
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2561

วันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
๒. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
5. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
6. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
7. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
8. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
9. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกูล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
10. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
11. นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
12. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
15. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
16. นายธัชชัย โกมลรัตน (แทน) นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
17. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
18. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
19. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
20. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
21. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
22. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
23. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม

24. นางพัฒนา ...
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24. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม

25. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

อําเภอ
26. นายปรีชา ศิรินาม (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
27. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
28. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
29. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
30. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
31. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
32. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
33. นายมานิตย ไหวไว (แทน) นายอําเภอแมแตง
34. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
35. นายชนะศึก หนูชัย (แทน) นายอําเภอเชียงดาว
36. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน) นายอําเภอพราว
37. นางสาวภัชธีราภรณ ทาวดี (แทน) นายอําเภอฝาง
38. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
39. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
40. นายวิสุทธิ์ จรบุรี (แทน) นายอําเภอเวียงแหง
41. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
42. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
43. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
44. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
45. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
46. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
47. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
48. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน
49. นายอรุณ ศรีใส นายอําเภอดอยหลอ
50. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
51. นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
52. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
53. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
54. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

55. พ.ต.อ.หญิง ...
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55. พ.ต.อ.หญิง กาญจนา ศรีนวล ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
56. พ.ต.ท.ชาญวิทย สุริยาทิพยเนตร (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
57. พ.ต.ท.ชณิกร ศรีเมือง (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
58. นายกันตภณ วิจิตรกําเหนิดกุล (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
59. นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
60. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
61. นายกรกฎ กลั่นกลีบ (แทน) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
62. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
63. นางราตรี จักรแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
64. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
65. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย เชียงใหม
66. นางสาวเดือน อินตะ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
67. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
68. พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสําราญ (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
69. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
70. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
71. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
72. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
73. พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
74. น.ท.คมศักดิ์ คําสอน (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
75. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
76. น.ท.คณยศ กาญจนเพ็ญ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11

เชียงใหม
77. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
78. ร.อ.พล ปานะพันธ (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
79. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
80. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
81. นางสาวจันทรสม เปนตาธรรม (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม

82. นายสมชาย...
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82. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
83. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
84. นายภยันต บรรเทาทุกข (แทน) สรรพากรภาค 8
85. นางภัคภร ศรีทัย (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
86. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
87. นางสาวกนกพร มงคลปญญา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

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

88. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
89. นายชูศักดิ์ เหมะจันทร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
90. นายบัณฑิต โตจินดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
91. นายเอนก เพ็ญชรี (แทน) นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
92. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
93. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
94. นางปนนาถ เจริญผล ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
95. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
96. นายเจริญ สวางพงษ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
97. นางจิราพร เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
98. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
99. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
100. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
101. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
102. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
103. นางสาวภคพร ก่ิงแกว (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
104. นางศุภกานต อินทุทรัพย (แทน) ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

ธรรมปกรณ (เชียงใหม)
105. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
106. นายกระจาย หนูเก้ือ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
107. นางวัชรียา ศรหีิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม

108. นางจงด.ี..



- ๕ -

108. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
109. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
110. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
111. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
112. นางเบญจวรรณ อินตะ (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
113. นายวิริยะ แกวคง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
114. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
115. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
116. นายสุวิทย ประชุม (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
117. นายกานต ไตรโสภณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
118. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
119. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
120. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
121. นายวุฒิชัย คําดี (แทน) ปศุสัตวเขต 5
122. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
123. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
124. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 1
125. นายจาตุรนต สุวรรณพินท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
126. นายธวัชชัย เดชชาเชษฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
127. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
128. นายวีระ สุทธิชน (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
129. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
130. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
131. นางปภาพินท จันทรดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม
132. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม
133. นายนิวัฒน นะที (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
134. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
135. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

136. นายธีระศักดิ์ ...
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136. นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

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

138. นางสาวชดาวรรณ บุญเมือง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
139. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
140. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
141. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
142. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1 /

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
143. น.ต.มณธนิก รักงาม ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
144. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
145. นายอภินันท ประสาท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
146. นายชานนทวิทย เผื่อนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
147. นายปยะพงษ ประพันธวัฒนะ (แทน) ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
148. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
149. นายสมชาย เปรมพาณิชยนุกูล ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
150. นางกรองแกว ทีปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
151. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
152. นางปจฉิมา ฟูกูล ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําปง
153. นายปยะ นวพันธุ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
154. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
155. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
156. นายประพันธ ศรีธิหลา ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5
157. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
158. นายสุรพล ไวใหญ (แทน) ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
159. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
160. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
161. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
162. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
163. นายวัชระ ปมแปง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
164. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
165. นายสิงหโต ปลาเงิน (แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
166. นายจตุพร ปนทวงศ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
167. นางสุรภี เจริญพันธ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม
168. นายทวี รัตนคูหา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
169. นางชุวิพา เดชะเรืองศิลป (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
170. ร.ท.กิตติคม คงสมโภชน (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
171. นางสาวศรัญญา อุตรปวง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
172. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
173. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
174. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
175. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
176. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
177. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
178. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
179. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
180. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม /

(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
181. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
182. นางวราภรณ วสุนธรารัตน ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
183. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
184. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8

185. นายอุดม ...
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185. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

186. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

187. นางมยุรา วรรณวัต (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓

188. นางไปรผดา โปติบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

189. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

190. นางสาววณีรัตน แยมพรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

191. นางมงคลทิพย บุญสันท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม

192. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34

193. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
194. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
195. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
196. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
197. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
198. นางยุพิน คําปน ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัด

เชียงใหม
199. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
200. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
201. นายนัษฐภัทร ไกรทอง ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
202. นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
203. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
204. นายดุสิต อนันตสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
205. นายทวี เรืองโฉม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
206. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
207. นางธัญธร พัวพันธ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
208. นายเฉลิมชัย จันทรเอ่ียม (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
209. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
210. นายผดุงเกียรติ จิ้วฮวด (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
211. นางสาวแสงทอง คําปนนา (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
212. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
213. นางนิตยา เจริญทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
214. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9
215. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
216. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
217. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
218. นายปรีดา พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
219. นางสมจิตร ไชยโย กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
ภาคเอกชน
220. นายวโรดม ปฏกานนท (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
221. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
222. นางศุภรัศม์ิ จันทรตะธง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
223. นายฐิติ อินทะพันธุ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
224. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
225. นางสาวรุงนภา สงมหาชัย (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
226. นายจักรกฤษณ ไชยนอก (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
227. นายธีรพงศ กรุษประยูร (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
228. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
229. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
สํานักพระราชวัง
230. นายบรรเจิด กิริยา รกน.ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
231. นายวิริยะ ดํารงศิริ เจาหนาท่ีธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
232. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
233. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
234. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

235. นางวัลยา ...
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235. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
236. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
237. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
238 นายภาณุเมศ ตันรักษา ผูสื่อขาว MCOT
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดย สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชนไทยในถ่ินทุรกันดาร

ประจําป 2561” จํานวน 35 ทุน  โดย แมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
(1) นางสาวศรันยพร เวชโพธิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
(2) นางสาวสิรีธร อูปแกว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
(3) นางสาวปยภรณ คําหอด โรงเรียนสารภีพิทยาคม
(4) นางสาวศิลินธร ทองรัตน โรงเรียนสันทราย
(5) นางสาวสุรางคณา สุดใจแกว โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
(6) นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน โรงเรียนสันกําแพง
(7) นางสาววิรัลพัชร สิทธิปญญา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
(8) นางสาวชลธิชา ยิ่งเจริญสดใส โรงเรียนแมแตง
(9) นางสาวณัฏฐพัชร ชัยชะตัน โรงเรียนพราววิทยาคม
(10) นางสาวสายฝน งัวผา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
(11) นางสาวพิมพกานต จองหราม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
(12) นายณัฐดนัย องคชัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
(13) นางสาวอภิษฎา ตอบุญปน โรงเรียนหางดงราษฎรอุปถัมภ
(14) นายสรวิชญ ยุรนาถบงกช โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
(15) เด็กหญิงอรอรัญญา ผองศรี โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
(16) นางสาวอาทิตยา สนั่นรุงชัชวาลย โรงเรียนจอมทอง
(17) นางสาวอุบลรัตน มิตกุล โรงเรียนแมแจม
(18) นางสาวตาวัน ขัตตะละ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
(19) นายพิพัฒน ธรรมขัน โรงเรียนฮอดพิทยาคม
(20) นางสาวมนัสพร มิตรสาธิต โรงเรียนอมกอยวิทยาคม
(21) เด็กชายอชิตพล สามฮอ โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม
(22) นางสาวชุลีพร ภักดิ์ดุษดี โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม
(23) นางสาวดวงหทัย ปนแกว โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม
(24) นางสาวประภัสสร บุญยวง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
(25) นางสาวไพลิน ออนตา โรงเรียนไชยปราการ

(26) นายภาคภูมิ ...
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(26) นายภาคภูมิ นิยมกิจ โรงเรียนบานกาดวิทยาคม
(27) นางสาวดวงกมล นกแล โรงเรียนแมออนวิทยาลัย
(28) เด็กหญงิปนัดดา พรมจันทร โรงเรียนสองแคววิทยาคม
(29) นางสาวไพรินทร มณีวรรณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา

เฉลิมพระเกียรติ
(30) นางสาวศศินภา ทาสุทะ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(31) นางสาวเบญจรัตน จิตเจนสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
(32) นายปกรณ วรกิจพาณิชย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(33) นางสาวฐิติมา คําลาพิศ โรงเรียนบานสันตนหม้ือ
(34) นางสาวจิตติมา สันคํา โรงเรียนบานสันตนหม้ือ
(35) เด็กหญิงจันทนา แจมแจง โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31

2. การมอบประกาศนียบัตรอําเภอท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากสถิติเฉลี่ย 3 ป
ยอนหลัง จํานวน 10 อําเภอ  โดย  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  ดังนี้

(1) อําเภอสันทราย
(2) อําเภอสันปาตอง
(3) อําเภอไชยปราการ
(4) อําเภอสันกําแพง
(5) อําเภอจอมทอง
(6) อําเภอเชียงดาว
(7) อําเภอหางดง
(8) อําเภอเวียงแหง
(9) อําเภอดอยสะเก็ด
(10) อําเภอกัลยาณิวัฒนา

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤษภาคม 2561 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ี
ประชุม

- ไมมี-
1.2 ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)

แจงตอท่ีประชุมทราบ ดังนี้
1) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปนกิจกรรมท่ีรวมมือกันทุกฝายสิ่งท่ีรัฐบาลให

ความสําคัญคือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ สภาพัฒนาการเมือง คณะทํางาน ดร. วีรพงษ รามางกูร ติดตามและ
ประเ มินผลโครงการ  สิ่ ง ท่ีอยากจะเนนย้ํ า  คือ โครงการไทยนิยมยั่ งยืนจะมีงบประมาณผาน
กระทรวงมหาดไทย  โครงการท่ีของบประมาณรายจายเพ่ิมเติมอยากใหทุกสวนดําเนินการเสร็จไปดวยความ
เรียบรอย สําคัญคือ ตองไมมีเรื่องรองเรียน ตองไมมีเรื่องท่ีดําเนินการไมโปรงใสในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

