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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 3/2561

วันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบประกาศนียบัตรยกยองเชิดชูคุณความดีและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคล

จํานวน 6 ราย  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2561 โดย สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

4 ทาน ดังนี้
1) พันตํารวจเอก ชัยรัตน รัตนาธรรมวัฒน

ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการกลุมงานตรวจสอบสํานวน 4 กองคดีอาญา

2) พันตํารวจตรี ณัฐวิทย ใจชมช่ืน
ตําแหนงปจจุบัน สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียวเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2

3) นางสาวสุรีรัตน คนธรัตนะกุล
ตําแหนงปจจุบัน สรรพกรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม สรรพกรพ้ืนท่ีลําพูน

4) นางวัชรียา ศรีหิน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานายการ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง

จังหวัดแมฮองสอน
1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับการแตงตั้งโยกยายไปดํารงตําแหนงใหม  จํานวน 1 ทาน ดังนี้

1) นายศรัณยู มีทองคํา
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ย ายไปดํารงตําแหนง ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ

(ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2561)

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนวอร  เดชวรรณ   ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายอนุชา  สุขสงวน  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนเมษายน 2561
ผูนําเสนอ: นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.6 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นายชานนท  คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมีนาคม 2561

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2561

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.9 การสงเสริมและพัฒนาสนิคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางสาวรตนพร    กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
3.10 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2561

ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3.11 การเตรียมการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 3.11การรับเสด็จ

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 การจัดงานพิธี

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-

2564)
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.5 การจัดกิจกรรม TEDx Chiang Mai และ โครงการ Smart Home
ผูนําเสนอ: นายมารติน เฟนสก้ี-สตาลลิ่ง และ อ.นพ.สุรัตน ตันประเวช

ผูแทนกรรมการเชียงใหมเมืองสรางสรรค
4.6 ประชาสัมพันธการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2561

ผูนําเสนอ: นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
4.7 การจัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561

ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
4.8 พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผูใหญและพิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัด

เชียงใหม ประจําป พ.ศ.2561
ผูนําเสนอ : นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.9 การจัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 4/2561

วันศุกรท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว/
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

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

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบประกาศนียบัตรยกยองเชิดชูคุณความดีและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคล

จํานวน 6 ราย  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
1) นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ
2) วาท่ีรอยตรี ประสงค ไชยวรรณ ปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ
3) นายเจริญ ฟองศรี ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4) นายประภาส ปงใจ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
5) นายอุทิศ ดวงตาคํา คนงานประจํารถขยะ
6) นายทูร กลวยหอม คนงานประจํารถขยะ

2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2561 โดย สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

4 ทาน ดังนี้
1) พันตํารวจเอก ชัยรัตน รัตนาธรรมวัฒน

ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการกลุมงานตรวจสอบสํานวน 4 กองคดีอาญา

2) พันตํารวจตรี ณัฐวิทย ใจชมช่ืน
ตําแหนงปจจุบัน สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียวเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2

3) นางสาวสุรีรัตน คนธรัตนะกุล
ตําแหนงปจจุบัน สรรพกรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม สรรพกรพ้ืนท่ีลําพูน

4) นางวัชรียา ศรีหิน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานายการ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง

จังหวัดแมฮองสอน
1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับการแตงตั้งโยกยายไปดํารงตําแหนงใหม  จํานวน 1 ทาน ดังนี้

1) นายศรัณยู มีทองคํา
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ย ายไปดํารงตําแหนง ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ

(ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2561)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 28 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2561 ท้ังนี้ มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุม  จํานวน 4 แหง ไดแก
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม  สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
และสํานักตรวจสอบพิเศษภาค 8 โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงานการประชุมดังกลาวแลว
หนวยงานสามารถเขาไปดาวนโหลดรายงานการประชุมฉบับแกไขไดท่ี www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนา
สวนราชการ หัวขอยอย ประชุมหัวหนาสวนราชการ 2/2561

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2561

รายงานการประชุมหนาถัดไป

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 2/2561

วันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๒. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
4. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
5. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
6. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
7. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
8. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
9. นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
10. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
11. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
12. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
13. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
14. นายกมลศิษฐ โรจนธนวิรชั นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
15. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
17. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
18. นางสาวอัจฉรา คํามูล (แทน)ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือ

การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
20. นางสาวชลธิชา เกตตะพันธุ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
21. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
22. นางศิริพร...
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22. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

อําเภอ
23. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม
24. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
25. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
26. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
27. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
28. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
29. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
30. นายมานิตย ไหวใจ (แทน)นายอําเภอแมแตง
31. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
32. นายสราวุฒิ วงพงษ นายอําเภอเชียงดาว
33. นายอัษฎางค พุทธวงศ (แทน)นายอําเภอพราว
34. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
35. นายอุทัย สอนจีบ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ
36. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
37. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง
38. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ (แทน)นายอําเภอสันปาตอง
39. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
40. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
41. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
42. นายธนไชย สอนอินทร (แทน)นายอําเภอดอยเตา
43. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
44. นายไพบูลย ใจตูม (แทน)นายอําเภอแมออน
45. นายอรุณ ศรีใส นายอําเภอดอยหลอ
46. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
47. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
49. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
50. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
51. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
52. พ.ต.ท.หญิง เกวลิน ธรรมทิน (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม

53. พ.ต.ท.ประทีป...
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53. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
54. นายกรกฎ กลั่นกลิ่น (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
55. นายสยาม นิยมพงศ (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
56. นายครรชิต หุตะกมล (แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
57. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
58. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
59. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
60. นายณัฎฐ สินันตา (แทน)ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
61. นายสมรัตน มะลิลา (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
62. นางลัดดารัตน สุขกิจประเสริฐ (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
63. นายวสุรมย สุริยะวงค (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
65. พ.อ.หญิง พนติตา สุขสําราญ (แทน)รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
66. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
67. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
68. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
69. พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
70. พ.ท.ธนารักษ พรหมสิทธิ์ ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี 3
71. น.ท.ปกปอง สุระกุล (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
72. พ.ท.ไพรัฐ แกวแดง (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
73. น.ท.คณพศ กาญจนเพ็ญ (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11

เชียงใหม
74. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
75. ร.ท.ฐิพัฒน ทินกร ณ อยุธยา (แทน)ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
76. นางชญาลักษณ สุขวิญญา (แทน)คลังเขต 5
77. นางรัชนีพร มาลัย (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม
78. นายนิพนธ นิลพันธ (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม

79.นางมธุรส...
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79. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
80. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
81. นายภยันต บรรเทาทุกข (แทน)สรรพากรภาค 8
82. นางภคัภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
83. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
84. นางสาวศุภิสรา ศิลาคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
/(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)

85. นายอนันต วิวัฒนวนาวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
86. นางมนทิรา เชิดชู นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
87. นายธนภัทร พงษอราม นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
88. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
89. นายบุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
90. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน)ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
91. นายจิรวัฒน วิศิษฐผล (แทน)ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
92. นางสาคเรศ ชัยมัง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย

ภาค ๕
93. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
94. นางจิราพร เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
95. นายอนวัชช ไทยขวัญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
96. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
97. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
98. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
99. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
100. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
101. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
102. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม

103. นายสุรียภาส...
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103. นายสุรียภาส สอนลือ (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด
เชียงใหม

104. นางสาวอาจารี เรือนดี (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
105. นายยศพนต ดานสมบูรณ (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
106. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
107. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
108. นางภณิดา ชัยปญญา (แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
109. นายวิริยะ แกวคง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
110. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
111. นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณจังหวัดเชียงใหม
112. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวเชียงใหม
113. นางสาวจุไรพร แกวทิพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
114. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
115. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
116. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
117. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน)ปศุสัตวเขต 5
118. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
119. นางสาวอาวรณ ฝนเฝอ (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
120. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
121. นางสดุคนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9
122. นายนเรศ ฝปากเพราะ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
123. นางสุวิชาดา คูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
124. นายประสาน พรโสภิณ รกน.ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
125. นายวีระ สุทธิธน (แทน)ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
126. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
127. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
128. นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
129. นายชูเกียรติ์ วินยพงศพันธ (แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
130. นางปภาพินทร จันทรดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
131. นางณิชาภา ไชยยา (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
132. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน)หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม

133.. นายเจริญ...
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133. นายเจริญ ผัดยา (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

134. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือ
เกษตรกรรมท่ี ๑

135. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
136. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
137. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
138. นายกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
139. นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
140. นายสุภาพ หลักฐาน (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
141. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
142. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
143. นายสมบัติ วงศษา (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
144. นายสมัย จันทรทัน (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
145. นางจามรี ภูสวาง (แทน)ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม

บริษัท การบินไทย จํากัด
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
146. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
147. นายสุเจตน มงคลไชยสิทธิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
148. นายราเชนทร ภุมมะภตูิ (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
149. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑
150. นายวุฒิชัย มวงมัน (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
151. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
152. นายนิพล ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
153. นางปจฉิมา ฟูกูล ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําปง
154. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
155. นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย (แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
156. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
157. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน)หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
158. นางสีพรรณ ลักขณาวงศ (แทน)โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
159. นายพนม วรรณชยพล (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
160. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
161. นายสุพจน พัวพุมไทย (แทน)ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
162. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
163. นายถาวร คงม่ัน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
164. นางบุษบา ศักรางกูร (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
165. นางผองพรรณ ลวนสมหวัง (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
166. นางสุดารักษ กระจาง (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
167. นางศิริรัตน ไชยศิริ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
168. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดภาค 5
169. นางกรรณิกา คงสมบูรณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
170. นางสุวิพา เดชะเรืองศิลป (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
171. พ.ต.ท.สมพร ชื่นโกมล ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
172. นางสาวศรัญญา อุตรปวง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
173. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
174. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
175. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
176. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
177. นางบุษบา บุญศรี (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19

เชียงใหม
178. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
179. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
180. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
181. นายสุพจน พรหมมาโนช ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
182. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
183. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

184. นางสาวสุคนธทิพย...

14



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๘ -

184. นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุม (แทน)หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
185. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
186. นางปญญดา กันจินะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
187. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1
188. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
189. นางจินดา กันทะศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓
190. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
191. นางพิมพลภัส กูลนรา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
192. นายสุทัศน กันทะมา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
193. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34
194. นางอรัญญา กิมภิระ (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
195. นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน)ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
196. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
197. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
198. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
199. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
200. ผศ.วันชาติ สุวัตถี (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
201. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
202. นายอดิศร แดงเรือน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
203. นางพวงพันธ ทองปน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
204. นายณรงค นาตา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
205. นางอรพรรณ แสนคําแพ (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
206. นายนรุตยชัย ทรายมูล (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
207. นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

208. นพ.วรพงษ...
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208. นพ.วรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
209. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
210. นายนรินทร เอมกลิ่น (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
211. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
212. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
213. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
214. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
215. นายวัชรพล รอดรักษ (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
216. นายวิวัฒน โตธีรกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
217. นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย (แทน)ผูอํานวยการศูนยประสานงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน

หนวยงานพิเศษ/อิสระ
218. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
219. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
220. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม
221. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
222. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
สวนทองถิ่น
223. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
224. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
225. นายฐิติ อินทะพันธุ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
226. นายธงชัย อัปการัตน (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
227. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
228. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
229. นายวุฒิศักดิ์ ไชยเทพ (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
230. นายธีรพงศ กรุษประยูร (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
231. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
232. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
233. นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์ ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม

สํานักพระราชวัง
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สํานักพระราชวัง
234. นายบรรเจิด กิริยา ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
235. นายกษิดิศ รัตนโอภาส ผูจัดการพิพิธภัณฑโรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง)
236. นายณรงค เหล็กสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม
237. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
238. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
239. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
240. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
241. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
242. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
243. นายสุทธิรักษ ไชยาศิรินทรโรจน พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
244. นายเทวินทร ศรีบุญมา สื่อมวลชนอิสระ
245. นายวสุรมย สุริยะวงศ ผูสื่อขาวสถานีวิทยุ อสมท.เชียงใหม
246. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผูสื่อขาว MCOT
247. นางสาวศศิพิมล คําสุกดี ผูสื่อขาว สวท.เชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตผลทางการเกษตรงานฤดูหนาวและงาน
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2561 จํานวน 6 รางวัล (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
เชียงใหม) ดังนี้

1.1 การประกวดฟกทองยักษ   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก  นายกู  แสงเพชรไพรบูรณ
หมูท่ี 4 ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

1.2 การประกวดฟกเขียวยักษ  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นายสมคิด  บอกบุญ
หมูท่ี 2 ตําบลน้ําแพร   อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม

1.3 การประกวดกลวยหอมทองยักษ  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นายสมชาย  มูลละ
หมูท่ี 1 ตําบลหางดง  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม

1.4 การประกวดกลวยน้ําวาเครือยักษ  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นางสาวสายสุดา
ฟองคํามูล หมูท่ี 10 ตําบลขัวมุง  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

1.5 การประกวด...
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1.5 การประกวดมะพราวน้ําหอมทะลายดก รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นางณิชาภา
ภูคําศักดิ์ดา หมูท่ี 5 ตําบลทาวังตาล  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

1.6 การประกวดสวนหยอมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
ทีมเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอแมออน

2. การมอบรางวัลโครงการประกวดธรรมาภิบาลดีเดน ประจําป 2560 ใหแกธุรกิจท่ีมีการ
ดําเนินงานอยางมีธรรมภิบาลอยางตอเนื่อง จํานวน 7 รางวัล (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) ดังนี้

2.1 บริษัท ผึ้งนอยเบเกอรี่  จํากัด
2.2 บริษัท โกลบอลทรีท  จํากัด
2.3 บริษัท ซีแอนดฮิล  จํากัด
2.4 บริษัท  เชอวาล เทคโนโลยี่ จํากัด
2.5 บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม จํากัด
2.6 บริษัท  อีจิชเทค จํากัด
2.7 หางหุนสวนจํากัด  รักษวัฒนธรรมเชียงใหม

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ี
ประชุม จํานวน 3 ทาน  ดังนี้

1) นายนเรศ ฝปากเพราะ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม เกษตรจังหวัดนาน

2) นายธีรรรัฐ ไชยเทพ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินตาก

3) นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห  สาขา

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาถนน

นิมมานเหมินทร
1.2 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน)ประธานในท่ีประชุม แจง

1) นโยบายรัฐบาลไทยนิยม ยั่งยืน เปนเรื่องของการทําใหความตองการ ปญหา
หรือสิ่งท่ีประชาชนมีความประสงคไดรับการแกไขอยางเปนระบบ ในการขับเคลื่อนจะมีทีมวิทยากร
ระดับตําบลลงไปทําประชาคมในทุกหมูบาน รวมท้ังในเขตเทศบาล เพ่ือหาความตองการ หาปญหาของ
ประชาชน อาจารยวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเลาในท่ีประชุมมอบนโยบาย เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ
2561 วา พระเจาอยูหัว เสด็จไปเยี่ยมราษฎร พระองคทานประทับนั่งคุยกับประชาชนเพ่ือใหไดรูวา
ประชาชนมีความตองการอะไร  พระองคทานนํามาใชเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีครั้งหนึ่ง

พระองคทาน...
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พระองคทานเสด็จไปเยี่ยมบานประชาชน พระองคทานจะประทับนั่งบนพ้ืน ประชาชนไมยอมจะใหพระองค
ทานประทับนั่งบนเกาอ้ี แตพระองคทานไมยอมเชนกัน สาเหตุท่ีพระองคทานไมประทับเกาอ้ี  พระองคทาน
ไดตรัสไว วา เพราะประชาชนยากจน พระองคทานตองอยูกับประชาชน ท่ีประชาชนยากจนเพราะประชาชน
ไมมีความรู ไมเขาถึงสิทธิเสรีภาพตางๆ ท่ีจําเปนของประชาชน สุดทายคือนําไปสูการท่ีมีประชาธิปไตยท่ี
เขมแข็ง การท่ีรัฐบาลทํานโยบายไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือจะดูวาประชาชนตองการอะไร จะนํามาแกไขท่ีตนเหตุ
ของความตองการ เม่ือทีมตําบลสรุปความตองการของประชาชนเสร็จแลวจะไดแจงเวียนทุกสวนราชการ
ไดรับทราบ  เพ่ือจะไดวางแผนวาตองทําอะไรตอไป เปนเรื่องท่ีอยากจะฝากใหทุกสวนราชการเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหา และสนองความตองการของประชาชน บางครั้งอาจจะไมใชปญหาแตเปน
ความตองการของประชาชน

2) ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือเลาใหฟงวา
เศรษฐกิจเชียงใหมขณะนี้ราคาผลผลิตหลายชนิดโดยเฉพาะพืชมีหัวอยูใตดินกําลังอยูในสภาวะท่ีคอนขาง
มีปญหา ตองขอบคุณสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ท่ีพยายามจะแกไขพืชหลายชนิดท่ีราคาตกต่ํากวาปท่ีผานแลว  อาจจะเกิดปญหาหลายๆ ประการ ปญหาหนึ่ง
ท่ีพบคือ นายอําเภอแมวางไดสงขอมูลเรื่องหอมวาปลูกพันธุท่ีตลาดไมตองการ  คงตองถามหนวยงาน
ท่ีไปสงเสริมการปลูกวาไดไปดูพันธุใหเกษตรกรหรือไม ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรตองชวยกัน
สํานักงานพาณิชยจังหวัดตองหารือกับสํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในการเปดตลาด
ใหประชาชนนําสินคามีคุณภาพมาขายท่ีศาลากลางจังหวัด

3) ภัยแลงขอแยกเปนในระบบชลประทานและนอกระบบชลประทาน ในระบบ
ชลประทานตองขอบคุณอากาศท่ีปนี้ มีฝนตกเยอะ การจัดการระบบน้ํายังคงเหมือนเดิมขอใหอําเภอ
มอบหมายปลัดอําเภอแจงประชาชนท่ีอยูในเขตชลประทานทราบดวย  โครงการชลประทานจังหวัดไดจัด
ประชุมแตมีปลัดอําเภอเพียง 2 คน สวนกลุมผูใชน้ํามารวมประชุมครบ จะเห็นไดวาเราขาดความสนใจ
เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความเปนอยูของประชาชน ตองทําความเขาใจกับประชาชนในระบบชลประทาน
สิ่งท่ีสําคัญคือการรักษากติกา  นอกระบบชลประทานขอใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สํานักงานเกษตรจงัหวัด ชวยตรวจสอบพ้ืนท่ีใดมีแนวโนมท่ีจะขาดแคลนน้ําตองหามาตรการปองกันกอนเปน
ปญหาและตองแกไข  ขอฝากหนวยงานในพ้ืนท่ีทุกหนวยงานชวยกันดูโดยเฉพาะน้ําอุปโภค บริโภค รัฐบาล
ใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องภัยแลง ตองชี้แจงและทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งแตอําเภอเมือง
เชียงใหมไปจนถึงจังหวัดลําพูน

4) เรื่องหมอกควันและไฟปาขณะนี้จังหวัดเชียงใหมกําลังถูกจับตามอง จากการ
วิเคราะหสถานการณจุดความรอนสูงท่ีสุดนาจะเปนปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ในเรื่อง
จุดความรอนในเดือนกุมภาพันธเปนอันดับท่ี 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดตาก  ในทีมตําบล หมูบานท่ี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดไดวางแผนไวสนับสนุนในการทําแนวกันไฟ
ขอใหดําเนินการอยางรวดเร็ว มองวาการเกิดจุดความรอนมีความสําคัญนอยกวาการเกิดหมอกควัน
เพราะหมอกควัน มีผลกระทบตอประชาชน การเกิดคา PM10 เกิดจากฝุนละอองท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีเยอะ ขอ
ความรวมมือวาบริเวณท่ีมีเครื่องตรวจวัดคาฝุนละอองอยาไปจอดรถใกลบริเวณนั้น หรือติดเครื่องยนตไว
นานๆ ขอบคุณสํานักงานเกษตรจังหวัดในเดือนกุมภาพันธในพ้ืนท่ีทําการเกษตรเกิดไฟไหมเล็กนอย พ้ืนท่ีของ
แขวงทาง หลวงชนบทเกิดไฟไหมเล็กนอย แตจะเกิดไฟไหมหนักในพ้ืนท่ีปาไม ท้ังปาสงวนและปาอนุรักษ
ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2561 จะเปนการหามเผาเด็ดขาด บางจังหวัดเชน ลําพูนมีฝนตกชวยลดฝุนละออง
สําหรับเชียงใหมมีฝนนอย ขณะนี้คาฝุนละออง 114 (µg/m3) ใกลจะ 120 (µg/m3) ขอใหชวยกันควบคุมใหดี

การเผาของประชาชน...
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การเผาของประชาชนตองยอมรับอยางหนึ่งวาเปนวิถีชีวิตของเขาจะไปหามเผาก็จะเกิดการตอตาน
ทําอยางไรใหเกิดความสมดุลระหวางคุณภาพอากาศกับคุณภาพชีวิตของเรา ขอใหนายอําเภอ หนวยงาน
ดานการเกษตร  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ ชวยกันลาดตระเวน ทําแนวกันไฟ การดับไฟ ขอให
ดําเนินการอยางเขมแข็ง พ้ืนท่ีใดมีจุด Hot Spot เพ่ิมข้ึนใหเชิญมาชี้แจงตอคณะกรรมการ ปท่ีผานมาพ้ืนท่ี
เผาไหมประมาณ ๘ แสนกวาไร คาอากาศเกินมาตรฐาน 4 วัน อยากใหพ้ืนท่ีเผาไหมลดลงจะไดมี
นักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวท่ีเชียงใหมมากข้ึน
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น
เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 31 หนา โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในท่ีประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2561 ท้ังนี้ มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม จํานวน 5 แหง
คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม   สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
สํ านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม  เขต6
โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงานการประชุมดังกลาวแลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2561
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นางนวอร

เดชสุวรรณ) เศรษฐกิจโลกเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวตอเนื่องท่ีรอยละ 3.1 กลุมยูโรขยายตัวตอเนื่อง
จากภาคการผลิตท่ีรอยละ 2.3 สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจดีตอเนื่องจากภาคการผลิต ภาคบริการ และแรงงาน
ท่ีรอยละ 2.5 จีนชะลอลงเล็กนอยท่ีรอยละ 6.4 ญี่ปุนขยายตัวจากอุปสงคในประเทศมีสินคาสงออกดีข้ึน
คนญี่ปุนเชื่อมันในเศรษฐกิจมีการจับจายใชสอยมากข้ึนท่ีรอยละ 1.3 เศรษฐกิจเอเชียไมรวมจีนขยายตัว
ธนาคารกลางสวนใหญคงนโยบายการเงินผอนคลาย อัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 1.25-1.50
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวการสงออกขยายตัวตอเนื่องและกระจายตัวในหลายหมวดสินคา การบริโภค
เอกชนขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป การลงทุนภาครัฐเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ แมบางสวนจะลาชาบาง
การทองเท่ียวดีตอเนื่องตามนักทองเท่ียวจีนมีการเปดเสนทางการบินใหม การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม
ฟนตัว  โดยเฉพาะเครื่องจักรอุปกรณ  อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ํา ปจจัยเสี่ยงป 2561 ตางประเทศความไม
แนนอนของนโยบายการคาของสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงดานรัฐศาสตรในประเทศ การใชจายอาจขยายตัว

ไมไดมาก...
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ไมไดมากเทาท่ีคาด หากกําลังซื้อไมกระจายตัวเทาท่ีควร  เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2561 ขยายตัว
รายไดเกษตรกรขยายตัวจากผลผลิตออยและขาว อุตสาหกรรมขยายตัวจากการสีขาว น้ําตาล แปรรูปเกษตร
และอิเล็กทรอนิกส ดานการทองเท่ียวยังขยายตัวดี แมชะลอบางเพราะตรุษจีนปนี้เลื่อนเปนกุมภาพันธ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑ การบริโภคภาคเอกชนยังไมกระจายตัว ภาพรวมกําลังซื้อยังไมเขมแข็ง
การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว กอสรางทรงตัว สวนนําเขาเครื่องจักรเพ่ิม การสงออกขยายตัว ท้ังการสงออก
ชายแดน และมิใชชายแดน  เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมเดือนมกราคม 2561 ขยายตัว ภาคการทองเท่ียว
ขยายตัวในเกณฑพิจารณานักทองเท่ียวเกาหลีและยุโรปสวนจีนลดลงชั่วคราว เพราะการเหลื่อมเดือนของ
เทศกาลตรุษจีน การใชจายภาครัฐกลับมาขยายตัวและเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจ การใชจาย
ภาคเอกชนทรงตัวการใชจายกระจุกตัวในสินคาคงทนสะทอนจากยอดจดทะเบียนยานยนตเพ่ิมข้ึน สวน VAT
คาปลีกยังไมดีนัก  ดานการเงินยอดคงคางสินเชื่อชะลอลงสวนยอดคงคางเงินฝากของธนาคารพาณิชยเพ่ิมข้ึน
ตอเนื่อง

ประชาสัมพันธ 1) ตอไปนี้ผูใชบริการทางการเงินกับธนาคารสามารถเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑทางการเงินไดงายๆ ผานเว็บไซต www.1213.com สามารถเรียกดูขอมูลไดทุกธนาคาร 2) โปรด
ระวังการแอบอางชื่อแบงกชาติเพ่ือตรวจสอบบัญชีเงินฝาก แบงกชาติไมไดทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ กับ
ประชาชนจึงไมมีการใหประชาชนโอนเงินมายังแบงกชาติโดยตรงเพ่ือตรวจสอบหรือยืนยันขอมูลใดๆ
โดยท่ัวไปการตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีเงินฝากเปนการตรวจสอบเสนทางการเงินประชาชนไมตอง
โอนเงินเขามาเพ่ือตรวจสอบ ขณะนี้แบงกชาติไมมี Line Account ดังนั้น Line Account ใดๆ ท่ีใช Logo
และชื่อธนาคารแหงประเทศไทย หรือ BANK OF THAILAND จึงเปนการหลอกลวงหากมีขอสงสัยหรือตองการ
รองเรียนสามารถติดตอไดท่ีศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน โทร 1213 3) Banking Agent ประชาชน
มีทางเลือกในการทําธุรกรรมดวยราคาท่ีถูกลงผานชองทางตางๆ ไดหลากหลาย สะดวกและตรงตามความ
ตองการมากข้ึน ธนาคารพาณิชยบริหารจัดการชองทางใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเด็นหลัก
ท่ีปรับปรุง ใหความยืดหยุนและคลองตัวแกธนาคารไทยพาณิชยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและชองทางการ
ใหบริการ ธนาคารสาขาท่ัวไป สาขา/เครื่องอิเล็กทรอนิกส เชน ATM CQM VTM Mobile/Internet banking
ลดข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือใหธนาคารไทยพาณิชยปรับตัวไดเร็วข้ึน เชน สามารถปรับรูปแบบสาขา วัน
เวลาทําการใหเหมาะสมและตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมไดดีข้ึน ประชาชนไดรับบริการ
ท่ีดีข้ึน ตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ขยายประเภทของตัวแทนและธุรกรรมใหหลากหลาย เพ่ือเปน
ชองทางในการใหบริการแกประชาชนโดยเฉพาะรายยอย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวการณคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางรัชนีพร  มาลัย) ผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561 ภาพรวมงบประมาณท่ีไดรับ 20,245.19 ลานบาท เบิกจายแลว
12,745.94 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 62.96 สูงกวาเปาหมายรอยละ 10.67 มีผลการเบิกจายเปน
ลําดับท่ี 2 ของประเทศ  แยกเปนงบประจํา 10,051.17 ลานบาท เบิกจายแลว 9,247.63 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 92.01 สูงกวาเปาหมายรอยละ 37.01 งบลงทุน 10,194.02 ลานบาท เบิกจายแลว
3,498.31 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 43.11 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 8.79 มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 8
ของประเทศ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 2,653.11 ลานบาท เบิกจายแลว 1,279.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ
48.23

การรับเงิน...
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การรับเงินและการนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส (กค 0402.2/ว65
ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561) ทุกสวนราชการรับจายเงินเปนอิเล็กทรอนิกส ท้ังหมดท่ัวประเทศตั้งแตวันท่ี
27 มีนาคม 2561 เปนตนไป  กรณีสวนราชการดําเนินการยังไมแลวเสร็จทีมงานหมอคลังอุนใจจะเปน
ผูชวยเหลือใหคําแนะนํา

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
บัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนหนึ่งกิจกรรมของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอเนื่องจาก
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ คือการสง เสริมดานอาชีพ ขอให ทําความเขาใจวาหลังจากลงทะเบียนซ้ํ า
จะมีการสอบถามวาท่ีมีรายไดนอยเกิดจากสาเหตุอะไร และระบบของการคลังประชาชนจังหวัดเชียงใหม
ท่ีเปนคนไทยประมาณ 1.6 ลานคน มีรายไดนอยประมาณ 306,000 กวาคน  สั่งจายเงินทางบัญชีท้ังหมด
ตองมีการปองกันเรื่องการทุจริต ปญหาคือการไมใชระบบทําใหมีความเสี่ยง  ใหทุกหนวยงานท่ีมีการจายเงิน
สวัสดิการตางๆ คํานึงถึงความถูกตองและถูกระเบียบ ทําใหผูมีรายไดนอยและผูไดรับเงินสวัสดิการตางๆ
ไดรับเงินตามจํานวนทุกราย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ภาพรวมงบประมาณของ

จังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  1) งบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม จํานวน 16 โครงการ
เปนเงิน 379,256,300 บาท  แบงเปนงบดําเนินงานรายจายประจํา 123,888,500 บาท รายจายลงทุน
245,367,800บาท รายจายอ่ืนๆ 10,000,000 บาท 2) งบแผนพัฒนาภาคเหนือ จํานวน 6 โครงการ
เปนเงิน 298,976,400 บาท แบงเปนรายจายประจํา 105,426,400 บาท รายจายลงทุน
193,550,000 บาท การเบิกจายโครงการงบแผนพัฒนาจังหวัด (งบลงทุน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน
107 กิจกรรม เปนเงิน 250,053,400 บาท คิดเปนรอยละ 65.93 อําเภอ 106 กิจกรรม ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมท่ี 1  1 กิจกรรม เบิกจายแลว 7,002,099 บาท คิดเปนรอยละ 1.85 กอหนี้ผูกพันแลว
114,312,412.53 บาท คิดเปนรอยละ 30.14 โครงการทดแทนโครงการท่ียกเลิก 33,034,260 บาท
คิดเปนรอยละ 8.71 โครงการท่ีขอใชเงินเหลือจาย 43,492,400 บาท คิดเปนรอยละ 11.47 คางกอหนี้
ผูกพัน 52,212,228.47 บาท คิดเปนรอยละ 13.76 การเบิกจายโครงการงบแผนพัฒนาจังหวัด
(งบดําเนินงาน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 44 กิจกรรม เปนเงิน 119,202,900 บาท เบิกจายแลว
5,236,517.37 บาท คิดเปนรอยละ 1.38 กอหนี้ผูกพันแลว 604,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.16 อยู
ระหวางดําเนินการ 108,676,782.63 บาท คิดเปนรอยละ 28.65 ยกเลิกกิจกรรม 4,685,600 บาท
คิดเปนรอยละ 1.24 สรุปผลการเบิกจายท้ังสิ้น 12,238,616.37 บาท คิดเปนรอยละ 3.22 เปนอันดับท่ี
68 ของประเทศ  โครงการงบแผนพัฒนาภาคเหนือ (งบลงทุน) จํานวน 1 โครงการ 6 กิจกรรม เปนเงิน
193,550,000 บาท อยูระหวางดําเนินกิจกรรม จํานวน 6 กิจกรรม เปนเงิน 193,550,000 บาท
โครงการงบแผนพัฒนาภาคเหนือ (งบดําเนินการ) จํานวน 5 โครงการ 7 กิจกรรม เปนเงิน 105,426,400
บาท อยูระหวางดําเนินกิจกรรม จํานวน 6 กิจกรรม เปนเงิน 93,603,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.31
ยกเลิกโครงการ จํานวน 1 กิจกรรม เปนเงิน 11,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.68 เงินเหลือจาย
(การปรับลดงบประมาณ) เปนเงิน 823,400 บาท คิดเปนรอยละ 0.27   3) โครงการกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณท่ีไดรับ 424,048,200 บาท  แบงเปนงบลงทุน 301,491,600 บาท

เปนรอยละ...
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เปนรอยละ 71.10 ยังไมมีผลการเบิกจาย งบดําเนินงาน 116,756,600 บาท  คิดเปนรอยละ 27.53
ผลการเบิกจาย 4,604,466.73 บาท คิดเปนรอยละ 3.94 รายอ่ืนๆ 5,800,000 บาท คิดเปนรอยละ
1.37 ผลการเบิกจาย 1,374,790.89 บาท คิดเปนรอยละ 23.70 เบิกจายรวมท้ังหมด 5,979,257.62
บาท คิดเปนรอยละ 1.41

