1.5 การแกไขปญหากระเทียมและลําไยจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

3.1.6 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดินโคลนถลม (สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

3.1.7 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
- รอยใจรักษ

3.1.8 การกําจัดผักตบชวา (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม)
3.1.9 zero waste (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
3.1.10 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.11 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2561 (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

3.2 โดยเอกสาร
3.2.1 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2561

(ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2561
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

4-6 สิงหาคม 2561 รับเสด็จพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา
เสด็จฯ ทรงรวมการแขงขัน
วิ่งเทรล CM 1 2018 และ
เสด็จไปประทับแรม
ณ สิบแสนรีสอรท

ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

8 สิงหาคม 2561 10.00 น. พิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9

ณ อางเก็บน้ําแมนาปาก
หมูท่ี 6 ตําบลแมหอพระ
อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม

12 สิงหาคม 2561 งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9

ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
และเรือนรับรองภายใน
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน



วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
20-21 สิงหาคม 2561 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  เสด็จฯ พระราชทานเข็ม
ท่ีระลึกผูบริจาคโลหิต ภาค
บริการโลหิตภาค 10

ณ ทาอากาศยานกองบิน 41
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
และหมูบานสัมมากร อําเภอ
เมืองเชียงใหม

30 สิงหาคม 2561 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2561

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
5.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
5.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ



เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2561 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

3.1 การมอบโลและเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต ประจําป 2561
จํานวน 7 ราย (สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชียงใหม)

3.2 การมอบเกียรติบัตรการประกวดศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ดีเดนระดับ
จังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

1. นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
2. นางฉออน สวยรูป ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม

3. นายวุฒิชัย มวงมัน ผูชวยผูอํานวยการสวนสัตวเชยีงใหม ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 29 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 6/2561 ท้ังนี้  มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม จํานวน 2 แหง
ไดแก มหาวิทยาลัยพายัพและธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไข
รายงานการประชุมดังกลาวแลว หนวยงานสามารถเขาไปดาวน โหลดรายงานการประชุมฉบับแก ไขได ท่ี
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวขอยอย ประชุมหัวหนาสวนราชการ 6/2561

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 6/2561

(รายงานการประชุมหนาถัดไป)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2561

วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
๒. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายธวัช ใสสม (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
10. นายสมชาย เกตะมะ (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
14. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน)ปองกันจังหวัดเชียงใหม
15. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
16. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
18. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
19. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
20. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1
อําเภอ
21. นายปรีชา ศิรินาม นายอําเภอเมืองเชียงใหม

22. นายณรงคพัชญ ...
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22. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง
23. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
24. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
25. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
26. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
27. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
28. นายเศรษฐพล ทนันชัย (แทน) นายอําเภอแมแตง
29. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
30. นายชนะศึก หนูชัย (แทน) นายอําเภอเชียงดาว
31. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน) นายอําเภอพราว
32. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
33. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
34. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
35. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง
36. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
37. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
38. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
39. นายนพรัตน จันทะอินทร (แทน) นายอําเภออมกอย
40. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
41. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
42. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล (แทน) นายอําเภอแมวาง
43. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน
44. นายอรุณ ศรีใส นายอําเภอดอยหลอ
45. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
46. นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
47. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
48. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
49. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
50. ร.ต.อ.รุจนประภัทร ตระกูลจันทรทาว (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษ
51. พ.ต.อ.หญิง กาญจนา ศรีนวล ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
52. ร.ต.อ.อรรถชัย ไตรจักร (แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
53. พ.ต.อ.ชัยรัตน รัตนาธรรมวัฒน ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
54. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
55. นายยศวัฒน เลิศปยะภูมิชัย (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
56. นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
57. นายประโลม ทองเปา (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
58. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
59. นางสาวนันทวรรณ กันคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
60. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
61. นายสมรัตน มะลิลา (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
62. นายวสุรมย สุริยะวงค (แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
63. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
64. พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสําราญ (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
65. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
66. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
67. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
68. พ.ต.เจษฎา ปญญาวงค (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
69. พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
70. ร.ต.ภูมิพิทักษ อนันตฤทธิ์กุ (แทน) ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี 3
71. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
72. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
73. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
74. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
75. นายนิพนธ นิลพันธุ (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
76. นายฐากร เกิดอินทร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
77. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
78. นางอมรรัตน กาญจนสถิตย (แทน) สรรพากรภาค 8
79. นางวาทินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
80. นายพูนพล วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
81. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
82. นายอนันต วิวัฒนวนาวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3

83. นายบัณฑิต ...
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83. นายบัณฑิต โตจินดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
84. นายเอนก เพ็ญชรี (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
85. นางจินตนา วิทยานันท (แทน) ผูจัดการอาวุโสสาขาเชียงใหม ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
86. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
87. นายอรรถพร คําพวง (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
88. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน) ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
89. นางสาวชวนพิศ เมืองวงค (แทน) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
90. นางสาคเรศ ชัยมัง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย

ภาค 5
91. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
92. นางกัลยารัตน ลิขิตตระการ (แทน) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
93. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
94. นางรมิดา แกรนดสแตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
95. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
96. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
97. นางพรทิพย ชํานาญกิจ (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
98. นางจิดาภา ปามาคํา (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
99. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน) ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

ธรรมปกรณ (เชียงใหม)
100. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
101. นายกระจาย หนูเก้ือ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
102. นางสาวอิสรีย จักรผันชีวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม
103. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
104. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
105. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม

106. นายวิริยะ...
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106. นายวิริยะ แกวคง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
107. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
108. นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณจังหวัดเชียงใหม
109. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
110. นางสาววัชรินทร พลราชม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
111. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
112. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
113. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
114. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5
115. นางวิมลรัตน จันทรสกาว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
116. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
117. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 1
118. นายขวัญชัย ไชยวันดี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
119. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ

ท่ี 9
120. นายพัชญธน วิกัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
121. นางวิชชุดา กันตีวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
122. นายประสาน พรโสถิณ รกน. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
123. นายวีระ สุทธิชน (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
124. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
125. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
126. นายชูเกียรติ์ วินยพงศพันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
127. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม
128. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
129. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
130. นายเจริญ ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
131. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือ

เกษตรกรรมท่ี 1

132. นายธีรพงศ ...
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132. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

133. นางสุพิศ ชวญวารินทร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
134. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
135. นายรุงโรจน ทิมสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
136. นายสมพงษ มอลแกว (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
137. นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
138. นายวิชชา เงินพลับพลา (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
139. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
140. นายอภินันท ประสาท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
141. นางณัฏฐพัชร พิพัฒพลกาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
142. นายปยะพงษ ประพันธวัฒนะ รกน. ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
143. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
144. นายราเชนทร ภุมมะภูติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
145. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
146. นางศจิการ จันทาทอง (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
147. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
148. นายศราวุธ คําภีระ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
149. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
150. วาท่ี ร.ท.สายรุง กลุนเขียว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
151. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
152. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
153. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
154. นายศุภวัณณ มงคลสวัสดิ์ (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
155. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
156. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
157. นายสุพจน พัวพุมไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยชั่วตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
158. นายสามารถ บารมี (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
159. นายวัชระ ปมแปง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
160. นางธิดา สุขสบาย (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
161. นายสิงหโต ปลาเงิน (แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
162. นางจุฬาภรณ ปญญาดวง (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
163. นางพุทธิชาต ดอไมไฟ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม
164. นายทวี รัตนคูหา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
165. นางสวุิพา เดชะเรืองศิลป (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
166. พ.ต.ท.สมพร ชื่นโกมล ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
167. นางนุชจณี นนทผล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
168. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
169. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
170. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
171. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
172. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
173. นายสาธิต วงศสเุทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
174. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
175. นายพิชิตชัย เกลอดู (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
176. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
177. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
178. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม/

(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
179. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
180. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
181. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1

182. นายบุญชวย ...
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182. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

183. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓

184. นางไปรผดา โปติบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

185. นางสาววณีรัตน แยมพรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

186. นางมงคลทิพย บุญสันท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม

187. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34

188. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
189. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
190. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
191. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
192. นายสุกิตติ วีเปลี่ยน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
193. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
194. นายอดิศร แดงเรอืน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
195. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
196. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
197. วาท่ี ร.ต.สาโรจน ตาหนอย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
198. รอยเอก ภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
199. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
200. นายดุสิต อนันตสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
201. นายทวี เรืองโฉม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
202. นายประภาส อํานวย (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
203. นายถาวร ขาวแสง ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

(เชียงใหม)
204. นางธัญธร พัวพันธ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
205. นายเตมีย พันธุวงคราช (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

206. นายศุภกร...
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206. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
207. นางอมรรัตน รมพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
208. นางผาสุก สุดชูเกียรติ (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
209. นายชาญชนินทร จินตนา (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
210. นางนิตยา เจริญทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
211. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
212. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
213. นางสมจิตร ไชยโน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
214. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
215. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดํารง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
สวนทองถิ่น
216. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
217. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
218. นางสาวปนัดดา บัวศิริ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
219. นายธงชัย อัปการัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
220. นายทินกร อุตตะมะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
221. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
222. นางชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
223. นายจักรกฤษณ ไชยนอก (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
224. นายชูเกียรติ จันโททัย (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
225. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
226. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย

จํากัด (มหาชน)
227. นายสุรพล ใจใหญ ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เชียงใหม
สํานักพระราชวัง
228. นายพิบูลย สุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
229. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
230. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
231. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
232. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

233. นายสมศักดิ์ ...
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233. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม
234. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
235. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผูสื่อขาว MCOT
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ (Infographics) หวงเดือนมิถุนายน
2561 โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบโลรางวัลโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของขาราชการ
กรมท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหแก วาท่ีรอยตรี อุทัน ใบยา ตําแหนงเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาสันปาตอง

2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2561 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

3. ประมวลภาพพิธีเปดงาน Lanna Expo 2018 โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม
จํานวน 1 ทาน  คือ

1. นางสาวกนกพร โชติปาล
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ

ประจําการสถานกงสุลใหญ ณ เมืองมุมไบ
สาธารณรัฐอินเดีย

๑.๒ กระเทียมราคาตกต่ําทําใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอน ขณะนี้เกิดปญหา
การลักลอบนําเขากระเทียมสงผลใหราคากระเทียมภายในประเทศตกต่ํา  สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ไดมีการประชาสัมพันธไปยังสวนราชการเพ่ือขอความรวมมือจากขาราชการซื้อคนละ ๑ กิโลกรัม และ
ขอความรวมมือสวนราชการท่ีมีการประกอบอาหารเลี้ยงภายในหนวยงานพิจารณาสั่งซื้อกระเทียมในราคา
กิโลกรัมละ ๕๐ บาท ซึ่งเปนกระเทียมมัดจุกคุณภาพดี

๑.๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ไดจัดการประชุมเพ่ือจัดเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ โดยขอความรวมมือใหมีการประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมประดับธงชาติไทย

ณ สถานท่ีทําการ...
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ณ สถานท่ีทําการและอาคารบานเรือน ตั้งแตวนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป สําหรับสวนราชการใหจัด
สถานท่ีลงนามถวายพระพร ติดตั้งพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว  พรอมโตะหมูบูชาและ
สมุดลงนามถวายพระพรสําหรับประชาชนท่ีเดินทางมาติดตอราชการไดลงนามถวายพระพร ตั้งแตวันท่ี
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑.๔ จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสวนอนุรักษพันธุกรรมพืชจังหวัดเชียงใหม ภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม  โดยไดเรียนเชิญสวนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสารวมกิจกรรมปลูก
ตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๑๐ ตน  ซึ่งปลูกตนรวงผึ้งภายในสวนอนุรักษพันธุกรรมพืช
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒ ตน และบริเวณสนามหญาดานหนาท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงใหม (หลังใหม)
จํานวน ๘ ตน  สําหรับกิจกรรมจิตอาสาปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี ๒ จํานวน ๑๐๐ ตน กําหนด
จัดกิจกรรมในวันเสารท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เข่ือนแมกวงอุดมธารา  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
และกิจกรรมจิตอาสาปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งท่ี ๓ จํานวน ๑๐๐ ตน กําหนดจัดกิจกรรม
ในวันเสารท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อางเก็บน้ําหวยตึงเฒา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในโอกาส
ดังกลาวขอเชิญชวนสวนราชการรวมเปนเจาภาพปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติในราคาตนละ ๕๐๐ บาท

๑.๕ กิจกรรมในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รอหนังสือแจงจากสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย  สําหรับจังหวัด
เชียงใหมไดจัดทํารางกําหนดการ ดังนี้ ชวงเชา พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆจํานวน
๖๗ รูป พิธีถวายสัตยปฏิญาณการเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน การรับบริจาคโลหิตของ
เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม พิธีลงนามถวายพระพร ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ชวงบาย พิธีเปด
กิจกรรมจิตอาสาเราทําความ ดี ดวยหัวใจ โดยจะรวมกันทําความสะอาดบริเวณพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ชวงเย็น  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

๑.๖ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม มีประชาชนมาติดตอราชการในแตละวัน
เปนจํานวนมาก ขอความรวมมือหนวยงานท่ีตั้งอยูในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมแจงใหบุคลากรในสังกัด
อยาใหอาหารสุนัขจรจัดหรือนําสุนัขมาปลอยท้ิงไว เนื่องจากปจจุบันจํานวนสุนัขจรจัดภายในศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนมากข้ึน และมีการรองเรียนเรื่องความดุรายของสุนัขจรจัด หากทานใดพบเห็น
วามีสุนัขมาอาศัยอยูใหม ขอใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหมทราบดวย เพ่ือจะไดฉีดวัคซีนปองกัน
พิษสุนัขบา ทําหมัน และข้ึนทะเบียน

๑.๗ หองน้ําของอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ขณะนี้มีการจางเหมา
ซอมแซม จึงขออภัยในความไมสะดวก
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม นั้น
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 32 หนา โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน

ผูวาราชการจังหวัด...
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ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานการประชุม ฝายเลขานุการไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 5/2561 มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม จํานวน
2 แหง ไดแก  สวนสัตวเชียงใหม  และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม  โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการ
แกไขรายงานการประชุมดังกลาวแลว หนวยงานสามารถเขาไปดาวนโหลดรายงานการประชุมฉบับแกไขไดท่ี
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวขอยอย ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี
5/2561 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 5/256๑
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

๓.๑ รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน
2561

ผูแทนสํานักงานภาคเหนือธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(นายนันทวัฒน  สังขหลอ) นําเสนอตอท่ีประชุม ดังนี้

๑. เศรษฐกิจโลกเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เติบโตอยางตอเนื่อง ประเทศญี่ปุน
เศรษฐกิจขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป ไดรับแรงสงจากการสงออก อุปสงคภายในประเทศและการลงทุน
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  ประเทศในกลุมยูโรโซนมีการจางงานและความเชื่อม่ันผูบริโภคดีข้ึน พรอมรับนโยบาย
การเงินกลับสู Normalization สหรัฐอเมริกากิจกรรมทางเศรษฐกิจแข็งแกรง การใชจายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน
การวางงานลดลง สาธารณรัฐประชาชนจีนการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอลงเพราะความเขมงวดในการ
กอหนี้และตลาดการเงินท่ีตึงตัว เศรษฐกิจคูคาเอเชียอ่ืน ๆ ไดรับแรงสงจากการขยายตัวของการคาโลก
ปจจัยเสี่ยงหรือสงครามการคา (Trade war) คือ ความไมแนนอนของนโยบายการคาของสหรัฐอเมริกา และ
มาตรการตอบโตจากคูคาของสหรัฐอเมริกา

๒. เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวชัดเจนตอเนื่อง มีปจจัยตางประเทศเปนแรง
ขับเคลื่อนการสงออกและการทองเท่ียวมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปจจัยภายในประเทศ ไดแก การบริโภค
ภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนยังเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ปจจัยเสี่ยงป ๒๕๖๑ คือ
การขยายตัวต่ํากวาท่ีคาดหมายมาจากความเสี่ยงความไมแนนอนของนโยบายการคาของสหรัฐอเมริกา และ
มาตรการตอบโตจากคูคาของสหรัฐอเมริกา

๓. เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ขยายตัวอยางตอเนื่อง ผลผลิต
พืชผลหลักเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย ขณะท่ีราคาขาวจาวเพ่ิมข้ึนเพราะอุปสงค
ตางประเทศ ผลผลิตท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมข้ึน การผลิตชิ้นสวนอิเลกทรอนิกสเพ่ือการ
สงออกเพ่ิมข้ึน การทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องจากนักทองเท่ียวไทยและตางประเทศโดยเฉพาะนักทองเท่ียว
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว การใชจายยังกระจุกตัวอยูในหมวดสินคา
ยานยนต การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากการลงทุนกอสราง การใชจายภาครัฐขยายตัวท้ังรายจายประจํา
และรายจายลงทุน

4. เศรษฐกิจ...
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๔. เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เติบโตจากภาคการทองเท่ียว
ซึ่งดูไดจากขอมูลนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผานทาอากาศยานเชียงใหม การใชจายของภาคเอกชนทรงตัว
ในหมวดสินคายานยนตและหมวดสินคาปลีก การลงทุนภาครัฐขยายตัวโดยเฉพาะงบลงทุน

๕. ประชาสัมพันธเว็บไซต www.1213.or.th สําหรับเปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑ
ทางการเงินอ่ืนๆ เชน ขอมูลบัตรเครดิต ผลิตภัณฑเงินฝาก

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
สืบเนื่องจากปท่ีผานมามีนักทองเท่ียวจีนเสียชีวิต ๑ ราย ท่ีอําเภอแมแตง สาเหตุเกิดจากมัคคุเทศก
นํานักทองเท่ียวเดินผานน้ําตกขณะท่ีฝนตกน้ําไหลเชี่ยว จึงขอใหหนวยงานท่ีดูแลดานการทองเท่ียว สํานักงาน
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม และสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ขอใหพูดคุยกับผูประกอบการดานการทองเท่ียว โดยเนนย้ําวาขณะนี้อยูในชวงฤดูฝนมีฝนตกหนัก ดินโคลนถลม
น้ําปาไหลหลาก ตองมีการแจงเตือนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาไปในพ้ืนท่ีไดรับทราบดวย ขอใหหนวยงานของ
กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และภาคเอกชนท่ีใหบริการดานการทองเท่ียวมีความ
รอบคอบมากข้ึน ใหมีมาตรการดูแลท่ีดีใหกับนักทองเท่ียว เนื่องจากการทองเท่ียวทํารายไดจํานวนมากใหกับ
จังหวัดเชียงใหม และมอบหมายใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมจัดประชุม
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ นายอําเภอทุกอําเภอขอใหเนนย้ําไปยังสมาคมทองเท่ียวในพ้ืนท่ีดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนมิถุนายน 2561
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัด

