
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 7/2561

วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
๒. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
8. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
9. นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
10. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
11. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
12. นายวิเนตร เกาะกากลาง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10 ลําปาง
13. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
14. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
15. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
16. นางสาวชนัญญา ใหญพงษ (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด
17. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

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

จังหวัดเชียงใหม
20. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1

อําเภอ...
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อําเภอ
21. นายปรีชา ศิรินาม (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
22. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
23. นายภาคภูมิ วารปรีดี (แทน) นายอําเภอสารภี
24. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
25. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
26. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
27. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
28. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
29. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
30. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
31. นายอัษฎางค พุทธวงศ (แทน) นายอําเภอพราว
32. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
33. นายสุรพล บุญมิตร (แทน) นายอําเภอไชยปราการ
34. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
35. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง
36. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
37. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
38. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
34. นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย (แทน) นายอําเภออมกอย
35. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
36. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
37. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
38. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน
39. นายอรุณ ศรีใส นายอําเภอดอยหลอ
40. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
41. นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
42. พ.ต.อ.ศิริวัฒน บุญประสิทธิ์ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
43. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
44. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
45. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน สมศักดิ์หิรัญ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษ
46. พ.ต.อ.หญิง กาญจนา ศรีนวล ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
47. ร.ต.อ.อรรถชัย ไตรจักร (แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
48. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัด ...
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หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
49. นายกันตภณ วิจิตรกําเหนิดกุล (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
50. นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
51. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
52. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
53. นางเยาวลักษณ เครือคําขาว (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
54. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
55. นางนันทนา อินหลี (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
56. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
57. นายวสุรมย สุริยะวงค (แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
58. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
59. พลตรี กรีพล อุทิตสาร รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
60. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
61. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
62. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
63. พ.อ.พสิษฐ มุชเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
64. น.อ.สุนทร ผองอําไพ ผูบังคับการกองบิน 41
65. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
66. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
67. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
68. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
69. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
80. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
81. นางสาวจันทรสม เปนตาธรรม (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
82. นายปณณทัต ใจทน ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
83. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
84. นางศิริรัตน ตันตินราศักดิ์ (แทน) สรรพากรภาค 8
85. นางจินตนา วงษเวียน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
86. นางสาวสุรีรัตน คนธรัตนะกุล สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2

87. นายพัฒนศักดิ์ ...
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87. นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)

88. นางสาววรรณภา ฤกษนันทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม

89. นางชลิดา พันธกระวี ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
90. นายบัณฑิต โตจินดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
91. นายปญโญ โพธิ์รอด (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
92. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
93. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน) ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
94. นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
95. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
96. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
97. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
98. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
99. นายอินปน รบชนะ (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
100. นายเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
101. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
102. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
103. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
104. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
105. นางสาวอาจารี เรือนดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1/

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
106. นายมนตรี วงษวัชระโยธิน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม

107. นางรสสุคนธ พิทน (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
108. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
109. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
110. นายวิริยะ แกวคง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
111. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
112. นางชมนาถ บุญคมรัตน (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม

113. นายสุวิทย ...
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113. นายสุวิทย ประชุม (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
114. นางสุธารา ยินดีรส (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
115. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
116. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
117. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
118. นายวุฒิชัย คําดี (แทน) ปศุสัตวเขต 5
119. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
120. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
121. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 1
122. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ

ท่ี 9
123. นายสมควร ชายะกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
124. นางวิชชุดา กันตีวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
125. นายประสาน พรโสถิณ รกน. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

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

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
127. นายทองมา มานะกุล ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
128. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
129. นายชุมพล จันทรพงศ (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม
130. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
131. นางสาวมยุรา ชัยวรัตน (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
132. นายรังสรรค บุศยเมือง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
133. นายเจริญ ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
134. นางรัตนาภรณ กัญญาราช ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
135. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
136. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
137. นายสมพงษ มอลแกว (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
138. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม/