อยากใหทุกสวนราชการ...
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อยากใหทุกสวนราชการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการไทยนิยมยั่งยืนดวย
ท้ังนี้ จะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมกลางปมาให โดยผานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม สําหรับเรื่องบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ  หนวยงานแตละหนวยตองเรงสัมภาษณหรือออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหกับผูท่ีรายไดนอย
ขอใหหนวยงานท่ีมีกิจกรรมภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืนเรงดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย

2) การเบิกจายงบประมาณขอเนนย้ําวา ขณะนี้เขาสูชวงการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป   ในวันท่ี 6 -7 มิถุนายน 2561 เปนวันเริ่มของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายจายประจําป  โดยงบพัฒนาจังหวัด  งบพัฒนากลุมจังหวัด ป 2561
ยอดการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย ภาพรวมงบรายจายประจําปต่ํากวาเปาหมายรอยละ 2
งบลงทุนต่ํากวาเปาหมาย สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังสวนกลาง และโครงการ
ท่ีจังหวัดอนุมัติไปแลว ยังไมไดจัดซื้อจัดจาง ประกอบกับ ในเดือนมีนาคมมีหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง
แจงวา โครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานจําเปนตองใชวิศวกร อยางนอยตองเปนวิศวกรระดับสามัญ
ปญหา คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ไมมีวิศวกรระดับสามัญ ยกเวนเทศบาลนครท่ีมีวิศวกรระดับสามัญ
ตองไปขอความรวมมือจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ไดแกไขปญหานี้โดยการมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหมตั้งคณะทํางานดานนี้หนึ่งคณะ
โดยใหมีหนาท่ีพิจารณารับรองโครงการป 2562 ดวย สําหรับโครงการป 2561 ท่ียังอยูระหวางการ
จัดซื้อจัดจาง ตองดําเนินการใหเรียบรอยในเรื่องของความถูกตองตามแบบ ปร.4 ปร.5 และเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ขอใหนายอําเภอตรวจสอบความถูกตอง และเรงรัดเบิกจายท้ังงบประมาณรายจายประจํา
งบลงทุน

3) เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีมีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ใหหัวหนาสวนราชการศึกษาระเบียบฉบับใหมท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเตมิข้ึนมาใหม ขอใหกลั่นกรอง ตรวจสอบใหถูกตอง ครบถวน กอนท่ีจะสงใหจังหวัด
พิจารณา เนนย้ํา ขอใหทุกสวนราชการใหความสําคัญกับการตรวจสอบตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ
ท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดดวย

4) เรื่องยุทธศาสตรชาติ การปฏิรูปประเทศ 11 ดาน การทําแผนงานโครงการ
ขอใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  แตละกิจกรรมอยูภายใตยุทธศาสตรชาติดานใด  มีประเด็นปฏิรูป
อะไรบาง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมี 94 เรื่องท่ีตองดําเนินการ ขอใหทุกกระทรวงติดตามดําเนินการตามแผน
ปฏิรูปของระบบราชการดวย

5) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ไดรวมพิธีรับพระราชทานปายกิจกรรม
จิตอาสาฯ ท่ีพระท่ีนั่งอัมพรสถาน ในโอกาสดังกลาว พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผูชวยราชเลขานุการ
ในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดชี้แจงแนวทางการดําเนินการโครงการจิตอาสา จึงไดมอบหมายหัวหนา
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมผลิตแผน CD มอบใหกับอําเภอและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปผลิตใช
ในสวนท่ีมีการบําเพ็ญประโยชนของจิตอาสา เรื่องจิตอาสาขอฝาก 2 เรื่อง คือ ในชวงวันถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ ท่ีผานมา ทุกสวนราชการมีจิตอาสาอยูแลวจึงขอใหรวบรวมรายชื่อไว ในกรณีท่ีจังหวัดหรือ
อําเภอขอความรวมมือในการทํากิจกรรมจิตอาสาขอใหสวนราชการแจงจิตอาสาเขารวมกิจกรรมดวย
สําหรับการแตงกายของจิตอาสาตองประกอบดวย 3 อยาง คือ หมวก ผาพันคอ ปายจิตอาสาท่ีเปนปายสีฟา
ขอใหอําเภอทําการแยกรายชื่อของจิตอาสาเปนรายหมูบาน รายตําบล แตละแหงมีจํานวนจิตอาสาเทาไร

เม่ือมีกิจกรรม...
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เม่ือมีกิจกรรมจิตอาสาฯ จะทําใหการเชิญชวนเขารวมกิจกรรมไปเปนดวยความเรียบรอย และรวดเร็ว
เรื่องท่ีสอง จะเปนกิจกรรมการขยายปลูกตนรวงผึ้ง ซึ่งจะไดหารือกับสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) อุทยานราชพฤกษ เพ่ือรวมกันรณรงคขยาย-ปลูกตนรวงผึ้ง
โดยจังหวัดจะจัดกิจกรรมปลูกตนรวงผึ้งภายในสวนอนุรักษพันธุกรรมพืชจังหวัดเชียงใหม บริเวณตรงกลาง
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ
จะจัดกิจกรรมรณรงคการปลูกตนรวงผึ้ง ขอมอบหมายหัวหนาสํานักงานจังหวัดประสานสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไม ท่ี 1 (เชียงใหม) กิจกรรมสําคัญท่ีรัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม-
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยตลอดท้ังเดือนกรกฎาคม
จะมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทองสนามหลวง มีการจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดําริ ระหวางวันท่ี 22 – 28 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐบาลมอบให
กระทรวงมหาดไทยนําภาพจิตอาสาท่ีสวยงามของแตละจังหวัดไปจัดแสดง โดยใหจังหวัดเลือกภาพ
จังหวัดละ 15 ภาพ พรอมกับคําบรรยาย เชน จิตอาสาพัฒนาคลองแมขา จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสา
เฉพาะกิจในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จิตอาสาภัยพิบัติ ขอใหทุกสวนราชการชวยรวบรวมภาพ
พรอมคําบรรยายสงใหจังหวัด นอกจากนั้น รัฐบาลไดเชิญชวนแตงกายโทนสีเหลืองตลอดท้ังเดือนกรกฎาคม
2561 ทุกสวนราชการขอใหเตรียมความพรอมกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมดวย ในสวนของการประดับ
ธงชาติ ขอใหสวนราชการตรวจสอบธงชาติ ถาชํารุดใหปรับเปลี่ยนใหดูสวยงาม อยาใหมีประเด็นการรองเรียน
ในเรื่องนี้
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมประกอบดวยเอกสาร 27 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2561 ท้ังนี้  มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม
จํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1
(เชียงใหม) โดยเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงานการประชุมดังกลาวแลว หนวยงานสามารถเขาไป
ดาวนโหลดรายงานการประชุมฉบับแกไขไดท่ีเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ
ประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวขอยอย ประชุมหัวหนาสวนราชการ 4/2561 ในการนี้ ขอท่ีประชุม
เพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 4/2561
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 ...
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม

2561
ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือธนาคารแหงประเทศไทย (นางนวอร

เดชสุวรรณ) เดือนเมษายน 2561 เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง กลุม G3 เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ
มีความแข็งแกรง โดยเฉพาะภาคแรงงาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจาก
ท้ังภาคการผลิตและบริการ เอเชียไมรวมสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมขยายตัวดีตอเนื่องตามการ
สงออก เดือนมีนาคม 2561 เศรษฐกิจไทยในดานการสงออกสินคาและการทองเท่ียวขยายตัวดีตอเนื่อง
สอดคลองกับเศรษฐกิจโลก อุปสงคภายในประเทศการบริโภคขยายตัวตอเนื่อง ในขณะท่ีการลงทุน
ภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐลดลง  เดือนเมษายน 2561 เศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีข้ึน ดานอุปทาน
ขยายตัวผลผลิตพืชหลักเพ่ิมข้ึนมากโดยเฉพาะออยโรงงานและขาวนาปรัง สงผลใหผลผลิตอุตสาหกรรม
ในหมวดอาหารเพ่ิมข้ึน ภาคการทองเท่ียวขยายตัว ดานอุปสงคปรับดีข้ึนการใชจายภาครัฐกลับมาขยายตัว
จากงบลงทุน การใชจายภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัว เดือนเมษายน 2561 เศรษฐกิจ
จังหวัดเชียงใหมไดแรงสงจากการทองเท่ียวและภาครัฐเปนสําคัญ นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนท้ังนักทองเท่ียวไทย
และนักทองเท่ียวตางชาติ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน การใชจายภาคเอกชนทรงตัว  โดยกระจุกตัว
ในกลุมยานยนตท่ีขยายตัวไดตอเนื่อง  การใชจายภาครัฐเพ่ิมข้ึนจากรายจายลงทุนเปนสําคัญ  ยอดคงคาง
สินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชยขยายตัวสูงกวาคาเฉลี่ยภาคเหนือ

ประชาสัมพันธงานสัมมนาวิชาการป 2561 ในวันจันทรท่ี 4 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30-12.30 น. ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศักยภาพและ
ความทาทายเศรษฐกิจไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน และการเสวนาจากผูเชี่ยวชาญ 4 ดาน สํารองท่ีนั่ง
โทรศัพท 0 5393 1132 ภายในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 รับจํานวนจํากัด

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เศรษฐกิจในปนี้ถือวาเติบโตมากในรอบหลาย ๆ ปยอนหลัง  ปญหาอุปสรรคท่ีชาวบานไมรับรูไมเขาใจ
ถือเปนบทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีตองเขาไปชี้แจงตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนพฤษภาคม 2561
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัด

เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณภาพรวมท้ังสิ้น 29,316.69
ลานบาท  เบิกจายแลว 21,446.83 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 73.16 ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย
รอยละ 1.13 แยกเปน งบประจํา 18,813.79 ลานบาท เบิกจายแลว 15,331.41 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 81.49 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมายรอยละ 4.49 งบลงทุน 10,502.90 ลานบาท เบิกจาย
แลว 6,115.42 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 58.23 ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 6.88
หัวหนาสวนราชการท่ีลงนามในสัญญาแลว ใหลง PO ใหครบถวนภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

ตั้งแตวันท่ี ...
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ตั้งแตวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใชสิทธิเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลดวยบัตร
ประจําตัวประชาชนประเภทผูปวยนอกใหกับผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยใหนําบัตรประชาชนใชสิทธิ
ไดท่ีสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนท่ีเขารวมโครงการท่ัวประเทศ หากในวันดังกลาวไมไดนําบัตรประจําตัว
ประชาชนไปดวยจะตองสํารองจายเงินคารักษาพยาบาลกอน จากนั้นใหนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกท่ีหนวยงาน
ตนสังกัด
มติท่ีประชุม รับทราบ