เชียงใหม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณภาพรวมท่ีไดรับ จํานวน ๒๙,๘๙๒.๕๓ ลานบาท  เบิกจายแลว
จํานวน ๒๓,๒๐๐.๕๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๗.๖๑ สูงกวาเปาหมายรอยละ ๓.๓๒ มีผลการเบิกจาย
อยูลําดับท่ี ๒ ของประเทศ มีการทํา PO แลว จํานวน ๒,๖๘๔.๘๒ ลานบาท งบประมาณภาพรวมแยกเปน
งบประจําท่ีไดรับ จํานวน ๑๙,๒๗๕.๓๐ บาท เบิกจายแลว จํานวน ๑๖,๓๖๑.๓๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๘๔.๘๘ สูงกวาเปาหมายรอยละ ๗.๘๘ มีการทํา PO แลว จํานวน ๑๒๗.๙๖ ลานบาท  งบลงทุนท่ีไดรับ
จํานวน ๑๐,๖๑๗.๒๓ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๖.๘๓๙.๑๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๔.๔๒
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๐.๖๙ มีการทํา PO แลว จํานวน ๒,๕๕๖.๘๖ ลานบาท มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี
๑๐ ของประเทศ จังหวัดเชียงใหมมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน ๒,๗๐๓.๒๓ ลานบาท เบิกจายแลว
จํานวน ๑,๙๗๔.๘๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๓.๐๕ มีการทํา PO แลว จํานวน ๕๖๐.๔๑ ลานบาท

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ในสวนของงบประจําขอใหสวนราชการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว หากไมสามารถดําเนินการได
จะตองสงคืนเงินประมาณ ซึ่งเปนเรื่องท่ีนาเสียดายเปนอยางมากท่ีไดรับงบประมาณมาแลวแตไมสามารถ
ใชประโยชนไดสูงสุด  จังหวัดเชียงใหมมีการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมผานเกณฑ ในสวนของงบพัฒนา
จังหวัดและงบพัฒนากลุมจังหวัดตองดูในวาระตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๓ การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ผลการเบิกจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ จํานวน ๖๗๘,๒๓๒,๗๐๐ บาท
เบิกจายแลว ...
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เบิกจายแลว จํานวน ๒๓๓,๓๙๐,๐๕๘.๒๑ บาท คิดเปนรอยละ ๓๔.๔๑ อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน
๒๓๕,๔๐๕,๗๖๘.๑๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๔.๗๑ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๐๙,๔๓๖,๘๗๓.๖๙ บาท
คิดเปนรอยละ ๓๐.๘๘ แยกเปน งบประมาณตามแผนพัฒนาภาคเหนือ จํานวน ๒๙๘,๙๗๖,๔๐๐ บาท
เบิกจายแลว จํานวน ๘๔,๒๘๔,๓๖๙.๒๐ บาท คิดเปนรอยละ ๒๘.๑๙ อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน
๑๔๑,๓๖๙,๕๔๒.๘๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔๗.๒๘ อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๗๓,๓๒๒,๔๘๘ บาท
คิดเปนรอยละ ๒๔.๕๒ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน ๓๗๙,๒๕๖,๓๐๐ บาท เบิกจายแลว
จํ านวน ๑๔๙,๑๐๕,๖๘๙.๐๑ คิดเปนรอยละ ๓๙.๓๒ อยู ระหว างการกอหนี้ ผูก พัน จํ านวน
๙๔,๐๓๖,๒๒๕.๓๐ คิดเปนรอยละ ๒๔.๗๙ อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๑๓๖,๑๑๔,๓๘๕.๖๙ บาท
คิดเปนรอยละ ๓๕.๘๙

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(นางศิริพร  รือเรือง) งบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ภาพรวมท่ีไดรับ จํานวน ๔๒๔,๐๔๘,๒๐๐ บาท  เบิกจายแลว จํานวน ๔๒,๔๑๑,๑๗๖.๖๔ บาท
คิดเปนรอยละ ๑๐ อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๒๒๗,๔๒๕,๒๐๓.๖๗ บาท อยูระหวางการดําเนินการ
๑๕๔,๒๑๑,๘๑๙.๖๙ บาท สําหรับจังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๖๒,๗๘๒,๙๐๐
บาท  เบิกจายแลว จํานวน ๑๒,๖๔๙,๖๘๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔.๘๑ อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน
๑๔๖,๔๖๒,๕๗๑.๒๐ บาท อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๑๐๓,๖๗๐,๖๔๘.๘๐ บาท

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
งบพัฒนาภาคเหนือ งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุมจังหวัดมีผลการเบิกจายต่ํามาก โครงการท่ี
ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวแตยังเบิกจายไมแลวเสร็จ คือ โครงการหมอกควันไฟปา ขอใหนายอําเภอ
ตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด เนื่องจากวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไปจะเริ่มมีการ
ชี้แจงงบประมาณตอสํานักงบประมาณ ในปนี้งบแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจัดสรรมาเพ่ือดําเนินการ
ดานปองกันซึ่งสามารถดําเนินการไดดี อยางไรก็ตามระบบกลุมจังหวัดยังขาดกลไกการเชื่อมโยงในจังหวัด
ทําใหพลังในการขับเคลื่อนงานมีนอย ในปนี้ มีผลการเบิกจายต่ํากวาปท่ีผานมาโดยเฉพาะงบพัฒนา
กลุมจังหวัดเบิกจายเพียงรอยละ ๔ ขอใหแยกงบประมาณกลุมจังหวัดออกมาและใหดูวาสิ่งใดท่ีดําเนินการแลว
สิ่งใดท่ียังไมไดดําเนินการ สิ่งใดเบิกได สิ่งใดเบิกไมได สําหรับงบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนาภาค งบพัฒนา
กลุมจังหวัด ตองไปชี้แจงกรรมาธิการซึ่งมีอยูท้ังหมด ๓ คณะ คณะแรกเปนคณะใหญในภาพรวม คณะนี้
การตอบขอซักถามความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
เรื่องตัวชี้วัด การบูรณาการการทํางาน คณะท่ี ๒ เปนคณะกรรมาธิการลงทุนกับอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ
เรื่องการฝกอบรม จะเปนประเด็นเรื่องความพรอม ความถูกตองตามแผนงาน งบพัฒนาจังหวัดในสวนของ
งบลงทุนไดจัดสรรใหกับอําเภอจํานวนมาก  ขอใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม อําเภอ และสวนราชการทําการ
ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายละเอียดเรื่องความพรอมตาง ๆ เพ่ืองายตอการนําเสนอตอคณะกรรมาธิการ
งบดําเนินงาน ในสวนของงบฝกอบรมขอใหดําเนินการใหชัดเจน ขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
และผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เตรียมความพรอมในการ
เดินทางไปชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการฯ คาดวาจะอยูในชวงวันท่ี ๒๐ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะ...
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๓.๔ คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกรกฎาคม 2561
ผู แทนศูนย อุตุ นิ ยม วิทยาภาค เหนื อ (นายวรพจน คุณาวิ วัฒนาง กู ร )

เดือนกรกฎาคมอยูในชวงของกลางฤดูฝน ในระยะครึ่งแรกของเดือนบริเวณประเทศไทยสภาพลักษณะอากาศ
ยังคงมีฝนตกปริมาณเล็กนอยและมีการกระจายของฝนรอยละ ๒๐ - ๓๐ ของพ้ืนท่ี เวนแตบริเวณ
ภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตกซึ่งเปนพ้ืนท่ีรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตหรือมรสุมฤดูฝน โดยจะมี
ฝนตกชุกหนาแนนมากกวาบริเวณพ้ืนท่ีอ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออนลง หลังจากนั้น
ในชวงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมปริมาณและการกระจายของฝนจะเพ่ิมมากข้ึนโดยท่ัวไป เนื่องจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกําลังแรงข้ึน และประกอบกับ
มีรองมรสุมหรือแนวรองฝนพาดผานบริเวณตอนบนของประเทศไทยในบางชวง คาดวาปริมาณน้ําฝน
รวมเฉลี่ยสวนใหญจะใกลเคียงกับคาปกติในหวง ๓๐ ป (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓)
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานสถานการณน้ําประจําเดือนมิถุนายน 2561
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล  มานะสัมพันธสกุล) ปริมาณ

ฝนสะสม และสภาพน้ําทาสะสม ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ภาพรวมจังหวัดเชียงใหม
มีปริมาณฝนมากกวาเกณฑเฉลี่ย ปริมาณน้ําเข่ือนแมงัดสมบูรณชลปริมาณน้ํา ณ วันท่ี 28 มิถุนายน ๒๕๖๑
จํานวน 127 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 48 ปริมาณน้ําใชการ 115 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 4๓
ปริมาณน้ําในเข่ือนแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ํา ณ วันท่ี 28 มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน 77 ลาน ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ 29 ปริมาณน้ําใชการ 63 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 24 สถานการณน้ําแหลงน้ํา
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม ณ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ อางเก็บน้ําขนาดใหญ ๒ แหง มีปริมาณน้ํา
ภาพรวมรอยละ ๓๙ อางเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ แหง มีปริมาณน้ําภาพรวมรอยละ ๕๔ และอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ความจุตั้งแต ๑ แสน ลบ.ม. จํานวน ๑๑๗ แหง มีปริมาณน้ําภาพรวมรอยละ ๔๙ อําเภอท่ีมีน้ําชลประทาน
มากกวารอยละ ๘๐ มี ๑ อําเภอ คือ อําเภอแมแจม แนวโนมปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเชิงเดี่ยวแนวโนม
เพ่ิมข้ึนเล็กนอย ตองมีการเฝาระวังโดยเฉพาะอางเก็บน้ําท่ีมีปริมาณน้ําเกินรอยละ ๗๐

การเตรียมความพรอมภาวะวิกฤตในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดมีการตรวจสภาพ
ความพรอมอาคารควบคุมการระบายน้ําขนาดใหญในลําน้ําปง บริเวณประตูระบายน้ําปาแดด ฝายดอยนอย
ฝายวังปาน และประตูระบายน้ําแมสอย มีการตรวจสอบความพรอมใชงานของอาคารชลประทานในการ
ระบายน้ําอางเก็บน้ําขนาดกลาง ฝาย ประตูระบายน้ํา มีการซักซอมแผนปฏิบัติการระบายน้ําฝงตะวันตก
บริเวณดอยสุเทพ ดําเนินการแกไขปญหาการระบายน้ําในเขตเมืองบริเวณคลองแมขา มีการขุดลอกตะกอน
ใตสะพานมหิดล โดยไดรับความรวมมือจากมณฑลทหารบกท่ี ๓๓ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหมและเทศบาลนครเชียงใหม  มีการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา
ประตูระบายน้ําปงตําบลปาแดด มีการแกไขปญหาคุณภาพน้ําในประเด็นน้ําเสียในคลองชลประทานแมแตง
เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ น้ําในคลองชลประทานสายใหญแมแตง มีสีคล้ําดํา สงกลิ่นเหม็น ปลาลอยตัว
ข้ึนบนผิวน้ําเนื่องจากคุณภาพน้ําในคลองสายใหญต่ํากวาเกณฑ สาเหตุเกิดจากมีการหยุดสงน้ําเพ่ือทําการ
ซอมแซมและปรับปรุงคลองสงน้ําสายใหญ เ ม่ือทําการปดอาคารกลางคลองทําใหเกิดการหยุดนิ่ง
ของกระแสน้ํา มีการใชน้ําในคลองผลิตประปาท่ีโรงกรองน้ํา มีการปลอยน้ําเสียลงสูคลองชลประทาน

ไดดําเนินการ...



- ๑๖ -

ไดดําเนินการแกไขปญหาแลวโดยการสงน้ําดีจากคลองสายใหญมาเจือจางระยะเวลา 12 ชั่วโมง เม่ือน้ําเริ่ม
คุณภาพดีเริ่มระบายน้ําลงไปดานทายน้ํา คุณภาพน้ําเขาสูภาวะปกติในเวลา 24 ชั่วโมง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 การปฏิบัติการฝนหลวง
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง)

ปจจุบันหนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหมมีเฮลิคอปเตอร ๑ ลํา  เครื่องบิน CASA ๒ ลํา ท่ีปฏิบัติการ
ในพ้ืนท่ี ผลการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือการเกษตร ระหวางวันท่ี ๑ มีนาคม – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการดังกลาว ไดแก อําเภอแมแตง ดอยสะเก็ด อมกอย
แมแจม และฮอด ผลการปฏิบัติฝนหลวงเพ่ือยับยั้งและบรรเทาลูกเห็บ ระหวางวันท่ี ๑ มีนาคม – ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๑ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการดังกลาว ไดแก อําเภอแมแจม
จอมทอง ฮอด อมกอย แมแตง แมริม สะเมิง แมวาง เชียงดาว เวียงแหง และไชยปราการ การปฏิบัติการ
ฝนหลวงเพ่ิมความชุมชื้นใหกับปา และบรรเทาปญหาหมอกควัน ระหวางวันท่ี ๑ มีนาคม – ๒๓ มิถุนายน
๒๕๖๑ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการดังกลาว ไดแก อําเภออมกอย ดอยเตา
แมแจม ฮอด ดอยหลอ จอมทอง กัลยาณิวัฒนา แมออน ดอยสะเก็ด สะเมิง และแมวาง
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๗ รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมิถุนายน 2561
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (รอยเอก ภูรีวรรธน โชคเกิด) สถานการณ

โรคไขเลือดจังหวัดเชียงใหมออกพบผูปวยท้ังหมด ๑๖๕ ราย ไมพบผูปวยเสียชีวิต อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีการระบาด
อยางตอเนื่อง ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม สันทราย จอมทอง เชียงดาวและฮอด ประเด็นขอความรวมมือ
กระตุนชุมชน หนวยงานในสังกัดใหสํารวจและจัดการแหลงเพาะพันธุยุงทุกสัปดาห และใหมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารไปยังประชาชน บุคลากรในเครือขายใหสํารวจลูกน้ําและจัดการขยะ สิ่งแวดลอม
ในบานตนเอง ปนี้ในจังหวัดเชียงใหมมีการระบาดของโรคไขเลือดออก หากสงสัยปวยเปนไขเลือดออก
โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง ไดแก คนอวน คนท่ีมีโรคประจําตัว หญิงมีครรภ ผู ท่ีติดสุรา ควรไปพบแพทยท่ี
โรงพยาบาล

โรคมือเทาปากในป ๒๕๖๑ พบจํานวนผูปวยท้ังหมด ๙๑๖ ราย ไมพบผูเสียชีวิต
ประเด็นขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีการแจงไปยังศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลใหทําการ
ตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน แยกผูปวย รวมท้ังการทําความสะอาดของเครื่องใช ใหทําการประชาสัมพันธ
ไปยังผูปกครอง หากพบเด็กมีอาการไข ตุมบริเวณมือ เทา ปาก หรือ ซึม ไมรับประทานอาหาร ควรพบแพทย
ท่ีโรงพยาบาล

เห็ดพิษพบจํานวนผูปวยในป ๒๕61 ท้ังหมด 11 ราย ไมพบผูเสียชีวิตในพ้ืนท่ี
อําเภอฝาง สันทราย แมออน แมริม และเมืองเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอเนนย้ํานายอําเภอยังมีพ้ืนท่ีท่ียังควบคุมโรคไมได ๖ หมูบาน ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว สันทราย
เมืองเชียงใหม และฮอด พ้ืนท่ีท่ีพบผูปวยรายใหม ๔ หมูบานในพ้ืนท่ีอําเภอแมอาย ฝาง เชียงดาว แมแตง
ดอยสะเก็ด สันทราย แมริม สะเมิง หางดง เวียงแหง สันปาตอง สารภี จอมทอง  ขอใหนายอําเภอประสาน
เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ขอชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานพ้ืนท่ี

อําเภอดอยเตา...
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อําเภอดอยเตา ท่ี เขา ไปดําเนินการในโรง เรียนและวัด นํานักเรียนเขามามีสวนรวมในการดูแล
ขอใหดําเนินการตอเนื่อง เรื่องเห็ดพิษใหจัดทําเอกสารความรูไปยังกํานัน ผูใหญบาน เพ่ือใหประชาชน
ไดรับทราบวาเห็ดชนิดใดรับประทานได เห็ดชนิดใดเปนเห็ดพิษ สําหรับเห็ดเผาะท่ีออกใตตนสนจะเปน
เห็ดเมารับประทานไมได ปท่ีผานมาท่ีอําเภอเวียงแหงรับประทานเห็ดเมาแลวเสียชีวิต ขอย้ําเตือนให
ประชาชนไดรับทราบดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๘ ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) สถิติการแกไขเรื่อง

รองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ไดรับเรื่องรองทุกข
3,504 เรื่อง  ยุติเรื่องแลว 3,074 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 430 เรื่อง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไดรับเรื่องรองทุกข 2,106 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 176 เรื่อง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม
2560 – มิถุนายน 2561 ไดรับเรื่องรองทุกข 1,565 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 196 เรื่อง ยุติเรื่องแลว 1,285
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 280 เรื่อง

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เรื่องรองเรียนกรณีท่ีอําเภอไมสามารถดําเนินการแกไขไดใหรีบแจงจังหวัดเชียงใหมทราบ เนื่องจากประชาชน
เริ่มสงเรื่องรองเรียนไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ิมมากข้ึน ขอใหหัวหนาสวนราชการตรวจสอบดวย
เนื่องจากบางครั้งเรื่องรองเรียนอยูกับเจาหนาท่ีและยังไมไดดําเนินการใด ๆ หากมีเรื่องรองเรียนท่ีสงจาก
ศูนยดํารงธรรมอําเภอหรือจังหวัดขอใหถือแนวทางปฏิบัติเดียวกัน คือ ใหเจาหนาท่ีนําเรียนหัวหนาหนวยงาน
ไดรับทราบวามีเรื่องรองเรียนใดแจงมาท่ีหนวยงานบางและใหแกไขอยางรวดเร็ว  พรอมท้ังใหแจงผูรองทราบ
ผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เรื่องรองเรียนรองทุกขเปนความเดือดรอนของประชาชนตอง
ดําเนินการใหเร็วท่ีสุด จังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ
กันธิยะ) ควบคุมและดูแลศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม หากเรื่องใดดําเนินการลาชา เรื่องใดประสบปญหา
ขอใหจัดการประชุมตดิตามเรงรัดดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 รายงานสถานการณดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน
2561

เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล  แสนคํา) สถานการณลําไยจังหวัดเชียงใหม
ป 2561 ลําไยในฤดู เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนลําไยจะใหผลผลิตชากวาปท่ีผานมาโดยเหลื่อมไป
ประมาณ 2 - 3 สัปดาห และคาดวาจะมีผลผลิตลําไยในฤดูประมาณ จํานวน 137,219 ตัน ภาพรวม
สถานการณลําไยจังหวัดเชียงใหม ป 2561 พ้ืนท่ียืนตน จํานวน 315,121 ไร พ้ืนท่ีใหผล จํานวน
305,948 ไร ผลผลิต จํานวน 270,395 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย จํานวน 884 กิโลกรัม/ไร แยกเปน ลําไย
ในฤดู จํานวน204,843 ไร พ้ืนท่ีใหผล จํานวน 195,670 ไร ผลผลิต จํานวน 137,219 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
จํานวน 701 กิโลกรัม/ไร ลําไยนอกฤดู จํานวน 110,278 ไร พ้ืนท่ีใหผล จํานวน 110,278 ไร ผลผลิต
จํานวน 133,176 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย จํานวน 1,208 กิโลกรัม/ไร  สถานการณการเก็บเก่ียวลําไยนอกฤดู
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2561 เก็บเก่ียวแลว จํานวน 70,061 ตัน คิดเปนรอยละ 53
ราคา ณ เดือนมิถุนายน 2561 รวงเกรด AA ราคากิโลกรัมละ 12 บาท เกรด A ราคากิโลกรัมละ 7 บาท