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
139. น.ต.มณธนิก ...
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139. น.ต.มณธนิก รักงาม ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
140. นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
141. นายจําเนียร สีเข่ือนแกว (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
142. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
143. นายปยะพงษ ประพันธวัฒนะ รกน. ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
144. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
145. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
146. นายวุฒิชัย มวงมัน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
147. นายศราวุธ คําภีระ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
148. นางสาวนฤมล พุทธาภิเศก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
149. วาท่ี ร.ท.สายรุง กลุนเขียว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
150. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
151. นายขจรต รัตนบุรี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
152. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
153. นางสีพรรณ ลักขณาวงศ (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
154. นายพนม วรรณชยพล (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
155. นางสาวกาญจนา อินจันทร (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
156. นายกําจร เดชอุดม (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
157. นายวัชระ ปมแปง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
158. นางธิดา สุขสบาย (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
159. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ (แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
160. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
161. นางสุรภี เจริญพันธ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม
162. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5
163. นางชญานี ...
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163. นางชญานี หวลทรง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
164. นางสวุิพา เดชะเรืองศิลป (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
165. นายภูชิชญ จารุวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
166. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
167. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
168. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
169. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
170. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
171. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
172. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
173. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
174. นายสุพจน พรหมมาโนช ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
175. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม
176. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
177. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
178. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
179. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
180. นายเจตย สะสะรมย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
181. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
182. นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓
183. นายพัฒนพงศ พวงทอง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
184. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
185. นางสาววณีรัตน แยมพราม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
186. นายพิษณุ พินิจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34
187. นายอรรถกฤต ...
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187. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
188. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
189. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
190. นายภาคภูมิ ทะนุดี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
191. ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา
192. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
193. นางยุพิน คําปน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม
194. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
195. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
196. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
197. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
198. รอยเอก ภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
199. นายสังคม วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม
200. นางเอกรินทร ภูมาลี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
201. นายแพทยชาญชัย พจมานวิพุธ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
202. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
203. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม)
204. นายแพทยธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
205. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
206. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
207. นางสุทธินี จารุมาศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
208. นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน

หนวยงานพิเศษ/อิสระ
209. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
210. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
211. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม

212. นางสุรางครัตน ...
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212. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
213. นางสมจิตร ไชยโย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
214. นายปรีดา พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
ภาคเอกชน
215. นายวโรดม ปฎกานนท (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
216. นางหนึ่งฤทัย แสงสุวรรณ (แทน) นายกองคบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
217. นายรัชพล อภิรติมัย (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
218. นายทินกร อุตตะมะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
219. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
220. นางชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
221. นายปริญญา เพ็ชรมาก ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม
222. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
223. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย

จํากัด (มหาชน)
224. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เชียงใหม
สํานักพระราชวัง
225. นายดุษดี ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
226. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
227. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
228. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
229. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
230. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
231. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
232. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผูสื่อขาว MCOT
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ (Infographics) หวงเดือนกรกฎาคม
2561 โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

3.1 การมอบโล ...
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3.1 การมอบโลและเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต ประจําป
2561 จํานวน 7 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

3.2 การมอบเกียรติบัตรการประกวดศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ดีเดน
ระดับจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม)

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม
4.1 นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ

ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.2 นางฉออน สวยรูป
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

อุดรธานี
4.3 นายวุฒิชัย มวงมัน

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูชวยผูอํานวยการสวนสัตวเชยีงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) แจงตอท่ี

ประชุม ดังนี้
1) เรื่องสถานการณน้ําเพ่ือการปองกันบรรเทาสาธารณภัย เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม