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

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 678,232,700
บาท  เบิกจายแลว 154,427,356.02 บาท คิดเปนรอยละ 22.77 อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน
289,516,960.66 บาท คิดเปนรอยละ 42.69 อยูระหวางดําเนินการ 234,288,203.32 บาท
คิดเปนรอยละ 34.54 ในขณะนี้  โครงการของอําเภอแมออนติดขัดเรื่องการขอใชพ้ืนท่ีกับกรมปาไม
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาภาคเหนือ) งบประมาณ
298,976,400 บาท  เบิกจายแลว 46,085,887 บาท คิดเปนรอยละ 15.41 อยูระหวางการกอหนี้
ผูกพัน 171,211,950 บาท คิดเปนรอยละ 57.27 และอยูระหวางการดําเนินการ 81,678,563 บาท
คิดเปนรอยละ 27.32

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
โครงการของอําเภออมกอยท่ีไดรับงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี และงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ท่ีได
ชะลอการลงนาม  อําเภอและหนวยงานปาไมไดเขาไปตรวจสอบ GPS หรือไมวา 2 โครงการอยูลุมน้ําไหน
สามารถดําเนินการไดเลยหรือไม กรณีอยูลุมน้ําชั้น 1 ตองทํา EIA

ผูแทนทางหลวงชนบทเชียงใหม (นายฉัตรชัย  จอมเดช) ขณะนี้ยังไมทราบขอมูล
ท่ีชัดเจน เบื้องตนพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีปาไม

นายอําเภออมกอย (นายศิวะ  ธมิกานนท) ถนนวงแหวนอยูนอกพ้ืนท่ีของการทํา EIA
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

(นายปยะพงษ  ประพันธวัฒนะ) ขณะนี้สามารถดําเนินการไปพลางกอนได  แลวใหยื่นขออนุญาตโดย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกรุณาลงนามเพ่ือสงเรื่องไปท่ีกรมปาไม  ในระหวางนี้ในสวนของ 2 โครงการ
จะมีท้ังอยูในลุมน้ําชั้น 1 และลุมน้ําชั้น 2 ท่ีตองทํา EIA สวนหนึ่งก็สามารถดําเนินการได  ท้ัง 2 สวนในท่ี
ประชุมมีมติวา หลังจากทางหลวงชนบทเชียงใหมมีหนังสือหารือไปยังสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1
(เชียงใหม) แลว ใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) มีหนังสือตอบวาจะสามารถดําเนินการ
ไดหรือไมในพ้ืนท่ีท่ีตองทํา EIA

ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 1 (เชียงใหม) (นายสมชาย
เปรมพาณิชยนุกูล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือเดือนกันยายน 2536 สามารถดําเนินการไปไดตามกรอบเทาท่ี
จําเปน

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) ใหแขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหมหารือไปท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) หากไดรับคําตอบแลวแจงใหทราบดวย
เพราะขณะนี้ติดขัดเรื่องงบประมาณหลายประการซึ่งตองเรงเบิกจาย หากมีการกันเงินไปเรื่อย ๆ งบประมาณ

อาจจะตกได .. .
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อาจจะตกได มติคณะรัฐมนตรีระบุไวชัดเจนวาในพ้ืนท่ีพระราชดําริสามารถดําเนินการไปพลางกอนได
เราไมไดดําเนินการท้ังหมด  ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือไปยังอธิบดีกรมปาไมแลว

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมนําเรื่องจุดพิกัดของอําเภอใหแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมเพ่ือสงใหตรวจสอบ
วาเปนสวนหนึ่งของโครงการลําดับท่ี 141 หรือไม  ตามท่ีทางแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมแจงวาพ้ืนท่ี
สวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีปาไม  ดังนั้น ทางแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมตองหารือสํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ท่ี 1 (เชียงใหม) วาสามารถดําเนินการได

นายอําเภออมกอย (นายศิวะ  ธมิกานนท) มีการระยะเวลาทําสัญญาถึงวันท่ี 8
สิงหาคม 2561

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางศิริพร รือเรือง) ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) ไดจัดงบประมาณ 424,048,200 บาท  เบิกจายแลว
24,270,003.90 บาท คิดเปนรอยละ 5.72 มีการกอหนี้ผูกพันแลว 83,908,118.17 บาท คิดเปน
รอยละ 19.79 และอยูระหวางการดําเนินการ 315,870,077.93 บาท  คิดเปนรอยละ 74.49
สําหรับผลการเบิกจายในสวนของจังหวัดเชียงใหม ไดจัดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 262,782,900
บาท คิดเปนรอยละ 61.97 เบิกจายแลว 7,982,253.90 บาท คิดเปนรอยละ 3.04 มีการกอหนี้ผูกพัน
แลว 16,172,616.70 บาท คิดเปนรอยละ 6.15 และอยูระหวางการดําเนินการ 238,628,029.40
บาท คิดเปนรอยละ 90.81

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
โครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอวเบอรรี่
ภายในโรงเรือนระบบปด ขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหมพรอมท่ีจะทํา MOU กับจังหวัดเชียงใหม เพ่ือจะดูแล
ในเรื่องผลิตเนื้อเยื่อสงไปใหโรงเรือน ท้ังนี้ มี 2 ประเด็น ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะดําเนินการให คือ
สตรอวเบอรรี่ และกาแฟ ท่ีเปนผูชวยสนับสนุนใหเชียงใหมเปนเมืองกาแฟ  แตหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
สตรอวเบอรรี่และกาแฟตองใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมหารือกันวามีหนวยงานใดท่ีเก่ียวของบาง
การทํา MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะสามารถสนับสนุนในภาพรวม ขอสอบถามโครงการสตรอวเบอรรี่
ไดลงนามในสัญญาหรือยัง และไดตรวจสอบ MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหมหรือยัง

ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นางเบญจวรรณ อินตะ) ในวันนี้จะมี
การลงนามในสัญญา และไดมีการพูดคุยในสวนของการทํา MOU กับอาจารยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
บางแลว

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ฝาก 2 เรื่องท่ีถือวาเปนยุทธศาสตรของจังหวัดเชียงใหม คือ กาแฟใชงบประมาณ 90 ลานบาท และ
กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอวเบอรรี่ภายในโรงเรือนระบบปด ใชงบประมาณ 108 ลาน
บาท ขอใหใชประโยชนใหตอเนื่อง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมยินดีท่ีจะดําเนินการตอเนื่อง
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมลงนามในสัญญาเสร็จแลวรายงานไปยังกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทราบดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะ...
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3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนมิถุนายน 2561
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี  มหายศนันท) การคาดหมาย

ลักษณะอากาศชวงระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน ๒๕๖๑ หยอมความกดอากาศต่ําจะเคลื่อน
ไปปกคลุมประเทศเมียนมาตอนบนทําใหภาคเหนือ จะยังคงมีฝนตกไดตอเนื่อง วันท่ี 30 พฤษภาคม – 4
มิถุนายน 2561 มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี 5-7 มิถุนายน 2561 มีฝนฟาคะนอง รอยละ
60-70 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง การคาดหมายลักษณะอากาศชวงระหวางวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม -
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักบางแหงตลอดชวง
ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-
37 องศาเซลเซียส คาดหมายลักษณะฤดูฝน ชวงกลางเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนมิถุนายนจะมีฝนตกชุก
และตอเนื่อง โดยสวนใหญจะมีฝนรอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนหนักในหลายพ้ืนท่ีและหนักมาก
ในบางแหง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเกือบตลอดชวง
โดยจะมีกําลังคอนขางแรงเปนระยะ ๆ ประกอบกับจะมีหยอมความกดอากาศต่ํากอตัวบริเวณทะเลอันดามัน
แลวทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน และอาจเคลื่อนตัวเขาใกลดานตะวันตกของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ จะมีรองมรสุมพาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางชวง ชวงปลายเดือน
มิถุนายน - ตนเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง ซึ่งอาจกอใหเกิดสภาวะฝนท้ิงชวง
และขาดแคลนน้ําดานการเกษตรในบางแหง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีแลงซ้ําซาก นอกเขตชลประทาน เนื่องจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกําลังออนลง สวนรองมรสุมจะ
เลื่อนข้ึนไปพาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบนเปนระยะ ๆ ในเดือนตุลาคม ภาคเหนือจะมีฝนลดลงและ
เริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนจะเริ่มแผลงมาปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับรองมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผานบริเวณภาคกลาง
ตอนลาง ภาคใตตอนบนและภาคตะวันออก นอกจากนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย
จะเริ่มเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน  ขอควรระวัง คือ ชวงเดือนพฤษภาคม
ยังคงเกิดพายุฤดูรอนบอยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตก
บางพ้ืนท่ี ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือนและสวนไรนาได ในบางชวงจะมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากติดตอกันหลายวัน อาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และอุทกภัยได โดยเฉพาะ
ในชวงชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน จึงขอใหประชาชนติดตามขาวอากาศประจําวันอยางใกลชิดตอไปดวย
ชวงท่ีมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวเขาใกลหรือเคลื่อนผานประเทศไทย จะมีลักษณะพายุลมแรง ฝนตก
เปนบริเวณกวาง และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ี ขอใหติดตอขาวอากาศอยางใกลชิดในชวงท่ีมี
พายุหมุนเขตรอนดวย พายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอนและไตฝุน) สําหรับในชวงฤดูฝนปนี้ คาดวา
จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยจํานวน 1 ลูก โดยมีโอกาสสูงท่ีจะเคลื่อนท่ีผานบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในชวงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน การคาดหมายฝน ป พ.ศ. 2561
เปรียบเทียบกับคาปกติ ภาคเหนือเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน สูงกวาคาปกติรอยละ 10 เดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม ใกลเคียงคาปกติ และเดือนกันยายน-ตุลาคม  ต่ํากวาคาปกติรอยละ 5

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) ขอใหสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมแจงไปยังอําเภอและหนวยงานท่ีเ ก่ียวของโดยดวน
นายอําเภอทุกอําเภอ ใหระวังเรื่องน้ําฝน อยาคิดในภาพรวมเพราะไมสามารถทราบสถานการณท่ีแมนยําได

จากการรายงาน...
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จากการรายงานเปนเพียงการคาดหมายหรือการพยากรณทุกสิ่งทุกอยางไมแนนอน  สิ่งท่ีแนนอนท่ีสุด คือ
การปองกันแลวนําเอาวิทยาศาสตรท่ีทางสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมสงไป
ใหนําไปปฏิบัติทุกพ้ืนท่ี มีระบบการสื่อสารตองชวยตนเองใหมากท่ีสุด  ขอรายชื่อเจาหนาท่ีเวรประจําของ
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในหวงฤดูฝน ขอใหมีเจาหนาท่ีเวรประจําวันแจงเตือนในกลุมอุทยานเปนไปได
ขอใหครอบคลุมท้ัง 25 อําเภอ  เชียงใหมไมใชแคอําเภอเมืองเชียงใหม  และอําเภอเมืองเชียงใหมไมใช
เชียงใหม ขอใหครอบคลุมท้ังหมด ในการเตือนกอนจะไดสงใหนายอําเภอได ดังนั้น นายอําเภอทุกอําเภอ
จะตองตื่นตัวตลอดเวลาในชวงฤดูฝน อยาแจงเตือนแลวไมมีการตอบรับ หากพบเหตุการณดังกลาว
จะดําเนินการทางวินัย ชีวิตราษฎรสําคัญยกเวนเปนอุบัติเหตุ แตอยาประมาท  ในชวงฤดูฝนพยายามรักษา
ชีวิตราษฎรใหมากท่ีสุด ใหถือการรักษาชีวิตมาเปนอันดับแรก ทรัพยสินมาเปนอันดับ 2