เกรด B...
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เกรด B ราคากิโลกรัมละ 4 บาท เกรด C ราคากิโลกรัมละ 1 บาท ตระกราขาว เกรด AA+A ราคากิโลกรัมละ
35-40 บาท แนวทางการปองกันปญหาลําไยในฤดูจังหวัดเชียงใหม ป 2561 ปญหาดานการผลิต คือ ลําไย
ผลดกเกินไปขายไมคอยไดราคาจึงไดจัดทําโครงการรณรงคการผลิตลําไยคุณภาพ 2561 ในพ้ืนท่ีเปาหมาย
17 อําเภอ เกษตรกร จํานวน 2,410 ราย พ้ืนท่ี จํานวน 12,931 ไร ผลผลิต จํานวน 10,015 ตัน
โดยอาศัยเทคนิคการตัดแตงชอผลท่ีวิจัยโดย ผศ.พาวิน มะโนชัย มหาวิทยาลัยแมโจ สถานการณมะมวงป
การผลิต 2560/61 เนื้อท่ียืนตน จํานวน 75,000 ไร เนื้อท่ีใหผลผลิต จํานวน 54,425 ไร พ้ืนท่ีปลูกท่ี
สําคัญ ไดแก อําเภอเชียงดาว พราว และฝาง พันธุท่ีปลูก มะมวงน้ําดอกไม รอยละ 65 พันธุอ่ืน ๆ เชน
มหาชนก จีนหวง R2E2 งาชางแดง แดงจกัรพรรดิ  มันขุนศรี รอยละ 35 ประมาณการณผลผลิต ป 2561
จํานวน 57,751 ตัน การใหผลผลิตมะมวงในฤดู ตั้งแตเดือนเมษายน - พฤษภาคมประมาณรอยละ 50
มะมวงลาฤดู ตั้งแตเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ประมาณรอยละ 20 มะมวงนอกฤดูตั้งแตเดือนสิงหาคม –
มีนาคม ประมาณรอยละ 30 ราคาผลผลิตน้ําดอกไมคุณภาพราคาปจจุบันกิโลกรัมละ 40 – 45 บาท
แนวทางปองกันปญหามะมวงจังหวัดเชียงใหม ป 2561 การอบรมใหความรูเรื่องการผลิตมะมวงคุณภาพ
การหอผล ตัดชอผล  สถานการณลิ้นจี่ ปการผลิต 2561 พ้ืนท่ียืนตน จํานวน 47,254 ไร พ้ืนท่ีใหผล
จํานวน 47,209 ไร ผลผลิต จํานวน 24,130 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย จํานวน 516 กิโลกรัม/ไร  พันธุท่ีปลูกมาก
ท่ีสุด คือ พันธุจักรพรรดิ รอยละ 61 พ้ืนท่ีปลูก จํานวน 28,825 ไร  พันธุฮงฮวย รอยละ 34 พ้ืนท่ีปลูก
จํานวน 16,066 ไร  พันธุอ่ืน ๆ รอยละ 5 พ้ืนท่ีปลูก จํานวน 2,363 ไร ผลผลิตจะออกสูตลาดในชวงเดือน
เมษายน – กรกฎาคม โดยจะออกสูตลาดมากท่ีสุดในชวงเดือนพฤษภาคม ปจจุบันมีการเก็บเก่ียวลิ้นจี่แลว
ประมาณ จํานวน 21,839 ตัน คิดเปนรอยละ 90.51 โดยเก็บเก่ียวมากท่ีอําเภอฝาง แมอาย และไชยปราการ
ราคาพันธุจักรพรรดิ กิโลกรัมละ 35 - 40 บาท กิมเจ็งราคากิโลกรัมละ 40 บาท แนวทางปองกันปญหา
ลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม ป 2561 การตัดแตงก่ิง การตัดแตงชอผล การหอผล เพ่ิมปริมาณการบริโภคในจังหวัด
เกษตรกรจําหนายโดยตรงท่ีสวนสาธารณะหนองบวกหาด สถานการณขาวนาปรัง จังหวัดเชียงใหม
ป 2561 พ้ืนท่ีปลูก จํานวน 144,642 ไร  ประมาณการผลผลิต จํานวน 88,073 ตัน เก็บเก่ียวแลว
รอยละ 100 จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ป 2561
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการลดพ้ืนท่ีนาปรัง สรางรายได และเรียนรูการปลูกพืชอ่ืนในพ้ืนท่ีปลูกขาว โดยใหสิทธิ์
ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ พ้ืนท่ีไมเกิน 15 ไร และสนับสนุนคาปจจัยการผลิตเพ่ือใหเกษตรกรปลูกพืชอ่ืน ไรละ
2,000 บาท โดยจายเงินผานบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหมมีเกษตรกรรวมโครงการ จํานวน 1,780 ราย พ้ืนท่ี จํานวน 7,554.25 ไร และเริ่มจายเงิน
ใหเกษตรกรแลวตั้งแตวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 คาดวาจะจายเงินใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ
ครบท้ังหมดในเดือนกรกฎาคม 2561

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ในปท่ี
ผานมาเกิดปญหาลําไยขามถ่ิน ทําใหพอคาคนกลางไมรับซื้อลําไยของจังหวัดเชียงใหม ขอถามวาขณะนี้
ไดมีการสํารวจขอมูลปริมาณลําไยของตางประเทศหรือยัง

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต) จากการสอบถามประธานสมาคม
ผูผลิตลําไยอบแหงภาคเหนือ ขณะนี้ลําไยอบแหงท่ีอยูใน Stock ของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงอยูใน
ตูคอนเทนเนอรประมาณ 1,000 ตู ๆ ละประมาณ 17,200 กวาตัน ในสวนของลําไยสดสามารถ
รับซื้อไดประมาณครึ่งหนึ่ง ในปท่ีผานมีโรงอบลําไยแหง 50 กวาแหง กําลังการผลิต จํานวน 110,000 ตัน
แตปริมาณการรับซื้อปท่ีผานมาประมาณ จํานวน 60,000 กวาตัน ซึ่งยังไมเต็มกําลังการผลิต การท่ีมี Stock
คงคางอยู ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน สงผลกระทบตอการรับซื้อ แตขนาดของลําไยท่ีคงคางเปน

ขนาดรองลงมา...
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ขนาดรองลงมา ถาเปนขนาดใหญไมมีคงคางแลว ปญหาท่ีพบคือ มีลําไยขนาดรองสงไปขายดวย ทําให
ขายไมคอยได  สําหรับปนี้มีจุดรองรับลําไยทุกขนาดคือบริษัททําน้ําสกัดเขมขน สามารถรับซื้อไดประมาณ
จํานวน 1,000 ตัน ท้ังนี้ ไดมีการประสานงานไวแลว แตเกษตรกรตองข้ึนทะเบียนเปนสมาชิกของ
บริษัทกอน หลังจากนั้นบริษัทจึงจะรับซื้อลําไยจากเกษตรกร

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนพร กิติกาศ) จากการประชุมรวมกับ
ผูเก่ียวของปญหาหลักคือ แรงงาน เนื่องจากในชวงของการเก็บเก่ียวลําไยเกษตรกรตองการจางแรงงาน
ตางดาวจํานวนมาก จังหวัดเชียงใหมจะมีมาตรการแกไขปญหาแรงงานสําหรับเก็บเก่ียวลําไยอยางไร สําหรับ
เงินชวยเหลือเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดดําเนินการแลวระดับหนึ่ง
ในสวนโควตาลําไย จํานวน 71,800 กวาตัน ไดสอบถามผูประกอบการแลวสามารถรับซื้อได แตราคา
ตองวิเคราะหตามสภาพอีกครั้งหนึ่ง เพราะตนทุนในการผลิตลําไยประมาณ 11 – 12 บาท

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ขอฝาก
ประเด็นเรื่องลําไย จํานวน 133,176 ตัน ใหกระจายสดและการแปรรูป การกระจายสดมอบหมายให
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมเชิญหอการคาจังหวัดเชียงใหม และกลุมประชารัฐเขามารวมดวย
ในสวนของการอบแหงขอใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมดูแลในเรื่องของกระปองบรรจุ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานเกษตรอําเภอตองเปนเครือขายทําความเขาใจกับ
ผูประกอบการ และเขาไปดูแลในสวนของการคัดแยกและดูแลคุณภาพของลําไย การกระจายสดและ
การแปรรูปขอใหควบคุมใหเปนไปตามเปาหมาย การสงเสริมการปลูกและการแปรรูปมะมวงทราบวา ในพ้ืนท่ี
อําเภอเชียงดาวในปนี้ปลูกมะมวงเพ่ิมข้ึน ดังนั้น สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมตองติดตามสถานการณ
การปลูกมะมวงอยางตอเนื่อง ในปนี้ราคาน้ําดอกไมเพ่ิมข้ึนเพราะปริมาณผลผลิตนอย เกษตรกรอําเภอเวียงแหง
ตองการใหภาครัฐเขาไปสงเสริมการปลูกมะมวงใหมีคุณภาพดี อําเภอดอยเตาและอําเภอฮอดขายผลผลิต
ไมคอยได  เรื่องการแปรรูป อําเภอเวียงแหงมีนโยบายแปรรูปมะมวงแตติดขัดในเรื่องของไฟฟา 3 เฟสไมมี
ในพ้ืนท่ี ขอใหผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหมดูแลดวย รานคาและโรงแรมในพ้ืนท่ีอําเภอ
เชียงดาวตองการนําน้ํามะมวงมหาชนกมาวางขายใหกับนักทองเท่ียวแตโรงงานท่ีอําเภอเชียงดาวผลิตไมทัน
ในพ้ืนท่ีปลูกมะมวงมหาชนกจํานวนมากแตผลผลิตสงไปโรงงานผลิตน้ํามะมวงนอยมาก ขอใหตรวจสอบดูวา
มะมวงท่ีสงเสริมการปลูกไปแลว ตลาดรองรับอยูท่ีไหน การแปรรูปมีอุปสรรคหรือไมอยางไร หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตองหารอืรวมกัน

สหกรณจังหวัดเชียงใหม (นายปรัชญา มากไมตรี) สหกรณลําไยไดประชุมในเขต
ภาคเหนือท่ีมีการปลูกลําไย ลําไยสวนใหญจะอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย พะเยา นาน ในสวนของ
สหกรณจะเนนเรื่องการกระจายผลสด จังหวัดเชียงใหมจะสงไปจําหนายภาคใต ซึ่งไดมีการหารือกับจังหวัด
นราธิวาสแลวจะทําการเปดจุดจําหนายใหกับประเทศมาเลเซีย จังหวัดเชียงใหมกําหนดพ้ืนท่ีจําหนาย
ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา นราธิวาส คาดวาจะจําหนายไดประมาณ จํานวน 3,000 ตัน
จังหวัดเชียงใหมรับข้ันต่ํา จํานวน 1,500 ตัน มีสหกรณการเกษตรจอมทอง จํากัด สหกรณการเกษตร
สันปาตอง จํากัด และชุมนุมสหกรณภาคเหนือเปนผูดําเนินการ สําหรับลําไยอบแหงสหกรณการเกษตร
สันปาตอง จํากัด จะรับซื้อและทําการอบแหงประมาณ จํานวน 300 ตัน เพ่ือนําไปขายใหกับคูคารายเกา
สําหรับสหกรณการเกษตรฮอด จํากัด มีพอคารับซื้อจากสมาชิกแบบเหมาท้ังสวนเปนท่ีเรียบรอยแลว
ถือวาการจําหนายลําไยไมประสบปญหามากนัก มะมวงไดทําสัญญาซื้อ - ขายมะมวงมหาชนกและมะมวง
น้ําดอกไมกับประเทศญี่ปุน ปริมาณ จํานวน 200 – 300 ตัน

ประธานในท่ีประชุม ...
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ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ปนี้
ขอใหสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหมชวยเปนหนวยงานหลักเนนการกระจายลําไยคุณภาพ ปท่ีผานมา
ลูกคาชื่นชมลําไยคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม ปนี้ทราบวากรมสงเสริมสหกรณจะสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
ใชในการรวบรวมลําไยสด

สหกรณจังหวัดเชียงใหม (นายปรัชญา มากไมตรี) สื่อมวลชนไดมีการเผยแพรขาวสาร
เพ่ือโจมตีสหกรณในเรื่องการใชงบไทยนิยม ยั่งยืน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดสั่งการให
กรมสงเสริมสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดตรวจสอบการใชงบประมาณดังกลาว และแจงใหท่ีประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไดรับทราบ มีสหกรณท่ีไดรับการสนับสนุนเงินจากโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน จํานวน 9 แหง กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนเงินจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 1 แหง จํานวน
3 โครงการ รวมจํานวน 19 รายการ งบประมาณ จํานวน 26,800,749 บาท ประกอบดวย โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง) ป 2561 สหกรณท่ีไดรับเงินอุดหนุน 3 แหง
ไดแก สหกรณการเกษตรแมแจม จํากัด สหกรณการเกษตรเชียงดาว จํากัด และสหกรณการเกษตรพราว
จํากัด รวมจํานวน 6 รายการ งบประมาณ จํานวน 12,041,600 บาท ผลการจัดซื้อจัดจาง จํานวน
11,893,500 บาท เหลือเงินคืนใหกับราชการ จํานวน 148,100 บาท โครงการสนับสนุนอุปกรณ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ป 2561 สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับเงินอุดหนุน จํานวน 6 แหง
ไดแก สหกรณผูปลูกมันฝรั่งเชียงใหม จํากัด กลุมเกษตรกรทําไรโปงน้ํารอน สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด
สหกรณผูเลี้ยงไกไขเชียงใหม – ลําพูน สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด สหกรณการเกษตร
จอมทอง จํากัด รวมจํานวน 10 รายการ งบประมาณ จํานวน 13,811,449 บาท ผลการจัดซื้อจัดจาง
จํานวน 12,982,252 บาท เหลือเงินคืนใหกับราชการ จํานวน 829,197 บาท โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพแกเกษตรกรผูไดรับจัดสรรท่ีดินทํากินภาครัฐ (คทช.) ป 2561 สหกรณท่ีไดรับเงินอุดหนุน
จํานวน 1 แหง ไดแก สหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด รวมจํานวน 3 รายการ งบประมาณ จํานวน
947,700 บาท ผลการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 896,500 บาท เหลือเงินคืนใหกับราชการ จํานวน 51,200 บาท
สรุปไดวา เงินอุดหนุนท่ีไดรับ จํานวน 26,800,749 บาท ผลการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 25,772,252 บาท
เหลือเงินคืนใหกับราชการ จํานวน 1,028,497 บาท คุณสมบัติหลักของสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการฯ คือ ตองเปนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณหรือ
กลุมเกษตรกร สามารถปดบัญชีไดในปปจจุบัน ไมมีขอบกพรอง หรือมีแตไดรับการแกไขแลวเสร็จ
เปนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ท่ีสอดคลองกับโครงการฯ ท่ีขอรับ
การสนับสนุน ซึ่งสถาบันเกษตรกรจะตองผานคุณสมบัติหลักท้ัง 4 ขอ และจะเขารวมโครงการไดจะตอง
ผานการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของแตละโครงการฯ ดวย จากการตรวจสอบไมพบการทุจริตในโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน หรือใชเงินงบประมาณผิดประเภท และไมมีผูรองเรียนแตประการใด
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.10 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน
2561

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) ราคาซื้อขายกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ป 2560/61 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 แหงคละราคากิโลกรัมละ 25 – 27 บาท
ราคากระเทียมแหงคละปรับลดลงอยางตอเนื่องเนื่องจากผูประกอบการใชผลผลิตกระเทียมท่ีนําเขา

จากตางประเทศ...
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จากตางประเทศซึ่งมีตนทุนถูกกวา ราคาซื้อขายหอมหัวใหญจังหวัดเชียงใหม ป 2560/61 ณ วันท่ี 25
มิถุนายน 2561 เบอร 0 ราคากิโลกรัมละ 10 บาท เบอร 1 - 3 ราคากิโลกรัมละ 9 บาท ผูประกอบการ
สวนใหญหยุดรับซื้อผลผลิตหอมหัวใหญในชวงเดือนพฤษภาคม 2561 เนื่องจากไมมีหอมหัวใหญเขาสูตลาด
และขณะนี้เริ่มมีผลผลิตหอมหัวใหญเขาสูตลาดเล็กนอย  ราคาลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม ป 2560/61 ณ วันท่ี
25 มิถุนายน 2561 พันธุจักรพรรดิเบอร 1 ราคากิโลกรัมละ 35 บาท เบอร 2 ราคากิโลกรัมละ 30 บาท
เบอร 3 ราคากิโลกรัมละ 20 บาท เบอร 4 ราคากิโลกรัมละ 15 บาท ชวงนี้ผลผลิตเขาสูตลาดนอย
เนื่องจากเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตใกลเสร็จสิ้นแลว ราคาซื้อขายยังคงทรงตัวตอเนื่องจากสัปดาหกอน
ราคาลําไย (ในฤดู) จังหวัดเชียงใหม ป 2560/61 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 สดชอ AA ราคากิโลกรัมละ
30 - 35 บาท สดชอ A ราคากิโลกรัมละ 25 – 30 บาท สดชอ B ราคากิโลกรัมละ 20 – 25 บาท ผลผลิต
ลําไย (ในฤดู) ทยอยออกสูตลาดเล็กนอย ราคาลําไยปรับตัวลดลงจากสัปดาหกอน เนื่องจากผูประกอบการ (ลง)
ทยอยปดจุดรับซื้อ และจะเริ่มเปดรับซื้อในชวงกลางเดือนกรกฎาคม 2561 ผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ กระเทียม และหอมแดง จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61
มาตรการท่ี 1 การกระจายผลผลิต หอมหัวใหญผลผลิตท่ีกระจายปริมาณรวม จํานวน 52,560 กิโลกรัม
มูลคารวม จํานวน 757,160 บาท กระเทียมผลผลิตท่ีกระจายปริมาณรวม จํานวน 8,719.80 กิโลกรัม
มูลคารวม จํานวน 468,317.80 บาท มาตรการท่ี 2 ดําเนินการโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
มีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 166 ราย จํานวนเงินกูรวม 9,334,000 บาท เกษตรกรผูปลูก
หอมหัวใหญ คณะกรรมการกองทุนรวมฯ อนุมัติเงินจายขาด จํานวน 4,944,000 บาท โดยใหจังหวัด
เชียงใหมดําเนินโครงการฯ ขณะอยูระหวางพิจารณากําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินโครงการฯ
มาตรการท่ี 3 จัดเจรจาการคาและเชื่อมโยงตลาด เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 กรมการคาภายในรวมกับ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมจัดเจรจาการคาระหวางผูประกอบการกับตัวแทนเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
และหอมหัวใหญ ซึ่งผลการเจรจามีการตกลงซื้อขายกระเทียม (แหง) ปริมาณรับซื้อรวม จํานวน 440,000
กิโลกรัม มูลคารวม จํานวน 28.60 ลานบาท ปริมาณกระเทียมท่ีสงมอบแลวรวม จํานวน 8,290 กิโลกรัม