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
งบลงทุนยังไมมีการจาย งบดําเนินงานเบิกไดรอยละ 3 ใหสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1
เรงรัดดวย สําหรับโครงการหลวงดอยคําใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเรงดําเนินการใหทันการรับเสด็จในเดือน
เมษายนนี้ดวย หากโครงการติดขัดตรงสวนใดใหนําโครงการมาหารือกับหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
จะไดหาวิธีการใหเร็วข้ึน ท้ังนี้ใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ  สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือ
ตอนบน 1 ขอใหติดตามเรื่องนี้เปนพิเศษ เนื่องจากเปนโครงการท่ีมีการกราบบังคมทูลเม่ือครั้งท่ีเสด็จฯ
อําเภออมกอย สํานักงานเกษตรจังหวัดถือวาเปนหนวยงานสําคัญท่ีตองทําใหสําเร็จและตองถูกระเบียบ
คนท่ีเดือดรอนคือประชาชนท่ีเราตั้งใจจะดูแล ไดมีการเจรจาของบประมาณในสวนนี้มา ประชาชนรับทราบ
วามีโครงการนี้แตหนวยงานดําเนินการชา ตองชวยกันพิจารณาอยาใหเกิดผลกระทบกับประชาชน ขอให
หนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการเพราะสวนใหญเปนเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิตของประชาชน
สวนอําเภอใดท่ีเบิกจายแลว ใหดูระเบียบวาตองตรวจรับดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย) คาดหมายลักษณะ

อากาศเดือนมีนาคม 2561 ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนจากประเทศจีน
ยังคงแผลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือเปนชวงๆ มีอากาศเย็นในตอนเชา สวนในตอนกลางวันจะมีอากาศ
รอนเกือบท่ัวไป ครึ่งหลังของเดือน จะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเปนชวงๆ และจะมีลมใตหรือลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ภาคเหนือมีอากาศรอนอบอาว และ
มีอากาศรอนจัดหลายพ้ืนท่ีในบางวัน อุณหภูมิสูงท่ีสุด 40-42 องศาเซลเซียส อาจมีฝนไดบางชวงในชวง
ครึ่งหลัง โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพ้ืนท่ี ปริมาณฝน 15-35 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝนตก
2-5 วัน อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส
ขอควรระวัง ในบางชวงอาจจะมีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ทําใหภาคเหนือเกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมและโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพ้ืนท่ี กอใหเกิด
ความเสียหายตออาคารบานเรือนและสวน ไร นาได คาดหมายลักษณะฤดูรอนปนี้ของประเทศไทย คาดวา
จะเริ่มตนประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ซึ่งชากวาปกติ 1-2 สัปดาห และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม ลักษณะอากาศจะไมรอนมากนัก อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยคาดวาจะใกลเคียงกับคาปกติและ
ใกลเคียงกับปท่ีแลว สําหรับปริมาณฝนจะใกลเคียงถึงสูงกวาคาปกติเล็กนอย แตอยางไรก็ตาม ชวงฤดูรอน
มักจะเกิดพายุฤดูรอนในหลายพ้ืนท่ี โดยมีลักษณะพายุฝนฟาคะนอง และลมกระโชกแรงรวมท้ังอาจมีลูกเห็บ
ตกไดในบางแหง ซึ่งสภาวะดังกลาวอาจกอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนผลผลิต
ทางการเกษตร สําหรับปริมาณฝนท่ีตกในชวงฤดูรอนนี้ มีไมเพียงพอตอความตองการในหลายพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแลงซ้ําซากนอกเขตชลประทาน ดังนั้นประชาชนจึงควรประหยัดน้ําและใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด และเตรียมการปองกันพายุฤดูรอนดังกลาวดวย ระยะแรก ปลายเดือนกุมภาพันธ – กลางเดือนมีนาคม

จะมีอากาศ...
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จะมีอากาศรอนเกือบท่ัวไป ในตอนกลางวันกับจะหมอกหนาหลายพ้ืนท่ีในบางวัน บริเวณภาคเหนือยังคงมี
อากาศเย็นในตอนเชา เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุม
เปนระยะๆ กลางเดือนมีนาคม – ปลายเดือนเมษายนจะมีอากาศรอนอบอาวเกือบท่ัวไปและมีอากาศรอนจัด
บางแหงในบางวัน อุณหภูมิสูงท่ีสุด 40 40 องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน
ลําปาง แพร นาน ตาก อุตรดิตถ สุโขทัย กําแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ และพิจิตร อยางไรก็ตาม มักจะ
เกิดพายุฤดูรอนหลายพ้ืนท่ีในบางชวง โดยจะมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงรวมท้ังอาจมีลูกเห็บตกลงมา
ได ซึ่งจะชวยคลายความรอนลงไปได เนื่องจากจะมีลมใตหรือลมตะวันออกเฉียงใตพัดความชื้นจากอาวไทย
เขามาปกคลุมเกือบตลอดชวง ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ําเปนระยะๆ ปลายเดือนเมษายน– ครึ่งแรก
ของเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศรอนอบอาวเกือบท่ัวไปและมีอากาศรอน
จัดในบางแหงในบางวันกับมีฝนฟาคะนองในหลายพ้ืนท่ี เนื่องจากลมใตหรือลมตะวันออก-เฉียงใตท่ีพัด
ปกคลุม จะเริ่มเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันตกเฉียงใตแทน ขอควรระวัง อัคคีภัยและไฟปา ในชวงฤดูรอนนี้
ลักษณะอากาศจะเอ้ืออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาไดงาย ประชาชนจึงควรระมัดระวังการใชเชื้อเพลิง
ในการทํากิจกรรมตางๆ ดวย พายุไซโคลน ชวงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อาจจะมีหยอม
ความกดอากาศต่ํากอตัวข้ึนบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุดีเปรสชั่นและพายุไซโคลน
โดยมีการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอยไปทางตะวันออกและอาจเขาใกลดานตะวันตกของภาคเหนือ
อาจกอใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได คาดหมายป 2561 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือน
กุมภาพันธ 36-38 องศาเซลเซียส เดือนมีนาคม 39-41 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน 40-42 องศา
เซลเซียส และเดือนพฤษภาคม 40-43 องศาเซลเซียส
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล  มานะสัมพันธสกุล )

สถานการณแหลงน้ําชลประทาน เข่ือนแมงัดสมบูรณชลน้ําไหลเขาอาง 7 วันท่ีผานมา 0.03 ลาน ลบ.ม.
ทําใหมีปริมาณน้ําในอาง 236 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 89 ของความจุอาง ปริมาณน้ําลดลงจากสัปดาห
ท่ีผานมา 6 ลาน ลบ.ม. มีการระบายน้ํา 7 วันท่ีผานมา 5.4 ลาน ลบ.ม. เข่ือนแมกวงอุดมธารา น้ําไหล
เขาอาง 7 วันท่ีผานมา 2 ลาน ลบ.ม. ทําใหมีปริมาณน้ําในอาง 106 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 40 ของ
ความจุอาง ปริมาณน้ําลดลงจากสัปดาหท่ีผานมา 2 ลาน ลบ.ม. มีการระบายน้ํา 7 วันท่ีผานมา 4.1 ลาน
ลบ.ม. อางเก็บน้ําขนาดกลางจังหวัดเชียงใหม 12 แหง น้ําไหลเขาอาง 7 วันท่ีผานมา 0.2 ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ํา 65 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 75 ปริมาณน้ําลดลงจากสัปดาหท่ีผานมา 2 ลาน ลบ.ม.
ในปนี้มีปริมาณน้ําในอางมากกวาปท่ีผานมา 23 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดเล็กจังหวัด
เชียงใหม  จํานวน 101 แหง 52,412,500 ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ําปจจุบันคิดเปนรอยละ 71.31
ความตองการใชน้ํา 1) น้ําประปาอุปโภค-บริโภค 47 ลาน ลบ.ม./สัปดาห 2) รักษาระบบนิเวศทายน้ํา 19
ลาน ลบ.ม. ในชวงฤดูแลง 3) การเกษตร แผนการเพาะปลูก 44,196 ไร 4) อุตสาหกรรม การทองเท่ียว
ในชวงสงกรานต 0.5 ลาน ลบ.ม. น้ําตนทุนท่ีมี เข่ือนแมงัดสมบูรณชล 236 ลาน ลบ.ม. มากกวาปท่ีผานมา
79 ลาน ลบ.ม. สงน้ําแลว 30 ลาน ลบ.ม. เข่ือนแมกวงอุดมธารา 106 ลาน ลบ.ม. มากกวาปท่ีผานมา
11 ลาน ลบ.ม. สงน้ําแลว 40 ลาน ลบ.ม. อางเก็บน้ําขนาดกลาง 16 แหง สําหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูก
37,802 ไร 82 ลาน ลบ.ม. สงน้ําแลว 13 ลาน ลบ.ม. อางขนาดเล็ก 163 แหง 68 ลาน ลบ.ม.

สงน้ําแลว...
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สงน้ําแลว 3 ลาน ลบ.ม. ฝายแมแตงมีปริมาณน้ําดีกวาปท่ีผานมารอยละ 30 สถานการณน้ําทาแมงัดสะสม
มากกวาป 2560 รอยละ 17 น้ําทาแมกวงสะสมมากกวาป 2560 รอยละ 12 น้ําทาแมแตงสะสมมากกวา
ป 2560 รอยละ 30 น้ําทาแมน้ําปงมากกวาป 2560 รอยละ 80 ความตองการใชน้ําอุปโภค-บริโภค
สําหรับประปา 8 สถานี มีดังนี้ 1) ประปาแมแฝก 30,000 ลบ.ม./สัปดาห 2) ประปาแมแต 240,000
ลบ.ม./สัปดาห 3) ประปาแมริม 120,000 ลบ.ม./สัปดาห 4) ประปาอุโมงค 210,000 ลบ.ม./สัปดาห
5) ประปาบานทอ 210,000 ลบ.ม./สัปดาห 6) ประปาปาแดด 210,000 ลบ.ม./สัปดาห 7) ประปา
ลําพูน 110,000 ลบ.ม./สัปดาห 8) ประปาจอมทอง 20,000 ลบ.ม./สัปดาห  รวมฤดูแลง 21 ลาน ลบ.ม.
หรือ 1.02 ลาน ลบ.ม./สัปดาห   สถานการณปจจุบัน 26 กุมภาพันธ 2561 น้ําไหลเขาอาง 3 เดือน
14 ลาน ลบ.ม. รวมมีน้ํา 244 ลาน ลบ.ม. แบงการใชงานเปน 3 สวน คือ น้ําใชในพ้ืนท่ีโครงการแมแฝก-
แมงัด 75 ลาน ลบ.ม. ใชไปแลว 18 ลาน ลบ.ม. คงเหลือ 57 ลาน ลบ.ม. น้ําใชในพ้ืนท่ีลุมน้ําปง 95
ลาน ลบ.ม. ใชไปแลว 13 ลาน ลบ.ม. คงเหลือ 82 ลาน ลบ.ม. สนับสนุนชวงวิกฤต และสํารองไวใชกรณี
ฝนท้ิงชวง 74 ลาน ลบ.ม. เพ่ิมเปน 89 ลาน ลบ.ม. เนื่องจากมีน้ําไหลเขา 14 ลาน ลบ.ม. แผน/ผลการ
จัดสรรน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน ปริมาณน้ํา 95 ลาน ลบ.ม. สงแลว 5 รอบเวร 13 ลาน ลบ.ม. คงเหลือ 18
รอบเวร 82 ลาน ลบ.ม. ประเด็นปญหาพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะมีปญหาไดแก สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบริเวณท่ีทอง
แมน้ําปงลาดชัน เก็บกักน้ําไมได 4 สถานี  คือ สถานีบานแทนคําเหนือประตูระบายน้ําวังปาน  สถานีบาน
ทุงหมากหนุมทายประตูระบายน้ําวังปาน สถานีบานทาหลุก 1 ทายประตูระบายน้ําวังปาน สถานีบานสบแปะ 1
ทายประตูระบายน้ําแมสอย แนวทางแกไข สรางฝายกระสอบทรายชั่วคราวในแมน้ําปง หรือขุดลอกเพ่ือ
เก็บกักน้ําไวสําหรบัสูบใชได 1 สัปดาห
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 แผนปฏิบัติการฝนหลวง
ผูแทนศูนยปฏิบัติการฝนหลวง น้ําเสนอ 1) แผนการปองกันและแกไขปญหา

ภัยแลง ระยะท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561 เปนชวงชิงสภาพอากาศในการเปดหนวย
ปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว เพ่ือปองกันและแกไขภัยแลง และเติมน้ําตนทุนใหเข่ือน ระยะท่ี 2 เดือน
มีนาคม – เมษายน 2561 ชวงชิงสภาพอากาศในการเปดหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือปองกันและแกไขภัย
แลง และเติมน้ําตนทุนใหเข่ือน ระยะท่ี 3 เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2561 ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือ
ปองกันและแกไขภัยแลง รวมท้ังเพ่ือการเกษตร และเติมน้ําตนทุนใหเข่ือนชวงสิงหาคม – ตุลาคม 2561
2) แผนการบรรเทาปญหาหมอกควันและไฟปาเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 โครงการความรวมมือ
กองทัพอากาศวิจัยปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561  3) แผนการเติมน้ําตนทุนให
เข่ือนกักเก็บเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม จะรับผิดชอบพ้ืนท่ี
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน พ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือน
ภูมิพล  เข่ือนสิริกิติ์  เข่ือนแมกวงอุดมธารา เข่ือนแมงัดสมบูรณชล เข่ือนก่ิวลม เข่ือนก่ิวคอหมา เข่ือนแมมอก
สรุปการผลดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันท่ี 1 – 21 ตุลาคม 2561 บินปฏิบัติการ
12 วัน มีฝนตก 12 วัน จํานวน 51 เท่ียวบิน 92.45 ชั่วโมงบิน ใชสารฝนหลวง 51 ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชน
4 จังหวัด 12 อําเภอ 3 เข่ือน คือ เชียงใหม ลําพูน นาน อุตรดิตถ ในพ้ืนท่ีเข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือน
แมกวงอุดมธารา

ผูวาราชการจังหวัด...
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ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
กลางเดือน-ปลายเดือนมีนาคม จะมีพายุฤดูรอนในหลายพ้ืนท่ีตองระมัดระวัง สําหรับเรื่องน้ําใหนายอําเภอ
ดูแลดวย เพราะสําคัญคือตองเปนไปตามกติกาท่ีตกลงกันไว  เคยมีปหนึ่งน้ําไมพอใช มีการแอบไปเปดประตู
ระบายน้ําเพ่ือจะระบายน้ําเขาพ้ืนท่ีสงผลใหพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ขาดแคลนน้ํา ประจําตองขอกําลังทหารจากมณฑล
ทหารบกท่ี 33 ไปยึดกุญแจกลับคืน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 แผนดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2561

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายชานนท  คําทอง) การดําเนินงานท่ีผานมา 1) ประกาศจังหวัดเชียงใหมลงวันท่ี 25 มกราคม 2561
ลงนามโดย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กําหนดชวงเวลาหามเผาทุกชนิดอยางเด็ดขาดในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม 2) กิจกรรมการรณรงคและซักซอมดับไฟปา ประจําปงบประมาณ 2561 ณ สนามรามัญวงศ
กองพลทหารราบท่ี 7 อําเภอแมริม โดยมี พลโท วิจักขฐ สิริบรรสพ แมทัพภาคท่ี3 เปนประธานการจัด
กิจกรรมรณรงค Kick off รวมดวยนายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต และหนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตํารวจ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประชาอาสา นายอําเภอ รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายเก่ียวกับเรื่องของชุดอุปกรณในการปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา 3) เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2561 นางสุวรรณา เตียรถสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ พรอมดวยนายพุฒิพงษ  ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในการประชุม
คณะทํางาน ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 3/2561 ณ หองศูนยอํานวยการฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
4) สถานการณปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมไดมีประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 25 มกราคม 2561 กําหนด
ชวงเวลาหามเผา ทุกชนิดอยางเด็ดขาดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ในข้ันตอนการรับมือ ภายใตชื่อ “๕๑ วัน
ไมเผา เพ่ือเชียงใหม ไรหมอกควัน” ระหวาง ๑ มีนาคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ จุดความรอนสะสม 9
จังหวัดภาคเหนือป 2561 จํานวน 1,033 จุด จังหวัดเชียงใหมพบจํานวน 191 จุด