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขณะนี้ปริมาณฝนเริ่มมาก ฝากนายอําเภอเมืองเชียงใหมและอําเภอสันทรายดูปริมาณน้ําไหลลงมาจากท่ีสูง
จํานวนมากแตมีท่ีระบายน้ํานอย จะทําใหเกิดน้ําทวมขัง ปท่ีผานมาวางแผนกันแลววาจุดใดเปนจุดเสี่ยง
ขอใหนายอําเภอประสานโครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม ขอใหตั้งชุดทํางาน ประกอบดวย สํานักงานท่ีดิน  แขวงทางหลวง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม โครงการชลประทานเชียงใหม โดยใหหารือกันวา
จะแกปญหาอยางไร  สําหรับอําเภออ่ืน ๆ ใหเตรียมการไว  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีหมูบานจัดสรรในพ้ืนท่ีรับน้ํา
อําเภอหางดง และอําเภอสันปาตองขอใหชวยกันดูจุดเสี่ยง พ้ืนท่ีเปนอยางไร แกไขอยางไร วิเคราะหแลว
ดําเนินการตอไป

ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล) รายงาน
สถานการณน้ําและแผนปองกันบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมน้ําฝนสะสมตั้งแตวันท่ี 1
เมษายน 2561 - 29 พฤษภาคม 2561 จํานวน 1,390 มิลลิเมตร มากกวาเกณฑเฉลี่ยรอยละ 19
น้ําฝนสะสมตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2561 จํานวน 219 มิลลิเมตร สูงกวาเกณฑเฉลี่ย
รอยละ 6 ปริมาณน้ําแมน้ําปงสะสม ป 2560/61 จํานวน 1,292 ลาน ลบ.ม. นอยกวาเกณฑเฉลี่ยรอย
ละ 26 น้ําทาสะสมตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2561 จํานวน 95 ลาน ลบ.ม. มากกวา
เกณฑเฉลี่ยรอยละ 21 สรุปสถานการณน้ําชลประทานเข่ือนแมงัดสมบูรณ ปริมาณน้ําเก็บกัก 265 ลาน
ลบ.ม. ปริมาณน้ําปจจุบัน 152 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 57 ปริมาณน้ํากนอาง 12 ลาน ลบ.ม. น้ําเหลือ
ใช 140 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 52 เข่ือนแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ําเก็บกัก 263 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ปจจุบัน 67 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 25 ปริมาณน้ํากนอาง 14 ลาน ลบ.ม. น้ําเหลือใช 53 ลาน ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ 20 ภาพรวมปริมาณน้ําในเข่ือนขนาดใหญมีรอยละ 41.47 สําหรับอางเก็บน้ําขนาดกลาง
จํานวน 12 แหง ป 2561 มีปริมาณน้ํา 51.961 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 59.96 มากกวาป
2560 จํานวน 16.976 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันอางเก็บน้ําขนาดเล็กมีปริมาณน้ํารอยละ 55.95 มากกวาป
2560

การเฝาระวัง/แผนเผชิญเหตุ เพ่ือปองกันอุทกภัย จังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ีจุดเสี่ยง
และการเตรียมการปองกันอุทกภัย พ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงใหม โรงพยาบาลลานนา และตัวอําเภอสันกําแพง
การบริหารจัดการ แผนเผชิญเหตุ ไดแก

1. เฝาระวัง...
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1. เฝาระวังพ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงใหม เสริมความสูงกําแพงริมตลิ่งแมน้ําปงเพ่ิม
ความจุลําน้ําปงจาก 450 ลบ.ม./วินาที เปน 550 ลบ.ม./วินาที และอุดทอระบายน้ําเสียปองกันน้ําปง
ไหลยอนเขาเมือง (มอบหมายเทศบาลนครเชียงใหม) สูบน้ําออกจากพ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงใหม ตามแผนฯ
จํานวน 37 จุด 63 เครื่อง (มอบหมายสํานักงานชลประทานท่ี 1 เทศบาลนครเชียงใหม และองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม) เฝาระวังน้ําหลากจากหวยชางเค่ียน หวยแกว ถนนสุเทพ ผันน้ําจากคลอง
สงน้ําแมแตงลงน้ําแมริมและแมสา พรองน้ําอางเก็บน้ําหวยหยวก 0.30 ลาน ลบ.ม. สูบน้ําจากหวยชางเค่ียน
และหวยแกวลงคลอง ฯ แมแตง (มอบหมายโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง) ผันน้ําจากถนนสุเทพ
ลงคลองสงน้ําแมแตง (มอบหมายเทศบาลนครเชียงใหม) ผันน้ําจากคลองฯ แมแตงลงคลองซอย 1L-19L –
คลองแมขา เขาสถานีสูบน้ําศรีดอนชัยและสูบลงแมน้ําปงทายเมืองเชียงใหม (มอบหมายโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาแมแตง)

2. เฝาระวังโรงพยาบาลลานนา ผันน้ําจากคลองแมขาบริเวณโรงพยาบาลลานนา
เขาสถานีสูบน้ําองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมแลวสูบลงแมน้ําปง (องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม)

3. เฝาระวังตัวอําเภอสันกําแพง (มอบหมายโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
เข่ือนแมกวงอุดมธารา) ผันน้ําแมออนเขาคลองผันน้ํา 11 ลบ.ม./วินาที ลง Lmc-แมกวง ผันน้ําแมออนเขา
เหมืองลึก 12 ลบ.ม./วินาที ลงน้ําแมกวง

การเตรียมความพรอม มีการจัดตั้งศูนยประมวลผลและวิเคราะหสถานการณน้ํา
เพ่ือเฝาระวังและแจงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ (บอรดไฟวิ่งและบอรดรายงานสถานการณน้ํา
ท่ีสถานี P.1 สะพานนวรัฐ มีการกําหนดแนวการทํากําแพงปองกันน้ําโดยเทศบาลนครเชียงใหมโดยวิธี
ทําคันดิน  กระสอบทราย คันดินและกระสอบทราย  กําแพงคอนกรีตและกระสอบทราย  การเผชิญเหตุ
มีการบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ และขนาดกลางในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับ
สถานการณ เพ่ือปองกันและบรรเทาภัยน้ําทวม  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณน้ําตามมาตรการ
เผชิญเหตุ มีการบริหารจัดการน้ําหลากจากพ้ืนท่ีดอยสุเทพ หวยแกว หวยชางเค่ียน และหวยสาขาตาง ๆ
โดยผันเขาคลองสงน้ําสายใหญโครงการฯ แมแตง ไมใหไหลเขาเขตเทศบาลนครเชียงใหม ระบายน้ําท่ีผัน
2 เสนทาง คือ ผันเขาคลอง 1L-19L-RMC ไปลงคลองแมขา แลวสูบน้ําลงลําน้ําปงท่ีบานดอนชัย ไดสูบน้ํา
ตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน 2554 อยางตอเนื่อง ในอัตรา 12-15 ลบ.ม./วินาที ผันตามแนวคลอง RMC
ไปลงทางระบายน้ําทาเดื่อ ระบายลงลําน้ําขาน ในอัตรา 12 ลบ.ม./วินาที

แผนงานโครงการบริหารจัดการอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย
1. โครงการเพ่ิมปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา  แผนงานกอสราง

ป 2558-2564 ผลงานสะสมรอยละ 23.26 อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด – แมกวง ผลงานรอยละ 33.91
อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด – แมกวง สัญญาท่ี 1 ผลงานรอยละ 13.31 อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด – แมกวง
สัญญาท่ี 2 ผลงานรอยละ 54.52 อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง – แมงัด ผลงานรอยละ 12.60 อุโมงคสงน้ําชวง
แมแตง - แมงัด สัญญาท่ี 1 ผลงาน รอยละ 18.41 อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง – แมงัด สัญญาท่ี 2 ผลงาน
รอยละ 6.79

2. แกมลิงฝายแมแตง ระยะท่ี 1 งบประมาณป 2560 ผลงานรอยละ 97
ระยะท่ี 2 ไดมีการเสนอของบประมาณกลุมจังหวัด ในป 2562

3. แกมลิง...
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3. แกมลิงในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบนตามแนวคลองสงน้ําสายใหญแมแตงเพ่ือบรรเทา
อุทกภัย ไดมีการเสนอของบประมาณกลุมจังหวัด ป 2562 เพ่ือดําเนินการในพ้ืนท่ีบริเวณกองพันสัตวตาง
ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อําเภอแมริม กองพันสัตวและเกษตรกรรมท่ี 3
แหงท่ี 1 และกองการสัตวและเกษตรกรรมท่ี 3 แหงท่ี 2

4. กอสรางทางระบายน้ําจากปลายคลองสงน้ําสายใหญโครงการฯ แมแตง
ไปตามทางระบายน้ํากลางถนนทางหลวงชนบท (สายเลี่ยงเมืองสันปาตอง) ระยะทาง 2,611 เมตร ไปลง
ลําน้ําขาน เพ่ือลดผลกระทบการเกิดน้ําทวมของเมืองเชียงใหม อยูระหวางการเตรียมความพรอมดานการ
ออกแบบ และขอใชพ้ืนท่ีเขตทางหลวง

5. โครงการประตูระบายน้ําแมสอย (ลําน้ําปง) บานหนองคัน ตําบลแมสอย อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลงานแลวเสร็จ ประตูระบายน้ําประกอบดวย บานประตูเหล็กโคง ขนาดกวาง
12.5 เมตร สูง 8 เมตร จํานวน 10 บาน รวมความกวางประตูระบายน้ํา 152 เมตร

6. โครงการกอสรางชลประทานขนาดกลาง โครงการฝายดอยนอย ตําบลดอยหลอ
อําเภอดอยหลอ เปนการกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมชองระบายทราย และสะพานโครงยกเครื่อง
กวานบานระบายยาวรวมท้ังสิ้น 125 เมตร ประกอบดวยประตูระบายน้ํา ขนาดความสูง 12.5 เมตร ความ
กวาง 7 เมตร จํานวน 6 ชอง สันฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสันโคง ความสูงสันฝาย 6 เมตร ความกวาง
15 เมตร จํานวน 2 ชอง ขณะนี้ดําเนินการกอสรางเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว

7. โครงการกอสรางชลประทานขนาดกลาง โครงการฝายวังปาน อําเภอจอมทอง
เปนการกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมชองระบายทราย และสะพานโครงยกเครื่องกวานบานระบาย
ความยาวรวมท้ังสิ้น 130 เมตร พ้ืนท่ีรับประโยชน 9,000 ไร ขณะนี้ดําเนินการกอสรางแลวรอยละ 95.09