2561 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาตรวจราชการและติดตามรับฟงปญหาในการทํางาน
ตาง ๆ กรณีมีดินถลมท่ีจังหวัดนาน ทําใหมีผูเสียชีวิต ท้ังนี้ ไดมีการประชุมผูวาราชการจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ในการประชุมมีการชี้แจงสถานการณ จึงขอแจงขอมูลท่ีไดรับทราบมาใหท่ีประชุมไดรับทราบ คือ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหมแจงสถานการณน้ําในขณะนี้วา เข่ือนแมงัดสมบูรณชลและ
เข่ือนแมกวงอุดมธาราเก็บน้ําไดประมาณ 260 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 50 ในปนี้ฝนตกนอยกวา
ปท่ีผานมา พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย จํานวน 99 หมูบาน ขอมูลยอนหลัง 7 ป มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีมีการประกาศชวยเหลือ
จํานวน 180 หมูบาน  พ้ืนท่ีนาหวง จํานวน 20 หมูบาน ซึ่งสวนใหญอยูท่ีตําบลแมงอน อําเภอฝาง  ดังนั้น
นายอําเภอฝางตองติดตามสถานการณของพ้ืนท่ีตําบลแมงอนอยางใกลชิด สําหรับสถานการณน้ําทวมท่ีเกิด
ในจังหวัดเชียงใหม เกิดจากหยอมความกดอากาศต่ําหรือพายุหมุนเขามา ทําใหเกิดน้ําลนตลิ่ง น้ําขัง ท่ีอําเภอ
เชียงดาวไหลลงมา มีฝายชวยดูแลปองกันน้ํา 2 ฝาย คือ ฝายแมแตง และฝายแมแฝกทําหนาท่ีพรองน้ํา
ออกซาย-ขวา  ไมใหน้ําไหลลงสูแมน้ําปงเกินกวาขีดความสามารถท่ีจะรับได แตเม่ือน้ําลงสูแมน้ําปงแลว
จุดแรกจะรับน้ําได จํานวน 450 ลูกบาศกเมตร/วินาที หากเกินกวานี้ตัวเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จะเกิดน้ําทวม  การบริหารจัดการ คือ จะทําการเปดฝายท้ังหมด 13 ตัว เพ่ือระบายน้ําออกไป  สําหรับน้ํา
ท่ีไหลมาจากฝงตะวันตกบริเวณดอยสุเทพ-ปุย ผานขุนชางเค่ียน หวยทราย และอีก 2 – 3 ลําหวย บางสวน
ไหลลงสูคลองแมขาไปยังประตูระบายน้ําปาแดดไหลลงสูแมน้ําปง เปนการบริหารจัดการน้ําในระบบหลัก

หากปริมาณ...
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หากปริมาณน้ําเกิน 450 ลูกบาศกเมตร/วินาที ณ จุดเทียบท่ีอําเภอแมแตง จะทําใหเกิดน้ําทวมในตัวเมือง
เชียงใหมอยางแนนอน อยางนอย 7 จุด หากมีสถานการณเชนนี้จะไดมีการบริหารงานบูรณาการ
ความรวมมือกับหนวยงานของชลประทาน อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมด รวมไปถึงตํารวจจะชวยในการอํานวยการจราจร ในการเขาไปเตรียมการภายใน 2 ชั่วโมง ท้ัง 42 จุด
มีการแบงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหกับ 10 หนวยงานในการเขาไปปฏิบัติงานภายใน 2 ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
และผันน้ําออกจากพ้ืนท่ีน้ําทวมในแตละโซนท่ีมีอยู ถามีสถานการณน้ําทวมแลวขอความกรุณา 10 หนวยงาน
ซักซอมความพรอมของทานใหดี ในชวงนี้อาจจะยังมีฝนตกไมมาก ระหวางวันท่ี 15 สิงหาคม - 15 กันยายน
2561 ตองเฝาระวัง แมจะคาดการณวาไมนาจะเกิดเหตุ แตก็ตองเฝาระวัง ซักซอมและวางแผนใหดี