โครงการรานคาธงฟาประชารัฐ จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการติดตั้งเครื่องรับชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกส (EDC) ไปแลว จํานวน 803 เครื่อง ครอบคลุม 25 อําเภอ สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม ขอความรวมมือจากนายอําเภอทุกอําเภอในการกํากับดูแล และตรวจสอบรานคาธงฟาประชารัฐ
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขการเขารวมโครงการ เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแกผูใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดอบรมรานคา จํานวน 13 รุน ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน
2561 สําหรับแนวทางการดําเนินการจะมีการคัดเลือกรานคาธงฟาประชารัฐใหเปนศูนยกลางของจังหวัด
หรืออําเภอในการนําผลิตภัณฑชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรมากระจายใหราน ธงฟาในเครือขาย
เพ่ือสรางรายไดใหกับทองถ่ิน/ชุมชน

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
กระเทียมท่ีกําลงัออกสูตลาด ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของชวยกันดูแลดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ

4.1 การรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) พระเจาหลานเธอ

พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษอาคาร “อุปชญายวิหารรานุสรณ
หลวงปูจันทร...
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หลวงปูจันทร กุสโล” และทรงปฏิบัติธรรม ณ วัดปาพุทธพจนหริภุญไชย อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ระหวางวันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2561 เปนการสวนพระองค และเสด็จกลับฯ กรุงเทพมหานคร ในวันเสารท่ี
30 มิถุนายน 2561
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ (ตนรวงผึ้ง)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมกําหนด
จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทรท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหองโถง
หนามุขอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม และกําหนดจัดกิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้ง
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม
2561 เวลา 10.00 น. ณ สนามหญาภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม และดานหนา
ท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงใหม (หลังใหม) จังหวัดเชียงใหม วันเสารท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น.
จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 2 จํานวน 100 ตน
ณ เข่ือนแมกวงอุดมธารา อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และวันเสารท่ี 14 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 น. จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 3 จํานวน
100 ตน ณ บริเวณอางเก็บน้ําหวยตึงเฒา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 ประชาสัมพันธการประดับธงชาติ ธง อักษรพระปรมาภิ ไธย ว .ป .ร .
และการแตงกายดวยเสื้อโทนสีเหลือง

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหมขอประชาสัมพันธ
เชิญชวนหนวยงานภาครัฐ  เอกชนและประชาชน ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว และประดับ
ธงชาติไทย รวมกับ ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ ประดับธง
อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซายพระฉายาลักษณ  ณ สถานท่ีทําการและอาคารบานเรือน ตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป รวมท้ังขอใหมีการตรวจสอบธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
ท่ีหนวยงานไดติดตั้งภายในหนวยงาน ถาพบการชํารุดหรือสีซีดจางใหทําการปรับเปลี่ยนใหดูสวยงาม
สวนราชการและอําเภอใหจัดสถานท่ีลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว
พรอมตั้งโตะหมูบูชาและสมุดลงนามถวายพระพร สําหรับผูมาติดตอราชการไดลงนามถวายพระพร
ขอเชิญชวนแตงกายดวยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 แตอยางไรก็ดี เนื่องจากวันเฉลิม-
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวปนี้ตรงกับวันสําคัญทางศาสนา พุทธศาสนิกชนจะแตงกายสีขาว
ก็เปนไปตามอัธยาศัยและประเพณีนิยม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) คณะรัฐมนตรีมีมติให

วันสมเด็จพระนารายณมหาราช วันท่ี 11 กรกฎาคมของทุกปเปนวันรัฐพิธี  โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ
และใหจังหวัด...
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และใหจังหวัดจัดใหมีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณมหาราช
เพ่ือเทิดทูนและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทย จังหวัดเชียงใหม
ขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ และขาราชการในสังกัดรวมวางพวงมาลาในพิธีวันสมเด็จพระนารายณ
มหาราช  ประจําป 2561 ในวันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2561 เริ่มวางพวงมาลาตั้งแตเวลา 08.00 น.
เปนไปตน  ณ หองลีลาวดี  ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
การแตงกาย  ชุดปกติขาว
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 โครงการขุดลอกคลองแมขา
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 (พลตรี อภิสิทธิ์  นุชบุษบา) สํานักงาน

พัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนาไดเขาสํารวจคลองแมขา แบงออกเปน 4 ชวง คือ ชวงท่ี 1
ฝายแมสาหลวง – ถนนสมโภช 700 ป อยูในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว ดําเนินการโดย
กรมชลประทาน  ชวงท่ี 2 กิโลเมตร+000 – กิโลเมตรท่ี 5 + 500 ถนนสมโภช 700 ป – ถนนซุปเปอร
ไฮเวยเชียงใหม – ลําปาง อยูในพ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงใหม ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนารวมกับเทศบาลนครเชียงใหม  ชวงท่ี 3 กิโลเมตรท่ี 10 + 200 ถนนซุปเปอรไฮเวย
เชียงใหม – ลําปาง – ถนนมหิดล อยูในพ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงใหม ดําเนินการโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
ชวงท่ี 4 กิโลเมตรท่ี 10+200 – กิโลเมตรท่ี 14+000 ถนนมหิดล – ประตูน้ําดอนชัย อยูในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลปาแดด ชวงท่ี 1 ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว  ขณะนี้กําลังดําเนินการชวงท่ี 3 เพ่ือเปดชองทางการ
ระบายน้ํา โดยไดดําเนินการรื้อประตูน้ําท่ีชํารุดกีดขวางทางน้ําขางโรงพยาบาลลานนา และมีการรื้อถอน
กําแพงตรงจุดคับแคบ  หลังจากท่ีดําเนินการแลวน้ําสามารถระบายไดดี

องคมนตรีและคณะ , ผูบัญชาการทหารสูงสุดและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม
ติดตามและรับฟงบรรยายสรุปโครงการขุดลอกคลองแมขา  นอกจากนี้  สํานักงานพัฒนาภาค 3
นํานักเรียนในพ้ืนท่ีรวมกิจกรรม “รักษแมขา” เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการดูแลรักษาน้ําแมขา พรอมท้ังไดมีการ
จัดชุดเขาประชาสัมพันธโครงการขุดลอกชวงท่ี 3 กับประชาชนตามแนวคลองแมขา

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ศอญ. ไดเลือกโครงการพัฒนาคลองแมขาเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผูชวยราชเลขานุการ
ในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเดินทางมาติดตามความกาวหนาการพัฒนาคลองแมขาแลว 2 ครั้ง
การแกไขปญหาเรื่องน้ําเนาเสียในคลองแมขาดําเนินการไดดี คือ การบําบัดน้ําท่ีถูกวิธีกอนปลอยลง
คลองแมขา การปรับภูมิทัศนคลองแมขาใหมีความสวยงาม และมีการปลูกจิตสํานึกท่ีจะชวยกันดูแล
คลองแมขาใหเปนคลองธรรมชาติสืบตอไป ขอขอบคุณมณฑลทหารบกท่ี 33 ท่ีแกไขปญหาการบุกรุกบริเวณ
ริมคลองแมขา หลังจากนี้ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ตองเขาไปดูแล พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนใหคงสภาพท่ีสวยงามตอไป สิ่งท่ีสําคัญคือ การปลูกจิตสํานึกท่ีดี
ใหกับประชาชนริมฝงคลองไมใหมีการท้ิงขยะหรือปลอยน้ําเสียท่ีไมผานการบําบัดลงคลองแมขา
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนมิถุนายน 2561

ปลัดจังหวัดเชียงใหม ...
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ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน ๒๕๖1 จังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมหัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 8/2561 ณ โรงเรียนบานเปยงหลวง หมูท่ี 1 ตําบลเปยงหลวง
อําเภอเวียงแหงมีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 61 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน
มอบพันธุปลา 30,000 ตัว มอบจักรยาน 5 คัน และ มอบทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือผูยากไร
ผูดอยโอกาสในสังคม 15 ทุน ในโอกาสดังกลาวไดมีการประชุมแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ีรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ กํานัน ผูใหญบาน ณ หองประชุมโรงเรียนบานเปยงหลวง สรุปปญหาท่ีตองการแกไข
ไดแก ดานเกษตร ราคาผลผลิตทางเกษตรใหสูงข้ึน จึงขอใหเพ่ิมชองทางการจําหนาย และการแปรรูป
ผลผลิต ปองกันการลักลอบการจําหนาย มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ขอใหมีการสรางฝาย อางเก็บน้ํา และระบบสงน้ํา สรางระบบประปาบานเปยงหลวง
มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบคือ โครงการชลประทานเชียงใหม กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 (ลําปาง) สาขาเชียงใหม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ขอใหปรับปรุง
ซอมแซมถนนตลอดท้ังเสนทาง และเสนทางเชื่อมตออําเภอปาย กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 ดานเศรษฐกิจ ขอใหมีการสรางอาคาร / ศูนยจําหนายสินคาหัตถกรรม และ
เพ่ิมชองทางในการสงออก มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดกิจกรรม ครั้งท่ี 9/๒๕๖1 ในวันท่ี 24 กรกฎาคม ๒๕๖1
ณ โรงเรียนบานเซิ่งซินวิทยา (โรงเรียนจีนบานสุโขทัย) หมู 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม )
ขอบคุณหนวยงานท่ีเขารวมโครงการในครั้งนี้ ประเด็นความตองการของพ้ืนท่ีเรื่องกระเทียม การเปดชองทาง
การจําหนาย การแปรรูปผลิตภัณฑ ความตองการไฟฟา 3 เฟส ปจจุบันไฟฟาไมเพียงพอ ขอใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคเรงดําเนินการ  เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอใหมีการสรางฝายและอางเก็บน้ํา
อยูในพ้ืนท่ีปา ไดสงเรื่องไปท่ีสํานักชลประทานท่ี 1 นานแลวแตยังไมไดรับแจงการอนุญาต โครงสรางพ้ืนฐาน
มีประเด็นในเสนทางเชื่อมตออําเภอปาย ขอใหปรับปรุงถนนใหสามารถทางเดินทางเชื่อมตอกันได
เรื่อง การกอสรางสนามกีฬายังมีโครงการอยูหรือไมขอใหรายงานใหทราบดวย ขอใหมีการเปดวิทยาลัย
การอาชีพบานเปยงหลวง เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีตองการเรียนสายอาชีพแต ท่ีอําเภอเวียงแหง
ไมมีวิทยาลัยการอาชีพตองเดินทางเขามาเรียนในอําเภอเมืองเชียงใหม เรื่อง ขอใหสรางศูนยจําหนายสินคา
ท่ีตําบลเปยงหลวงไมเห็นดวย เนื่องจากนักทองเท่ียวคงไมสะดวกในการเดินทาง และเสนทางคอนขางไกล
ทราบวาสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมไดแนะนําโครงการ OTOP นวัตวิถีใหแลว
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 การดําเนินการกับสุนัขจรจัดบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ดวยจังหวัดเชียงใหม

รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหมและเทศบาลนครเชียงใหมจะดําเนินการแกไขปญหาสุนัขจรจัด
ในบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งปจจุบันพบวาไดเพ่ิมจํานวนมากข้ึน และสรางความเดือดรอน

ใหกับผูปฏิบัติงาน...
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ใหกับผูปฏิบัติงานและผูท่ีมาติดตอราชการ  โดยจะดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ทําหมัน
สุนัขจรจัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหลดความดุรายตอไป ท้ังนี้ ขอความรวมมืองดการใหอาหารสุนัข
จรจัดท่ีอยูภายในบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหสุนัขจรจัดหาอาหารกินตามธรรมชาติแทน
และขอเชิญชวนรับสุนัขไปเลี้ยงท่ีบาน เพ่ือลดปริมาณสุนัขจรจัดท่ีมีอยูในปจจุบัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8 ประชาสัมพันธรวมงานเดิน-ว่ิงมินิมาราธอนเพื่อรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว

อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม (นางอัจฉรา  ภิรมยกุล) สํานักงานอัยการภาค 5 รวมกับสํานักงานอัยการในสังกัดท่ีตั้งอยู
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ขอเชิญรวมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเพ่ือรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว ในวันเสารท่ี 4 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม
คาสมัคร บุคคลท่ัวไป ชาย/หญิง 350 บาท จะไดรับ BIB เสื้อ เหรียญ ชิงถวยรางวัลชนะเลิศ รุนละ 5 รางวัล
บัตรVIP ราคา 1,000 บาท ไดจะรับBIB เสื้อ เหรียญ รับทันทีถวยรางวัลพรอมสลักชื่อ รับสมัครออนไลน
ทางเว็บไซต https://attorneyrun.wixsite.com/anti-violence-2018 หรือโทรศัพท 0 5311 2564
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.9 ประชาสัมพันธงานดนตรีเพื่อการกุศล “คาราบาว เตมิฝน ผูดอยโอกาส ศส.ช
เพื่อความเทาเทียม”

ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว (นายนัษฐภัทร ไกรงาม)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ขอเชิญชวนรวมงานดนตรีเพ่ือการกุศล “คาราบาว เติมฝน ผูดอยโอกาส
ศส.ช เพ่ือความเทาเทียม” ดนตรีเพ่ือการกุศลสําหรับเด็กดอยโอกาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
พบกับ “คาราบาวเต็มวง” ณ ลานตลาดนัดฟาเพียงดาว อําเภอเชียงดาว ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2561
เวลา 21.00 - 23.00 น. เปนตนไป โดยราคาบัตรแบงออกเปน 3 ราคา บัตรราคา 3,000 บาท สําหรับ
6 ท่ีนั่ง บัตรราคา 2,000 บาท สําหรับ 5 ท่ีนั่ง และบัตรราคา 400 บาท สําหรับ 1 ทาน สํารองบัตรไดท่ี
0 5345 6494
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.10 ประชาสัมพันธการจําหนายสินคาทางการเกษตร
ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการเพ่ือชวยเหลือแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตรท่ีมี
ราคาตกต่ําและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  โดยไดมีการประสานขอความ
รวมมือจากอําเภอแมแตง พราว แมอาย ฝาง ดอยหลอ และประชาสัมพันธเชิญชวนเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความประสงคจําหนายพืชผลทางการเกษตรมาจัดจําหนาย ณ บริเวณดานหนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม โดยไมมีคาใชจาย และเชิญชวนใหประชาชนท่ัวไปอุดหนุนสินคาทางการเกษตร ตั้งแตวันท่ี
27 มิถุนายน 2561 เปนตนไป ในโอกาสนี้ จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวน รวมอุดหนุนสินคาทางการ
เกษตรท่ีนํามาวางจัดจําหนาย
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.11 ประชาสัมพันธ...
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4.11 ประชาสัมพันธกิจกรรมบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ผูแทนสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (นางสาวศศิภา

วรพรหมมินทร) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กําหนดจัดกิจกรรม การบินไทยรักคุณเทาฟา 2561
ระหวางวันท่ี 6 – 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2561
วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
สีกากีแขนยาว/ เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
1) ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นายชาญชัย  กีฬาแปง) ขอเชิญรวมประมูลปาย

ทะเบียนรถเลขสวยรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน (รถเกง) ครั้งท่ี 22 หมวดอักษร ขว  จํานวน 301 หมายเลข
ในวันเสาร-อาทิตยท่ี 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม
ดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือนํารายไดโดยไมหักคาใชจายเขากองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน

2) ผูแทนสํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช ใสสม) ผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2561 ตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑชี้วัดมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก
คือ ตัวชี้วัดท่ี 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคระบาดตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
สํารวจ จํานวน 89,656 คน ผานเกณฑ จํานวน 89,643 คน คิดเปนรอยละ 99.99 ไมผานเกณฑ
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 0.01 อําเภอที่ผานเกณฑตัวชี้วัดนี้มี จํานวน 18 อําเภอ และอําเภอท่ี
ตกเกณฑตัวชี้วัดนี้มากท่ีสุด คือ อําเภอไชยปราการ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.15 อําเภอเชียงดาว
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.06 และอําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.03 ตัวชี้วัดท่ี 29
ผูปวยเรื้อรังไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน สํารวจ จํานวน 24,054 คน
ผานเกณฑ จํานวน 24,043 คน คิดเปนรอยละ 99.95 ไมผานเกณฑตองแกไข จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 0.05 อําเภอท่ีผานเกณฑตัวชี้วัดนี้ จํานวน 20 อําเภอ และมีอําเภอท่ีตกเกณฑตัวชี้วัดนี้มากท่ีสุด
คือ อําเภอเชียงดาว จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.91 อําเภอแมแจม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.29
และอําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.09 ตัวชี้วัดท่ี 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน สํารวจ จํานวน 378,466 ครัวเรือน ผานเกณฑ จํานวน 378,228 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ
99.94 ไมผานเกณฑตองแกไข จํานวน 238 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.06 อําเภอท่ีผานเกณฑตัวชี้วัดนี้
จํานวน 1 อําเภอ และอําเภอท่ีตกเกณฑตัวชี้วัดนี้มากท่ีสุด คือ อําเภอดอยหลอ จํานวน 32 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 0.40 อําเภออมกอย จํานวน 2 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.26 และอําเภอฮอด จํานวน
14 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.14 ตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑชี้วัดมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ตัวชี้วัดท่ี 23
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน สํารวจ จํานวน 378,466 ครัวเรือน ผานเกณฑ จํานวน 311,235 ครัวเรือน

คิดเปนรอยละ ...
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คิดเปนรอยละ 82.24 ไมผานเกณฑ จํานวน 67,231 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 17.76 ไมมีอําเภอท่ี
ผานเกณฑตัวชี้วัดนี้ และมีอําเภอท่ีตกเกณฑตัวชี้วัดนี้มากท่ีสุด คือ อําเภอแมแจม จํานวน 6,316 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 50.43 อําเภอจอมทอง จํานวน 7,066 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 45.88 และอําเภอ
ดอยเตา จํานวน 2,645 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35.87 ตัวชี้วัดท่ี 21 คนอายุ 60 ปข้ึนไป มีอาชีพและ
มีรายได สํารวจ จํานวน 229,548 คน ผานเกณฑ จํานวน 208,980 คน คิดเปนรอยละ 91.04 ไมผาน
เกณฑตองแกไข จํานวน 20,568 คน คิดเปนรอยละ 8.96 ตัวชี้วัดท่ี 24 คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา สํารวจ
จํานวน 975,723 คน ผานเกณฑ จํานวน 893,548 คน คิดเปนรอยละ 8.42 ไมมีอําเภอท่ีผานเกณฑ
ตัวชี้วัดนี้ และมีอําเภอท่ีตกเกณฑตัวชี้วัดนี้มากท่ีสุด คือ อําเภอแมออน จํานวน 3,161 คน คิดเปนรอยละ
18.12 อําเภอพราว จํานวน 5,077 คน คิดเปนรอยละ 14.88 และอําเภอฮอด จํานวน 4,588 คน
คิดเปนรอยละ 14.22

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
หนวยงานเกษตรตองเขาไปทําบัญชีครัวเรือน อาจจะตองเขาไปสงเสริมใหเกิดการฝกอบรมมากข้ึน
เด็กไมไดเรียนครบ 9 ป ตามภาคบังคับ หนวยงานศึกษาตองรับทราบดวย ผูสูงอายุไมมีงานทําขอให
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม เขาไปสงเสริมอาชีพดวย ขณะนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนไดเขาไป
สงเสริมดาน OTOP แลว สําหรับตัวชี้วัดท่ีตกขอใหนายอําเภอแจงเวียนแตละหนวยงานเพ่ือนําไปสูการทําแผน
เพ่ือแกไขปญหาชุมชน เปนความตองการของชุมชน ไมตองทําประชาคมใหมสามารถนําขอมูลจาก คชช. 2ค.
มาใชประโยชนได
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช) จังหวัดเชียงใหมตองเขา
ชี้แจงตอคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการฝกอบรมฯ  พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และขอใหหนวยงานกําชับเจาหนาท่ีใหเรงดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเพ่ิมข้ึน

6.2 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ไดมีขอสั่งการ 3 เรื่อง
ดังนี้

1) การเดินทางเขาไปชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
การฝกอบรมฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให
เตรียมขอมูลใหพรอม กําหนดจํานวนผูเขาชี้แจง จํานวน 1 - 2 คน

2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวในเดือนกรกฎาคม 2561
ขอเชิญชวนทุกสวนราชการเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรยีงกัน

3) ปจจุบันบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมมีสุนัขจรจัดเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก
และสรางความเดือดรอนใหกับผูปฏิบัติงานและผูท่ีมาติดตอราชการ  จึงขอความรวมมืองดการใหอาหาร
สุนัขจรจัดท่ีอยูภายในบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหสุนัขจรจัดหาอาหารกินตามธรรมชาติแทน

และขอเชิญชวน ...





ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

(ขอมูลหนาถัดไป)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้ 

มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ ปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2560  โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยภำพรวมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 96 และรำยจ่ำยลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88 

งบรำยจ่ำย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ไตรมำสที่ 1 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 2 สะสม 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 3 สะสม 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 4 สะสม 
ร้อยละ 

ภำพรวม 30.29 52.29 74.29 96 

รำยจ่ำยประจ ำ 33 55 77 98.36 

รำยจ่ำยลงทุน 21.11 43.11 65.11 88 

 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2561 

หน่วย : ล้ำนบำท 
รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ

เบิกจ่ำย 
เป้ำหมำย
ไตรมำส

ที่ 4 

สูง/ต่ ำ 
กว่ำ

เป้ำหมำย 

  งบประมาณ

    คงเหลือ 
ล ำดับ

ประเทศ 

ภำพรวม 30,264.05 2,403.68 24,789.25 81.91 96 -14.09 5,474.80 2 

ประจ ำ 19,696.07 135.14 17,407.14 88.38 98.36 -9.98 2,288.93 
ลงทุน 10,567.98 2,268.54 7,382.12 69.85 88 -18.15 3,185.87 15 

งบประมำณ
เหลื่อมปี 

2,843.08 513.72 2,052.13 72.18 790.95 

ส ำหรับผลกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทุนรำยหน่วยงำน มีดังนี้ 



            หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณที่

ได้รับ
 PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย

ทั้งส้ิน
  ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 136 หน่วยงาน      10,567.98      2,273.60     7,381.59 69.85      3,186.40       
สว่นราชการ 133 สว่นราชการ       9,997.54      2,267.28     6,930.86 69.33      3,066.68       

1 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่          324.23               -          324.23 100.00    -              
2 มหาวทิยาลัยแมโ่จ้          176.61               -          176.61 100.00    -              
3 ศูนยอ์นามยัที่ 1 เชยีงใหม่           15.18               -           15.18 100.00    -              
4 ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 เชยีงใหม่            14.06               -           14.06 100.00    -              
5 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหม่                   9.67               -             9.67 100.00    -              
6 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5             6.30               -             6.30 100.00    -              
7 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชยีงใหม่                     5.09               -             5.09 100.00    -              
8 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชยีงใหม่                      3.85               -             3.85 100.00    -              
9 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชยีงใหม่                    2.98               -             2.98 100.00    -              
10 ศูนยว์จิยัขา้วเชยีงใหม่                              2.91               -             2.91 100.00    -              
11 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จงัหวดัเชียงใหม่             2.71               -             2.71 100.00    -              
12 โรงพยาบาลประสาท เชยีงใหม่                            2.29               -             2.29 100.00    -              
13 ส านักงานที่ดินจงัหวดัเชยีงใหม่                      2.09               -             2.09 100.00    -              
14 สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน 19 เชยีงใหม่               2.03               -             2.03 100.00    -              
15 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวดัเชยีงใหม่             1.81               -             1.81 100.00    -              
16 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวยีงพิงค์                      1.71               -             1.71 100.00    -              
17 ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์เชยีงใหม ่                    1.70               -             1.70 100.00    -              
18 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่                       1.59               -             1.59 100.00    -              
19 ส านักงานขนส่งจงัหวดัเชยีงใหม่                        1.51               -             1.51 100.00    -              
20 ศูนยว์จิยัขา้วสะเมงิ                                 1.30               -             1.30 100.00    -              
21 ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชวีศึกษาภาคเหนือ             1.21               -             1.21 100.00    -              
22 ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคเหนือ                           1.21               -             1.21 100.00    -              
23 ศูนยส่์งเสริมการเกษตรที่สูงจงัหวดัเชยีงใหม่             1.18               -             1.18 100.00    -              
24 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่             0.98               -             0.98 100.00    -              
25 ศูนยห์มอ่นไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ เชยีงใหม่             0.96               -             0.96 100.00    -              
26 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 10 จงัหวดัเชยีงใหม่             0.85               -             0.85 100.00    -              
27 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่  1                         0.80               -             0.80 100.00    -              
28 ส านักงานสรรพากรพื้นที่เชยีงใหม่ 1                    0.78               -             0.78 100.00    -              
29 ศูนยบ์ริหารศัตรูพืช จงัหวดัเชยีงใหม่                 0.74               -             0.74 100.00    -              
30 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8                   0.69               -             0.69 100.00    -              
31 ส านักงานพัฒนาชมุชนจงัหวดัเชยีงใหม่             0.67               -             0.67 100.00    -              
32 ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรม ภาคที ่1                     0.58               -             0.58 100.00    -              
33 ส านักงานคุมประพฤติจงัหวดัเชยีงใหม ่                          0.46               -             0.46 100.00    -              
34 ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่             0.45               -             0.45 100.00    -              
35 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  จ.เชยีงใหม่             0.31               -             0.31 100.00    -              
36 โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลต ารวจ             0.30               -             0.30 100.00    -              
37 ที่ท าการนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมพิล                           0.25               -             0.25 100.00    -              
38 ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม)่             0.24               -             0.24 100.00    -              
39 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่                              0.21               -             0.21 100.00    -              
40 ส านักงานแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่                       0.21               -             0.21 100.00    -              
41 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่                          0.10               -             0.10 100.00    -              
42 ส านักงานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม่                           0.09               -             0.09 100.00    -              

ผลการเบิกจา่ยงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ และองค์การมหาชน จงัหวดัเชยีงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายไตรมาสที่ 4  ร้อยละ 88                       เบิกจา่ยร้อยละ 88 ขึน้ไป              ร้อยละ 65.11-87.99           ต่ ากวา่ร้อยละ 65.11

(เรียงล าดับตามร้อยละผลการเบิกจา่ย)
ขอ้มลู ณ วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

 PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย
ทั้งส้ิน

  ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

43 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9                  0.04               -             0.04 100.00    -              
44 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเขต 1 (เชยีงใหม่)             0.01               -             0.01 100.00    -              
45 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชยีงใหม่               22.55               -           22.55 99.99      0.00             
46 โรงเรียนกาวลิะอนุกลู                                         2.35               -             2.34 99.79      0.01             
47 ส านักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา          381.45               -          380.09 99.64      1.36             
48 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพันธุ์สัตวเ์ชยีงใหม่               5.24               -             5.21 99.54      0.02             
49 วทิยาลัยการอาชพีจอมทอง                               1.71               -             1.70 99.12      0.01             
50 วทิยาลัยเทคนิคสารภี             2.07               -             2.05 98.89      0.02             
51 ศูนยท์่องเที่ยวกฬีาและนันทนาการจงัหวดัเชยีงใหม่             0.32               -             0.31 98.43      0.01             
52 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชยีงใหม ่                0.55               -             0.54 98.17      0.01             
53 วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง                               1.15               -             1.12 97.39      0.03             
54 ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่           47.57            1.51         46.06 96.84      1.51             
55 วทิยาลัยการอาชพีฝาง             0.60               -             0.58 96.33      0.02             
56 โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์             0.30               -             0.29 96.33      0.01             
57 โรงเรียนยพุราชวทิยาลัย           18.81               -           18.02 95.81      0.79             
58 เรือนจ าอ าเภอฝาง                                      3.27               -             3.03 92.48      0.25             
59 แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม ่              322.53          12.33        296.98 92.08      25.55           
60 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชนิูปถมัภ์จงัหวดั

เชยีงใหม่  
          22.55            2.05         20.49 90.89      2.05             

61 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้วเชยีงใหม่                        0.05               -             0.05 90.74      0.01             
62 ศูนยพ์ัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัเชยีงใหม่             9.88               -             8.86 89.68      1.02             
63 ส านักงานศึกษาธกิารภาค 15             1.94               -             1.73 89.46      0.20             
64 โรงเรียนไชยปราการวทิยาคม             0.95               -             0.85 89.42      0.10             
65 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 1                               233.57          13.74        205.97 88.18      27.61           
66 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชยีงใหม่                                 4.03               -             3.55 88.18      0.48             
67 ศูนยป์ฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง              78.48            1.54         68.59 87.40      9.88             
68 ส านักงานเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม่                        2.72            0.39           2.33 85.76      0.39             
69 ส านักงานพลังงานจงัหวดัเชยีงใหม ่             0.18               -             0.15 83.61      0.03             
70 โครงการชลประทานเชยีงใหม่           596.32            8.88        498.08 83.53      98.24           
71 ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่           27.91            4.13         23.05 82.57      4.87             
72 ที่ท าการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม ่                   10.66            1.90           8.76 82.14      1.90             
73 ศูนยพ์ัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที ่7              0.80               -             0.66 81.97      0.15             
74 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 2                               277.94          35.14        224.56 80.80      53.38           
75 ส านักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม่)          211.18          35.88        170.48 80.73      40.69           
76 ส านักชลประทานที่ 1                                252.46            2.39        202.86 80.35      49.60           
77 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 3                               277.62          43.61        221.06 79.63      56.56           
78 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่             5.61            1.19           4.42 78.73      1.19             
79 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1       1,469.44        299.89     1,155.62 78.64      313.83          
80 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน                       7.81            1.71           6.09 78.04      1.71             
81 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม่                 18.15            4.01         14.10 77.70      4.05             
82 ต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงใหม่             23.37            5.58         17.79 76.13      5.58             
83 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33             7.28            1.90           5.38 73.90      1.90             
84 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา                 198.25          46.77        145.76 73.52      52.50           
85 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  5           32.70            8.74         23.59 72.14      9.11             
86 ทัณฑสถานหญิงเชยีงใหม ่                               3.03            0.88           2.14 70.81      0.88             
87 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่          251.14          69.93        176.85 70.42      74.29           
88 กองก ากบัการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน
            9.20            2.79           6.41 69.70      2.79             

89 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34          121.22          37.28         81.03 66.84      40.20           



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

 PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย
ทั้งส้ิน

  ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

90 วทิยาลัยสารพัดชา่งเชยีงใหม่                          1.20               -             0.80 66.33      0.40             
91 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม่)          393.62        113.85        260.50 66.18      133.12          
92 สถานีพัฒนาที่ดินเชยีงใหม ่                       140.34          26.08         92.74 66.08      47.61           
93 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต 4           37.25          11.99         24.27 65.14      12.99           
94 มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่          350.11        124.07        225.93 64.53      124.19          
95 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1          503.43          59.79        323.74 64.31      179.69          
96 ส านักงานศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่          138.53          35.25         87.52 63.18      51.01           
97 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6                             3.61               -             2.21 61.36      1.39             
98 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  6           57.72          22.62         34.31 59.44      23.41           
99 สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชยีงใหม ่               68.30          27.14         40.37 59.10      27.93           
100 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  1           63.28          21.85         36.81 58.16      26.47           
101 ส านักวจิยัและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1                65.48          27.92         37.56 57.35      27.92           
102 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชยีงใหม่)          245.29          96.35        139.25 56.77      106.04          
103 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่           21.99            9.52         12.47 56.73      9.51             
104 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต 3           89.75          36.31         49.86 55.55      39.90           
105 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดั เชยีงใหม่                 360.44               -          192.58 53.43      167.86          
106 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30             5.20            0.75           2.75 52.96      2.45             
107 ต ารวจภูธรภาค 5                                    419.85        204.33        214.18 51.01      205.67          
108 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  2           57.57          24.39         29.07 50.49      28.50           
109 โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชยีงใหม่           56.70          30.93         25.77 45.45      30.93           
110 วทิยาลัยเทคนิคเชยีงใหม่                              3.14            1.49           1.40 44.63      1.74             
111 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31           17.87          10.01           7.87 44.02      10.00           
112 ส านักงานจงัหวดัเชยีงใหม ่(งบพัฒนาจงัหวดั)                                                401.43        179.58        176.31 43.92      225.12          
113 ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม ้ที่ 1 (เชยีงใหม่)          112.76          18.57         49.20 43.63      63.56           
114 วทิยาลัยนาฏศิลป เชยีงใหม่                          13.34            6.28           5.59 41.90      7.75             
115 โรงพยาบาลนครพิงค์          200.01        117.01         83.00 41.50      117.01          
116 กองบิน 41                                          87.13          53.30         33.84 38.83      53.30           
117 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3            39.95          24.25         15.30 38.29      24.65           
118 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร                                20.36          12.94           6.76 33.19      13.60           
119 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชยีงใหม่             8.60            5.90           2.70 31.36      5.90             
120 มณฑลทหารบกที ่33                                   24.42          17.29           7.13 29.21      17.29           
121 ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 1-1 (เชยีงใหม่)             4.88            0.73           1.15 23.53      3.73             
122 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชยีงดาว           12.36            8.50           2.62 21.19      9.74             
123 ส านักประชาสัมพันธเ์ขต 3                            23.79          20.22           3.57 15.00      20.22           
124 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                        6.44            5.65           0.72 11.19      5.72             
125 ส านักบริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑                                                   292.40        194.93         23.56 8.06       268.84          
126 ส านักงาน กศน.จงัหวดัเชยีงใหม่                           0.78            0.73           0.05 6.41       0.73             
127 โรงพยาบาลสวนปรุง                                   13.85          13.18           0.67 4.86       13.18           
128 กองบังคับการตรวจคนเขา้เมอืง 5           37.46          35.91           1.55 4.13       35.91           
129 เรือนจ ากลางเชยีงใหม่                               11.12               -             0.12 1.08       11.00           
130 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 5           10.82          10.74           0.08 0.71       10.74           
131 ส านักงานจงัหวดัเชยีงใหม่                          12.09            9.87              -   -         12.09           
132 ส านักงานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 1             2.25            2.25              -   -         2.25             
133 วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชยีงใหม่             0.84            0.71              -   -         0.84             

รัฐวสิาหกจิ 42.76          -            21.59        50.49      21.17           
1 องค์การสวนพฤษกศาสตร์
           42.76               -           21.59 50.49      21.17           

องค์การมหาชน 428.46         -            428.46       100.00    -              
1 สถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)           14.36               -           14.36 100.00    -              
2 สถาบันวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)          414.10               -          414.10 100.00    -              



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

 PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย
ทั้งส้ิน

  ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

งบกลาง 99.23          6.32           0.69          0.70       98.54           
1 ส านักชลประทานที่ 1                       25.87          -            -         25.87           
2 โครงการชลประทานเชยีงใหม่           53.26            1.26           0.24 0.45       53.02           
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16             5.94            5.06           0.45 7.59       5.49             
4 ส านักงานจงัหวดัเชยีงใหม่                          14.16               -                -   -         14.16           



3.1.2 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด /ภาคเหนือ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 678,232,700 บาท

276,240,876.65
(40.73%)

181,314,174.25
(26.73%)

220,677,658.10
(32.54%)

ผลการเบิกจ่าย อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 438,917,800.00

(64.71%)
239,314,900.00

(35.29%)
678,232,700.00

(100%)

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

407,450,000.00
(60.08%)

270,782,700.00
(39.92%)

678,232,700.00
(100%)

อยูระหวาง
การกอหน้ีผูกพัน

179,574,662.80
(26.48%)

41,102,995.30
(6.06%)

220,677,658.10
(32.54%)

การเบิกจาย 176,307,345.29
(26.00%)

99,933,522.36
(14.73%)

276,240,867.65
(40.73%)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

51,567,991.91
(7.60%)

129,746,881.34
(19.13%)

181,314,174.25
(26.73%)

20 กรกฎาคม 2561



ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาภาคเหนือ)
งบประมาณ 298,976,400 บาท

91,462,837.70
(30.59%)

69,652,519.50
(23.30%)

137,861,042.80
(46.11%)

ผลการเบิกจาย อยูระหวางดําเนินการ อยูระหวางการกอหน้ีผูกพัน

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 193,550,000.00

(64.74%)
105,426,400.00

(35.26%)
298,976,400.00

(100%)

อยูระหวาง
การกอหน้ีผูกพัน

134,063,042.80
(44.84%)

3,798,000.00
(1.27%)

137,861,042.80
(46.11%)

การเบิกจาย 35,383,957.20
(11.84%)

56,078,880.50
(18.76%)

91,462,837.70
(30.59%)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

24,103,000.00
(8.06%)

45,549,519.50
(15.24%)

69,652,519.50
(23.30%)

ข้อมลู ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาจังหวัด)
งบประมาณ 379,256,300 บาท

184,778,029.95
(48.72%)

111,661,654.75
(29.44%)

82,816,615.30
(21.84%)

ผลการเบิกจ่าย อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 245,367,800.00

(64.70%)
133,888,500.00

(35.30%)
379,256,300.00

(100%)

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

213,900,000.00
(56.40%)

165,356,300.00
(43.60%)

379,256,300.00
(100%)

อยูระหวาง
การกอหน้ีผูกพัน

45,511,620.00
(12.00%)

37,304,995.30
(9.84%)

82,816,615.30
(21.84%)

การเบิกจาย 140,923,388.09
(37.16%)

43,854,641.86
(11.56%)

184,778,029.95
(48.72%)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

27,464,991.91
(7.24%)

84,196,662.84
(22.20%)

111,661,654.75
(29.44%)

20 กรกฎาคม 2561



โครงการกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวม)

ผลการเบิกจ่าย อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ
142,702,323.86

(33.65%)

กอหน้ีผูกพัน (PO)
216,931,651.15

(51.16%)

เบิกจาย
64,414,224.99

(15.19%)

รายการ รายจายลงทุน รายจายประจํา รายจายอื่น รวม
จัดสรร 301,491,600.00 (71.10%) 116,756,600.00 (27.53%) 5,800,000.00 (1.37%) 424,048,200.00 (100%)

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 287,092,435.20 (67.70%) 131,002,900.00 (30.90%) 5,952,864.80 (1.40%) 424,048,200.00 (100%)

การกอหน้ีผูกพัน 194,851,634.45 (67.87%) 22,080,016.70 (16.85%) - 216,931,651.15 (51.16%)

การเบิกจาย 23,635,597.25 (8.23%) 37,526,698.63 (28.65%) 3,251,929.11 (54.63%) 64,414,224.99 (15.19%)

อยูระหวางดําเนินการ 68,605,203.50 (23.90%) 71,396,184.67 (54.50%) 2,700,935.69 (45.37%) 142,702,323.86 (33.65%)

ขอมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561



ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม)

ข้อมลู ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2561

รายการ รายจายลงทุน รายจายประจํา รายจายอื่น รวม
จัดสรร 167,775,400.00 (39.57%) 70,097,150.00 (16.53%) - 237,872,550 (56.10%)

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 168,187,800.00 (64%) 94,595,100.00 (36%) - 262,782,900.00 (61.97%)

การกอหน้ีผูกพัน 124,280,074.50 (73.89%) 21,548,516.70 (22.78%) - 145,828,591.20 (55.49%)

การเบิกจาย 401,080.00 (00.24%) 16,355,640 (17.29%) - 16,756,720 (6.38%)

อยูระหวางดําเนินการ 43,506,645.50 (25.87%) 56,690,943.30 (59.93%) - 100,197,588.80 (38.13%)

ขอมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561

อยูระหวางดําเนินการ
100,197,588.80

(38.13%)

กอหน้ีผูกพัน (PO)
145,828,591.20

(55.49%)

เบิกจาย
16,756,720
(6.38%)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



3.1.3 การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

การแกไขเรื่องรองเรยีน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมจังหวดัเชยีงใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561



การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หวงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หวงเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)



เปรียบเทียบจํานวนสถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



3.1.4 สถานการณและการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

สถานการณ์โรคสําคญั จังหวดัเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือน กรกฎาคม 2561

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก จ.เชียงใหม่ปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 และ ค่ามธัยฐาน 5 ปี

401 ราย อตัราป่วย 25.02 ต่อแสน/ปชก.
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต

ขอมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 61
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Median

2560
2561

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Median 46 28 36 47 165 375 614 826 818 240 120 71

2560 51 29 36 47 165 375 591 375 192 164 120 71

2561 23 16 13 22 53 185 142



สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกประเทศไทย

1. พิจิตร 712 ราย อตัราป่วย 130.71 ต่อแสน/ปชก.
2. ภเูก็ต 480 ราย อตัราป่วย 122.95 ต่อแสน/ปชก.
3. 539 ราย อตัราป่วย 116.16 ต่อแสน/ปชก.
4. ระยอง 782 ราย อตัราป่วย 112.58 ต่อแสน/ปชก.
5. นครปฐม 1015 ราย อตัราป่วย 112.51 ต่อแสน/ปชก.
63. เชียงใหม่ 383 ราย อตัราป่วย 22.11 ต่อแสน/ปชก.