8. แผนงานปงบประมาณ 2562 การปรับปรุงฝายสบรอย ฝายในลําน้ําปง ท่ีตั้ง
โครงการ บานสบรอง ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง ลักษณะฝายเดิมเปนฝายหินท้ิงของราษฎร ความยาว
สันฝาย 80 เมตร สูง 2.20 เมตร สงน้ําใหกับพ้ืนท่ีฝงขวาของแมน้ําปง 3,900 ไร กอสรางในป พ.ศ.2530
สภาพปจจุบันตัวฝายชํารุดเสียหายเนื่องจากถูกการกัดเซาะของกระแสน้ําหลาก ไมสามารถเก็บกักน้ําและ
ทดน้ําเขาสูระบบสงน้ําไดเต็มศักยภาพ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 การปฏิบัติการฝนหลวง
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง)

ปจจุบันหนวยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหมมีเครื่องบิน CASA 2 ลํา CN 1 ลํา ALPHA JET 2 ลํา และ
HELICOPTER 1 ลํา ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด 7 เข่ือน  ผลปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ิมความชุมชื้นใหกับปา
และบรรเทาปญหาหมอกควัน วันท่ี 1 มีนาคม – 22 เมษายน 2561 วันปฏิบัติการ 9 วัน 47 พ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับผลประโยชน ไดแก อําเภอฮอด อมกอย ดอยเตา แมแจม จอมทอง   การปฏิบัติการ
ฝนหลวงเพ่ือการเกษตร วันท่ี 1 มีนาคม – 22 เมษายน 2561 วันปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงเพ่ือ
การเกษตร 46 วัน เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในเข่ือนเก็บกัก 7 วัน พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับผลประโยชน
ไดแก อําเภออมกอย ฮอด ดอยเตา ดอยหลอ แมแจม แมวาง แมแตง จอมทอง กัลยาณิวัฒนา แมออน
สะเมิง ดอยสะเก็ด  เข่ือนแมกวงอุดมธารา   ผลการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งและบรรเทาลูกเห็บ วันท่ี 1

มีนาคม ...
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มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2561 วันปฏิบัติการ 31 วัน  พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับผลประโยชน
ไดแก แมแจม จอมทอง ฮอด อมกอย แมแตง แมริม สะเมิง  แมวาง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ
การปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดลูกเห็บโดยเครื่องบิน Alpha Jet เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2561
ปฏิบัติการ 17 เท่ียวบิน  พ้ืนท่ีเปาหมาย อําเภออมกอย แมแจม สะเมิง ฮอด จอมทอง แมแตง แมริม แมวาง
เชียงดาว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล)

ป 2561 พบผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 97 ราย  ไมพบผูเสียชีวิต  อําเภอเกิดโรคท้ังหมด 18 อําเภอ
อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีอยูระหวางการควบคุมโรค 10 อําเภอ ประเด็นขอความรวมมือ คือ หนวยงาน องคกร
ทุกแหงรวมสํารวจลูกน้ํายุงลายและจัดการขยะ สิ่งแวดลอมในหนวยงานทุกสัปดาห มีการประชาสัมพันธให
ประชาชน บุคลากรในเครือขายใหสํารวจลูกน้ําและจัดการขยะ สิ่งแวดลอมในบานตนเอง มีการ
ประชาสัมพันธกรณีมีผูปวยสงสัยไขเลือดออก เชน มีไข ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตัว ปวดขอ/กระดูก
คลื่นไส/อาเจียน รับประทานอาหารไดนอยลง ควรไปตรวจท่ีโรงพยาบาลและไมควรซื้อยาทานเอง
โดยเฉพาะกลุมท่ีมีโรคประจําตัว อวน ติดสุรา

สถานการณเห็ดพิษจังหวัดเชียงใหม ป 2561 พบผูปวยจํานวน 4 ราย ในพ้ืนท่ี
อําเภอพราว 3 ราย รับประทานเห็ดประโดง  อําเภอเวียงแหง 1 ราย ยังคงรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลนครพิงค
มีภาวะตับวายจากการรับประทานเห็ดคลายเห็ดไขหาน เห็ดพิษมีหลายประเภท ท่ีเปนสาเหตุทําใหเสียชีวิต
สวนใหญ คือ เห็ดระโงกพิษ มีลักษณะคลายเห็ดไขหาน ขอแตกตาง คือ เห็ดระโงกพิษจะมีกานสูง
กลางดอกหมวกจะนูนเล็กนอย มีกลิ่นเอียน และคอนขางแรง อาการผูปวย จะทําใหคลื่นไส อาเจียน
ปวดทอง ถายเหลว ในรายท่ีรุนแรงจะทําใหตับวาย ไตวาย และเสียชีวิตในท่ีสุด การปองกันอันตรายจาก
เห็ดพิษ ควรรูจักและจดจําเห็ดพิษท่ีสําคัญ ซึ่งมีพิษรุนแรงถึงตายได แลวหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดพิษ
เหลานี้  เชน เห็ดระโงกพิษ เห็ดท่ีมีสีสันฉูดฉาด อยารับประทานเห็ดท่ีสงสัย ไมรูจัก และไมแนใจ
ควรรับประทานเฉพาะเห็ดท่ีแนใจเทานั้น เวลาเก็บเห็ดตองเก็บใหครบทุกสวน เก็บเห็ดท่ีมีลักษณะรูปราง
สมบูรณเทานั้น การทดสอบเห็ดพิษดวยวิธีจุมชอนเงินหรือการใสขาวสารลงไปในหมอตมเห็ด ไมสามารถใช
ไดผลในกลุมเห็ดระโงก หรือความรอนก็ไมสามารถทําลายพิษจากเห็ดได หากพบผูไดรับพิษจากการกินเห็ด
เชน คลื่นไส อาเจียน หนามืด ตาลาย ใจสั่น ออนเพลีย ปวดทอง เวียนศีรษะ การชวยเหลือเบื้องตน ท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือทําใหอาเจียนออกมาใหหมด โดยการลวงคอหรือกรอกไขขาว แลวรีบนําสงโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลใกลบานทันที เพ่ือรับการรักษาตอไป ประเด็นขอความรวมมือ ประชาสัมพันธใหประชาชน
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง/พ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดโรคระมัดระวังการเก็บเห็ดปามารับประทาน ผูปวยจากเห็ดพิษ
ควรเขารับการรักษาโดยเร็ว และควรนําเห็ดท่ีรับประทานใหเจาหนาท่ีดูเพ่ือพิจารณาการรักษา

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
จังหวัดเชียงใหมไดทํา MOU เรื่องโรคไขเลือดออกไปแลวเม่ือป 2559 ฝากนายอําเภอ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ
ขณะนี้มีสถานการณของโรคไขเลือดออก มอบหมายอําเภอ อาสาสมัครสาธารณสุข เปนผูดูแล สําหรับวัดและ
สํานักสงฆตาง ๆ มอบหมายสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมแจงเวียนหนังสือย้ําอีกครั้ง

มอบหมาย ...
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สถานศึกษามอบหมายสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือย้ําอีกครั้งใหภายในโรงเรียน
มีการรณรงคดวย สําหรับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองคอนขางจะดําเนินการลําบาก โครงการหมูบานจัดสรรตาง ๆ
มอบหมายสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือแจงเจาของโครงการหมูบาน เพ่ือเตือนการระบาดของ
โรคไขเลือดออก และขอความรวมมือในการประชาสัมพันธ รณรงคการกําจัดลูกน้ํายุงลายเพ่ือปองกัน
โรคไขเลือดออก หากมีขอสงสัยประการใดใหประสานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในพ้ืนท่ีโดยตรง สําหรับ
ขอมูลเห็ดพิษใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมประสานขอขอมูลได ท่ี ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แลวนําขอมูลท่ีไดไปแจงใหกับอําเภอสําหรับนําไปแจงในท่ีประชุม
กํานัน ผูใหญ หรือจัดทําเปนเอกสารแจกจายใหกับกํานัน  ผูใหญบานเพ่ือจะไดนําไปประชาสัมพันธใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบวาเห็ดชนิดใดสามารถรับประทานได และเห็ดชนิดใดท่ีไมสามารถรับประทานได
นอกจากเรื่องเห็ดพิษแลวอยากใหมีการรณรงคอยางตอเนื่องคือ เรื่องโรคหูดับ

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) ในปท่ีผานมาพบ
ผูปวยรับประทานเห็ดพิษทางโซนเหนือ  แตในปนี้อําเภอทางโซนใตก็ขอใหระมัดระวังและแจงเตือนเรื่องการ
รับประทานเห็ดดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม
2561

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 รวมจํานวน 3,276
เรื่อง ยุติเรื่องแลว 2,873 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ 405 เรื่อง   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับ
เรื่องรองเรียนท้ังหมด 2,106 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 176 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม
2560 – พฤษภาคม 2561 ไดรับเรื่องรองเรียนท้ังหมด 1,267 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 158 เรื่อง  ขอ
ความรวมมืออําเภอ และสวนราชการท่ีไดรับเรื่องรองเรียนจากศูนยดํารงธรรมใหแจงความคืบหนาการแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดรับทราบดวย

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอใหเนนการแกไขปญหาใหแลวเสร็จในพ้ืนท่ี เรื่องใดท่ีมีความสําคัญ เรงดวน อยากใหมีการจัดประชุมแกไข
ปญหาเฉพาะ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับท่ีดิน ปญหาสาธารณูปโภคในบาน นิติบุคคล  ขอมอบหมายใหรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม นายประจวบ กันธิยะ  ติดตามและจัดประชุม  อยากใหการแกไขปญหาแลวเสร็จใน
พ้ืนท่ีไมตองการใหสงเรื่องไปยังสวนกลาง
มติประชุม รับทราบ

3.8 รายงานสถานการณดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม  ประจําเดือนพฤษภาคม
2561

ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นางเบญจวรรณ  อินตะ) สถานการณพืช
เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ลําไย ในป 2561 มีพ้ืนท่ียืนตน 315,121 ไร  พ้ืนท่ีใหผลผลิต
305,948 ไร ผลผลิตท่ีได 269,047 ตัน แบงเปนลําไยในฤดู มีพ้ืนท่ียืนตน 220,440 ไร พ้ืนท่ีใหผลผลิต
211,257 ไร ผลผลิตท่ีได 138,737 ตัน  ลําไยนอกฤดู มีพ้ืนท่ียืนตน 94,691 ไร  พ้ืนท่ีใหผลผลิต