2) เรื่องการปองกันหมอกควันไฟปา จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหมไดรับผลกระทบจากหมอกควันไฟปา 2 เรื่อง คือ เรื่องสุขภาพ และเรื่องการทองเท่ียว ท้ัง 2 เรื่องนี้
เปนโจทยใหญของจังหวัดเชียงใหมซึ่งเกิดข้ึนมากนอยไมเทากันข้ึนอยูกับสภาพอากาศในชวงนั้น ๆ ในแตละป
ขณะนี้ เพ่ิงเขาสูฤดูฝนไมนาจะเกิดปญหาหมอกควันไฟปา แตตองเตรียมการใหพรอมในหวงเดือน
พฤศจิกายน – มีนาคม สถานการณหมอกควันไฟปาจะรุนแรงในชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ขอให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก อําเภอ เกษตรจังหวัด หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชวยกันดูแลเริ่มตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป โดยเริ่มจากการลดปริมาณ
เชื้อเพลิง ลดขยะ สิ่งใดสามารถทําปุยไดใหดําเนินการ ใหทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี การใหความรู
มีความสําคัญ เพราะไฟปามักจะเกิดจากการกระทําของมนุษยมากกวาเกิดเองตามธรรมชาติ  ใหทํา
ความเขาใจเรื่องการเผาวัชพืชในพ้ืนท่ีการเกษตร  การบริหารจัดการมีอยูแลวซึ่งอําเภอทราบดี  สิ่งใดท่ีจะ
นําไปสูการเกิดหมอกควันไฟปาข้ึนมาใหเตรียมความพรอมการทํางานใหเรียบรอยดวย

3) เรื่องการพัฒนาเมือง จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดสําคัญของประเทศไทย ในแตละป
มีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก สิ่งสําคัญท่ีอยากเห็นคือ ความสวยงามของบานเมือง
จังหวัดเชียงใหมไดถูกกําหนดเปนเมือง Smart City ปจจัยหลักของ Smart City คือ 1) สิ่งแวดลอมตองดี
มีความสวยงาม ความเปนระเบียบตาง ๆ 2) Smart ในเรื่องของการวางผัง Smart ในเรื่องอาคารเรียบรอย
สวยงาม มีอัตลักษณ 3) ชุมชนท่ีดีงาม 4) การขนสงสาธารณะมีความสะดวก 5) Smart เรื่องพลังงาน
ประหยัด และ 6) Smart เรื่อง การจัดการวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ปจจัยเหลานี้เปนองคประกอบในการ
เปน Smart City รวมถึงเรื่องระบบการศึกษา เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก
จังหวัดเชียงใหมเปน 1 ใน 7 จังหวัดของประเทศไทย อาจจะกําหนดเบื้องตนเปนบางพ้ืนท่ี บางประเด็น
บางปจจัย รายละเอียดจะมีการประชุมกันตอไป การพัฒนาเมืองใหมีความสะอาด เรียบรอย สวยงาม
เปนระเบียบ เปนพ้ืนฐานของ Smart City ฝากอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีดูแล เชน ทางหลวงชนบท องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดูแลถนนในพ้ืนท่ีของตนเอง
หนวยงานท่ีดูแลเรื่องแหลงน้ํา ดูแลเรื่องปายประชาสัมพันธตาง ๆ ปายท่ีไมเรียบรอย ปายท่ีไมถูกตอง
ปายท่ีท้ิงราง ชวยดูแลเอาใจใสใหอยูในสภาพท่ีเรียบรอย ถาจังหวัดเชียงใหมมีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยแลว คิดวาแหลงทองเท่ียวท่ีใหญท่ีสุดของประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงใหม

4) การสรางความรับรูการทํางานของภาครัฐ ขณะนี้ทางรัฐบาลกําลังจัดทํา
Application จึงขอประชาสัมพันธลวงหนาใหหัวหนาหนวยงานเขามาใชงานเพ่ือการรับรูขาวสารท่ีเก่ียวของ
และนําไปเผยแพรประชาสัมพันธสรางการรับรูท่ีกวางขวางตอไป