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
1) ขอเนนย้ําไปทางหนวยปฏิบัติท้ังอําเภอ หนวยงานปาไม อุทยาน เรื่องในพ้ืนท่ีปาไมโดยหลักการแลว
ถาไมมีการพัฒนาเจาหนาท่ีจะเปนผูดําเนินการลดปจจัยเสี่ยงท่ีเรียกวาการชิงเผา การลดเชื้อเพลิงไมให
มากเกินไป ถาเปนคนอ่ืนจะเรียกวาการลักลอบเผาตองแจงความดําเนินคดี  ตํารวจภูธรภาค 5 ไดสั่งการ
ไปยังสถานีตํารวจภูธรในสังกัดและมีรางวัลนําจับ 3,000 บาท ตองแจงความทุกกรณี เพ่ือดําเนินการ
หาผูกระทําผิดกันตอไป ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2561 เปนตนไป ขอใหดําเนินการตามมาตรการอยางเขมขน
2) หมูบานเสี่ยงมีอยู 2 ประเภท คือ เสี่ยงมาก มี 40 ชุมชน 261 หมูบาน กับหมูบานเสี่ยงปานกลาง
2,066 หมูบาน ขอใหนายอําเภอ หนวยงานปาไม อุทยาน ตองวางแผนบริหารจัดการใหดีหลังจากประชุม
นายอําเภอแลวเสร็จในวันพรุงนี้จะหารือในเรื่องดังกลาว 3) เนนย้ําตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2561 เรื่อง
การลาดตระเวน การทําแนวกันไฟ ปนี้การจัดตั้งงบประมาณใหพ้ืนท่ีเสี่ยงตางๆ ใชตามความเปนจริง
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จังหวัดเชียงใหมประสบผลสําเร็จจากการจัดชุดลาดตระเวน หากพ้ืนท่ีใดพบจุดเผาไหม จุด Hot Spot และ
หมอกควันมากตองมาหารือเปนรายพ้ืนท่ี ใหปลัดอําเภอลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน พ้ืนท่ีไหน อําเภอไหนปาไม
ยังไมมีประสิทธิภาพหรือหนวยดับไฟยังไมทํางานใหรายงาน ตอนนี้คา Hot Spot ยังสูงเปนอันดับ 2 ของประเทศ
จังหวัดเชียงใหมไดจัดกิจกรรมแขงขันกอลฟการกุศล  ในวันท่ี 10 มีนาคม 2561 ณ สนามกอลฟแมโจ
เพ่ือหารายไดเขากองทุนหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม หลังจากวันท่ี 26 มีนาคม 2561 จะมีฝนตก
ก็ใหเริ่มทําฝาย วัสดุใหหมูบานทําเอง ใชเงินใหถูกตองตามระเบียบถึงแมจะเปนเงินนอกงบประมาณ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล)

1) โรควัณโรค ในป 2561 จังหวัดเชียงใหมพบผูปวยวัณโรค จํานวน 218 ราย พบผูเสียชีวิต 19 ราย
อาการสงสัยวัณโรค ไอติดตอกันเกิน 2 สัปดาห และอาการอ่ืนๆ ท่ีอาจพบ ไดแก ไอแหงๆ หรือไอมีเสมหะ
หรือไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหนาอก  เหนื่อยหอบ ไขต่ําๆ  ตอนบายหรือคํ่า เบื่ออาหาร น้ําหนักลด
ออนเพลีย เหงือ่ออกมากผิดปกติ ตอนกลางคืน ติดตอกัน 3 สัปดาห ภายใน 1 เดือน ประเด็นเสนอเพ่ือแกไข
ปญหาวัณโรค ป 2561 กรณีพบผูปวยในกลุมอายุวัยเรียน ในสถานศึกษาขอความรวมมือผูสถานศึกษา ครู
และหนวยงานควบคุมโรคในพ้ืนท่ีสอบสวนควบคุมโรคฯ ตามข้ันตอน ประชุมชี้แจงใหความรูเรื่องวัณโรค
คนหาผูสัมผัส จัดสิ่งแวดลอมใหมีการระบายอากาศท่ีดี ตรวจสุขภาพ แจงผล วางแผน เฝาระวังปองกันตอเนื่อง
สถานศึกษา ทํา BCD กอนเปดภาคเรียน x 2 ครั้ง สถานศึกษาประชาสัมพันธความรูเรื่องวัณโรค สมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง กรณีผูปวยไรบาน ไรสิทธิรักษาพบมีอาการสงสัยวัณโรค ใหสงตรวจคัดกรองวัณโรค ณ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล หรือโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี สนับสนุนและสงเคราะหผูปวยใหไดรับการรักษา DOT
ครบ 6 เดือน มีพ่ีเลี้ยงติดตามกํากับการกินยาทุกวัน การจัดสิ่งแวดลอมและท่ีพักใหสะอาดและมีการระบาย
อากาศท่ีดี สนับสนุนการคัดกรองและดูแลผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยงตางๆ เชน ผูสูงอายุ ผูสัมผัสวัณโรค
ผูตองขัง แรงงานขามชาติ โดยการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจําป และ CXR ในประชาชนกลุมเสี่ยงวัณ
โรค สนับสนุนพาหนะในการเดินทางไป CXR ณ โรงพยาบาล กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง โรคไต CA และผูสูงอายุ
ติดบานติดเตียง จัดใหมีพ่ีเลี้ยงดูแลติดตามกํากับการกินยาของผูปวยวัณโรคทุกวัน ครบ 6 เดือน การจัด
สิ่งแวดลอมและท่ีพักใหสะอาดและมีการระบายอากาศท่ีดี 2) โรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม ป 2561
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 17 กุมภาพันธ 2561 พบผูปวยท้ังหมด 32 ราย เปนคนไทย 26 ราย ตางชาติ
6 ราย ไมพบผูปวยเสียชีวิต อัตราปวย 5 อันดับสูงสุด ไดแก อําเภอแมวาง 2 ราย อําเภอดอยหลอ 1 ราย
อําเภอสันกําแพง 3 ราย อําเภอแมริม 3 ราย อําเภอเมืองเชียงใหม 12 ราย พ้ืนท่ีเกิดโรค ป 2561 ใน 10
อําเภอ มีพ้ืนท่ีควบคุมโรคไมไดในอําเภอเมืองเชียงใหม พบผูปวยรายใหม 6 อําเภอรอบๆ เมือง ไดแก
อําเภอแมริม หางดง สารภี สันกําแพง ดอยสะเก็ด และเชียงดาว พบพ้ืนท่ีควบคุมโรคไดในอําเภอสันทราย
แมวาง และดอยหลอ พบพ้ืนท่ีไมพบผูปวย 15 อําเภอ ประเด็นขอความรวมมือโรคไขเลือดออก กอนฤดูของ
การระบาด ขอความอนุเคราะหสนับสนุนเคมีภัณฑ/เครื่องพนฯ /การพนฆายุง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สนับสนุนตามแผนควบคุมโรคของพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนสวนขาดท่ีพ้ืนท่ีขอเพ่ิมเติม
รณรงคประชาสัมพันธทํากิจกรรมปองกันโรค กอนการระบาด ทําลายแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงทุก 7 วัน
Big Cleaning Day ตอเนื่องทุกเดือน ในชุมชน  โรงเรียน วัด ท่ีทํางาน ตามนโยบายประเทศไทย ไรขยะ
ตามแนวทาง “3 Rs ประชารัฐ” ขอความอนุเคราะห ผูนําชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยใหทีม
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เขาควบคุมโรคในพ้ืนท่ีไดงาย 3) โรคไขหวัดใหญ อําเภอจอมทองพบการระบาดในโรงเรียนแหงหนึ่ง
ในตําบลขวงเปา พบผูปวย 156 ราย เริ่มปวยเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2561 ดวยอาการ ไอ มีเสมหะ เจ็บ
คอ มีน้ํามูก ออนเพลีย ปวดเม่ือยตามตัว  ผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบ Flu A (H1N1) และ Bordetella
pertussis อําเภอจอมทองพบการระบาดในโรงเรียนแหงหนึ่งในตําบลขวงเปา พบผูปวย 10 ราย เริ่มปวย
เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2561 ดวยอาการ ไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก มีเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ
ออนเพลีย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ พบ Flu A (H1N1) อําเภอฝางพบการระบาดในเรือนจําอําเภอฝาง
พบผูปวย 57 ราย เริ่มปวยเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2561 ดวยอาการไข ไอมีเสมหะ เจ็บคอ มีน้ํามูก
ปวดศีรษะ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบ Rhino / Enterovirus อําเภอเมืองเชียงใหมพบผูปวยชาวจีน
1 ราย เดินทางมาจากประเทศจีนวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 เริ่มปวยเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2561
ดวยอาการ ไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก เขารักรักษาท่ี รพ.มหาราช แพทยสงสัยไขหวัดนก ผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ FluA H1N1 อาการโรคไขหวัดใหญ อาการท่ีพบบอย ไดแก มีไขสูงภายใน 1 วัน 38 - 41
องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตัว  ออนเพลียมาก ไอ  เจ็บคอ มีน้ํามูก และดีข้ึนภายใน 5-7 วัน
อาการรุนแรงท่ีอาจพบในผูปวยบางราย เชน  ปอดอักเสบ ซึ่งทําใหเสียชีวิตได  ประเด็นขอความรวมมือ
โรคไขหวัดใหญ รณรงคประชาสัมพันธใหความรูกลุมเสี่ยงเนนพฤติกรรมปองกันโรค ปด Mask ลางมือบอยๆ
หลีกเลี่ยงการไปในท่ีคนอยูแออัด หยุดงาน/เรียนเม่ือปวย ประชุมชี้แจงหนวยงานท่ีพบการเกิดโรค กําหนด
นโยบายปองกันควบคุมโรคเนนการคัดกรองนักเรียนปวย แยกผูปวย การลางมือ การใช Mask และทําความ
สะอาดอุปกรณของใชตางๆท่ีเปนจุดเสี่ยงสัมผัสมาก หนวยงาน โรงเรียน สถานศึกษา คายทหาร เรือนจํา
ผูประกอบการรานเกมส ทัวรบริการ นักทองเท่ียวชาวจีน สถานสงเคราะหคนชรา สถานพินิจฯ สนับสนุน
น้ํายาฆาเชื้อ สบู หนากากอนามัย ใหหนวยงานท่ีเกิดโรค

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม เรื่อง
วัณโรคใหเสนอเปนวาระจังหวัด อสม.ใหเขาไปเคาะประตูบานใหความรูเรื่องการเตรียมการวัณโรคและ
โรคท่ีมีในฤดรูอน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกุมภาพันธ
2561

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกขในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกชองทาง จํานวน
2,106 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 176 เรื่อง สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หวงเดือนตุลาคม 2560 –
กุมภาพันธ 2561 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกทาง จํานวน 748 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 150 เรื่อง
รวมไดรับเรื่องรองเรียนฯ จํานวน 2,732 เรื่อง ยุติเรื่องแลว 2,380 เรื่อง อยูในระหวางการดําเนินการ
352 เรื่อง สถิติจํานวนผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวมประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 จํานวน 4,991 ราย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.10 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2561

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต ) 1) หอมหัวใหญป
2560/61 จังหวัดเชียงใหม เบอร 0,1 ราคากิโลกรัมละ 8-10 บาท  เบอร 2 ราคากิโลกรัมละ 6-8 บาท

เบอร 3 ...
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เบอร 3 ราคากิโลกรัมละ 3-6 บาท ราคาลดลงจากเดือนมกราคม 2561 จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
หอมหัวไร 6,795 ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 4.83 ประมาณการผลผลิต 27,180 ตันสด เพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมารอยละ 20.81 ขณะนี้ผลผลิตเก็บเก่ียวแลวประมาณรอยละ 30 สวนใหญเปนผลผลิตของ
อําเภอแมวาง ภาวการณตลาดราคาหอมหัวใหญมีแนวโนมปรับลดลงในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมากข้ึน
2) หอมแดง ป 2560/61 จังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ีเพาะปลูก 9,240 ไร ผลผลิตเฉลี่ย3,000 กิโลกรัม/ไร
ผลผลิตสด 27,720 ตัน ผลผลิตแหง 20,790 ตัน จะเก็บเก่ียวและออกสูตลาดมากท่ีสุดชวงเดือนมีนาคม
รอยละ 60-65 พ้ืนท่ีเพาะปลูกอําเภอแมแจมรอยละ 45.15 อําเภอไชยปราการรอยละ 20.33 อําเภอ
ฮอดรอยละ 9.56 และอําเภอจอมทองรอยละ 8.86 เกษตรกรจะปลูกพันธุพ้ืนเมืองและหอมแขก ตนทุน
หอมแดงสด 10.89 บาท/กิโลกรัม หอมแดงแหง 13.63 บาท/กิโลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขายได สดคละ
กิโลกรัมละ 15 บาท ขณะนี้ผลผลิตเริ่มทยอยออกสูตลาดแลวประมาณรอยละ 3 ของผลผลิตรวม ซึ่งเปน
หอมแดงในพ้ืนท่ีอําเภอฮอดและอําเภอดอยเตา โดยสูประกอบการจากจังหวัดลําพูนจะมารับซื้อหอมแหงคละ
(15-20 วัน) เหมาสวนจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 15 บาท 3) กระเทียม ปการผลิต 2560/61
พ้ืนท่ีการผลิตท่ีสําคัญ คือ อําเภอเวียงแหงรอยละ 25 อําเภอเชียงดาวรอยละ 17 อําเภอฝางรอยละ 16
อําเภอไชยปราการรอยละ 10 อําเภอสะเมิงรอยละ 9 และอําเภอแมแตงรอยละ 5 ปนี้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน
รอยละ 16 เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกเพราะปท่ีผานมาราคากระเทียมสูง  ราคาท่ีเกษตรกรขายไดสด
คละราคา 12-15 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรจะขายเหมาใหกับผูรวบรวมในทองถ่ิน และแขวนรอราคาเพ่ือจะ
ขายใหกับผูรวบรวมในทองถ่ินหรือผูรับซื้อรายยอยจากตางจังหวัด ขณะนี้เก็บเก่ียวแลวรอยละ 25
และจะเก็บเก่ียวมาในเดือนมีนาคม รอยละ 65 สภาพปญหาราคากระเทียมนําเขาจากตางประเทศต่ํากวา
ราคาในประเทศ ปญหาการลักลอบนําเขากระเทียมจากตางประเทศ เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561
กรมการคาภายในรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม จัดประชุมเจรจาการคาและเชื่อมโยงการตลาด
สินคาเกษตร ระหวางผูประกอบการ และเกษตรกรผูปลูกกระเทียม ซึ่งผลจากการเจรจาไดมีการตกลงซื้อขาย
ผลผลิตกระเทียมแหง โดยไดลงนามสัญญาขอตกลง รวม 6 สัญญา ปริมาณซื้อขายรวม 440,00 กิโลกรัม
มูลคารวม 28.60 ลานบาท  แนวทางการบริหารจัดการ หอมหัวใหญ กระเทียม และหอมแดง จังหวัด
เชียงใหม ปการผลิต 2560/61 มาตรการท่ีจะดําเนินการ มาตรการท่ี 1 การกระจายผลผลิต ออกประกาศ
จังหวัดเพ่ือรับสมัครผูประกอบการ/ผูสนใจเขารวมกระจายผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง
ของจังหวัดเชียงใหม ไปยังปลายทางตางจังหวัด มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดปลายทางอ่ืนท่ีไมใชจังหวัด
แหลงผลิต กระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง เพ่ือขอความรวมมือสั่งซื้อผลผลิต และจัดหาจุดจําหนาย
มาตรการท่ี 2 ดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม จัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก
กระเทียม จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 โดยขออนุมัติเงินจายขาดจากคณะกรรมการนโยบายและ
ชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพ่ือสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ใหเกษตรกรผูปลูกกระเทียมในพ้ืนท่ี
อําเภอแหลงผลิต เพ่ือชะลอการจําหนายผลผลิต ระยะเวลา 6 เดือน ในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก
มาตรการท่ี 3 จัดเจรจาการคาและเชื่อมโยงตลาด จัดประชุมเจรจาการคาและเชื่อมโยงการตลาดสินคา
เกษตร  ระหวางผูประกอบการและเกษตรกรผูปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง มาตรการท่ี 4
การชะลอและปองปรามการลักลอบนําเขากระเทียมและหอมหัวใหญ แจงประสานกระทรวงพาณิชย ในการ
พิจารณาคงมาตรการ หลักเกณฑการนําเขากระเทียม และหอมหัวใหญ แจงขอความรวมมือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ไดแก ศุลกากร ตํารวจในการดําเนินการปองกันปราบปรามการลักลอบนําเขากระเทียมและ
หอมหัวใหญจากตางประเทศ

ผูวาราชการจังหวัด...
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ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
มอบหมายสํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด และสํานักงานเกษตรจังหวัด
จัดทําเอกสารใหความรูท่ีอานแลวเขาใจงายไมเปนวิชาการมากจนเกินไป เพ่ือแจกจายใหกํานัน ผูใหญบาน
นําไปประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดรับทราบถึงมาตรการตางๆ ท่ีจังหวัดดําเนินการเก่ียวกับหอมหัวใหญ
หอมแดง และกระเทียม ขอใหนายอําเภอมอบหมายเกษตรอําเภอชี้แจงในพ้ืนท่ี ซึ่งแตละพ้ืนท่ีอาจจะไมได
ปลูกท้ัง 3 ชนิด ก็ใหเนนเปนบางเรื่องไป
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ

4.1 โครงการเทศนการกุศล “77 จังหวัดรวมใจ เทศนการกุศล เพื่อเยาวชนไทย”
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ

เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภไดจัดทําโครงการเทศนการกุศล “77 จังหวัด รวมใจ...เทศนการกุศล
เพ่ือเยาวชนไทย” ข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือหารายไดสําหรับใชเปนทุนการศึกษาของเยาวชนผูดอยโอกาส
ในทุกจังหวัด จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดโครงการเทศนการกุศล “77 จังหวัด รวมใจ...เทศนการกุศล
เพ่ือเยาวชนไทย” ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จึงขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอ
พรอมดวย ขาราชการ และบุคลากรในสังกัดเขารวมโครงการฯ ในวันดังกลาว การแตงกาย ชุดผาไทย/
ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ และในโอกาสนี้ ขอเชิญรวมทําบุญเปนเจาภาพเทศนการกุศล “77 จังหวัด รวมใจ...
เทศนการกุศล เพ่ือเยาวชนไทย” โดยสามารถนําสงปจจัยไดท่ีกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 หรือนําสงปจจัยในวันพิธีฯ ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหมจะไดรวบรวมเงินปจจัย
ดังกลาวสงมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ ตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 การประชาสัมพันธการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นางภณิดา  ชัยปญญา) นําเสนอ 3 เรื่อง

คือ 1) แนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกระเทียมฤดูกาลผลิต ป 2561  2)รายงานผลการประชุม
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาผลไมภาคเหนือ ครั้งท่ี 1/2560 แนวทางการบริหารจัดการผลไม
ป 2561 มีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยจัดทําแผนบริหารจัดการผลไมในพ้ืนท่ี แบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะกอนเก็บเก่ียว ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต และระยะหลังเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือใหไดขอมูลการผลิตท่ีชัดเจน
การบริหารจัดการเชิงปริมาณจัดสมดุลอุปสงค-อุปทาน โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดมีหนาท่ีทําใหผลผลิต
มีคุณภาพ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทําหนาท่ีเชื่อมโยงการตลาด เพ่ือเชื่อมโยงกับตลาดผูซื้อไดอยางเหมาะสม
3) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2561 ขอเชิญรวมโครงการในวันอังคารท่ี
20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลนาคอเรือ หมูท่ี 2 ตําบลนาคอเรือ
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม (นายนเรศ
ฝปากเพราะ) ไดเขารวมประชุมเก่ียวกับการบริหารจัดการผลไมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติพิจารณาแนวทาง

การบริหาร...
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การบริหารจัดการผลไมภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต เนนย้ําเรื่องจังหวัดบริหารจัดการตนเอง
สวนสําคัญคือกระทรวงเกษตรและสหกรณดูแลเรื่องการผลิตและคุณภาพ กระทรวงพาณิชยดูแลเรื่อง
การตลาดในภาพรวม ภาคเหนือ ลิ้นจี่ในป 2560 กับ 2561 เปรียบเทียบแลวของป 2560 ผลผลิต
ประมาณ 42,000 ตัน ออกสูตลาด 25,000 ตัน  ในป 2561 แนวโนมลดลงเหลือประมาณ 39,000 ตัน
ป ออกสูตลาด 24,000 ตัว เปนการคาดการณเบื้องตนครั้งท่ี 2 ซึ่งเราจะตองมีการติดตามประจําทุกเดือน
คาดวาลิ้นจี่จะไมมีปญหา สําหรับลําไยแนวโนมผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากป 2560 จาก 370,000 ตัน
เปน 380,000 ตัน ในสวนจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึนจาก 130,000 ตัน เปน 138,000 ตัน แนวโนม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากการคาดการณชวงออกดอกครั้งท่ี 2 ประเด็นประชุมหารือท่ีนาเปนหวงคือ ประเทศ
อินโดนีเซียไดประกาศกระชั้นชิดมีการลดการนําเขาลําไยสดในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ปในนี้ ซึ่งเปนชวง
ท่ีลําไยออกมากจะกระทบตลาดภายในประเทศมาก ผูประกอบการแจงในท่ีประชุมลดลง 60,000 –
80,000 ตัน มติท่ีประชุม เรื่องของการเจรจามีเรื่องของการทูต อินโดนีเซียไมเปดโอกาสใหเจรจาตอรอง
และจะมีการทักทวงทางการทูตตอไป  การเตรียมการแกไขปญหาจะตองมีการหาตลาดตางประเทศเพ่ิมเติม
ทดแทนประเทศอินโดนีเซีย ภายในประเทศมีการระบายผลสดลําไยภายในประเทศผานชองทางตางๆ กระตุน
การบริโภคในประเทศ สวนท่ีเก่ียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณตองดูแลในเรื่องคุณภาพ แกไขปญหา
เนื่องจากตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดท่ี 2 ท่ีผลผลิตลําไยเกรด A B สวนตลาดลําไยรวงจะซื้อในราคาท่ีแตกตาง
กัน เชน เกรด A กิโลกรัมละ 25 บาท  ลําไยรวงจะลดลงไป 8-10 บาท เกษตรกรจะตองเนนคุณภาพจาก
เกรด A ใหไดเกรด AA ซึ่งในสวนนี้จะเปนในเรื่องการถายทอดเทคโนโลยี

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
อําเภอแมแจมเกษตรกรมีการปรับตัวไปมาก มีการทําลําไยตนเตี้ย ระหวางลําไย AA จาก A ไป B ราคา
ตางกันมาก หนวยงานตองเรงสํารวจและใหความรู ถาหากผลผลิตมีมากกวาปท่ีแลว ราคาตกเปน 12 บาท
ราคาต่ําเกษตรกรเดือดรอน หนวยงานเกษตรตองควบคุมคุณภาพ รีบวางแผนในระดับปฏิบัติไวกอน อยาให
เปนหนาท่ีของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเพียงหนวยเดียว ตองชวยกันตั้งแตตนทาง เพ่ือนําของคุณภาพดีมา
ขายตอไป รองผูวาราชการจังหวัด(นายกฤษณฯ) จะตองหารือรวมกันเพ่ือหาแนวทางควบคุมและกํากับตลอด
ป ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดดูวาสินคาเกษตรอะไรท่ีคาดการณไววาจะเยอะเกินไปจะตองควบคุมเรื่อง
คุณภาพ

นายอําเภอแมวาง (นายมนัส สุริยสิงห) หอมแดงท่ีเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ีเปนพันธุท่ี
ประเทศญี่ปุนไมตองการ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม ให
สํานักงานเกษตรจังหวัดลงพ้ืนท่ีชวยเหลือเกษตรกร และใหนําเสนอภาพรวมตอท่ีประชุมเปนประจําทุกเดือน
ในประเด็นท่ีวาเดือนนี้สํานักงานเกษตรทําอะไรไปบาง  สิ่งท่ีคาดการณวาจะมีปญหามีหรือไม และขอให
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทํางานรวมกัน

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต) สํานักงานพาณิชยจังหวัดไดจัด
ประชุมเม่ือวานท่ีผานมา มีปญหาเรื่องอุปสงค – อุปทาน ในพ้ืนท่ี ซึ่งจริงๆ แลวกลไกตลาดคือ อุปสงคของแตละ
พ้ืนท่ี แตละอําเภอเราทราบอยูแลว อําเภอไหนปลูกพืชอะไร และมีผูประกอบการรับซื้อผลผลิตนั้นอยูแลว
ขอความกรุณานายอําเภอเปนหัวหนาคณะทํางานใหวางแผนข้ึนทะเบียนผูประกอบในแตละพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
เชน อําเภอแมวางมีผูประกอบการรับซื้อหอมใหญ มีหองเย็นเทาไหร ผูประกอบการเทาไหร ขอใหมีการข้ึนทะเบียน

ในแตละ...
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ในแตละชนิดสินคาในแตละอําเภอ สงขอมูลใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเพ่ือจัดทําทําเนียบ เพ่ือเปนตัวเชื่อม
วางแนวทางอุปสงค-อุปทาน  สํานักงานพาณิชยจังหวัดไมมีหนวยงานในพ้ืนท่ีหากไดขอมูลนี้จะงายในการวาง
แนวทางบริหารจัดการและเพราะจริงแลวเราไมรูวาผูรับซื้ออยูท่ีไหนบาง เปนใครบาง ถามีการวางตัวอุปสงค-
อุปทานในพ้ืนท่ีไวจะมองภาพใหญไดมากข้ึน เพ่ือเปนการเปดชองทางการตลาดเพ่ิมเติม เพ่ิมตัวแขงขันในการ
รับซื้อ สามารถชวยแกไขปญหาผลผลิตในชวงวิกฤต

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
เนื่องจากไดมีการพูดคุยกันแลวระหวางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงาน
เกษตรจังหวดั วาจะใชการตลาดนําการผลิต หนวยปฏิบัติคือ เกษตรอําเภอ  โดยมีนายอําเภอเปนผูกํากับดูแล
มีคณะทํางานอยูแลวขออนุญาตใหเปนไปตามนั้นกอน ใหเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ีเปนคนจัดเก็บขอมูลและ
นายอําเภอเปนผูกํากับและรายงานผล

นายอําเภอฝาง (นายชัชวาลย ปญญา) เนื่องจากอําเภอฝางในเดือนมีนาคมนี้
หอมหัวใหญจะมีปริมาณมาก จากท่ีไดพูดคุยกับสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญฝาง จํากัด ขอฝากในเรื่องการ
ลักลอบนําเขาเมล็ดพันธุซึ่งปกติชุมนุมสหกรณเปนผูนําเขา มี 7 พันธุ ซึ่งสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญฝาง จํากัด
จะนําไปใหสมาชิกสหกรณปลูก ซึ่งในปจจุบันมีการลักลอบนําเขาทําใหขยายพ้ืนท่ีในการปลูกมากข้ึน การให
แรงงานตางดาวและบุคคลไมมีสถานะทางทะเบียนเชาพ้ืนท่ีนาหรือพ้ืนท่ีสูงปลูกหอมหัวใหญ ท้ังสองประเด็น
ทําใหมีหอมหัวใหญมากข้ึน มีผลกระทบตอราคาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ขณะนี้อําเภอไดหาแนวทางในการ
แกไขปญหาดังกลาวสําหรับปตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริการองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส) เดือนกุมภาพันธ 2561 กําหนดจัด
กิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง คือ 1) ครั้งท่ี 3/2561 ณ โรงเรียนบานจันทร  อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีหนวยงาน
เขารวมจัดหนวยบริการ 59 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา และมอบเงิน
ชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม 2) ครั้งท่ี 4/2561 ณ องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร อําเภอ
แมแจม มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 56 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน
มอบพันธุปลา และมอบเงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม และมอบจักรเย็บผา กําหนดจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป ครั้งท่ี 5/๒๕๖1 จัดกิจกรรมรวมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ ในวันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๖1
ณ องคการบริหารสวนตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 ขอเสนอแนะการจางจัดงาน (Event Organizer) ของสวนราชการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ดวยสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน โดยสํานักตรวจสอบพิเศษภาค 8 ไดมีการตรวจสอบการจางจัดงาน (Event Organizer) ของ
ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน พบวากระบวนการจัดจางไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมไดพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
ประหยัด และความคุมคาของงบประมาณท่ีไดใชจายไป  จังหวัดเชียงใหมจึงขอกําชับหนวยงานราชการสวน
ภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน ดําเนินการในกระบวนการจัดจางใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

32



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๒๖ -

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของโดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความ
คุมคาของงบประมาณท่ีไดใชจายไป  และเพ่ือปองกันการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย ดังนี้ 1) การ
กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน TOR ใหกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณท่ีนํามาใชวา
แตละกิจกรรมหรือรายการ ตองใชวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณลักษณะ ชนิด ปริมาณ และคุณภาพ รวมท้ังคาใชจาย
ตางๆ ใหชัดเจน เพ่ือประโยชนในการคํานวณราคากลางและการตรวจรับงาน 2) การเปดเผยราคากลาง
และการคํานวณราคากลาง ใหดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติกําหนด ตามคูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคา
กลาง และการกําหนดราคากลาง รวมท้ังรายจายอ่ืนๆ  เชน การฝกอบรม การเดินทางไปราชการ  ใหคํานวณ
ราคากลางตามอัตราในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 3) หนวยงานตองกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาผลใหมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาผล

ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8 (นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย) จากการตรวจสอบพบวา
ปจจุบันสวนราชการจะมีการจัด Event และใชบริการจัดจาง Organizer เปนจํานวนมาก ผลการตรวจสอบ
พบขอสังเกตของหลายหนวยงาน มีลักษณะเดียวกัน รวมท้ัง 4 จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จึงไดมีหนังสือมายัง
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือแจงไปยังหนวยงานท่ีมีโครงการในลักษณะดังกลาว ชวยทบทวนการทํางานใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอสังเกตท่ีพบจํานวนมากเปนในเรื่องของการจัดทํา TOR ไมมีรายละเอียดเพียงพอ ทําใหมีผล
ตอราคากลางท่ีอาจสูงเกินจริงเนื่องจากหนวยงานตองการของดีแตไมกําหนดรายละเอียด เม่ือผู รับจาง
ทําผลงานจะเปนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจสงผลเสียหายกับทางราชการ ซึ่งตองมีผูรับผิดชอบ รวมท้ังสงผลกับ
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจรับไมสามารถตรวจรับไดเพราะไมรูวาสิ่งท่ีหนวยงานกําหนดไว กับสิ่งท่ี
ผูรับจางทําเปนสิ่งเดียวกันหรือไม ทราบวาทางหนวยงานไมไดมีเจตนาทําใหเกิดความเสียหาย แตความ
เสียหายเกิดจากการไมกําหนดรายละเอียดใหครบถวน สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในการกําหนด
ราคากลาง ตองพิจารณาวารายการท่ีตองคํานวณราคากลางมีระเบียบเขามาเก่ียวของหรือไม หากมีตองไป
อางอิงตามระเบียบ เชน การจัดงาน Event นั้น มีการฝกอบรมตองนําระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมมากําหนดราคากลางรายการนั้นๆ ตามประเภทและอัตราท่ีระเบียบกําหนดใหเบิกได
หากมีขอสงสัยหรือพบปญหากอนจะดําเนินการขอใหปรึกษาสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหสวนราชการ
ทํางานไดถูกตองตามระเบียบ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
สํานักงานจังหวัดประสานสํานักงานคลังจังหวัดจัดประชุมชี้แจงเรื่องนี้ ขอเชิญสํานักงานตรวจเงินแผนดินแบบ
ไมเปนทางการมาชี้แจงขอคนพบ มาใหขอมูลและระเบียบเพ่ือใหเราทํางานไดอยางถูกตองมากยิ่งข้ึน ทีมงาน
หมอกควันและไฟปาใหไปปรึกษาสํานักงานตรวจเงินแผนดินดวยจะไดไมผิดพลาด

ผูเขารวมประชุม เรื่องจัดซื้อจัดจางเปนเรื่องท่ีนาเปนหวง อยากใหมีคูมือไวศึกษา
กอนท่ีจะเชิญไปชี้แจง สําหรับคูมือขอใหวางไวท่ีหนาเว็บไซตสําหรับดาวนโหลด หนวยงานไมมีเจตนาท่ีจะทํา
ใหราชการเสียหายเพียงแตไมทราบระเบียบกฎหมาย

ผูวาราชการจังหวัด...
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ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) ประธานในท่ีประชุม
ขอใหหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดหารือกับสํานักงานคลังจังหวัดทําแนวทางในเรื่องดังกลาวข้ึนมาและ
จัดชี้แจงดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 ประชาสัมพันธโครงการ 9 ตามรอย ดอยคํา
ผูจัดการพิพิธภัณฑโรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) (นายกษิดิศ รัตนโอภาศ)

ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ๙ ตามรอย ดอยคํา ในวันอาทิตยท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) อําเภอฝาง โดยมุงหวังเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน
คนไทยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางสุขนิสัย อันสงเสริมใหเกิดสุขภาพท่ีแข็งแรง และไดรวมเรียนรู
ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสาน รักษา และ
ตอยอด ตามศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง
การพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืนโดยรายไดจากการจําหนายบัตรนําไปสมทบในโครงการสาธารณประโยชน
จํานวน ๒ ประเภท โครงการในตําบลแมงอน ประกอบดวย โครงการจัดซื้ออุปกรณการเรียนใหกับโรงเรียน
และศูนยพัฒนาการเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โดยผูสมัครสามารถเลือกไดวาตองการรวมสมทบกับโครงการใด สิ่งท่ีผูเขารวมการแขงขันจะไดรับ คือ เสื้อ
งานวิ่งและเหรียญ ชองทางการติดตอและการรับสมัครผานทางเว็บไซต www.eazyrun.com/th/e/9/doikham
ปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ 2561 หรือสมัครผานทางเพจ ๙ ตามรอย ดอยคํา จนถึงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ
2561 และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทรศัพท ๐๘ ๙๔๙๔ ๙๑๘๒,
๐๙ ๓๒๕๖ ๑๔๖๒
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 สรุปผลการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 21
ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นายชาญชัย กีฬาแปง) สําน ักงานขนสงจ ังหว ัด

เชียงใหมจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เพื่อนําเงินรายไดจากการประมูลเขากองทุนเพื่อ
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน เพื่อเปนทุนสนับสนุนกิจกรรมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๒๑ เม่ือวันท่ี ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ หมวดอักษร ขล ขับรถเลขสวย ร่ํารวยโชคลาภ
จํานวน ๓๐๑ หมายเลข นําเงินเขากองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ท้ังสิ้น ๑๓,๒๙๘,๐๐๐ บาท
ปายราคาสูงสุด ขล 9999 ราคา ๗๔๐,๐๐๐ บาท ปายราคาต่ําสุด ขล 6633 และ 6644 ราคา ๑๔,๐๐๐
บาท ท้ังนี้ไดกําหนดใหมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน (รถเกง)
ครั้งท่ี ๒๒ หมวดอักษร ขว ในวันเสาร-อาทิตยท่ี ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม และในปจจุบันอยูระหวางจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย รถยนตบรรทุก
สวนบุคคล (ปคอัพ ๒ ประตู) ครั้งท่ี ๔ หมวดอักษร ยก ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ กองเกียรติ เกรียงไกร  จํานวน
๓๐๑ หมายเลข ประมูลผานระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.tabienrod.com เริ่มเปดระบบตั้งแตวันท่ี
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ปดระบบวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนวอร  เดชวรรณ   ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายอนุชา  สุขสงวน  คลังจังหวัดเชียงใหม
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มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

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

50,755,234.47
(13.38%)

223,779,702.00
(59.00%)

104,721,363.53
(27.62%)

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

221,395,000.00
(58.38%)

157,861,300.00
(41.62%)

379,256,300.00
(100%)

การกอหน้ีผูกพัน 98,905,363.53
(26.08%)

5,816,000.00
(1.53%)

104,721,363.53
(27.62%)

การเบิกจาย 40,894,248.00
(10.78%)

9,860,986.47
(2.60%)

50,755,234.47
(13.38%)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

81,595,388.47
(21.51%)

142,184,313.53
(37.49%)

223,779,702.00
(59.00%)

23 มีนาคม 2561

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

13,740,450
(4.60%)

123,120,400
(41.18%)162,115,550

(54.22%)

ผลการเบิกจาย อยูระหวางดําเนินการ การกอหน้ีผูกพัน

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 193,550,000.00

(64.74%)
105,426,400.00

(35.26%)
298,976,400.00

(100%)

การกอหน้ีผูกพัน 160,815,550.00
(53.79%)

1,300,000.00
(0.43%)

162,115,550.00
(54.22%)

การเบิกจาย 8,631,450.00
(2.89%)

5,109,000.00
(1.71%)

13,740,450.00
(4.60%)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

24,103,000.00
(8.06%)

99,017,400.00
(33.12%)

123,120,400.00
(41.18%)

ข้อมลู ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2561
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ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการแกไข

ปญหาอุปสรรค
1. มีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจาย / แบบรูปรายการ / พ้ืนท่ี

ดําเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปญหาพ้ืนท่ีดําเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทําใหการดําเนินการ

ลาชา

แนวทางแกไข
1. แตงตั้งคณะทํางานเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 และประชุมเรงรัด ติดตาม การดําเนินงานและการเบิกจายอยางตอเนือ่ง
2.จัดทีมท่ีปรึกษา โดยมอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวดัเปนหนวยงานหลัก

รวมกับสํานักงานจงัหวัด เสมียนตราจังหวัด หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด เพ่ือใหคําแนะนํา
หนวยดําเนินการ พรอมท้ังจดัทําแผนการลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มหนวยดาํเนินการโดยตรง
เพ่ือรับทราบปญหาความลาชา และเสนอแนะแนวทางแกไขโดยทีมท่ีปรึกษา

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการแกไข

แนวทางแกไข
3. จัดทําแผนการเบิกจายและมีขอตกลงรวมกันกับหนวยดําเนินการ เพ่ือให

การดําเนินงานและการเบิกจายใหเปนไปตามแผน พรอมติดตามผลการดําเนินงานและ
ผลการเบิกจายทุกสัปดาห และประเมินสถานการณเพ่ือเรงรัดหนวยท่ีดําเนินการท่ีไมเปนไป
ตามแผน

4. การปองกันปญหาเกิดซ้ําซอนในการจัดทําโครงการในปงบประมาณตอไป
ใหหนวยงานท่ีเสนอโครงการ ตรวจสอบและยืนยันความพรอมในการดําเนินการ และ
ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบความถูกตองเร่ืองแบบรูปรายการ เพ่ือปองกัน
การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
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โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพิม่เตมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

1

โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณจัดสรรผานสวนราชการ
เงินเหลือจาย

256,799,872.78
รอยละ 6.10

11 โครงการ 213 รายการ

ดําเนินการอยู
926,620,385.74

รอยละ 22.00
10 โครงการ 40 รายการ

ผลเบิกจาย
2,666,502,958.48

รอยละ 63.33
12 โครงการ
326 รายการ

ยกเลิก
360,872,583
รอยละ 8.57

6 โครงการ 60 รายการ

จังหวัด
เชียงใหม

จังหวัด
แมฮองสอน

จังหวัด
ลําปาง

จังหวัด
ลําพูน รวม

งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจริง (บาท)

2,180,690,600
(52.68)

606,109,273
(14.63)

850,941,187
(20.56)

502,035,760
(12.13) 4,210,795,800

ผลเบกิจายรวมทั้งสิ้น
(บาท)

1,590,576,886.96
(72.94)

183,094,746.51
(30.21)

531,993,211.49
(62.52)

351,910,762.14
(71.87)

2,666,502,958.48
(63.33)

ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
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ผลการเบิกจาย
โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกจิภายในประเทศ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (แยกรายจังหวัด) ไดดังน้ี

ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

จังหวัด งบประมาณที่
ไดรับจดัสรรจริง

ผลการเบิกจาย

ผลการเบิกจาย
รวมทั้งสิ้น % รายจายประจํา % รายจายลงทุน %

ไดรับจดัสรร 815,320,050 ไดรับจดัสรร 3,241,351,370

เชียงใหม 2,180,690,600 1,590,576,886.96 72.94 412,140,338.41 50.55 1,178,436,548.55 36.36

แมฮองสอน 606,109,273 183,094,746.51 30.21 21,876,080.00 2.68 161,218,666.51 4.97

ลําปาง 850,941,187 531,993,211.49 62.52 70,402,086.05 8.63 461,591,125.44 14.24

ลําพูน 502,035,760 360,838,113.52 71.87 8,984,660.00 1.10 351,853,453.52 10.86
รวมทั้งสิ้น 4,210,795,800 2,666,502,958.48 63.33 510,241,374.46 62.58 2,156,261,584.02 66.52

โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแขง็และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณจัดสรรผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.โครงการ สงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน
กิจกรรม “ปาดูแลคน คนดูแลปา” Maehongson Smart

Growth Environment and Economic
รายการ ปาแมปายฝงซาย
โดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นแมฮองสอน
งบประมาณ 5,378,510 บาท เบิกไปแลว 4,033,822.50 บาท
2.โครงการ พัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
กิจกรรม การพัฒนาองคความรูเรื่องนโยบายสาธารณะและ

การวางยุทธศาสตรระยะยาว เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดย กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณ 19,815,500 บาท เบิกไปแลว 10,890,000 บาท

2.โครงการ พัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
กิจกรรม การพัฒนาองคความรูเรื่องนโยบายสาธารณะ

และการวางยุทธศาสตรระยะยาว เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยนื

โดย สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

งบประมาณ 19,815,500 บาท
ยังไมไดเบกิ 8,925,500 บาท

ดําเนินการอยู
10,270,127.50 บาท

รอยละ 40.76

ผลการเบิกจาย
14,923,882.50 บาท

รอยละ 59.24

รายการยกเลิก
1.โครงการ สงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน
จํานวน 7 รายการ
โดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

แมฮองสอน
งบประมาณ 50,481,490 บาท
2.โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นดวย

อุตสาหกรรมไมซลานนา (Lanna MICE-Driven
Economy 4.0)

จํานวน 3 รายการ
โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 7,429,900 บาท
*รวมจํานวน 2 โครงการ 10 กิจกรรม
รวมงบประมาณท่ียกเลิกท้ังส้ิน 57,911,390 บาท*

งบประมาณจัดสรร 83,105,400 บาท
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจริง 25,194,010 บาท (2 โครงการ 2 กิจกรรม)

1.โครงการ สงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน

กิจกรรม “ปาดูแลคน คนดูแลปา” Maehongson
Smart Growth Environment and Economic

รายการ ปาแมปายฝงซาย
โดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นแมฮองสอน
งบประมาณ 5,378,510 บาท

ยังไมไดเบกิ 1,344,627.50 บาท ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
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รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณทั้งสิ้น 424,048,200 บาท

รายจายงบลงทุน (งบลงทุน)
301,491,600 บาท

(71.10%)

รายจายอ่ืนๆ
5,800,000 บาท

(1.37%)

เบิกจาย
-ยังไมมีผลการเบิกจาย-

เบิกจาย
13,327,988.49 บาท

(11.42%)

เบิกจาย
1,780,490.91 บาท

(30.70%)

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
116,756,600 บาท

(27.53%)

เบิกจายรวมท้ังหมด 15,108,479.40 บาท (3.56%)
ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนเมษายน 2561
ผูนําเสนอ: นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.6 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นายชานนท  คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

การติดตามสถานการณ์หมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัเชียงใหม่

ข่าว-
Chiang Mai Provincial Office Natural Resources and Environment

2 อาคารอาํนวยการ ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ ถ.โซตนา ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112725-6
โทรสาร 053-112674 E-Mail : mnre.cm@gmail.com

2
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26/03/61

6

18 มนีาคม 2561

อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตัวอยางการจับกุมดําเนินคดี

.24 ( )

บริเวณ ตําบลยางเปียง อาํเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่
พกิัด UTM 47 Q 435046 E 1956729 N

1.2 ไร่
ได้ตัวผู้กระทําผดิ จํานวน 1 ราย
พร้อมของกลาง
ได้แก่ ไฟแช๊ค จํานวน 1 อัน
และมีด จํานวน 1 ด้าม

สถานีตํารวจภูธรอมก๋อย
ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 21.35 น.

58/2561
44/2561

14 มีนาคม 2561

.24 ( )

บริเวณ ตําบลยางเปียง อาํเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่
พกิัด UTM 47 Q 435046 E 1956729 N

1.2 ไร่
ได้ตัวผู้กระทําผดิ จํานวน 1 ราย
พร้อมของกลาง
ได้แก่ ไฟแช๊ค จํานวน 1 อัน
และมีด จํานวน 1 ด้าม

สถานีตํารวจภูธรอมก๋อย
ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 21.35 น.

58/2561
44/2561

14 มีนาคม 2561
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26/03/61

7

13

14

แผนการดาํเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม่
ในห้วง26 มีนาคม 2561-20เมษายน 2561

การ ให้แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ด้วย
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26/03/61

8

15

เพิ่มการเพิ่มการบริหารจัดการผลกระทบจากฝุนละอองในบริหารจัดการผลกระทบจากฝุนละอองในอากาศอากาศ
11..มอบใหองคกรปกครองสวนถิ่น จัดทําแผนสรางความชุมช้ืนและพนมอบใหองคกรปกครองสวนถิ่น จัดทําแผนสรางความชุมช้ืนและพน

ละอองน้ําลดปริมาณฝุนละอองในอากาศอยางสมํ่าเสมอละอองน้ําลดปริมาณฝุนละอองในอากาศอยางสมํ่าเสมอ
22..การบริหารจัดการผลกระทบจากฝุนละอองในอากาศการบริหารจัดการผลกระทบจากฝุนละอองในอากาศ

กรณีท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินคามาตรฐาน ไดเตรียมการดังนี้กรณีท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินคามาตรฐาน ไดเตรียมการดังนี้
22..11 แจงเตือนประชาชนใหสวมหนากากอนามัยปองกันตนเองแจงเตือนประชาชนใหสวมหนากากอนามัยปองกันตนเอง
22..22 งดออกกําลังกายในท่ีโลงแจงงดออกกําลังกายในท่ีโลงแจง
22..33 จัดเตรียมจัดเตรียมหองสะอาดหองสะอาด ((Clean RoomClean Room)) เพ่ือรองรับเพ่ือรองรับผูปวย   กลุมผูปวย   กลุมเสีย่ง และเสีย่ง และ

แนะนําประชาชนใหเตรียมหองสะอาดแนะนําประชาชนใหเตรียมหองสะอาด (Clean Room)(Clean Room) ไวไวท่ีบานท่ีบาน//ท่ีทํางาน เพ่ือหลีกเลี่ยงท่ีทํางาน เพ่ือหลีกเลี่ยง
มลพิษในมลพิษในอากาศอากาศ

กิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยชุมชน

บวชป่า ปลูกป่า สร้างฝาย

การดาํเนินงานหลังช่วง 51 วันห้ามเผา
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3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

สถานการณโรค ประจําเดือน

โรคพิษสุนัขบา
สถานการณหมอกควันหมอกควนั

โดย
นางศรีเกษ ธญัญาวินิชกลุ

รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่
29 มีนาคม 2561
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27/03/61

1

จ.เชียงใหม่ พบโรคพิษสุนัขบ้าในคน
2 .อมก๋อย ปี 2549

อาการโรคพิษสุนัขบาที่พบในคนและสัตว
มี ๒ แบบ คือ
1. แบบดุราย แสดงอาการชัดเจน
2. แบบซึม อาการไมชัด และเสียชีวิตในเวลา
รวดเร็ว
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27/03/61

2

อาการท่ีสําคัญในคน คือ
ไข ออนเพลีย ปวดศีรษะ คันหรือเสียว บริเวณ
แผลท่ีเคยถูกสัตวกัดนํ้าลายและเหงื่อออกมาก
กระวนกระวาย สะดุง ตกใจ มีอาการคลุมคลั่ง
สลับกับสติดีโตตอบไดเปนระยะบางรายอาจไม
แสดงอาการดุรายคลุมคลั่ง แตมีอาการซึม
อัมพาต และเสียชีวิต
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27/03/61

3
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27/03/61

4

การควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา

ถูกสุนัข แมว กดัหรือขวน

ล้างแผล
ใส่ยา

กักหมา
หาหมอ

ประเดน็ขอความร่วมมือ

1.
สัตว์สงสัยป่วยแจ้งปศุสัตว์ นําหัวสตัว์ส่งตรวจ พบคนสงสัยป่วยรีบ
นําส่งโรงพยาบาล และ การป้องกนัด้วย 5 ย

2.
3. /แมว กัด เลีย ข่วน ไม่ว่าจะเป็นสุนัขมี

ฉีดวัคซนีและฉีดให้ครบโด๊ส
4. ประชาสัมพนัธ์แก้ความเข้าใจผิดบางประการของประชาชน เช่น

วัคซีนก็ได้ สุนัขมีเจ้าของปลอดภยัมากกว่าสุนัขจรจัด สุนัข/แมว
แค่ข่วน/เลีย/เป็นลูกสุนัข ไม่เป็นไร  สุนัข/แมวกัดล้างแผลด้วย
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27/03/61

5

สถานการณ์หมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่

24 PM10 ณ เวลา 9.00 น.
22 กมุภาพนัธ์ 61 – 26 มีนาคม 61)

-
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ต.ชา้งเผือก ต.ศรีภูมิ ต.สุเทพ ต.
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27/03/61

6

อตัราป่วยรวม 4
1 - 10 ปี 2561 (11– 17 มีนาคม 61)
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3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

การแกไขเรื่องรองเรยีน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมจังหวดัเชยีงใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หวงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หวงเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
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เปรียบเทียบจํานวนสถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

จบการนําเสนอ

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.9 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางสาวรตนพร    กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

Title Layout
Subtitle

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ระดับจังหวัด

โดย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
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มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.10 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

หอมหัวใหญ ป 2560/61 จังหวัดเชียงใหม
ขอมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

หนวย:บาท/กก.