1
1. แม่ฮ่องสอน 255 ราย อตัราป่วย 92.79 ต่อแสน/ปชก.
2. แพร่ 327 ราย อตัราป่วย 72.49 ต่อแสน/ปชก.
3. น่าน 264 ราย อตัราป่วย 55.03 ต่อแสน/ปชก.
4. เชียงราย 617 ราย อตัราป่วย 48.19 ต่อแสน/ปชก.
5. ลาํพนู 114 ราย อตัราป่วย 28.06 ต่อแสน/ปชก.
6. เชียงใหม่ 383 ราย อตัราป่วย 22.11 ต่อแสน/ปชก.
7. ลาํปาง 128 ราย อตัราป่วย 17.05 ต่อแสน/ปชก.
8. พะเยา 64 ราย อตัราป่วย 13.31 ต่อแสน/ปชก.ข้อมูล 17 ก.ค. 61 สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

ประเทศไทย 32,216 ราย อัตราป่วย 48.94 ต่อแสน/ปชก.
เสียชีวิต 41 ราย อัตราตาย 0.13 %
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ขอมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 61

อตัราป่วยต่อแสน ปชก.



2561

ขอมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 61

แม่อาย
ฝาง

ไชยปราการ
เวียงแหง

เชียงดาว
พร้าว

แม่แตง

แม่แจ่ม

สะเมิง แม่ริม สันทรายดอยสะเก็ด

แม่วาง
หางดงเมือง

สารภสัีนกําแพง
แม่ออน

สันป่าตอง
ดอยหล่อ

จอมทอง

ฮอด

ดอยเต่าอมก๋อย

กัลยาฯ

= 107 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 5.14

= 13 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 0.63

= 114 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 5.48

= 1846 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 88.75

ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก  อ.เมือง ปี2561

ผู้ ป่วยไข้เลือดออกจําแนกรายสปัดาห์
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํา
นว

น(
คน

)

Median 2560 2561

ตําบล หมู่บ้าน
ผู้ป่วย
รวม

Wk
21

Wk
22

Wk
23

Wk
24

Wk
25

Wk
26

Wk
27

Wk
28 ประเภท

พระสงิห์ ในเขตเทศบาล 7 0 1 1 0 0 0 4 0 A
หายยา ในเขตเทศบาล 23 1 1 3 4 3 2 2 1 A
ช้างคลาน ในเขตเทศบาล 15 1 0 0 2 1 2 5 1 A
วดัเกตุ ในเขตเทศบาล 12 1 1 3 0 0 2 2 1 A
ช้างเผือก ในเขตเทศบาล 19 0 1 3 0 3 4 5 2 A
ช้างเผือก 6 1 0 0 3 0 2 0 0 A
สเุทพ ในเขตเทศบาล 10 0 1 1 1 1 1 3 0 A
สเุทพ ห้วยแก้ว 4 0 1 0 2 0 0 1 0 A
ศรีภูมิ ในเขตเทศบาล 6 0 0 0 1 0 3 0 0 B
ช้างเผือก เจ็ดยอด 2 0 0 0 0 0 0 0 1 B
สเุทพ 4 0 0 1 2 1 0 0 0 B
สเุทพ อุโมงค์ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 B
สเุทพ ดอยปยุ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B
แม่เหียะ อุโบสถ 3 0 0 1 0 0 1 0 0 B
แม่เหียะ ทา่ข้าม 4 1 0 0 0 0 1 0 0 B
แม่เหียะ ดอนปิน 4 0 0 0 0 1 0 1 0 B
ป่าแดด เกาะกลาง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 B
หนองหอย สนัป่าเลียง 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B
หนองป่า

ในเขตเทศบาล 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B
หนองป่า

บวกครกน้อย 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B
ฟ้าฮ่าม ป่าแก 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B

ฟ้าฮ่าม
ทา่กระดาษริม
เหมือง 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B

ป่าตนั ในเขตเทศบาล 2 0 0 0 1 0 1 0 0 B
แม่เหียะ ตําหนกั 1 0 0 0 1 0 0 0 0 C
แม่เหียะ ป่าเป้า 1 0 0 1 0 0 0 0 0 C
ป่าแดด ในเขตเทศบาล 1 0 1 0 0 0 0 0 0 C
หนองหอย ในเขตเทศบาล 2 0 1 0 0 0 0 0 0 C
ทา่ศาลา ศรีบวัเงิน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 C
หนองป่า

หนองอิน 2 0 1 0 0 0 0 0 0 C



ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก  อ.เชียงดาว ปี2561

ผู้ ป่วยไข้เลือดออกจําแนกรายสปัดาห์

0

5

10

15

20

25

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํา
นว

น(
คน

)

Median 2560 2561

ตําบล หมู่บ้าน
ผู้ป่วย
รวม

Wk
21

Wk
22

Wk
23

Wk
24

Wk
25

Wk
26

Wk
27

Wk
28 ประเภท

ทุง่ข้าวพวง ทุง่ข้าวพวง 9 2 1 0 1 2 0 0 0 A
แม่นะ แม่อ้อใน 3 0 0 0 0 0 1 1 0 B
ปิงโค้ง บ้านออน 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B
ทุง่ข้าวพวง แม่ก๋อน 1 0 0 0 0 0 0 1 0 B

ทุง่ข้าวพวง

ทุง่ข้าว
หลวงห้วย
ทราย 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B

เชียงดาว ม่วงฆ้อง 1 0 0 0 1 0 0 0 0 C
เชียงดาว แม่เตาะ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 C
เมืองนะ โป่งอาง 1 0 1 0 0 0 0 0 0 C
เมืองงาย ขุนข้อน 2 0 0 0 1 0 0 0 0 C
แม่นะ ห้วยโจ้ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 C

ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก  อ.ฝาง ปี2561

ผู้ ป่วยไข้เลือดออกจําแนกรายสปัดาห์
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํา
นว

น(
คน

)

Median 2560 2561

ตําบล หมู่บ้าน
ผู้ป่วย
รวม

Wk
21

Wk
22

Wk
23

Wk
24

Wk
25

Wk
26

Wk
27

Wk
28 ประเภท

เวียง 4 0 1 0 0 0 1 2 0 A
เวียงหวาย 4 0 1 0 1 0 1 0 0 A
หวัฝาย 14 0 0 3 2 5 1 3 0 A

เวียง ป่าบง 3 0 0 0 1 1 0 1 0 B
เวียง ต้นหนนุ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B

บ้านลาน
( ) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 B
เด่นชยั 1 0 0 0 0 0 0 1 0 B
ขอบด้ง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B

แม่งอน 1 0 0 0 0 0 0 1 0 B
แม่คะ บ้านธิ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B
แม่คะ ปางปอย 2 0 0 0 0 1 1 0 0 B

หนองพนงั 1 0 0 0 0 0 0 1 0 B
ทา่หดั 2 0 1 0 0 1 0 0 0 B

3 0 0 0 1 0 0 2 0 B
เวียง หนองตุ้ม 1 0 0 0 1 0 0 0 0 C

1 0 0 1 0 0 0 0 0 C



ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก  อ.หางดง ปี2561

ผู้ ป่วยไข้เลือดออกจําแนกรายสปัดาห์
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Median 2560 2561
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หางดง

หางดง Median

ตําบล หมู่บ้าน
ผู้ป่วย
รวม

Wk
21

Wk
22

Wk
23

Wk
24

Wk
25

Wk
26

Wk
27

Wk
28 ประเภท

หนองควาย เหมืองกุง 5 0 0 0 2 0 1 1 1 A
หางดง ท้าวคําวงั 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B

หางดง
ทรายมูลเหนือ
(กําแพงงาม) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 B

หนองตอง บวกครก 1 0 0 0 0 0 0 0 1 B
ขุนคง ถวาย 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B
ขุนคง ขุนดงหลวง 2 0 0 0 0 0 1 1 0 B
บ้านแหวน ต้นเฮือด 2 0 0 0 0 0 1 0 1 B

สนัผกัหวาน
บ้านเบ้อ(หนอง
แก๋ว) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 B

สนัผกัหวาน ขวัเด้ง 1 0 0 0 0 1 0 0 0 B
หนองควาย ขุนแส 1 0 0 0 0 0 0 1 0 B

1 0 0 0 0 0 0 1 0 B

หางดง
บ้านร้อง(สนัฟ้า
งาม) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 C

หนองแก๋ว สนัทราย 1 0 1 0 0 0 0 0 0 C
ขุนคง สารภี 1 0 1 0 0 0 0 0 0 C

สนัผกัหวาน
สนัผกัหวาน
น้อย 1 0 1 0 0 0 0 0 0 C

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดเชียงใหม่
มาตรการ การดาํเนินการ

1. มาตรการ 3-3-1 รพแจ้งตาํบลภายใน 3 ชม. SRRT ตาํบลลง
3 ชม.และพ่นสารเคมีรัศมี 100 ม.

ภายใน 1 วัน
2. การสาํรวจ กาํจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง โดย อสม ประชาชน รพ.สต. โรงเรียน

หน่วยงานต่างๆ พท เกิดโรค HI = 0ในรัศมี
100 ม.

3. การพ่นสารเคมี โดย อปท.
4. การให้ความรู้/ โดย รพ.สต. ผู้ นําชุมชน อสม.
5. การทาํประชาคม โดยผู้นําชุมชน รพ.สต.
6. การทาํ Big Cleaning โดยผู้นําชุมชน รพ.สต.
7. การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ โดย อสม. รพ.สต.
8. การทาํ warroom

ในระดับตาํบล



video conference กระทรวงโดยมี
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือในการ
ควบคุมยุงลายตลอดฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย
1.

12 – 18 ก.ค.61
2.

ตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน
3. อปท. สนบัสนนุทรัพยากรในการควบคมุโรคให้

กองทุนสขุภาพตําบล
4. กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ศาสน

กระทรวงศึกษาธิการ
1.

2. 2 วนั ให้รีบสง่ไป
โรงพยาบาล

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติและจงัหวดั แจ้งกรรมการวดั
1. 1 วดั 1 โรงพยาบาล
2. ภายในศา
3. 2 วนั ให้รีบสง่ไปโรงพยาบาล

สาํนกันายกรัฐมนตรี



กระทรวงวฒันธรรม
กรมการศาสนา และ สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ในศาสนสถานต่างๆ (ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกซ์ ศาสนาฮินดู) ไมใ่ห้มีแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย

สนง.
1. สอร์ท ไม่ให้เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย
2. 2 วนั ให้รีบไปโรงพยาบาล

•
บญัชาการเหตกุารณ์ของอําเภอและจงัหวดั

• กรมประชาสมัพนัธ์ และ สสส.
• สปสช. สนบัสนนุงบประมาณผ่านกองทนุสขุภาพตําบลและ PP Area
• สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ประสานเครือข่ายในจงัหวดัและชมุชน ร่วมเป็นอาสาปราบยงุ

กระทรวงสาธารณสุข

1. เป็นแกนหลกั ควบคมุการระบาด และดแูลรักษาผู้ ป่วย
2. ร่วมมือสนบัสนนุหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์กําจดัแหลง่เพาะพันธุ์ยงุลาย
3. ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



3.1.5 การแกไขปญหากระเทียมและลําไยจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่

นายสมพล  แสนคาํ
เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่

ประชุม หวัหนา้ส่วนราชการ ประจาํเดือน กรกฎาคม 2561

สถานการณ์การแก้ไขปัญหาพืชเศรษฐกิจใน จ.เชียงใหม่



26/07/61

1

สถานการณ การเก็บเก่ียวลําไย (ณ วันที่ 25 ก.ค. 2561)
สถานการณลําไยในฤดูสถานการณลําไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161

87.43%

12.57%
ยังไมไดเก็บเก่ียว ผลผลิตที่เก็บเก่ียวแลว

ประมาณการณผลผลิตลําไยในฤดูทั้งหมด 137,219 ตัน

17,243 ตัน119,976 ตัน

48,254 50,916

38,049

115
8,106 9,022

ZONE เหนือ ZONE กลาง ZONEใต
ประมาณการผลผลิต ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว

(15.92 %)

สถานการณลําไยในฤดูสถานการณลําไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161

เปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยในฤดูแยกเปนรายโซน (Zone) ป 2561

Zone ใต     ไดแกอําเภอ จอมทอง ดอยหลอ ดอยเตา ฮอด แมแจม อมกอย
Zone กลาง ไดแกอําเภอ สันปาตอง แมวาง หางดง สารภ ีสันกําแพง ดอยสะเก็ด สันทราย แมรมิ เมืองเชียงใหม สะ
เมิง แมออน
Zone เหนือ ไดแกอําเภอ เชยีงดาว ฝาง พราว แมแตง แมอาย เวยีงแหง ไชยปราการ

(0.24 %) (23.71 %)

ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เก็บเก่ียวแลว 17,243 ตัน

ประมาณการณผลผลิตลําไยในฤดูทั้งหมด 137,219 ตัน
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สถานการณลําไยในฤดูสถานการณลําไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161

ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ชนิด
ผลไม

ประมาณการ
ผลผลิตในฤดู

(ตัน)

ผลผลิตในฤดู
ท่ีเก็บเก่ียวแลว

ผลผลิตในฤดูกาลท่ี
ยังไมไดเก็บเก่ียว

สัดสวนเกรด (ตัน)
(รอยละ)

วันนี้
(ตัน)

สะสม
(ตัน) รอยละ จํานวน

(ตัน) รอยละ AA A B C AA+
A

คละ
รวม

ลําไย 137,219 2,948 17,243 12.57 119,976 87.43
666

(22.59
%)

965
(32.73%)

869
(29.48%)

448
(15.20%)

ชนิด
ผลไม พันธุ

ราคาแยกตามเกรด (บาท/กก.)
ราคาสดชอ ราคารูดรวง

AA A B AA+A AA A B C

ลําไย อีดอ 31 27 16 22-25 24 17 6 1
ขอมลู ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สถานการณร์าคา ลาํไย
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สถานการณลําไยสถานการณลําไย จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161

สถานการณลําไยในฤดู
สภาพอากาศแปรปรวน ลําไยจะให

ผลผลิตชากวาปทีผ่านมา โดยเหลือมไปประมาณ
2-3 สัปดาห และคาดวาจะมีผลผลิตลําไยในฤดู
ประมาณ 137,219 ตัน

แนวทางปองกันปญหาลําไยในฤดูแนวทางปองกันปญหาลําไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161

โครงการรณรงคการผลิตลําไยคุณภาพ 2561 ใน พื้นท่ีเปาหมาย 17 อําเภอ
เกษตรกร 2,410 รายพื้นท่ี 12,931 ไร ผลผลิต 10,015 ตัน โดยอาศัยเทคนิค
การตัดแตงชอผล ท่ีวิจัยโดย ผศ.พาวิน มะโนชัย  มหาวิทยาลัยแมโจ
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 บูรณาการ การเชื่อมโยงตลาดลวงหนาของแปลงใหญกับหางคาปลีกขนาดใหญและ
ผูประกอบการรับซื้อ
กลุมแปลงใหญสารภีจะมีการซื้อขายประมาณไมนอยกวา 160 ตัน กับหางโมเดิรนเทรด

(ประชารัฐ)
กลุมแปลงใหญอําเภอพราว ไมนอยกวา 300 ตัน
กลุมแปลงใหญอําเภอสันปาตองไมนอยกวา 200 ตัน

แนวทางปองกันปญหาลําไยในฤดูแนวทางปองกันปญหาลําไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161

การกระจายผลผลิต ออกจําหนายนอกพื้นที่
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จําหนายผลผลิต ในรูปแบบ สด /ชอ
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สถานการณ์การผลิต กระเทยีมในจังหวัดเชียงใหม่

กระเทียม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม  เก็บเกีย่วแลวทุกพ้ืนที่  ผลผลิตสวนใหญ
เก็บแขวนในโรงเรือนเก็บเพ่ือรอจําหนายเปนกระเทียมแหง

โดยมีกระเทียมแหง  คงคาง 3 อําเภอ  คือ  อําเภอเวียงแหง ฝาง และแมแตง
จํานวน 16,900 ตัน

รายการ ปีการผลติ 2560/61
59,210
58,903

มะม่วง
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 65 %
 35% พนัธ์ุ (เช่น มหาชนก, จีนหวง, R2E2, งาช้างแดง ,แดงจักรพรรด,ิ

มนัขุนศรี)

57,751 ตัน

ประมาณการณ์ผลผลติ  ปี 2561

การให้ผลผลติ
มะมวงในฤดู (เม.ย. – พ.ค.) มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 50มะมวง

ลาฤดู (มิ.ย. – ก.ค.) มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 20
มะมวงนอกฤดู (ส.ค. – มี.ค.) มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 30

ราคาผลผลติ
- 80-100 บาท ต่อ กโิลกรัม
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แนวทางปองกันแนวทางปองกันปญหามะมวงปญหามะมวง จังหวดัเชียงใหม ปจังหวดัเชียงใหม ป 25256161
- การอบรมใหความรูเรื่องการผลิตมะมวงคุณภาพ
- การหอผล
- ตัดแตงชอผล

การอบรมการผลิตมะมวงคุณภาพ
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การหอผลมะมวง



26/07/61

12



26/07/61

13

สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พื้นท่ีเปาหมายในการสงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62 รอบท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีปลูกท้ังสิ้น 413,713 ไร แบงออกเปน
ขาวหอมมะลิ 9,998 ไร
ขาวเจา 82,996 ไร
ขาวเหนียว 319,244 ไร
ขาวสี 800 ไร
ขาวอินทรีย 675 ไร

ขอมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 จากผลการข้ึนทะเบียนเกษตร
ผูปลูกขาวพบวา มีพื้นท่ีปลูกขาวแลว 62,056 ไร คิดเปนรอยละ 15 ของพื้นท่ี
ปลูกขาวท้ังหมด ทําการข้ึนทะเบียนเกษตรกรไปแลว 4,615 ราย
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จบการนําเสนอ



ชนิดกระเทียม ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60
ปี 2560/61
(เม.ย.61)

ปี 2560/61
(พ.ค.61)

ปี 2560/61
(25 มิ.ย.61)

ปี 2560/61
(1-24 ก.ค.61)

สดคละ 17.70 9.37 11.33 23.50 13.50 - - -

แห้งคละ 35.13 37.45 47.50 75.00 35-40 22-35 18-22 18-22

ราคา : บาท/กก.