94,691 ไร ...
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94,691 ไร  ผลผลิตท่ีได 130,674 ตัน สถานการณการเก็บเก่ียวลําไยนอกฤดู  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม -
24 พฤษภาคม 2561 เก็บเก่ียวแลว 66,717 ตัน คิดเปนรอยละ 51.06 เก็บเก่ียวมากในพ้ืนท่ีอําเภอ
ตอนใต ไดแก  จอมทอง ดอยเตา ดอยหลอ และแมวาง ราคาลําไยนอกฤดู ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561
รวงเกรด AA ราคากิโลกรัมละ 11 บาท ชอเกรด AA+A กิโลกรัมละ 45-50 บาท แนวทางปองกันปญหา
ลําไย จังหวัดเชียงใหม ป 2561 ปญหาลําไยดานการผลิตลําไยติดผลดกเกินไปขายไมคอยไดราคาไดจัดทํา
โครงการรณรงคการผลิตลําไยคุณภาพ 2561 ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 17 อําเภอ เกษตรกร 2,410 รายพ้ืนท่ี
12,931 ไร ผลผลิต 12,000 ตัน โดยอาศัยเทคนิคการตัดแตงชอผล ท่ีวิจัยโดย ผศ.พาวิน มะโนชัย
มหาวิทยาลัยแมโจ มะมวงปการผลิต 2560/61 เนื้อท่ียืนตน 75,000 ไร  เนื้อท่ีใหผลผลิต 54,425 ไร
พ้ืนท่ีปลูกท่ีสําคัญ ไดแก อําเภอเชียงดาว พราว ฝาง  พันธุท่ีปลูก คือ น้ําดอกไมรอยละ 65 พันธุอ่ืน ๆ เชน
มหาชนก  จีนหวง R2E2 งานชางแดง แดงจักรพรรดิ  มันขุนศรี ประมาณการณผลผลิต ป 2561 จํานวน
57,751 ตัน การใหผลผลิตมะมวงในฤดู (เม.ย. – พ.ค.) มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 50
มะมวงลาฤดู (มิ.ย. – ก.ค.) มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 20 มะมวงนอกฤดู (ส.ค. – มี.ค.)
มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 30 ราคาผลผลิต น้ําดอกไมคุณภาพราคาปจจุบันกิโลกรัมละ 40-45
บาท แนวทางการปองกันปญหามะมวงจังหวัดเชียงใหม ป 2561 ไดมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องการผลิต
มะมวงคุณภาพ  การหอผล และการตัดชอผล  ในวันท่ี 6 – 8 มิถุนายน 2561 จังหวัดเชียงใหมกําหนด
จัดงานวันมะมวงและของดเีมืองเชียงใหม  ครัง้ท่ี 9 ณ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  ลิ้นจี่ ปการผลิต 2561
พ้ืนท่ียืนตน 47,254 ไร  พ้ืนท่ีใหผล 47,209 ไร ผลผลิต 24,130 ตัน พันธุ ท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ
พันธุจักรพรรดิ รอยละ 61 พ้ืนท่ีปลูก 28,825 ไร พันธุฮงฮวย รอยละ 34 พ้ืนท่ีปลูก 16,066 ไร
พันธุ อ่ืน ๆ รอยละ 5 พ้ืนท่ีปลูก 2,363 ไร ผลผลิตจะออกสูตลาดในชวงเดือนเมษายน-กรกฎาคม
โดยจะออกสูตลาดมากท่ีสุดในชวงเดือนพฤษภาคม สถานการณการเก็บเก่ียวลําไยลิ้นจี่ วันท่ี 21 เมษายน –
24 พฤษภาคม 2561 ประมาณการณลิ้นจี่ 24,130 ตัน เก็บเก่ียวแลว 4,440 ตัน รอยละ 18.4 ราคา
ผลผลิตพันธุฮงฮวยมัดชอ AA+A กิโลกรัมละ 30 – 33 บาท สงโรงงาน AA+A กิโลกรัมละ 24-26 บาท
แนวทางปองกันปญหาลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม ป 2561 แนะนําใหเกษตรกรทําการตัดแตงก่ิง การตัดแตง
ชอผล การหอผล การกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนท่ีไดนําไปขายท่ีกรุงเทพมหานครโดยกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ
เพ่ิมปริมาณการบริโภคในจังหวัดจัดใหเกษตรกรนําไปจําหนายโดยตรงท่ีสวนสาธารณะหนองบวกหาด

โครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตรได
รับผิดชอบ 5 โครงการ คือ

1) โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ เปาหมาย
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 810 ราย ผลการสมัครเตรียมอบรม 972 ราย โดยสงเกษตรกรทุกราย
เขารับการอบรม ณ ศูนยปฏิบัติการ 5 ศูนย ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
จังหวัดเชียงใหม ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลําพูน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) งบประมาณ
จากกรมสงเสริมการเกษตรโดยใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการ

2) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพ่ือความยั่งยืน เปาหมาย 1,000
ราย  ผลการสมัครเขารวม จํานวน 4 ราย กรมสงเสริมการเกษตร โอนใหดําเนินการกิจกรรมจัดอบรมให
เกษตรกร 6,040 บาท

3) โครงการสราง...
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3) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร เปาหมาย 255 ชุมชน
51,000 ราย งบประมาณ 147,073,000 บาท กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ อบรมเกษตรกร ชุมชนละ
2,000 ราย อบรมใหแลวเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2561 และพัฒนาอาชีพเกษตรกร 255 ชุมชน
ชุมชนละ 300,000 บาท ดําเนินการใหแลวเสร็จ ในวันท่ี 30 กันยายน 2561 ขณะนี้อยูระหวางการจัด
เวทีชุมชน ครั้งท่ี 1 และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม  ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2561

4) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตร รุนใหม เปาหมาย 50 ราย  งบประมาณ
220,000 บาท (กําลังอยูระหวางการคัดเลือกเกษตรกร)

5) โครงการศูนยขยายพันธุ พืช ดําเนินการโดยศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดลําพูน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤษภาคม
2561

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) การผลิตและการตลาดลิ้นจี่
ปการผลิต 2561 ประจําวันท่ี 29 พฤษภาคม 2561 พ้ืนท่ียืนตนน 47,254 ไร  พ้ืนท่ีใหผล 47,209
ไร ผลผลิตรวม 24,360 ตัน  ขณะนี้ผลผลิตลิ้นจี่ออกสูตลาดแลวรอยละ 2.9 คิดเปน 706 ตัน เปนผลผลิต
ของอําเภอแมริม  ฝาง  ไชยปราการ  ราคาซื้อขายลิ้นจี่ทรงตัวตอเนื่องจากวันกอน เบอร 1 กิโลกรัมละ 58
บาท  เบอร 2 กิโลกรัมละ 24 บาท เบอร 3 กิโลกรัมละ 18 บาท และเบอร 4 กิโลกรัมละ 13 บาท
คาดการณวาผลผลิตท่ีเหลือท้ังหมดจะออกสูตลาดในเดือนมิถุนายน 10,665 ตัน และเดือนสิงหาคม
2,322 ตัน กระเทียมปการผลิต 2560/61 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกกระเทียม 27,418 ไร เพ่ิมข้ึนจากปกอน
รอยละ 8.20 ประมาณการผลผลิต 96,926 ตันสด เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 16.77 ขณะนี้ผลผลิต
เก็บเก่ียวเสร็จสิ้นแลว ราคารกระเทียมแหงคละปรับลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากผูประกอบการใชผลผลิต
กระเทียมท่ีนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีตนทุนถูกกวา  หอมแดง ขณะนี้เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตหอมแดงป
การผลิต 2560/61 ของจังหวัดเชียงใหมเสร็จสิ้นแลว ซึ่งเกษตรบางสวนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม
เก็บผลผลิตหอมแดงแขวนไวในโรงเก็บรอราคา ราคาซื้อขายหอมแดงแหงคละกิโลกรัมละ 17-20 บาท ปรับ
ราคาจากตนเดือนพฤษภาคม 2561 เล็กนอยประมาณกิโลกรัมละ 1-3 บาท  หอมหัวใหญ ปการผลิต
2560/61 จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 6,795 ไร เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 4.83 ประมาณการ
ผลผลิต 27,180 ตันสด เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 20.81 ขณะนี้เก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จสิ้นแลว  ผลผลิต
หอมหัวใหญออกสูตลาดหมดแลว สวนใหญเกษตรกร ผูประกอบการเก็บสตอกในหองเย็นเพ่ือรอการระบาย
ราคาหอมหัวใหญ ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2561 กิโลกรัมละ 8 บาท แหลงผลิตสําคัญ คือ อําเภอแมวาง
รอยละ 50 และอําเภอฝางรอยละ 30 มะมวง ประมาณการพ้ืนท่ีเพาะปลูก ปการผลิต 2561 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 59,210 ไร โดยเปนพ้ืนท่ีใหผล 58,930 ไร ประมาณการณผลผลิต 73,340 ตัน ปนี้พบวามะมวง
ติดดอกและติดผลดี เนื่องจากมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญ คือ อําเภอฝาง และอําเภอ
เชียงดาว ราคาและการเก็บเก่ียว ณ ปจจุบัน มีรายงานการเก็บเก่ียวมะมวงแลวจํานวน 2,021 ตัน
คิดเปนรอยละ 3.5 สวนดานราคา พบวาเกษตรกรขายไดหนาสวน เกรด AA กิโลกรัมละ 30- 35 บาท
เกรด B กิโลกรัมละ 20-30 บาท C กิโลกรัมละ 7-8 บาท ปญหาท่ีพบ คือ ปริมาณผลผลิตมีจํานวนเพ่ิมข้ึน

มีผูประกอบ...
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มีผูประกอบการรับซื้อผลผลิตจํานวนนอยราย และผูประกอบการตองการรับซื้อผลผลิตมะมวงท่ีหอผล
เพ่ือสงออก

แนวทางการบริหารจัดการหอมหัวใหญ กระเทียม และหอมแดง จังหวัดเชียงใหม
ปการผลิต 2560/61 มาตรการท่ี 1 การกระจายผลผลิต ออกประกาศจังหวัดเพ่ือรับสมัครผูประกอบการ
หรือผูสนใจเขารวมกระจายผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง ของจังหวัดเชียงใหม ไปยัง
ปลายทางตางจังหวัด มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดปลายทางอ่ืนท่ีไมใชจังหวัดแหลงผลิต กระเทียม
หอมหัวใหญ และหอมแดง เพ่ือขอความรวมมือสั่งซื้อผลผลิตและจัดหาจุดจําหนาย ดําเนินการกระจาย
ผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผานรานคาธงฟาประชารัฐจังหวัดเชียงใหมสูผูบริโภค โดยการนําไปวาง
จําหนายท่ีรานคาธงฟาประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 22 อําเภอ ยอดการกระจายผลผลิตกระเทียม
รวม 1,847 กก. มูลคา 101,980 บาท มาตรการท่ี 2 ดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
จัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 โดยขออนุมัติ
เงินจายขาดจากคณะกรรมการนโยบายและชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพ่ือสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ย
รอยละ 3 ตอป ใหเกษตรกรผูปลูกกระเทียมในพ้ืนท่ีอําเภอแหลงผลิต เพ่ือชะลอการจําหนายผลผลิต
ระยะเวลา 6 เดือน ในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก มาตรการท่ี 3 จัดเจรจาการคาและเชื่อมโยงตลาด
จัดประชุมเจรจาการคาและเชื่อมโยงการตลาดสินคาเกษตร  ระหวางผูประกอบการ และเกษตรกรผูปลูก
กระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง  ซึ่งผลจากการเจรจาไดมีการตกลงซื้อขายผลผลิตกระเทียม (แหง)
โดยไดลงนามสัญญาขอตกลง รวม 6 สัญญา ปริมาณซื้อขายรวม 440,000 กิโลกรัม มูลคารวม 28.60
ลานบาท มาตรการท่ี 4 การชะลอและปองปรามการลักลอบนําเขากระเทียม และหอมหัวใหญ แจงประสาน
กระทรวงพาณิชยในการพิจารณาคงมาตรการ หลักเกณฑการนําเขากระเทียม และหอมหัวใหญ แจงขอความ
รวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ศุลกากร ,ตํารวจ) ในการดําเนินการปองกันปราบปรามการลักลอบนําเขา
กระเทียมและหอมหัวใหญจากตางประเทศ

จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ ดังนี้
1. การติดตั้งเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (EDC) ดําเนินการติดตั้งเครื่อง

ไปแลว 522 เครื่อง ครอบคลุมท้ัง 25 อําเภอ ไดรับอนุมัติการติดตัง้เครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (EDC)
เพ่ิมเติม จํานวน 350 เครื่อง ดําเนินการติดตั้งแลวจํานวน 284 เครื่อง สวนท่ีเหลือ 66 เครื่อง
ผูประกอบการแจงขอยกเลิกการเขารวมโครงการ

2. การติดตาม กํากับดูแล และตรวจสอบรานคาธงฟาประชารัฐ โดยสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือจากนายอําเภอทุกอําเภอในการกํากับดูแล และตรวจสอบรานคา
ธงฟาประชารัฐใหปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขการเขารวมโครงการ เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแก
ผูใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ออกตรวจเยี่ยมรานคาเปนประจําทุกเดือนพรอมใหคําปรึกษา คําแนะนํา กําชับ
ผูประกอบการรานคาใหมีการปดปายแสดงราคาจําหนายสินคาใหชัดเจน เพ่ือใหผูบริโภคตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อสินคา

3. แนวทางการดําเนินการ ไดดําเนินการคัดเลือกรานคาธงฟาประชารัฐใหเปน
ศูนยกลางของจังหวัดหรืออําเภอในการนําผลิตภัณฑชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรมากระจายให
รานธงฟาในเครือขายเพ่ือสรางรายไดใหกับทองถ่ิน/ชุมชน มีการพัฒนารานคาธงฟาประชารัฐ ใหเปนรานคา

มืออาชีพ...
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มืออาชีพในการกระจายสินคาชุมชนไปยังเครือขายรานคาธงฟาประชารัฐ รานคาปลีกท่ัวไป โดยเตรียมการ
จัดอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของ เชน การบริหารจัดการราน การจัดการภาษี การจัดทําบัญชี เปนตน ไดมีการ
ขอความรวมมือใหรานคานําสินคาท่ีผลิตในชุมชนมาวางจําหนาย เพ่ือชวยกระจายสินคาและสรางรายได
ใหกับชุมชน

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญกับการตลาดและการผลิต ดังนั้นจะตองรู Supply
วามีเทาใดแลวจะตองวางการผลิตเทาใด กระเทียมทราบยอดการผลิตท่ีแทจริงแลว จะเปนหนาท่ีหลัก
ของหนวยงานเกษตรในการสํารวจวาผลผลิตอะไรออกเม่ือใดกอนลวงหนา 2 เดือน เพ่ือท่ีสํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมจะไดดําเนินการตอไป

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต) มะมวงท่ีนํามาขายดานหนาหอง
ประชุมในวันนี้ ดูจากคุณภาพและราคาแลวไมแพง คิดวาถาสวนราชการชวยกันซื้อคนละ 2 กิโลกรัม
ก็ไมตองใหเกษตรกรนํากลับ สําหรับกระเทียมสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือนําเรียน
ปลัดกระทรวงหลาย ๆ กระทรวงไปแลว และสวนราชการภายในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือขอความรวมมือ
รวบรวมยอดสั่งซื้อสําหรับใหเกษตรกรไดมีการขับเคลื่อนชวยกันบริโภค จะไดมีกําลังในการผลิตท่ีมีคุณภาพ
โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมจะรวบรวมยอดสั่งซื้อสงใหกับกลุมผูผลิตกระเทียมอําเภอเวียงแหง
เชียงดาว แมแตงท่ีผลิตกระเทียมท่ีมีคุณภาพดี สําหรับลิ้นจี่ผลผลิตจะเก็บเก่ียวหมดภายในตนเดือน
กรกฎาคม

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) ขอมูลดานการเกษตร
ของทุกหนวยงานตองเปนขอมูลเดียวกัน  ไดมีการจัดสงขอมูลใหกับอําเภอหรือไม เพราะคนท่ีจะแกปญหา
ดานการเกษตรในพ้ืนท่ีคือนายอําเภอ ซึ่งตองทราบขอมูลลวงหนาวาเดือนหนาจะเกิดอะไรข้ึน จะไดเตรียม
ความพรอมไดถูกตอง ดาน Supply จะออกมาอยางไร นายอําเภอจะไดนําไปพูดคุยกับเกษตรกรเพ่ือขอรอง
ไมใหปลูก เนื่องจาก Demand เทาเดิม จะเห็นวาสถานการณดานการเกษตรเกิดข้ึนซ้ํา ๆ กันทุกป ตองทํา
รูปแบบขอมูลใหเปนขอมูลเดียวกัน ใหคาดการณไวลวงหนา 6 เดือน หรือ 1 ป ไมใชมาแกปญหาปตอป

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
วันท่ี 5 มิถุนายน ขอขอมูลจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหมเก่ียวกับสินคาเกษตรหลัก
สินคาเกษตรตามโครงการหลวง  ปญหาท่ีพบคือ โครงการหลวงสามารถรับซื้อสินคาเกษตรไดเพียงบางสวน
เทานั้น  จึงคงเหลือสินคาเกษตรอีกจํานวนหนึ่ง กลุมผูปลูกเสาวรสพบปญหาราคาเสาวรสตกเพราะการผลิต
มีจํานวนมากข้ึนตลาดยังไมคอยรูจักเสาวรสแพรหลาย และขอขอมูลผลผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนดาวรุง เชน
กาแฟ อะโวคาโด พ้ืนท่ีเพาะปลูกนาจะตอบโจทยไดวาปลูกจํานวนเทาใด เปนเรื่องท่ีตองเริ่มตนขอใหชัดเจน
ในเรื่องนี้  มะมวงปนี้มีผลผลิตเพ่ิมรอยละ 77 แสดงวาไมไดมีการวางแผนไวลวงหนา ท่ีนาเปนหวงมากท่ีสุด
คือ พืชเกษตรพ้ืนฐาน สินคาชุมชนของจังหวัดเชียงใหมตอบไดหรือไมวาในเดือนสิงหาคมผลผลิตจะออก
จํานวนเทาไหร เปนเกรด AA , B ปริมาณเทาไหร ท่ีเหลือขายไมได  ลําไยมีปญหามากท่ีสุดเพราะลําไยปลูก
ทุกอําเภอทุกบาน ดังนั้นตองรวบรวมขอมูลของสินคาลําไยมาใหครบถวนชัดเจน จังหวัดเชียงใหมมีรายได
จากการเกษตรรอยละ 22 แตประชากรรอยละ 60 ของคนเชียงใหมประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4
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ระเบียบวาระท่ี 4 เพื่อทราบ
4.1 กกต.จังหวัดเชียงใหมประกาศรับสมัครผูตรวจการเลือกตั้ง

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2560 กําหนดใหมีผูตรวจการเลือกตั้ง โดยมีหนาท่ีและอํานาจในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีดําเนินการเลือกตั้ง เจาหนาท่ีของรัฐและมีอํานาจแจงเตือนใหปฏิบัติ ให ถูกตองได
ถาไมดําเนินการแกไขใหรายงาน กกต. ตรวจสอบการกระทําความผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองหรือการกระทําใดท่ีจะเปนเหตุทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเท่ียงธรรมหรือเปนไป
โดยมิชอบดวยกฎหมาย เขาไปในท่ีเลือกตั้งหรือสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง ปฏิบัติงานอ่ืนตามระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งและตามท่ีไดรับมอบหมาย ในการเขาไปในท่ีเลือกตั้ง
ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจแตงตั้งผูชวยปฏิบัติงานเขาไปชวยเหลือการปฏิบัติงานได คุณสมบัติ
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา 45 ป แตไมเกิน 70 ป นับถึงวันสมัคร มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในจังหวัดท่ีสมัครติดตอกันไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันสมัคร สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา มีความเปนกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตยสุจริต ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย มีสุขภาพ
ท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเชียงใหม ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหมหรือผูแทนท่ีมีชั้นยศตั้งแตพันตํารวจเอกข้ึนไป ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม
และผูมีอํานาจทําการแทนขององคกรเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกกันเองหนึ่งคน
ตัวแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม เปนกรรมการและเลขานุการ
พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม เปนผูชวยเลขานุการ รับสมัคร
ผูตรวจการเลือกตั้ง ระหวางวันท่ี 13 – 22 มิถุนายน 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ ระหวางเวลา 08.30 -
16.30 น. ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 การประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ไดกําหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งกําหนดใหสวนภูมิภาคประจําจังหวัดเชียงใหม เขารับการประเมิน ซึ่งประกอบดวย
5 ดัชนี คือ  ดัชนีความโปรงใส  ดัชนีความพรอมรับผิด  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ซึ่งแตละดัชนีจะตองสงแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษสงใหท่ีปรึกษาโครงการภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 จังหวัดเชียงใหมไดมี
ประกาศเพ่ือกําหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบใหสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ไดทราบ
และถือปฏิบัติ พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้

1. ประกาศ...
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1. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือเปนการแสดงความม่ังม่ันในการบริหารงานใหสําเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอยางมีธรรมาภิบาล
โดยมีการประกาศเจตจํานงท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมท้ังไดแจงใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกสวนราชการ  ลงนามในคํากลาวแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงาน และสงใหจังหวัด ภายในวันท่ี
28 พฤษภาคม 2561

2. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการ
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา โดยเปนการ
กําหนดกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ํา  โดยจะตองจัดทําบันทึกคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหเปนไปตามกฎ ก.พ. วาดวยการ
สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ. 2552

3. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงานของรัฐในจังหวัดเชียงใหม  เพ่ือเปนแนวทางในการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของจังหวัดใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

4. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวัน 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการ
และแนวทางในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดกรอบแนวทางการให
ภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

5. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการและ
กลไก ในการจัดการเรื่องรองทุกขและรองเรียนของจังหวัดเชียงใหม  โดยเปนการกําหนดกรอบแนวทางการ
จัดการเรื่องรองเรียนของจังหวัด เชน ชองทางการรับเรื่องรองเรียน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน การ
ตอบสนองตอเรื่องรองเรียน

6. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง นโยบายตอตาน
การใหสินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยจังหวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบายตอตาน
การใหสินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ยึดถือเปนแนว
ทางการปฏิบัติ  และใหรายงานผลการดําเนินการในแบบรายงานผลการดําเนินการ ใหจังหวัดทุกวันท่ี 20
ของทุกเดือน โดยในครั้งแรกใหรายงานภายในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561