5) จิตอาสา...
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5) จิตอาสา เราทําความ ดี ดวยหัวใจ จะเห็นวาหลักสําคัญคือ ตองการใหทุกคนสามัคคี
และชวยเหลือกัน รวมกันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนในท่ีสาธารณะ จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเรื่องนี้
มาโดยตลอด ขอใหชวยกันทํากิจกรรม โดยเฉพาะอําเภอขอใหดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน การทําความ
สะอาดในท่ีสาธารณะ หากเกิดภัยพิบัติอ่ืน ๆ ขอใหชวยเหลือกันถือ เปนจิตอาสาท่ีรวมกําลังพลชวยกัน
ดูแลสังคม ใหจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพราะเวลาทํางานแลวทุกคนมีความสุข ทํางานดวยความภาคภูมิใจ
เครื่องแบบท่ีไดรับพระราชทานขอใหแตงกายใหถูกตอง

6) การจัดงานประจําป งานฤดูหนาวในปลายปนี้ ตองการใหเปนงานของชาวเชียงใหม
มีชาวเชียงใหมท้ังในเมืองและอําเภอขางเคียงมาเท่ียวชมงาน ไมใชเปนงานของคนตางดาว อยากใหเปนงาน
ท่ีมีการยกระดับมาตรฐาน ขอใหเตรียมตัวเรื่องของกิจกรรม เนื้อหา สถานท่ี การประสานงาน ถามีการเตรียมตวั
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เชื่อไดวากิจกรรม การสรางการรับรู การเผยแพรประชาสัมพันธจะเกิดประโยชน
กับประชาชนและทําใหงานเปนท่ีนาสนใจ อยากใหมีภาคีเครือขายเขามารวมดวย ในปนี้จะจัดใหมีหนวย
บริการประชาชนออกใหบริการภายในงาน  เพ่ือใหประชาชนไดมาใชบริการคาดวาสรางความพึงพอใจใหกับ
ประชาชน  สําหรับการจัดจําหนายสินคาใหจัดเปนปกติ ขอใหสวนราชการเตรียมพรอมในสวนท่ีเก่ียวของ
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

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

เลขานุการ ไดจดัทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 29 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 6/2561 ท้ังนี้  มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูเขารวม
ประชุม จํานวน 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยพายัพ และธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
โดยเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว ท้ังนี้ หนวยงานสามารถเขาไป
ดาวนโหลดรายงานการประชุมฉบับแกไขไดท่ี www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ
หัวขอยอย ประชุมหัวหนาสวนราชการ 6/2561 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 6/2561
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

คลังจังหวัดเชียงใหม ...
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คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 12
กันยายน 2560 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 88 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณรายจายภาพรวม จํานวน 30,264.05 ลานบาท
ทํา PO แลว จํานวน 2,403.68 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 24,789.25 ลานบาท  คิดเปนรอยละ
81.91 ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 14.09 งบประมาณคงเหลือท่ียังไมไดเบิกจาย จํานวน
5,474.80 ลานบาท มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 2 ของประเทศ แยกเปน

1) งบประจําท่ีไดรับ จํานวน 19,696.07 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน
135.14 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 17,407.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.38 ซึ่งมีผลการเบิกจาย
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 9.98 งบประมาณคงเหลือท่ียังไมเบิกจาย จํานวน 2,288.93 ลานบาท

2) งบลงทุนท่ีไดรับ จํานวน 10,567.98 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน
2,268.54 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 7,382.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88 ซึ่งมีผลการเบิกจาย
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 18.15 งบประมาณคงเหลือท่ียังไมเบิกจาย จํานวน 3,185.87 ลานบาท
มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 15 ของประเทศ
สําหรับงบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,843.08 ลานบาท ทํา PO แลวจํานวน 513.72 ลานบาท เบิกจายแลว
จํานวน 2,052.13 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 72.18 งบประมาณคงเหลือท่ียังไมเบิกจาย จํานวน
790.95 บาท
มติท่ีประชุม รับทราบ