2560/61
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ผลการดําเนนิงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลกูกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2560/61

มาตรการที่จะดําเนินการ แนวทางการดําเนนิการ ผลการดําเนนิการ หนวยงานรบัผดิชอบ

มาตรการที่ 1

การกระจายผลผลิต

- ออกประกาศจังหวัดเพื่อรับสมัครผูประกอบการ/
ผูสนใจเขารวมกระจายผลผลิตกระเทียม ของ
จังหวัดเชียงใหม ไปยังปลายทางตางจังหวัด
- มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดปลายทางอื่นท่ี
ไมใชจังหวัดแหลงผลิต กระเทียม เพื่อขอความ
รวมมือสั่งซื้อผลผลิต และจัดหาจุดจําหนาย

ผลผลิตกระเทียมท่ีกระจาย
- ปริมาณรวม 22,705.80 กก.
- มูลคารวม 1,093,547.80 บาท

(ขอมูล ณ 20 ก.ค.61)

-.คพจ.เชียงใหม
- สนง.พาณิชยจังหวัด

ภาพถายการดําเนนิงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลกูกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2560/61
มาตรการที่ 1
การกระจายผลผลิต

ในช่วงเดือนมิถนุายน 2561 จงัหวัดเชียงใหม่ ประสานกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลงั (ธ.ก.ส.) และกรุงเทพมหานคร
ผลผลติ

เกษตรกรโดยตรง ( 2,281.80 กก.)
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ผลการดําเนินงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61

มาตรการที่จะดําเนินการ แนวทางการดําเนนิการ ผลการดําเนนิการ หนวยงานรบัผดิชอบ

มาตรการที่ 2

ดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกร

- จัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรกร ผูปลูก
กระเทียม จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต
2560/61 โดยขออนุมัติเงินจายขาดจากกองทุน
รวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) โดยสนับสนุน
ชดเชยดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป ใหเกษตรกรผูปลูก
กระเทียมในพื้นท่ีอําเภอแหลงผลิต เพื่อชะลอการ
จําหนายผลผลิต ระยะเวลา 6 เดือน

- เกษตรกรเขารวมโครงการฯ 166 ราย
(สัญญา) จํานวนเงินกูรวม 9,334,000
บาท

- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อธิบดีกรมการคาภายใน
- คพจ.เชียงใหม
- สนง.พาณิชยจังหวัด
- สนง.ธ.ก.ส. เชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61

มาตรการที่จะดําเนินการ แนวทางการดําเนนิการ ผลการดําเนนิการ หนวยงานรบัผดิชอบ

มาตรการที่ 3

จัดเจรจาการคาและเช่ือมโยงตลาด

- จัดประชุมเจรจาการคาและเช่ือมโยงการตลาด
สินค า เกษตร  ระหว างผู ประกอบการ และ
เกษตรกรผูปลูกกระเทียม

- 19 ก.พ. 61 กรมการคาภายในรวมกับ สนง.พาณิชย
จังหวัดเชียงใหม จัดเจรจาการคาระหวางผูประกอบการ
กับตัวแทนเกษตรกร   ผูปลูกกระเทียม ซ่ึงผลการเจรจา
มีการตกลงซ้ือขายกระเทียม (แหง) ปริมาณรับซ้ือ รวม
440,000 กก. มูลคารวมประมาณ 28.60 ลานบาท

- ปริมาณกระเทียมที่สงมอบแลว รวม 46,500 กิโลกรัม
(ณ 20 ก.ค.61)

- กรมการคาภายใน
- สนง.พาณิชยจังหวัด
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ภาพถายการดําเนนิงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลกูกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2560/61
มาตรการที่ 3

จัดเจรจาการคาและเชื่อมโยงตลาด

19 ก.พ. 61 กรมการค้าภายในร่วมกบั สนง.พาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ จดัเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการ กบัตวัแทน
เกษตรกรผู้ปลกูกระเทียม ณ ห้องประชมุสาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ (แห้ง)
ปริมาณรวม 440,000 กก.

ผลการดําเนินงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61

มาตรการที่จะดําเนินการ แนวทางการดําเนนิการ ผลการดําเนนิการ หนวยงานรบัผดิชอบ

มาตรการที่ 4

การชะลอและปองปรามการลักลอบ
นําเขากระเทียม

- แจงประสานกระทรวงพาณิชย ในการพิจารณา
คงมาตรการ หลักเกณฑการนําเขากระเทียม และ
หอมหัวใหญ

- แจงขอความรวมมือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
(ศุลกากร ,ตํารวจ) ในการดําเนินการปองกัน
ปราบปรามการลักลอบนําเขากระเทียมและ
หอมหัวใหญจากตางประเทศ

- มีหนังสือแจงประสานกระทรวงพาณิชย
ในการพิจารณาคงมาตรการ หลักเกณฑการ
นําเขากระเทียม

- มีหนังสือขอความรวมมือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ (ศุลกากร , ตํารวจ) ในการ
ดําเนินการปองกันปราบปรามการลักลอบ
นําเขากระเทียมจากตางประเทศ

- กระทรวงพาณิชย

- อธิบดีกรมศุลกากร

- สนง.พาณิชยจังหวัด

- ตํารวจภูธรภาค 5, ตชด.
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ภาพถายการดําเนนิงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลกูกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2560/61
มาตรการที่ 4

การชะลอและปองปรามการลักลอบนําเขากระเทียม

8 มี.ค.61 อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยชดุสายตรวจจากสว่นกลาง ร่วมกบัพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่
ขนย้ายกระเทียม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ บริเวณด่านโป่งดิน อําเภอดอยสะเก็ด ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทําผิด

ภาพถายการดําเนนิงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลกูกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2560/61
มาตรการที่ 4

การชะลอและปองปรามการลักลอบนําเขากระเทียม

19 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดเจ้าหน้าออกตรวจสอบการนําเข้ากระเทียมจากต่างประ เทศ ณ ตลาดไท
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี รงต

2 พ.ศ.2561
23 มกราคม 2561 อันเป็นความผิดตามมาตรา 25 (7) และมีโทษตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ต้อง
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แผนระยะสัน้/มาตรการเรงดวนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2560/61

มาตรการที่จะดําเนินการ แนวทางการดําเนนิการ ผลการดําเนนิการ หนวยงานรบัผดิชอบ

มาตรการเรงดวน

- การกระจายผลผลิต

- ประสานสวนราชการ/หนวยงาน(เพิ่มเติม) เพื่อ
ขอความรวมมือในการสนับสนุนสั่งซื้อ และบริโภค
ผลผลิตกระเทียม

- ประสานหางสรรพสินคาขอใชสถานท่ีเพื่อเปนจุด
จําหนาย

มีหนังสือถึงหนวยงานตางๆ ดังน้ี
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อํานวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์
อธิบดีกรมราชทณัฑ์
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ
ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ
ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ
ปลดักระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั ( )
- มีหนงัสอืถงึห้างฯ /ขอความร่วมมอืใน

( .ค.61)

-.คพจ.เชียงใหม
- สนง.พาณิชยจังหวัด

ราคา : บาท/กก.

ราคาลาํไย (ในฤดู) จังหวดัเชยีงใหม่ ปี 2560/61

ชนิดลําไย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

สดช่อ (จนี) 27 มิ.ย.-23 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61

AA - - 32 32 30
A - - 22 22 22

สดช่อ (ใน ปท./อินโดฯ)
AA 33 26 22-26 22-26 22-25
A 25 23 15-17 15-17 15-17
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ราคา : บาท/กก.
ราคาลาํไย (ในฤดู) จังหวดัเชยีงใหม่ ปี 2560/61

ชนิดลําไย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รูดร่วง 27 มิ.ย.-23 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61

AA 30 16 22-23 24 23
A 22 9 15-16 16-17 14
B 11 4.50 6-7 7 5
C 3 2 1 1 1

มัดปุ๊ก
AA+A - - 22-26 22-26 22-25
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แผนระยะสัน้/มาตรการเรงดวนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกลําไย
จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2560/61

มาตรการที่จะดําเนินการ แนวทางการดําเนนิการ ผลการดําเนนิการ หนวยงานรบัผดิชอบ

มาตรการเรงดวน

- รณรงคบรโิภคลําไย

- ประสานสวนราชการ/หนวยงานในจังหวัด
เชียงใหมจัดอาหารวางท่ีมลีําไยเปนสวนประกอบ

- ใหสวนราชการจัดจุดจําหนายลําไยใหเกษตรกรท่ี
ตองการ         นําผลผลิตมาจําหนาย

- มีหนังสือประสานขอความร่วมมือส่วนราชการ/
และ

- สวนราชการ/หนวยงานใน
จังหวัดเชียงใหม

แนวทางการบริหารจัดการลาํไย ปี 2561 จังหวดัเชียงใหม่

(คพจ.)
1. การบริหารจดัการผลผลติลาํไยในฤด ูปี 2561 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจงัหวดัเชียงใหม่มีผลผลติในฤดูกาล จํานวน 137,219 ตนั ความต้องการบริโภคผลไม้สดปริมาณ

43,915 ตนั (32%) แบง่เป็น 1) ตลาดในประเทศ 12,350 ตนั และ 2) ตลาดสง่ออก 31,565 ตนั ในขณะเดียวกนั ตลาดจะมีความต้องการแปรรูป ปริมาณ 93,304 ตนั (68%) แบง่เป็น 1)
โรงงานกระป๋อง 15,089 ตนั 2) แปรรูปอบแห้ง 78,215 ตนั

2. /กลุม่เกษตรกร กบั ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ ได้แก่ ซี/แม็คโคร/เทสโก้ โลตสั/ท็อปส์/เดอะ
มอลล์ ผ่านกลไกลประชารัฐ/สหกรณ์ (สารภี พร้าว สนัป่าตอง)

3. สนบัสนนุการรวบรวมและกระจายผลผลติลาํไยสด (ช่อ)
4. (กลอ่ง 3 และ 5 กก.) โจ้

แยกสนามบิน
5. การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การบริหารลาํไยจงัหวดัเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ให้นําลาํไยเป็นเมนอูาหาร/ของหวาน/ทานสด
6. แผนกระจาย กระบวนการแปรรูป (ดําเนินการโดย สาํนักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่) เป้าหมายรวม 1,800

6.1 โครงการสนบัสนนุจดุรวบรวมและคดัคณุภาพลาํไย ปี 2561 จงัหวดัเชียงใหม่ (เป้าหมาย 500 ตนั)
6.2 2561 จงัหวดัเชียงใหม่ (เป้าหมาย 1,300 ตนั )
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จบการนําเสนอ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
โทร/โทรสาร 053-112659-60



3.1.6 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดินโคลนถลม (สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

การเตรียมการอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม
ขอมูล ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561

สถานการณฤดูฝน
2561

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  มีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0624
(บกปภ.ช)/ว 12 ลว. 11 พ.ค.61 แจงวา กรมอุตุนิยมวิทยา ไดคาดหมายลักษณะอากาศ
ชวงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2561 วาฤดูฝนของประเทศไทยปนี้ จะเริ่มตนประมาณ
ปลายสัปดาหท่ี 3 ของเดือนพฤษภาคม 2561 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม
2561

จังหวัดเชียงใหม
พิจารณาขอมูลจาก
กรมอุตุนิยม ศูนยเตือน
ภัยพิบัติ ศูนยอุทก
วิทยา เพื่อแจง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ปฏิบัติตามแผน

ในวันท่ี 26 ก.ค. หยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบน
ในขณะท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยมีกําลัง
ปานกลาง ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนมากกวา
บริเวณอ่ืนๆ และมีฝนตกหนักบางแหง ในชวงวันท่ี 27-31 ก.ค. รองมรสุมพาดผานประเทศ
เมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน

การเตรียมการจังหวัด
เชียงใหม

1. กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ท่ี 2060/2561 เรื่อง
จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินถลม ป ๒๕61 เม่ือ
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 30
พฤษภาคม 2561 พรอมท้ังสั่งการใหอําเภอทุกอําเภอ อปท.ทุกแหง จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินถลม โดยจังหวัดเชียงใหม ไดแบงโซนการบริหาร
และแบงมอบหนวยงานสนับสนุน ดังนี้

1.1 (โซนเหนือ) ประกอบดวย อําเภอแมอาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง
พราว และอําเภอแมแตง (รองผูวาราชการจังหวัด (1)) เปนผูรับผิดชอบ หนวยงานทหารจาก
ศบภ.พล.ร.7 ศบภ.สป. ศบภ.กส.ทบ

1.2 (โซนกลาง) ประกอบดวย อําเภอเมืองเชียงใหม แมริม สันทราย ดอยสะเก็ด
สันกําแพง แมออน  สารภี สะเมิง หางดง แมวาง สันปาตอง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา
(รองผูวาราชการจังหวัด (2)) เปนผูรับผิดชอบ หนวยงานทหารจาก ศบภ.พล.พัฒนา 3,
ศบภ.กส.ทบ., ศบภ.บน.41

1.3 (โซนใต) ประกอบดวย อําเภอดอยหลอ จอมทอง ฮอด ดอยเตา แมแจม และ
อําเภออมกอย (รองผูวาราชการจังหวัด (3)) เปนผูรับผิดชอบ หนวยงานทหารจาก
ศบภ.พล.ร.7
การสรางกลุมไลนจังหวัด “ทีมอุทกภัย จ.เชียงใหม” แจงเตือนตนน้ํา/กลางน้ํา/ปลายน้ํา
2. แผนปฏิบัติการปกปองพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอําเภอเมืองเชียงใหม และอําเภอขางเคียง จํานวน
6 จุด โดยชลประทานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําข้ึนมา (จุดท่ี1 บริเวณโรงพยาบาล
ลานนา/จุดท่ี2 บริเวณตลาดตนพะยอม/จุดท่ี3 บริเวณถนนหวยแกว (แยกรินคํา)/จุดท่ี4
บริเวณริมตลิ่งแมน้ําปง/จุดท่ี 5 เขตเทศบาลนครเชียงใหม/จุดท่ี6 ประตูระบายน้ําดอนชัย)
รวมเครื่องสูบน้ําท้ังหมด42 จุด 68 เครื่อง



3. เนนการแจงเตือนผานกลุมไลน/ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส SMART OFFICE
จ.เชียงใหม เชิงรุก สรางการรับรูใหกับประชาชนใหพรอมรับสถานการณอุทกภัย และมีสวน
รวมในการดูแลแหลงน้ํา ลําคลอง ทอระบายน้ํา
4. การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
5. การติดตามสภาพอากาศและตรวจสอบกลุม เมฆฝนและปริมาณน้ําฝน น้ําทา ดังนี้

- ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ : http://www.cmmet.tmd.go.th
-ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนกรมชลประทาน : http://www.hydro-1.net

-ระบบปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยลวงหนาน้ําหลาก ดินถลม:
http://ews.dwr.go.th/ews/index.php ติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา ในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 187 สถานี

-หนวยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ : http://cendru.eng.cmu.ac.th/
- ระบบเตือนภัยดินโคลนถลม Nectec จํานวน 253 เครื่อง

6. มีการขุดลอกคลองแมขา เพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม พรอมท้ังไดดําเนินการสรางฝาย และประตูระบายน้ําในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงตางๆ
และขยายทางระบายน้ําใหสามารถรองรับการระบายน้ําไดมากข้ึน เชน ฝายหวยผึ้ง ต.บานกาด
อ.แมวาง และมีหนังสือ ชม 0021/ว18153 ลว. 9 พ.ค.61 ใหอําเภอแจง อปท.ในพ้ืนท่ี
ดําเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีอาจเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน และ
เสนทางการไหลของน้ํา เชน การกําจัดขยะมูลฝอย การขุดลอกคูคลอง ทอระบายน้ํา ฯลฯ
และจัดหาแหลงกักเก็บน้ํา
7. มิสเตอรเตือนภัย จํานวน 5,989 คน /อปพร. จํานวน 25,891 คน ติดตามเฝาระวัง
พ้ืนท่ีเสี่ยง 25 อําเภอ 178 ตําบล 919 หมูบาน แบงเปนระดับ 2 จํานวน 85 หมูบาน
ระดับ 3 จํานวน 834 หมูบาน

สถานการณน้ําตนทุน
ป 2561 (ขอมูล ณ
วันท่ี 26 ก.ค.61)

เข่ือนแมงัดฯ  ปริมาณน้ํา 124.664 ลาน ลบ.ม. ความจุ 47.04% และเข่ือนแมกวงฯ,
ปริมาณน้ํา 75.391 ลาน ลบ.ม. ความจุ 28.67%  (รวม 2 เข่ือนใหญ ปริมาณน้ํา
200.06 ลาน ม. ความจุ 37.89%)

การประกาศเขตการให
ความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย)

จํานวน 5 อําเภอ (ฮอด , แมแจม , อมกอย จอมทอง และสันปาตอง) 15 ตําบล 176
หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 30,523 ครัวเรือน 88,300 คน บานเรือน 7 หลัง
พ้ืนท่ีเกษตร 265 ไร เสียชีวิต 1 ราย ชื่อนายพาคือ บรรพธรรมาอายุ 39 ป บานเลขท่ี 365
หมู 2 บานหวยน้ําขาว ตําบลมอนจอง เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2561

การชวยเหลือ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม สั่งการใหอําเภอ ทหาร ตํารวจ อปท. หนวยงานราชการในพ้ืนท่ี
การไฟฟาสวนภูมิภาค กํานัน ผูใหญบาน และจิตอาสา ดําเนินการใหความชวยเหลือเบื้องตน