เบอร ป 2557/58
(ราคาเฉล่ีย)

ป 2558/59
(ราคาเฉล่ีย)

ป 2559/60
(ราคาเฉล่ีย)

วันนี้
(26 มี.ค. 61)

0 6.00-8.00 10.50-17.25 15.00-16.00 5.00-6.00

1 6.00-8.00 10.50-17.25 15.00-16.00 5.00-6.00

2 6.00-8.00 10.50-15.13 10.00-13.00 5.00-6.00

3 3.30-7.50 9.38-10.50 5.50-7.50 4.00-6.00

คละเกรด - - - -

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

100-500 ไร
500-1,500 ไร

พ้ืนท่ีเพาะปลูกหอมหัวใหญ

1,500-3,000 ไร
มากกวา 3,000 ไร

ภาวะการผลิต : ปการผลิต 2560/61 จังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีเพาะปลูกหอมหัวใหญ 6,795 ไร (เพิ่มข้ึน
จากปกอนรอยละ 4.83) ประมาณการผลผลิต 27,180 ตันสด (เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 20.81)
ขณะนี้ผลผลิตเก็บเก่ียวแลวประมาณรอยละ 82
ภาวะการตลาด : ราคาหอมหัวใหญทรงตัวตอเนื่องจากสัปดาหกอน
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กระเทยีม ปการผลิต 2560/61

เกษตรกร

เหมา(ตกเขียว) ผูรวบรวมในทองถิ่น

แขวนรอราคา

ผูรวบรวมในทองถิ่น

ผูรับ(ซื้อรายยอย
จากตางจังหวัด

วิถีตลาด

พื้นทีก่ารผลิตที่สําคญั

4,522 ไร 16%

2,818 ไร 10%

4,805 ไร
17%

1,413ไร 5%

6,939 ไร
25%

3,678 ไร 13%

2,544ไร 9%

*อําเภออ่ืนๆ 5%

5% 20%

60%

10%
5% รอยละการเก็บเก่ียว

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

เก็บทําพันธุ

รายการ ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
(26 มี.ค. 61)

สดคละ 9.37 11.33 23.50 13-15

แหงคละ 37.45 47.50 75.00 -

ราคาเฉลี่ยกระเทียมยอนหลัง 3 ป (บาท/กก.)

ภาวะการผลติ : ปการผลติ 2560/61 จังหวัดเชียงใหม มีพื้นทีเ่พาะปลกูกระเทียม 27,693 ไร
(เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 8.20) ประมาณการผลผลติ 96,926 ตันสด (เพิ่มข้ึนจากปกอน
รอยละ 16.77) ขณะนีผ้ลผลติเกบ็เกี่ยวแลวประมาณรอยละ 57
ภาวะการตลาด : ราคากระเทียมสดทรงตัวตอเนือ่งจากสปัดาหกอน

หอมแดง
ขอมูลการผลิต-การตลาดหอมแดง ป 2560/61 จังหวัดเชียงใหม

ขอมูล ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร) 6,525 8,559 11,590

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร) 3,250 2,964 3,000

ผลผลิตสด (ตัน) 21,206 25,369 34,770

ผลผลิตแหง (ตัน) 15,907 19,027 20,078

ราคาหอมแดง ประจําวันท่ี 21 มีนาคม 2561

54.85%

18.64%

6.63%

8.77%

ชนิด ราคา (บาท/กก.)
2558 2559 2560 2561

สัปดาหกอน 26 มี.ค.61

สดคละ 5.50-7.50 12-14 11 - 13 5.5-8 4 - 5

แหงคละ 8-15 20-23 20 - 25 11-13 10-13

พันธุพื้นเมือง และ
หอมแขก

พื้นที่ 5,068 ไร
ผลผลิต 15,204 ตัน

พื้นที่ 613 ไร
ผลผลิต 1,839 ตัน

พื้นที่ 1,722 ไร
ผลผลิต 5,166 ตัน

พื้นที่ 810 ไร
ผลผลิต 2,430 ตัน

ภาวะการคา ขณะน้ีผลผลิตหอมแดงจังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61
ออกสูตลาดแลว ประมาณรอยละ 40 ราคาซื้อขายหอมแดงวันน้ีปรับราคา
ลดลงจากสัปดาหกอน เน่ืองจากผูประกอบการสวนใหญชะลอการรับซื้อ เพื่อ
ระบายสต็อกเดิม
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แนวทางการบรหิารจดัการ หอมหวัใหญ่ กระเทยีม และหอมแดง
จงัหวดัเชียงใหม่  ปีการผลติ 2560/61

แนวทางการดําเนินการ
1

การกระจายผลผลิต
- /ผู ้สนใจเข้าร่วมกระจายผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ่
และหอมแดง ของจงัหวดัเชียงใหม่ ไปยงัปลายทางต่างจงัหวดั
- กระเทียม หอมหัวใหญ่ และหอมแดง

และจดัหาจุดจาํหน่าย
2

ดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
- จดัทาํโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61 โดยขออนุมติัเงินจ่ายขาด
จากคณะกรรมการนโยบายและช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 3 ต่อปี

6
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

3 -
หอมหัวใหญ่ และหอมแดง

4
การชะลอและป้องปรามการลักลอบนําเข้ากระเทียม
และหอมหัวใหญ่

- แจง้ประสานกระทรวงพาณิชย ์ในการพิจารณาคงมาตรการ หลกัเกณฑก์ารนาํเขา้กระเทียม และหอมหัวใหญ่

- (ศุลกากร ,ตาํรวจ) ในการดาํเนินการป้องกนัปราบปรามการลกัลอบ
นาํเขา้กระเทียมและหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ

ผลการดําเนินการบรหิารจดัการ หอมหวัใหญ่ กระเทยีม และหอมแดง จงัหวดัเชียงใหม่
ปีการผลติ 2560/61

1 : การกระจายผลผลติ
(หอมหัวใหญ่)

6 มี.ค. 2561 เป็นตน้มา มีผูป้ระกอบการสมคัรเขา้ร่วมดาํเนินการฯ รวม 2
รวม 52,560 กก. คิดเป็นมูลค่ารวม 757,160 บาท
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ผลการดําเนินการบรหิารจดัการ หอมหวัใหญ่ กระเทยีม และหอมแดง จงัหวดัเชียงใหม่
ปีการผลติ 2560/61

2 : ดําเนินโครงการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกกระเทยีม

(กบท.)
ละ 3 6

7 มีนาคม 2561

ผลการดําเนินการบรหิารจดัการ หอมหวัใหญ่ กระเทยีม และหอมแดง จงัหวดัเชียงใหม่
ปีการผลติ 2560/61

3 :
19 กุมภาพนัธ์ 2561

(แห้ง)
โดยไดล้งนามสญัญาขอ้ตกลง รวม 6 440,000 กก. มูลค่ารวม 28.60 ลา้นบาท
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ผลการดําเนินการบรหิารจดัการ หอมหวัใหญ่ กระเทยีม และหอมแดง จงัหวดัเชียงใหม่
ปีการผลติ 2560/61

4 : การชะลอและป้องปรามการลกัลอบนําเขา้กระเทยีมและหอมหวัใหญ่
5 – 11 มีนาคม 2561 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จดัชุดสายตรวจออกตรวจสอบการลกัลอบนาํเขา้กระเทียม

7 มีนาคม 2561
.

กระเทียม หอมหวัใหญ่ และหอมแดง

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร

กิจกรรมยกระดับนวัตกรรมเช่ือมโยงตลาดทุกประเภท
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการคาการลงทุนภาคเหนือ

ตามแผนพัฒนาภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
1. หลักสูตรอบรมด้านการตลาด

20-21 มีนาคม 2561
2. หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการออกแบบ

22-23 มีนาคม 2561
3. หลักสูตรด้านการส่งเสริมและขยายตลาดสําหรับการส่งออก

29-30 มีนาคม 2561
4. หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ

3-4 เมษายน 2561
5. ตลาดดจิิทัล

10-11 เมษายน 2561
ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

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

70



3.11 การเตรียมการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม

หัวขอการรณรงค
“ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”

ชวงการรณรงค แบงออกเปน 2 ชวง
• ชวงเตรียมความพรอมและชวงการรณรงค ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 10 เมษายน 2561

• ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 11 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 17 เมษายน 2561
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มาตรการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบงเปน 6 ดาน

1. มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานคน

• ดานการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง

• กรณีท่ีมีการเกิดอันควรสงสัยวาเกิดจากการเมาสุรา ใหมีการตรวจวัด

ปริมาณแอลกอฮอลผูขับข่ีทุกราย

• จัดทํา “ประชาคมชุมชน/หมูบาน” การจัดตั้ง “ดานชุมชน”

ใชสถาบันครอบครัวในการควบคุมปจจัยความเสี่ยง

• กําหนดเขตเลนน้ําปลอดแอลกอฮอล (Zoning)

• กําหนดใหมี 1 อําเภอ 1 ลานกิจกรรม

มาตรการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบงเปน 6 ดาน

2. มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม

• มาตรการถนนปลอดภยั “1 ทองถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย”

• ตรวจสอบ ปรับปรุง จุดเสี่ยง

• แกไขปญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

• สํารวจ ตรวจสอบปายเตือน ปายสัญลักษณตาง ๆ สัญญาณจราจร ไฟสองสวาง

เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมคีวามสมบรูณ

• ตั้งศูนยฯ ดูแลนักทองเท่ียว โดยเฉพาะดอยสําคญั 5 ดอย ดอยอางขาง

และดอยมอนแจม อยางเขมงวด รวมถึงการใชบริการรถเชา รวมถึงบานแมกําปอง
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มาตรการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบงเปน 6 ดาน

3. มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ

• กําหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือกํากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ

และรถโดยสารไมประจําทาง

• ขอความรวมมือกลุมผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกใหหยุดประกอบกิจการ

หรือหลีกเลีย่งการใชรถบรรทุกในการประกอบกิจการในชวงเทศกาล

• ประชาสัมพันธใหตรวจสอบสภาพรถยนตกอนออกเดินทาง

• เขมงวด กวดขันกับผูใชรถกระบะท่ีบรรทุกนํ้าหนักเกิน

• ใหรถทุกคันทําประกันภัยภาคบังคบั

มาตรการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบงเปน 6 ดาน

4. มาตรการดูแลความปลอดภัยนักทองเท่ียว

• บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดูแลรักษาความปลอดภัย ใหแกนักทองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ

• หามาตรการหรือแนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนพิเศษตาม

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี

• ตรวจสอบใบอนุญาตขับข่ีของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศกอนใหเชารถทุกครั้ง

• ประชาสัมพันธใหความรูแกนักทองเท่ียวเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ
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มาตรการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบงเปน 6 ดาน

5. มาตรการดานความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ํา

• กําหนดมาตรการ ดูแลความปลอดภัยทางนํ้าใหเกิดความปลอดภัยในการสญัจรและทองเท่ียว

• จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนํ้า

• ตรวจเรือโดยสารและโปะเทียบเรอื

• จัดเจาหนาท่ีประจําทาเทียบเรือสาธารณะท่ีมีประชาชนใชบริการหนาแนน

มาตรการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบงเปน 6 ดาน

6. มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

• จัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน

• จัดเตรียมความพรอมของหนวยกูชีพและกูภัย ท้ังดานบุคลากร เครือ่งมือ วัสดุอุปกรณ

การสั่งการ ระบบการติดตอสื่อสาร

• ประชาสัมพันธระบบการชวยเหลอืตางๆ ท่ีผูประสบเหตุควรจะไดรบั

รวมท้ังประชาสมัพันธใหผูขับข่ียานพาหนะทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 3.11การรับเสด็จ

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จฯมาทรงปฏบิัติพระกรณียกจิ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

ในวันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
จะเสด็จโดยเฮลิคอปเตอรจากโครงการพัฒนาดอยตุง มายัง บานเมืองงามเหนือ

ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
และเสด็จกลับโครงการพัฒนาดอยตุงในวันเดียวกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกจิ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561
ณ อาคารโรงเก็บผลิตภัณฑ บริษทัดอยคํา ณ หมูบานหวยลึก อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม
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พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ
โดยประทบัแรม ตั้งแตวันเสารที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ พระตําหนกักองบนิ 41
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมเปนตนมา

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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4.2 การจัดงานพิธี
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ขอเชิญสวนราชการรวมพิธีวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา

ประจําป 2561 และงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2561
ในวันเสารที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว
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ขอเชิญสวนราชการรวมพิธีวันพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
ในวันศุกรที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว

ขอเชิญชวนสวนราชการ รวมวางพวงมาลาในพิธี
วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจําป 2561 ในวันพุธท่ี 25 เมษายน
2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพระสถูปเจดีย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ  ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว
การแตงกาย เคร่ืองแบบปกติขาว  สวมหมวก

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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4.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-
2564)
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม
(พ.ศ. 2561 – 2564)

จังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
MICE จังหวัดเชียงใหม โดยบูรณาการขอมูลจากแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และรายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษา
และจัดทําขอมูลยุทธศาสตรของไมซซิตี้และเมืองท่ีมีศักยภาพ (City
Profile) จังหวัดเชียงใหมของสํานักงานสงเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) เปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE
จังหวัดเชียงใหม ไดพิจารณาเห็นชอบ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2561

1. วิสัยทัศน และพันธกิจ
วิสัยทัศน

“นครท่ีเปนท่ีสุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม จุดหมายปลายทางของ
กิจกรรมไมซในเอเชีย”

“The Splendid City of Culture and Destination for MICE in Asia”
พันธกิจ

1. สนับสนุนการจัดงานไมซเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและกระจายรายไดสูชุมชน
2. สงเสริมภาพลักษณของอุตสาหกรรมไมซดวยการบริการชั้นเลิศและ
มีอัตลักษณของความเปนวัฒนธรรม
3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซบนฐานความรู และพัฒนาผูประกอบการไมซในพื้นท่ีใหได
มาตรฐานสากล
4. สงเสริมแนวปฏิบัติดานความยั่งยืน เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันระยะยาว
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2. เปาประสงค
• จํานวนรายไดและนักเดินทางของกิจกรรมไมซเพ่ิมมากขึน้
• จํานวนนักเดินทางจากอุตสาหกรรมไมซจังหวัดท่ีเพ่ิมขึ้น
• เศรษฐกิจสมดุลและขยายตัวอยางตอเนื่อง

3. ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดไมซแบบมุงเปา

ตลาดเอเชีย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดบัการบริการ พัฒนาสินคาทองเท่ียว สรางโอกาส

ในกิจกรรมไมซโดยใชทุนทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนา ยกระดับ บคุลากรท่ีมสีวนสนับสนุนอุตสาหกรรม

ไมซในพ้ืนท่ี
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการจัด

กิจกรรมไมซ

4. แผนงาน/โครงการ

ที่ ประเดน็ยุทธศาสตร
จํานวน
โครงการ

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2561-2564

1 สงเสริมการประชาสัมพนัธและ
การตลาดไมซแบบมุงเปาตลาด
เอเชีย

5 17,500,000 48,000,000 48,500,000 49,000,000 158,500,000

2 ยกระดบัการบริการ พฒันาสินคา
ทองเที่ยว สรางโอกาสในกิจกรรม
ไมซ โดยใชทุนทางวัฒนธรรม

5 21,656,900 91,318,500 92,900,000 94,900,000 300,775,400

3 พฒันา ยกระดบั บคุลากรที่มี
สวนสนบัสนนุอตุสาหกรรมไมซ
ในพืน้ที่

1 4,669,000 8,754,000 9,500,000 10,050,000 32,973,000

4 ยกระดบัและพฒันาโครงสราง
พืน้ฐานสนบัสนนุการจัดกิจกรรม
ไมซ

6 115,573,700 1,114,652,400 1,113,800,000 1,113,800,000 3,455,826,100

รวมทั้งสิ้น 17 159,399,600 1,262,724,900 1,264,700,000 1,267,750,000 3,948,074,500
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กิจกรรม ระยะเวลา

ขั้นตอนท่ี ๑ : การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE
จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยคณะกรรมการสงเสริมและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม

๑.๑ คณะกรรมการฯ MICE พิจารณารับรางแผนฯ MICE 7 มี.ค. 2561
๑.๒ คณะกรรมการฯ MICE จัดสงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอ

รางแผนฯ MICE
ภายใน 15 มี.ค.

2561
๑.๓ นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ MICE ไปปรับปรุง/

แกไขรางแผนฯ MICE
ภายใน ๒๕ มี.ค.