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

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 678,232,700 บาท อยูระหวางการ
กอหนี้ผูกพัน จํานวน 220,677,658.10 บาท คิดเปนรอยละ 32,54 เบิกจายแลว จํานวน
276,240,867.65 บาท คิดเปนรอยละ 40.73 อยูระหวางดําเนินการ 181,314,174.25 บาท
คิดเปนรอยละ 26.73 แยกเปน

1) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
ภาคเหนือ) จํานวน 298,976,400 บาท  อยูระหวางการกอหนี้ จํานวน 137,861,042.80 บาท
คิดเปนรอยละ 46.11 เบิกจายแลว จํานวน 91,462,837.70 บาท คิดเปนรอยละ 30.59 อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 69,652,519.50 บาท คิดเปนรอยละ 23.30

2) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
จังหวัด) จํานวน 379,256,300 บาท อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 82,816,615.30 บาท
คิดเปนรอยละ 21.84 เบิกจายแลว จํานวน 184,778,029.95 บาท คิดเปนรอยละ 48.72 อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 111,661,654.75 บาท คิดเปนรอยละ 29.44

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางศิริพร  รือเรือง) ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณภาพรวมท่ีไดรับ จํานวน 424,048,200 บาท  อยูระหวางการ

กอหนี้ผูกพัน ...
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กอหนี้ผูกพัน จํานวน 216,931,651.15 บาท คิดเปนรอยละ 51.16 เบิกจายแลว จํานวน 64,414,224.99
บาท  คิดเปนรอยละ 15.19 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 142,702,323.86 บาท คิดเปนรอยละ 33.65
ในสวนของจังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 262,782,900 บาท คิดเปนรอยละ 61.97 อยูระหวาง
การกอหนี้ผูกพัน จํานวน 145,828,591.20 บาท คิดเปนรอยละ 55.49 เบิกจายแลว  จํานวน 16,756,720
บาท คิดเปนรอยละ 6.38 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 100,197,588.80 บาท คิดเปนรอยละ 38.13

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) หนวยงานท่ีมีการเบิกจายงบประมาณนอยขอใหเรงรัดดําเนินการ พรอมท้ังใหตรวจสอบ
ความถูกตองและความเรียบรอยในการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย อยาใหเกิดความคลาดเคลื่อน
งบ function งบจังหวัด งบกลุมจังหวัด ผานคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการฝกอบรมฯ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไปแลว เริ่มเห็นความชัดเจนของงบประมาณท่ีจะไดรับจัดสรรแลวรอยละ 90 เม่ือผานวาระท่ี 2 จากสภาฯ
จะเริ่มใหมีการเตรียมการในรายละเอียด ขอใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนหนวยงานหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการท่ีมีการกอสรางจะตองดําเนินการอยางไร ขอใหประสานกรมตนสังกัดดวย สําหรับงบกลุมจังหวัด
ใหประสานสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หรือใหสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของมาพบปะพูดคุยในรายละเอียดเพ่ือเตรียม
ความพรอม 2 เรื่อง คือ 1) เตรียมความพรอมเรื่องพ้ืนท่ี ปญหาท่ีทํางานไดชาเพราะติดในเรื่องการขอ
อนุมัติ/อนุญาตการขอใชพ้ืนท่ี บางครั้งอาจตองคืนเงินงบประมาณเนื่องจากไมสามารถดําเนินการได
หรือตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขอใหไปศึกษาหลักเกณฑเรื่องพ้ืนท่ีถาหากดูแลวโอกาสท่ีจะไดรับ
อนุมัติ/อนุญาตเปนไปไดนอย ใหเตรียมเปลี่ยนโครงการโดยเอาโครงการสํารองมาใชแทนได ท้ังนี้
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไมมีนโยบายเปลี่ยนโครงการ เพราะโครงการทุกโครงการท่ีจังหวัดบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป  ถือวามีความพรอมในการดําเนินการ แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
โครงการขอใหดําเนินการตั้งแตเริ่มตน โดยใหนําโครงการสํารองมาทดแทน และ 2) เตรียมความพรอม
เรื่องระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบเรื่องความคุมคา และรูปแบบรายการตาง ๆ แตตองเขียนจาก
ขอเท็จจริง และมีการบริหารจัดการท่ีดี เชื่อวา หากมีความพรอมเรื่องพ้ืนท่ีและรูปแบบรายการ เดือนกันยายน
2561 โครงการทุกโครงการจะเขาสูกระบวนการ E-Bidding การจัดซื้อ/จัดหาตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2561 เม่ือไดรับโอนเงินงบประมาณแลว
จะเขาสูกระบวนการลงนามในสัญญา จะทราบวางบประมาณท่ีไดรับคงเหลือจํานวนเทาไร สําหรับเงิน
ประมาณท่ีคงเหลือจะนําไปดําเนินการโครงการท่ีสําคัญหรือจําเปน โครงการท่ีอนุมัติแลวดําเนินการไดเร็ว
และเบิกจายไดเร็วข้ึน ขอฝากไวเปนแนวทางการปฏิบัติในปงบประมาณตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.3 การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและศูนยดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) แจงการแกไขเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561
รวมจํานวน 3,729 เรื่อง สามารถยุติ เรื่องแลว จํานวน 3,305 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ
จํานวน 424 เรื่อง โดยแยกเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2,106 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 176 เรื่อง