ท้ังนี้ ประกาศท้ัง 6 ขอ ไดเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาคทุกแหงรายงาน ผลการ
ดําเนินการใหจังหวัดทราบ อยางชาภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 และรายงานทุกระยะตามท่ีระบุไวใน
หนังสือ เพ่ือจังหวัดจะไดรวบรวม และสรุปผลการดําเนินงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และสงให
ท่ีปรึกษาโครงการ  ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2561

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
มีการจัดอบรมไปแลว ปท่ีผานมาประเมิน 3 หนวยงาน คือ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม การประเมินผาน
ท้ัง 3 หนวยงาน  ในปนี้ประเมินสวนราชการประจําจังหวัดทุกหนวยงาน ขอความรวมมือหนวยงานในการ
ประเมินในครั้งนี้ดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 รายงานผลการ...
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4.3 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  หัวหนาสวน
ราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สราง
รอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี
22 พฤษภาคม ๒๕๖1 ณ เทศบาลตําบลหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม
มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 64 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา
มอบทุนการศึกษา เงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม และมีการประชุมแกไขปญหาความตองการ
ในพ้ืนท่ีอําเภอไชยปราการ ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองบัว กําหนดจัดกิจกรรมครั้งตอไป ครั้งท่ี 8/
๒๕๖1 ในวันท่ี 21 มิถุนายน ๒๕๖1 ณ โรงเรียนบานเปยงหลวง ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม การแตงกาย ชุดสุภาพ
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 ประชาสัมพันธการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ.
2561

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ) ดวยกรมการศาสนา
โดยคณะกรรมการฝายคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาไดดําเนินการคัดเลือกผูทําคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา  ประจําป พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว  โดยจังหวัดเชียงใหม พระครูสถิตธรรมาภิรักษ
เจาอาวาสวัดปาไมแดง  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  ไดรับการคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. 2561 ประเภทสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชน
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สาขาสงเคราะหประชาชนและชุมชน ในการนี้ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจําป พ.ศ.2561 และพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก
ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ พลับพลาพิธี
บริเวณลานคนเมือง  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค
กรรมการเชียงใหมสรางสรรค (นายมารติน เฟนสก้ี-สตาลลิ่ง) รายงานกิจกรรม

เชียงใหมสรางสรรคในชวงท่ีผานมา  ดังนี้
1. เชียงใหมสรางสรรคไดเขารวมพิธีเปดตัวอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัด

เชียงใหม โดยการจัดนิทรรศการภายในงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561

2. ทําความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน อุทยาน
วิทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, TCDC, British Council, และ NOHMEX ในงานดานฝมือ (Craft) การพัฒนา
การออกแบบ ปรับปรุงสินคาแฮนดเมด-เชียงใหมและรวมมือกับ TCDC และ NOHMEX ในการจัดตั้งรานคา
ภายใตชื่อ Daily Crafts

3. สนับสนุน...
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3. สนับสนุนความรวมมือระหวางองคกรเครือขาย จังหวัดขอนแกนและสนับสนุน
อาสาสมัครรุนใหมในการแสดงศักยภาพความเปนผูนําในท่ีชุมชม

4. มีการปรับปรุงทําเนียบขอมูลท่ีเก่ียวของกับดิจิทัลใหมีความทันสมัยมากข้ึน
มีกําหนดจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดิจิทัล ประมาณเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม 2561

5. โครงการท่ีเก่ียวของกับผูสูงวัย - มีความรวมมือกับประเทศเยอรมนีและประเทศ
ตางๆในดานเทคโนโลยีการแพทย โดยวางแผนเตรียมการจัดสัมมนาชวงประมาณเดือนสิงหาคมหรือเดือน
กันยายน 2561

6. สนับสนุนงานวันสิ่งแวดลอมโลกท่ีจะจัดข้ึน ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 รวมถึง
การสนับสนุนโครงการ “ลดหลอด”
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 6/2561
ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
สีกากีแขนยาว หรือ เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม
5.2.1 ผูแทนสํานักงานพัฒนาภาค 3 (พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา) ระยะสํารวจท้ังหมด

22 กิโลเมตร ของลําน้ําแมขา ชวงแรกรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน  ตอจากนั้นกองทัพไทย โดยหนวย
พัฒนาภาคท่ี 3 เปนผูรับผิดชอบ  แบงเปน 4 ชวง เริ่มตั้งแตถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป จนถึงชวงท่ี 2
อยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม งบประมาณจากเทศบาลนครเชียงใหม  หนวยพัฒนา
ภาคท่ี 3 จะเปนเครื่องจักรกล  จะมีการปรับน้ําลงท่ีเทศบาลปาแดดบนประตูดอนชัย ขณะนี้อยูระหวางการ
ประสานงานกับอําเภอเมืองเชียงใหม เทศบาลตําบลปาแดด เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  ไดมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง หลังจากนําเครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงาน พบวา มีขยะอุดตันและหมักหมมมานาน
หลายสิบป  บริเวณชวงถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป เสนทางคับแคบตองใชเครื่องมือเปนกรณีพิเศษ
นอกจากเครื่องจักรกลแลวยังมีกําลังคน และเจาหนาท่ี  เม่ือดําเนินการเสร็จแลวน้ําสามารถไหลผานไดดี
มีการขุดหลุมดักตะกอนน้ํา บริเวณกวาง 3 – 4 เมตร  พบอุปสรรคเรื่องทอระบายน้ํา หลังจากนี้ เปนหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสานงานตอ และคิดแนวทางการแกไขปญหากันตอไป ตรงบริเวณกอนถึง
ประตูน้ํามีทอระบายน้ํา 1 – 2 เมตร การระบายน้ําไมคอยดี เพราะมีวัชพืช และมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา ขณะนี้
บริเวณหมูบานสุขิโตลําน้ํามีความกวางเพ่ิมข้ึน สามารถนําเครื่องมือเขาไปปฏิบัติงานทําใหงานเร็วข้ึน ตอไป
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพัฒนาเปนทางเดินเพ่ือสุขภาพ หรือเสนทางปนจักรยานไดในอนาคต
โครงการนี้ขับเคลื่อนไดคอนขางชา แตประชาชนทุกชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดีโดยเฉพาะชุมชนบานทอ
ปญหาไมใชเฉพาะสวนราชการ ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การมีจิตสํานึกก็มีสวนสําคัญมาก
หากดําเนินการเสร็จแลวการวางระบบกําจัดของเสียเปนเรื่องสําคัญ  สํานักงานเจาทาตองไปดูเรื่องขอบเขต
ตาง ๆ เพราะมีผูบุกรุกลําน้ําแมขา 146 ครัวเรือน ตรงบริเวณชุมชนบานทอ ท่ีผานมาองคมนตรี ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมไดไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และใหกําลังใจ สํานักงานพัฒนาภาคท่ี 3 ไดมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห

ประธานในท่ีประชุม ...



- ๓๑ -

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
คลองแมขาสําคัญตอการระบายน้ําของจังหวัดเชียงใหม เริ่มพัฒนาคลองแมขามาหลายปแลว ปจจุบันคลอง
แมขาไดรับคัดเลือกจาก ศอญ. ใหดําเนินโครงการจิตอาสา จากการเขาไปดําเนินการพบปญหามากมาย
ไดรับความรวมมือจากเทศบาลนครเชียงใหมในการจัดสรรงบประมาณมาดําเนินขุดลอกคลองแมขา ในสวนท่ี
ตองดําเนินการตอไป คือ การดูแลคลองแมขาใหดูในสภาพนี้ตลอดไป  ทําอยางไรไมใหเปนท่ีรับขยะเหมือนท่ี
ผานมา ตองไมใหเปนคลองระบายน้ําเสียอีก การพัฒนาสิ่งแวดลอม พัฒนาเปนสวนสาธารณะ เปนท่ีพักผอน
ของคนเมือง  ไดมีการสงน้ําจากคลองแมขาไปยังอําเภอหางดงสําหรับใหเกษตรกรใช  การจัดการเรื่อง
การบุกรุก พบวาบางพ้ืนท่ีกวาง 5 เมตรแตขณะนี้ถูกบุกรุกเหลือ 3 เมตร การติดปายโครงการจิตอาสาคลอง
แมขา ขอใหมีการติดปายจิตอาสาทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติงานของจิตอาสา และในวันท่ี 3 มิถุนายนนี้
จะมีการพิจารณาแผนการพัฒนาคลองแมขา ขอเชิญหนวยงานท่ีรับผิดชอบคลองแมขาเขารวมประชุม
มีคําถามจากพลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค
วา “คนเชียงใหมอยากใหคลองแมขาเปนอยางไร” ดังนั้น ในวันท่ี 31 พฤษภาคมนี้ ขอใหมาชวยกันคิด
มอบหมายผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1 นําคําถามนี้กลับไปหาคําตอบดวย

5.2.2 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ไดกําหนดจัดงาน Lanna Expo 2018 ระหวางวันท่ี 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม
2561 ซึ่งเปนการตอยอดการพัฒนาผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง และสงเสริมผลิตภัณฑท่ีโดดเดนของ
กลุมจังหวัดใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน สรางโอกาสการคา การลงทุนไปสูภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศและใน
ภูมิภาค รวมท้ังจะกอใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด จะมีการจัดงานประชุมวิชาการฯ ซึ่งถือ
วาเปนการเชิญชวนใหผูคนเขารวมชมงานไดเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลตอผูประกอบการโดยตรง เพ่ือเปนการ
เผยแพร ประชาสัมพันธศักยภาพดานหัตถกรรม  การเกษตร การคา การลงทุน และบริการ รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และองคความรูของลานนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมมากข้ึน  จึงมี
แนวคิดท่ีจะเชิญชวนทุกภาคสวนเขารวมจัดการประชุมวิชาการฯ ในงานครั้งนี้  โดยการจัดประชุมตองมี
เนื้อหาหรือวัตถุประสงคอยางนอยตองมีความสอดคลองตอวัตถุประสงคของโครงการ  ท้ังนี้ สามารถ
ประสานงานการจองหองประชุมไดท่ี กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท
0 5311 2705

5.2.3 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม (โดยเอกสาร) ประชาสัมพันธ
ขาวสาร เรื่อง การแสดงความประสงคขอกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. 2561 ผานชองทางสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด  หรือผานชองทางเคานเตอรเซอรวิส เคานเตอรธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารธนชาต เคานเตอรไปรษณีย และเคานเตอรเซนเพย เพียงการแจงเลขบัตรประจําตัวประชาชนพรอม
ชําระเงินสมทบ  ผูประกันตนตามมาตรา 39 สามารถแจงความประสงคนําสงเงินสมทบโดยการหักเงินบัญชี
เงินฝากธนาคารได  เพ่ือปองกันการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนดวยสาเหตุไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน
ประชาสัมพันธทางเลือกในการจายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 0 5311 2630

5.2.4 สํานักประชาสัมพันธเขต 3 (โดยเอกสาร) ประชาสัมพันธวารสารสื่อ
สัมพันธ สงเสริมวิชาการประชาสัมพันธ สรางสรรคภาพลักษณองคกร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561

4.2.5 สํานักงาน...