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



3.1.7 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
- รอยใจรักษ

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



3.1.8 การกําจัดผักตบชวา (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม)

การประชุม
คณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการแกไขปญหาผักตบชวาระดับ

จังหวัด
โครงการการบูรณการแกไขปญหาผักตบชวา

• วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
• ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

Web Application
เพื่อตดิตามผลการดําเนินการกําจัดผักตบชวา

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม



26/07/61

1

สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

Web Application
เพื่อติดตามการดําเนินการกําจัดผักตบชวาในแหลงน้ําปด

๑. แสดงขอมูลตําแหนง และปริมาณผักตบชวาในแหลงน้ําปด
๒. สามารถใชตรวจสอบผลการกําจัดผักตบชวา พรอมภาพถายกิจกรรม
๓. สามารถใชเพื่อวางแผนการกําจัดผักตบชวา ในแตละแหลงน้ําได
๔. สามารถใชระบบนําทางไปยังแหลงน้ําได
๕. สามารถใชงานไดกับสมารทโฟนและคอมพิวเตอร

สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

Web Application
เพื่อติดตามการดําเนินการกําจัดผักตบชวา
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ภาพตัวอยางแสดงแหลงน้ําปดใน จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

ภาพตัวอยางแสดงแหลงน้าํปดใน จังหวัดเชียงใหม

จํานวนท้ังหมด ๓๔ แหง
โดยมีหนวยงานรับชอบ
ดูแลแหลงนํ้าปด ดังน้ี

แหลงน้ําปดแหลงน้ําปด
ตามตาม GISGIS

*** ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไคร
*** องคการปกครองสวนทองถิน่

*** ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไคร
*** องคการปกครองสวนทองถิน่

สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
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ภาพตัวอยางแสดงอางเก็บน้ําหวยฮองไคร  จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

ภาพตัวอยางแสดงอางเก็บน้ําหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม
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ภาพตัวอยางแสดงอางเก็บน้ําหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

วิธีการสราง Icon Application
บนสมารทโฟน ระบบ ios
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สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

วิธีการสราง Icon Application
บนสมารทโฟน ระบบ Android

จบการนําเสนอ

สํานักงานสํานักงานโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม



3.1.9 zero waste (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

การประชมุคณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Wast School ระดบัจงัหวดั
คณะกรรมการชมุชนปลอดขยะ Zero Wast Community ระดบัจงัหวดั

จงัหวดัเชยีงใหม ่ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชมุชนปลอดขยะ (Zero Wast Community)

•
(Zero Waste) ปี ๒๕๖๑

ในการดําเนินงานดา้นการจัดการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร โดยนําแนวคิด “Zero Waste”
“การจดัการขยะเหลือศนูย”์ ตามหลกั 3Rs คือ Reduce

- การลดปริมาณขยะ Reuse
- Recycle
- การนาํกลบัมาใชใ้หม่

ส่งเสริมให้ชมุชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกําเนิดขยะ การจัดการกลางทาง
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ชมุชนปลอดขยะ (Zero Wast Community)
๓ กลุม่ ไดแ้ก่

• กล ุม่ S ๑ คน แตไ่มเ่กิน ๕๐๐ คน
• กล ุม่ M ๕๐๑ คน แตไ่มเ่กิน ๑,๐๐๐ คน
• กล ุม่ L ชมุชนขนาดใหญ่ มีปริมาณประชากรประมาณ ๑,๐๐๑

สาํหรบัการนบัจาํนวนประชากรของชมุชนในเขตเทศบาลและองคก์ารบริหารสว่น
๒๕๖๐ โดยใชเ้อกสาร

ขอ้มลูทะเบียนราษฎรของสาํนกัทะเบียนอาํเภอ หรือหนว่ยงานแสดงเป็นหลกัฐาน

ชมุชนปลอดขยะ (Zero Wast Community)
• ***

และอปท.
ประกาศทกุ อปท.
ประกาศ

• ๑
จํานวน ๑๖ และกรงุเทพมหานคร
• เงนิรางวัล ชมุชนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  พรอ้มโล่รางวัล
•

รับโล่เชดิชเูกยีรติ
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ชมุชนปลอดขยะ (Zero Wast Community)
• ๒ ระดบัประเทศ จํานวน ๑๕ ชมุชน
• กล ุม่ S ชมุชนขนาดเล็ก
• กล ุม่ M ชมุชนขนาดกลาง
• กล ุม่ L ชมุชนขนาดใหญ่

• รางวัลชนะเลิศ เงนิรางวลั ๕๐,๐๐๐ บาท พรอ้มรับถว้ยรางวัล
• 1 เงนิรางวลั ๔๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่
• 2 เงนิรางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่
• รางวัลชมเชย เงนิรางวลั ๒๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่
• รางวัลชมเชย เงนิรางวลั ๒๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่

• ๑๕ โล่

ชมุชนปลอดขยะ (Zero Wast Community)
• แบบฟอรม์การพิจารณาใหค้ะแนนเล่ม

รายงานชมุชนปลอดขยะ ปี ๒๕๖๑
• วิธีการใหค้ะแนน
๑.พิจารณาเอกสารรายงานชมุชนปลอดขยะ หากมี

ขอ้มูล เอกสารหลักฐาน หรือภาพถ่ายให้ใส่
ใ นช่ อ ง มี  ห าก ไ ม่ มี ข ้อ มูล

ในช่องไม่มี
(หากมีเท่ากบั ๑ คะแนน ไม่มีเท่ากบั ๐ คะแนน)

๒. ในบางหัวขอ้ตอ้งใชด้ลุพินิจในการพิจารณาจาก

หรือขอ้มลูสามารถตอบเกณฑไ์ดห้ลายขอ้

๓. ระดบัคะแนน
๑๒๑ คะแนน

ระดบัดี ๑๐๑-๑๒๐ คะแนน
ระดบัมาตรฐาน ๘๑-๑๐๐ คะแนน
ระดบัพอใช้ ๖๑-๘๐ คะแนน

๖๐ คะแนนลงไป

ในระดบัใดก็ตาม ถือว่าเป็นตวัแทนของจังหวัดเชียงใหม่
๑
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ชมุชนปลอดขยะ (Zero Wast Community)
• เกณฑก์ารพิจารณาตดัสินโครงการประกวดชมุชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2560
• ๑ จาํนวน ๑๐ คะแนน
• ๒ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมุชนและภาคส่วนต่างๆ จาํนวน ๒๐ คะแนน
• ๓ การดาํเนนิงานการจัดการขยะมลูฝอยชมุชนปลอดขยะ โดยใชห้ลกั 3Rs จาํนวน ๔๕ คะแนน
• ๔ ผลสาํเร็จของการดาํเนนิงานชมุชนปลอดขยะ จาํนวน ๔๕ คะแนน
• ๕ ชมุชนมีการจัดการขยะมลูฝอยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน ๑๐ คะแนน
• ๖ จาํนวน ๑๐ คะแนน

รวม ๑๔๐ คะแนน

ชมุชนปลอดขยะ (Zero Wast Community)

อปท. อําเภอ
๑. เทศบาลตาํบลสนัมหาพน อ.แมแ่ตง

๒. เทศบาลตาํบลแมข่า่ อ.ฝาง

อปท. อําเภอ
๑. เทศบาลตาํบลสนัทราย อ.ฝาง

๒. องคก์ารบริหารสว่นตาํบลแมค่ะ อ.ฝาง

๓. องคก์ารบริหารสว่นตาํบลดอนแกว้ อ.แมริ่ม

ชมุชนปลอดขยะ กลุ่ม S

ชมุชนปลอดขยะ กลุ่ม M

ชมุชนปลอดขยะ กลุ่ม L

อปท. อําเภอ
๑. องคก์ารบริหารส่วตาํบลเปียงหลวง อ.เวียงแหง
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โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
•

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ปี ๒๕๖๑

กิจกรรม ลด คัดแยก แล ะนํากลับขยะมาใช้

ถกูตอ้ง ปลกูฝังจิตสาํนึก การลด คัดแยกขยะ และ
นาํขยะกลับมาใชป้ระโยชนใ์หม่ในสถานศึกษา สรา้ง
ระบบการเรียนรูผ้่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน  ในการจัดการขยะ
ภายในสถานศึกษา ปลกูฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบ

ปลอดขยะอย่างแทจ้ริง

• โดยในปี ๒๕๖๑ แบ่งการประกวดออกเป็น๒ กลุ่ม
ไดแ้ก่

กลุ่ม A โรงเรียนระดบัประถมศึกษา และ
โรงเรียนขยายโอกาส

กลุ่ม B โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
•

•
กล ุม่ A โรงเรียนระดบัประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส
• รางวัลชนะเลิศ เงนิรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถว้ยรางวลั
• ๒ เงนิรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโลร่างวัล
• ๓ เงนิรางวัล ๓๐,๐๐๐บาท พรอ้มโล่รางวลั
• รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงนิรางวัล ๒๐,๐๐๐บาท พรอ้มโล่รางวัล
กล ุม่ B โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา
• รางวัลชนะเลิศ เงนิรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถว้ยรางวลั
• ๒ เงนิรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโลร่างวัล
• ๓ เงนิรางวัล ๓๐,๐๐๐บาท พรอ้มโล่รางวลั
• รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงนิรางวัล ๒๐,๐๐๐บาท พรอ้มโล่รางวัล
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โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑
• แบบฟอรม์การพิจารณาใหค้ะแนนเล่มรายงาน

โรงเรยีนปลอดขยะ ปี ๒๕๖๑
• วิธีการใหค้ะแนน
๑.พิจารณาเอกสารรายงานโรงเรียนปลอดขยะ หากมี

ขอ้มลู เอกสารหลกัฐาน หรือภาพถ่ายใหใ้ส่
ในช่องมี หากไม่มีขอ้มลูและหลกัฐาน
ในช่องไม่มี (หากมีเท่ากบั ๑

คะแนน ไม่มีเท่ากบั ๐ คะแนน)
๒. ในบางหวัขอ้ตอ้งใชด้ลุพินจิในการพิจารณาจากขอ้มลู

สามารถตอบเกณฑไ์ดห้ลายขอ้ เช่น กิจกรรมธนาคาร
๓.๑ ๓.๒ ๓.๔

และ ๔.๒ ได้

๓. ระดบัคะแนน
๑๒๑ คะแนน

ระดบัดี ๑๐๑-๑๒๐ คะแนน
ระดบัมาตรฐาน ๘๑-๑๐๐ คะแนน
ระดบัพอใช้ ๖๑-๘๐ คะแนน

๖๐ คะแนนลงไป

ในระดบัใดก็ตาม ถือว่าเป็นตวัแทนของจังหวัดเชียงใหม่
๑

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
กลุ่ม A โรงเรียนระดบัประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส  จาํนวน ๑๓ โรงเรียน

อําเภอ

๗. โรงเรียนบา้นแม่แต อ.สนัทราย

๘. โรงเรียนบา้นหนองไคร้ อ.สนัทราย

๙. โรงเรียนทรายทองราษฎรอ์ทุิศ อ.สะเมิง

๑๐. โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่

๑๑. โรงเรียนบา้นบวกคา้ง อ.สนักาํแพง

๑๒. โรงเรียนบา้นแม่ตบู อ.ดอยเต่า

อําเภอ

๑. โรงเรียนบา้นหนองตุม้ อ.ฝาง

๒. โรงเรียน อ.ฝาง

๓. โรงเรียนบา้นแมค่ะ อ.ฝาง

๔. โรงเรียนบา้นเวียงหวาย อ.ฝาง

๕. โรงเรียนบา้นหว้ยบง อ.พรา้ว

๖. โรงเรียนบา้นหนองหาร อ.สันทราย
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โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

• กล ุม่ B โรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษา  จํานวน ๑ โรงเรยีน

อําเภอ

๑. โรงเรียนบา้นสนัป่าแดง อ.ฝาง

ผลการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

๑ โรงเรียนทาศาลา อ.เมือง
๒ โรงเรียนบานแมตูบ อ.ดอยเตา

โรงเรียนปลอดขยะ Zero Wast School ระดับจงัหวัด
โรงเรียนปลอดขยะ ประเภท A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
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ผลการประกวดชมุชนปลอดขยะ (Zero Waste Community)
ชุมชนปลอดขยะ Zero Wast Community ระดับจังหวัด
ชุมชนปลอดขยะ กลุม S

๑ เทศบาลตําบลแมขา อ.ฝาง

ชุมชนปลอดขยะ กลุ่ม M

๑ เทศบาลตําบลสันทราย อ.ฝาง
๒ องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อ.แมริม

ชุมชนปลอดขยะ กลุ่ม L

๑ องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง อ.เวียงแหง



3.1.10 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

ดวยจั งหวัดเชียงใหม กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ าสิ ริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
เพ่ือถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ในวันอาทิตยท่ี 12 สิงหาคม 2561 โดยกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญ ดังนี้

1. พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา 06.30 น. ณ หองโถงดานหนาอาคารศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองนิทรรศการ 1 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

3. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ เรือนรับรองภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

4. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.19 น.
ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



3.1.11 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ประจําเดือนกรกฎาคม
2561 (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ประจําเดือน ตุลาคมประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินงานที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

โครงการโครงการ ““ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชนและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน”” ครั้งท่ีครั้งท่ี 88//25612561

เม่ือวันท่ีเม่ือวันท่ี 2121 มิถุนายนมิถุนายน ๒๕๖๒๕๖11
ณ โรงเรยีนบานณ โรงเรยีนบานเปยงเปยงหลวง หมูท่ีหลวง หมูท่ี 11 ตต..เปยงเปยงหลวง อหลวง อ..เวียงแหง จเวียงแหง จ..เชียงใหมเชียงใหม
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการมีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 6161 หนวยงานหนวยงาน
มอบถุงยังชีพมอบถุงยังชีพ 250250 ชุด ผาหมชุด ผาหม 100100 ผืน มอบพันธุปลาผืน มอบพันธุปลา 3030,,000000 ตัวตัว

มอบจักรยานมอบจักรยาน 55 คัน และ มอบทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือคัน และ มอบทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือ
ผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคมผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม 1515 ทุนทุน

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

การประชุมแกไขปญหาความตองการในพื้นท่ีอําเภอเวียงแหงการประชุมแกไขปญหาความตองการในพื้นท่ีอําเภอเวียงแหง
ณ หองประชุมณ หองประชุมโรงเรียนโรงเรียนบานบานเปยงเปยงหลวงหลวง

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ปญหาความตองการในพื้นท่ีปญหาความตองการในพื้นท่ี

ดานเกษตรดานเกษตร
-- ราคาผลผลิตทางเกษตรใหสูงขึ้นราคาผลผลิตทางเกษตรใหสูงขึ้น
-- ชองทางการจําหนาย และการแปรรูปผลผลิตชองทางการจําหนาย และการแปรรูปผลผลิต
-- ปองกันการลักลอบการจําหนายปองกันการลักลอบการจําหนาย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหนวยงานท่ีรับผิดชอบ :: พาณิชยพาณิชย // เกษตรเกษตร // พัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชน
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ปญหาความตองการในพื้นท่ีปญหาความตองการในพื้นท่ี

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
-- สรางฝาย อางเก็บน้ํา และ ระบบสงน้ําสรางฝาย อางเก็บน้ํา และ ระบบสงน้ํา
-- สรางระบบประปาบานสรางระบบประปาบานเปยงเปยงหลวงหลวง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหนวยงานท่ีรับผิดชอบ :: ชลประทานชลประทาน // กรมสงเสริมการปกครองกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น // ทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ํา

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ปญหาความตองการในพื้นท่ีปญหาความตองการในพื้นท่ี

ดานโครงสรางพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน
-- ปรับปรุงซอมแซมถนนตลอดท้ังเสนทาง และเสนทางปรับปรุงซอมแซมถนนตลอดท้ังเสนทาง และเสนทาง

เชื่อมตอ อําเภอเชื่อมตอ อําเภอปายปาย
-- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหนวยงานท่ีรับผิดชอบ :: อบจอบจ. /. / ทางหลวงชนบททางหลวงชนบท // แขวงทางแขวงทาง
หลวงเชียงใหมท่ีหลวงเชียงใหมท่ี 33
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ปญหาความตองการในพื้นท่ีปญหาความตองการในพื้นท่ี

ดานสังคมดานสังคม
-- กอสรางสนามกีฬา เพื่อใชในการออกกําลังกายกอสรางสนามกีฬา เพื่อใชในการออกกําลังกาย
-- ขอเปดวิทยาลัยการอาชีพขอเปดวิทยาลัยการอาชีพ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหนวยงานท่ีรับผิดชอบ :: กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา //
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ปญหาความตองการในพื้นท่ีปญหาความตองการในพื้นท่ี

ดานเศรษฐกิจดานเศรษฐกิจ
-- สรางอาคารสรางอาคาร // ศูนยจําหนายสินคาหัตถกรรมศูนยจําหนายสินคาหัตถกรรม
-- เพิ่มชองทางในการสงออกเพิ่มชองทางในการสงออก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหนวยงานท่ีรับผิดชอบ :: อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม // พาณิชยพาณิชย
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กําหนดจัดกิจกรรมคร้ังตอไปกําหนดจัดกิจกรรมคร้ังตอไป
ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ครั้งครั้งท่ีท่ี 99 // ๒๕๖๒๕๖11
วันที่วันที่ 1515 สิงหาคมสิงหาคม ๒๕๖๒๕๖11
ณ โรงเรียนบานณ โรงเรียนบานเซิ่งเซิ่งซิซินวิทนวิทยายา

((โรงเรียนจีนบานสุขฤทัยโรงเรียนจีนบานสุขฤทัย))หมูหมู 1111 ตําบลทาตอนตําบลทาตอน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

((การแตงกาย ชุดสุภาพการแตงกาย ชุดสุภาพ))

กําหนดจัดกิจกรรมคร้ังตอไปกําหนดจัดกิจกรรมคร้ังตอไป
ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ครั้งครั้งท่ีท่ี 1010 // ๒๕๖๒๕๖11
วันที่วันที่ 2424 สิงหาคมสิงหาคม ๒๕๖๒๕๖11

ณ องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง หมูณ องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง หมู 22
ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหมตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

((การแตงกาย ชุดสุภาพการแตงกาย ชุดสุภาพ))



3.2 โดยเอกสาร
3.2.1 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2561

(ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2561
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

4-6 สิงหาคม 2561 รับเสด็จพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา
เสด็จฯ ทรงรวมการแขงขัน
วิ่งเทรล CM 1 2018 และ
เสด็จไปประทับแรม
ณ สิบแสนรีสอรท

ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

8 สิงหาคม 2561 10.00 น. พิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9

ณ อางเก็บน้ําแมนาปาก
หมูท่ี 6 ตําบลแมหอพระ
อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม

12 สิงหาคม 2561 งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9

ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา และเรือน
รับรองภายในพระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน

20-21 สิงหาคม 2561 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  เสด็จฯ พระราชทานเข็ม
ท่ีระลึกผูบริจาคโลหิต
ภาคบริการโลหิตภาค 10

ณ ทาอากาศยานกองบิน 41
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
และหมูบานสัมมากร อําเภอ
เมืองเชียงใหม

30 สิงหาคม 2561 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2561

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................



ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
5.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
5.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................