ปงบประมาณ ...
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 จํานวน 1,776 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ
177 เรื่อง หากเปรียบเทียบจํานวนสถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับเรื่องรองเรียนรองทุกขลดลงจํานวน
40 เรื่อง

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
มีประเด็นชวยตรวจสอบในปท่ีผานมามีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับนายทุนท่ีเอารัดเอาเปรียบก่ีราย ใหแยกบัญชี
ออกมาใหชัดเจน รัฐบาลใหเอาผิดกับนายทุนท่ีเอารัดเอาเปรียบ อาจจะตองประสานตํารวจภูธรจังหวัดดวย
ในการประสานขอมูลเขาสูกระบวนการดําเนินการ จัดการแกไขสรางความเปนธรรม กรณีท่ีศูนยดํารงธรรม
จังหวัดเปนหนวยรับเรื่องกลางทุกเรื่อง การจัดการไมไดจัดการเบ็ดเสร็จท่ีศูนยดํารงธรรมจังหวัด
เรื่องรองเรียนจะสงไปใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบและดําเนินการแกไข ขอใหหนวยงานท่ีไดรับเรื่อง
รองเรียนท่ีสงจากศูนยดํารงธรรมจังหวัดเรงรัด กํากับ ดูแล แกไข แลวรายงานผลเรื่องรองเรียนท่ัวไป
ใหเจาหนาท่ีดําเนินการตามข้ันตอน  สําหรับเรื่องรองเรียนรุนแรงขอใหหัวหนาสวนราชการกํากับดูแลดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.4 สถานการณและการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย ภูรีวรรธน โชคเกิด)
ผูปวยโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม ป 2561 พบผูปวยจํานวน 401 ราย ไมพบผูปวยเสียชีวิต
อัตราผูปวยโรคไขเลือดจังหวัดเชียงใหมอยูลําดับท่ี 63 ของประเทศไทย และลําดับท่ี 6 ของเขตบริการ
สุขภาพท่ี 1 อัตราผูปวยไขเลือดออกตอแสนประชากร ป 2561 เปรียบเทียบรายอําเภอพบวา อําเภอฮอด
เมืองเชียงใหม และฝาง มีอัตราผูปวยโรคไขเลือดออกสูงกวาอําเภออ่ืน ๆ พ้ืนท่ีเกิดโรคไขเลือดออก ป 2561
พบพ้ืนท่ีควบคุมโรคไมได จํานวน 13 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 0.63 พบพ้ืนท่ีพบผูปวยรายใหม
จํานวน 107 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 5.14 พบพ้ืนท่ีควบคุมโรคได จํานวน 114 หมูบาน/ชุมชน
คิดเปนรอยละ 5.48 และพบพ้ืนท่ีไมพบผูปวย 1,846 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 88.75 จังหวัด
เชียงใหมกําหนดมาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ไดแก 1) มาตรการ 3-3-1 โดยโรงพยาบาลแจง
ตําบลภายใน 3 ชั่วโมง ตําบลจะลงพ้ืนท่ีภายใน 3 ชั่วโมง และพนสารเคมีรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน
2) การสํารวจ กําจัดแหลงเพาะพันธุยุง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ประชาชน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล โรงเรียน หนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเกิดโรคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
ในรัศมี 100 เมตร 3) การพนสารเคมี โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4) การใหความรู/สื่อสารความเสี่ยง
โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 5) การทํา