2561

ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม

ขั้นตอนท่ี ๒ : การรับฟงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE
จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561-2564) จากภาคสวนตางๆ ในการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม

2.1 นํารางแผนฯ MICE ไปรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ
ในการประชมุหัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2561 ๒๙ มี.ค. 2561

2.2 รับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561-2564) ภายใน 5 เม.ย. 2561
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ขั้นตอนท่ี ๓ : การประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม
(พ.ศ. 2561-2564) และนําเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัด
เชียงใหม (พ.ศ.2561-2564) ตอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) เพ่ือรับทราบ

- ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE
จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561-2564) และนําเสนอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จงัหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-2564)
ตอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ภายในเดือนเม.ย.
2561

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินงานที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 5/2561

จัดกิจกรรมรวมกับ  โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ
เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๖1

ณ องคการบริหารสวนตําบลนาคอเรอื  ต.นาคอเรอื  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 54 หนวยงาน
มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา และ

มอบทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

การประชุมแกไขปญหาความตองการในพื้นท่ีอําเภอฮอด

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาคอเรือ
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กําหนดจัดกิจกรรมคร้ังตอไป
ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 6 / ๒๕๖1

วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖1
ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย

ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
(การแตงกาย ชุดสุภาพ)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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4.5 การจัดกิจกรรม TEDx Chiang Mai และ โครงการ Smart Home
ผูนําเสนอ: นายมารติน เฟนสก้ี-สตาลลิ่ง และ อ.นพ.สุรัตน ตันประเวช

ผูแทนกรรมการเชียงใหมเมืองสรางสรรค

รายงานเชยีงใหมส่รา้งสรรค ์

ประชุมหวัหนา้สว่นราชการประจําจงัหวดัเชยีงใหม่
มนีาคม 2561

www.creativechiangmai.com
cmcc@creativechiangmai.com
มนีาคม 2018

2

Video
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1

3

23 speakers and performers from Chiang Mai, rest of Thailand,
Japan, Malaysia, Germany, Sweden and the US

4

TEDxChiangMai 2018
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2

5

TEDxChiangMai และยังมี
อีกหลายประเดน็ในงาน (นอกจาก ทอล์ค)

6

“สังคมสูงวัย ไม่ใช่เรื่องของผู้สูงวัยเทา่นั้น เราทกุคนได้ผลกระทบ
แน่นอน” Dr. Kirida Bhaopichitr / ดร. กริิฎาเภาพจิิตร
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3

Smart Home, Smart
Living for Elderly Project

An Innovation Hub Project

Chiang Mai
ผู้สงูอายุในมปีัญหาตา่ง ๆ
ทาํให้การใช้ชวีติภายใน
บา้นทีไ่มเ่อือ้อาํนวยมคีวาม
เส่ียงมากขึน้

•สมองเส่ือม
•เดนิลม้งา่ย
•โรคพารก์นิสัน
•โรคกระดกู
•โรคซมึเศร้า

Wangtongkum S et al. J Med Assoc Thai 2008;91(11):1685-1690
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4

9

Aging in Place

แม้ว่าจะมีในการพฒันาบ้านอัจฉริยะและโครงการอสังหาริมทรัพยใ์หม่  ๆ เกดิขึ้นเพื่อ
ผู้สูงอายุแต่ส่วนใหญผู่้สูงอายุจะไม่ยอมย้ายจากบ้านเดมิ

Smart Home, Smart Living for Aging Society

ทีมงานจากหลากหลายสาขา
แพทย์ นกักายภาพ สถาปนิก นกั
เทคโนโลยี นกัออกแบบสร้างสรรค์

ประเมินบา้นผูสู้งอายุ 15 หลงั
ชาวไทยและต่างชาติ
แขง็แรง, เป็นโรคต่าง ๆ อาศยับา้น
ทาวเฮา้ส์

แบบวิธีประเมิน
ออกแบบวิธีประเมิน กิจกรรม สภาพแวดลอ้ม บา้น
ประยกุคก์ารใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย โดยยดึผูป่้วย
แต่ละรายเป็นศนูยก์ลาง

ผลลพัย์
เป็นตน้แบบการออกแบบชีวิตและ

smart
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5

11

Team

Physician

Physical/occupational therapy

Surat TanprawatePattama Gomutbutra
Neurologist Family doctor

Architect

Sant Suwatcharapinun

Faculty of Architecture, CMU

Technologist/Creative design

Siriphan Kongsawasdi Sirinun BoripuntakulPim Pholjaroen

Faculty of Medicine, CMU

Faculty of Associate Medical Science, CMU

Peerasak Lertrakarnnon
Family doctor

Jidanan Pisitmukda

Martin Venzky-Stalling
Science and Technology Park, CMUMaker space, CEO

Nati Sang

Joy Smithangkul
Maker Space

Warinya Bunrit
Thailand Creative & Design Center

12

87 3 family
members

Dementia
Parkinson’s
disease

Single house

65 4 family
members

Cardiac
arrhythmia,
fracture ankle

Townhome

75 4 family
members Hypertension Single house

75 2 family
member

No health check
up Single house

67 No No health check
up Single house

ตวัอย่างจาก 15 หลัง
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6

13

15 Home Visits

14

Findings

 มีความหลากหลายของภาวะทางสุขภาพ

 ได้ออกแบบการใชช้วีิต เช่น การออกกําลงั การเดนิ
การอยู่ใหม้ีความสุขในบ้าน

 การปรับทางสถาปัตยกรรม ใหม้ีพื่นที่เสี่ยงน้อย เดนิสะดวก
ปรับสภาพแวดล้อมและแสงใหเ้หมาะสมและมีที่ทาํกจิกรรม

 แนะนาํการใชเ้ทคโนโลยีที่จําเป็น เช่น

 ระบบเตอืนภยั ระบบป้องกนัล้ม การใชเ้ครื่องมือสื่อสาร
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7

Dinsow Robot
Robot for elders Tablet for elders

Katunyu: falling detection system

https://www.youtube.com/w
atch?v=tmx7IAEt1s8

16

ทศิทางในอนาคต

 การจัดทาํศูนยก์ารเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงบ้านและการใชช้วีิต

 การจัดทาํ website ใหข้อ้มูลและออกแบบการประเมินบ้านด้วยแบบฟอร์มและขอ้มูลที่ได้พฒันาขึ้น

 การจัดทาํกลุ่มย่อยสัมนา ใหค้วามรู้แก่ประชาชนและสมาคมวิชาชพีและชมุชน
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4.6 ประชาสัมพันธการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2561
ผูนําเสนอ: นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

ประชาสัมพันธการจัดงานประเพณีสงกรานตเชียงใหม ประจําป 2561
ภายใตแนวคิด :

“จุมอก เย็นใจ ถนนสายน้ํา ดื่มด่ําฮีตฮอย ปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม อยางปลอดภัย ไรแอลกอฮอล”
ระหวางวันท่ี 12-15 เมษายน 2561 เทศบาลนครเชียงใหม

*************************************************
เทศบาลนครเชียงใหมรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานต

ประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 12-15 เมษายน 2561 ภายใตแนวคิด : “จุมอก เย็นใจ ถนนสายน้ํา ดื่มด่ําฮีตฮอย
ปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม อยางปลอดภัย ไรแอลกอฮอล” ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
สืบทอดประเพณีอันดีงามของลานนาใหคงอยูสืบไป กิจกรรมท่ีสําคัญในงานประเพณีสงกรานตเชียงใหม ประจําป
2561 มีดังนี้

1 เมษายน 2561
- เวลา 18.00 น. พิธีแถลงขาวงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม ประจําป 2561 ณ ขวงอนุสาวรียสาม

กษัตริย
12 เมษายน 2561

- เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรครบรอบ 722 ป เมืองเจียงใหม  ณ  ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย
- เวลา 08.09 น. พียอสวย ไหวสา พญามังราย ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย
- เวลา 10.09 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรทาวกบิลพรหมองคมหาสงกรานต ณ เทศบาลนคร

เชียงใหม
13 เมษายน 2561

- เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหมเมืองเจียงใหม  ณ  ขวงประตูทาแพ
- เวลา 08.09 น. พิธีเปดงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม  ณ  ขวงประตูทาแพ
- เวลา 08.30 น. การประกวดแมญิงข่ีรถถีบกางจอง  ณ ขวงประตูทาแพ
- เวลา 09.09 น. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงคออกจากพระวิหารลายคํา  ณ  วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
- เวลา 13.30 น. พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงคและพระพุทธรูปสําคัญออกแห ณ สี่แยกสันปาขอย ถึง

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
14 เมษายน 2561

- เวลา 13.30 น. ขบวนแหไมคํ้าสะหลีและขนทรายเขาวัด ณ ขัวเหล็ก – วัดบนถนนทาแพ
15 เมษายน 2561

- เวลา 13.30 น. ขบวนแหเครือ่งสักการะสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ณ สี่แยกกลางเวียง – จวนผูวาฯ
13-14 เมษายน 2561 เวลา 19.00 – 24.00 น.

- การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต  ณ  ขวงประตูทาแพ
15 เมษายน 2561 เวลา 19.00 – 23.00 น.

- การประกวดหนูนอยสงกรานตเจียงใหม  ณ  ขวงประตูทาแพ
13-15 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 22.00 น.

- กิจกรรม “ขวงวัฒนธรรม” ณ  ขวงประตูทาแพ  ประกอบดวย ขวงสาธิต  ขวงกาดหม้ัว
และขวงการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม
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นอกจากนั้น ในปนี้ไดจัดใหมีกิจกรรมถนนสายน้ํา บริเวณถนนชัยภูมิตั้งแตสี่แยกสมเพชร (คูเมืองดานนอก) ถึง
รานสตารบัคส และถนนคชสารตั้งแตหนารานโปรเกรสถึงสี่แยกทางเขาวัดลอยเคราะห ในระหวางวันท่ี 12-15
เมษายน 2561 และเทศบาลนครเชียงใหมรวมกับ สสส. รณรงคใหประชาชนทุกทานงดดื่มแอลกอฮอลและ
งดสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หามดื่มและหามขายในท่ีสาธารณะ
มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับจึงขอฝากทุกทานไดประชาสัมพันธ
ใหทราบกันโดยท่ัวไป

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

96



4.7 การจัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชยีงใหมท้ังภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ และภาคเอกชนไดรวมกนั
จัดพธีิ “สระเกลาดําหัว   ปอเมอืงเจยีงใหม” มาเปนประจาํทุกปโดยถอื
เปนประเพณอีันดีงามท่ีปฏบิัตสิบืทอดกันมายาวนาน
โดยในป 2561 ไดกําหนดประกอบพธีิ
ในวันอาทิตยท่ี 15 เมษายน 2561 ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม

เชญิชวนหวัหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวสิาหกิจสังกัดสวนกลาง
และสวนภูมภิาค นายอําเภอ ทุกอําเภอ ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง

รวมพธิี “สระเกลาดาํหัว  ปอเมอืงเจียงใหม” ประจําป 2561
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เวลา ๑๓.๓๐ น. ขบวนดําหัวพรอมกนัเพือ่จดัริ้วขบวน หัวขบวนตั้งอยู
ณ บรเิวณประตูทาแพ (ดานขางโรงแรมมนตรี) และทาย
ขบวนตัง้อยูบรเิวณสนามโรงเรยีนยุพราชวทิยาลัย

เวลา ๑๔.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแหจากท่ีตั้ง

๑. กําหนดการ วันที่ 15 เมษายน 2561

เสนทาง จากประตูทาแพ ไปตามถนนทาแพ  ถงึพุทธสถาน
เลี้ยวขวาไปตามถนนเจรญิประเทศ เลี้ยวซายเขาจวนผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม

๒. เสนทางการจัดงาน
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แผนผังขบวนพิธีสระเกลาดําหัว  ปอเมืองเจียงใหม  ประจําป ๒๕61

อนุสาวรียสามกษัตริย

อาชีวศกึษาเชียงใหม
โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย

สี่แยกกลางเวยีง
ขวงประตู
ทาแพ

ธนบุรีการคา

เหนอื

พุทธสถาน

สะพานนวรัฐ

รถตํารวจนํา

ปายนําขบวน

ร้ิวขบวน /ธงทิว

จุดตั้งขบวน

กาดหลวง

ถนนทาแพ

๑๕ เมษายน ๒๕61

จวนผูวาราชการ
จังหวัดเชยีงใหม

เคร่ืองสักการะ

ขอความรวมมือทุกภาคสวน
ไดรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต ดังนี้
- แตงกายพื้นเมือง อูกําเมือง
- จัดเตรยีมตกแตง เครื่องสักการะ

ตามวัฒนธรรม ประเพณีลานนา
- รวมจัดพธิสีระเกลาดําหัวใหถูกตอง

ตามวัฒนธรรมประเพณีลานนา
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มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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4.8 พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผูใหญและพิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัด
เชียงใหม ประจําป พ.ศ.2561
ผูนําเสนอ : นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.8 พิธีรดนํ้าดําหัวพระเถระผูใหญและพิธีสรงนํ้า
สิ่งศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัดเชียงใหม

ประจําป พ.ศ.2561

ผูนําเสนอ : นายชูชีพ พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ขอเชิญชวนสวนราชการรวมพิธีรดนํ้าดําหัว
พระเถระผูใหญและพิธีสรงนํ้าสิ่งศักด์ิสิทธิ์

คูบานคูเมืองจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ.2561
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ในวันที่ 16 เมษายน 2561 พรอมเวลา 07.45 น.
ณ  บานพักผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

การแตงกาย  ชุดพ้ืนเมือง   กําหนดการมีดังนี้

- เวลา 08.00 น. เดินทางออกจากบานพักผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม

- เวลา 08.05 น. พิธีสรงน้ําดําหัว พระเทพมังคลาจารย
รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม  ณ วัดเชตะวัน

- เวลา 08.25 น. พิธีสรงน้ําดําหัว พระราชเจติยาจารย
เจาอาวาสวัดเจดียหลวง  และพิธีสรงน้ําเสา
อินทขิล ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร

- เวลา 08.45 น. พิธีสรงนํ้าดําหัว พระเทพสงิหวราจารย
ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

- เวลา 09.15 น. พิธีสรงนํ้าอนุสาวรยีพระราชชายาเจาดารารัศมี
ณ อนุสาวรยีพระราชชายาเจาดารารัศมี  อ.แมริม

- เวลา 09.25 น. พิธีสรงนํ้าดําหัว พระราชวสิุทธิญาณ
เจาคณะจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน-แมฮองสอน
(ธรรมยุต) ณ วดัปาดาราภริมย อ.แมริม
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- เวลา 09.55 น. พิธีสรงนํ้าดําหัวพระเทพปริยัติ เจาคณะจังหวัด
เชียงใหม  ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

- เวลา 10.15 น. พิธีสักการะอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย
- เวลา 10.25 น. พิธีสรงนํ้าดําหัวพระเทพโกศล  ทีป่รึกษาเจาคณะ

ภาค 7 ณ วัดศรโีสดาพระอารามหลวง
- เวลา 11.05 น. พิธีสักการะและสรงนํ้าพระบรมธาตุดอยสุเทพ

และพิธีสรงนํ้าดําหัว พระธรรมเสนา รองเจาคณะ
ภาค 7 ณ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

- เวลา 14.00 น. พิธีสรงนํ้าดําหัว พระเทพมงคลโมลี รองเจาคณะ
ภาค 4-5-6-7 (ฝายธรรมยตุ) ณ  วัดลานนาญาณ
สังวราราม อาํเภอจอมทอง

- เวลา 14.25 น. พิธีสักการะและสรงนํ้าพระธาตุศรีจอมทอง
พิธีสรงนํ้าดําหัว พระพรหมมงคล ว. (หลวงปูทอง)
ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดเชียงใหมถึงวัดพระธาตุ
ศรีจอมทองวรวิหาร

- เสร็จพิธี
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วันที่ 17 เมษายน 2561

เวลา 07.45 น. ผูรวมขบวนพรอมกัน ณ บานพักผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม  การแตงกาย  ชุดพื้นเมือง
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางจากบานพักผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เวลา 08.05 น. พิธีสรงน้ําอนุสาวรียพระเจากาวิละ ณ คายกาวิละ
เวลา 08.20 น. พิธีสรงน้ําพระเจดียขาว

วันที่ 17 เมษายน 2561

เวลา 08.30 น. พิธีสรงน้ําศาลหลักเมือง (แจงศรีภูมิ)
เวลา 08.40 น. พิธีสรงน้ําพญามังราย
เวลา 08.50 น. พิธีสรงน้ําพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย
เวลา 09.00 น. พิธีสรงน้ําเจาพอ-เจาแมประตูชัย ณ ประตูชางเผือก
เวลา 09.10 น. พิธีสรงน้ําเจาพอคําแดง  ณ ศาลคูเมืองเชียงใหม

(เจาพอคําแดง) แจงหัวริน
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เวลา 09.20 น. พิธีสรงน้ําอนุสาวรียชางเผือก (พญาปราบเมือง
มารเมืองยักษและพญาปราบจักรวาล)
เวลา 10.00 น. รวมพิธีทางพระพุทธศาสนากับคณะเจานายฝาย

เหนือ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง
เวลา 11.45 น. พิธีสรงน้ําอนุสาวรียสิงห (สิงหดุและสิงหดาน)
เวลา 11.55 น. พิธีสรงน้ําอนุสาวรียรัชกาลท่ี 5

ณ สนามดานหนาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
เสร็จพิธี

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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4.9 การจัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

สืบทอดพิธีสกัการะกู่เจา้หลวงเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

ณ  บริเวณกู่เจา้หลวงเชียงใหม่วดัสวนดอก พระอารามหลวง
อําเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2561

วันศุกรท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว/
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

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