ประชาคม โดยผูนําชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 6) การทํา Big Cleaning ผูนําชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 7) การคนหาผูปวยรายใหม โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  และ 8) การทํา Warroom โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ประชุมรวมแกไขปญหาในระดับตําบล ประเด็นขอสั่งการจากการประชุมวีดิทัศนทางไกล กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลปยะ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ขอใหทุกภาคสวนรวมมือ
ในการควบคุมยุงลายตลอดฤดูฝน และไดขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ ดังนี้ 1) ผูวาราชการ
จังหวัดติดตามสถานการณและจัดการรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงในหนวยงานราชการ ระหวางวันท่ี
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12 – 18 กรกฎาคม 2561 และทุกสัปดาหอยางตอเนื่อง 2) นายอําเภอสนับสนุน ติดตาม การดําเนิน
มาตรการควบคุมโรคในพ้ืนท่ีระบาดและพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยเปดศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
3) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหนังสือขอความรวมมือทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคใหเพียงพอ โดยใชงบประมาณของทองถ่ินและกองทุนสุขภาพตําบล
และ 4) กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําประชาชนเปนอาสาปราบยุง ทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงในสถานท่ีสาธารณะ ไดแก ศาสนสถาน โรงเรียน สถานท่ีราชการ และทุกหลังคาเรือน
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ ดังนี้ 1) ผูบริหารทุกโรงเรียนนําครูและนักเรียนทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
เก็บขยะท่ีเปนแหลงน้ําขังในโรงเรียนทุกสัปดาหอยางตอเนื่อง และ 2) ครูอนามัยโรงเรียนเฝาระวังอาการปวย
ของครู นักเรียน และเจาหนาท่ี หากสงสัยมีอาการไขเกิน 2 วัน ใหรีบสงไปโรงพยาบาล สํานักนายกรัฐมนตรี
แจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและจังหวัด แจงกรรมการวัดประสานโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี เขาทําลาย
แหลงเพาะพันธุยุงในวัด ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล จัดการสิ่งแวดลอมภายในศาสนสถาน ไมใหมี
แหลงน้ําขัง เฝาระวังอาการปวยของพระสงฆ นักบวช ผูท่ีมาปฏิบัติธรรม หากสงสัย มีอาการไขเกิน 2 วัน
ใหรีบสงไปโรงพยาบาล กระทรวงวัฒนธรรม แจงกรมการศาสนา และ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดการ
สิ่งแวดลอมในศาสนสถานตางๆ (ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกซ ศาสนาฮินดู) ไมใหมีแหลง
เพาะพันธุยุงลาย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แจงสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด และกรมอุทยานแหงชาติ จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลภาชนะเก็บน้ํา
ในหองสุขา สิ่งแวดลอมของสถานท่ีทองเท่ียง โรงแรม รีสอรท ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย สื่อสาร
ประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีและนักทองเท่ียวหากมีอาการไขเกิน 2 วัน ใหรีบไปโรงพยาบาล องคกรอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงกลาโหมดําเนินการใหพ้ืนท่ีทหารเปนเขตปลอดลูกน้ํายุงลาย และสนับสนุน
กําลังคนตามท่ีรองขอภายใตระบบบัญชาการเหตุการณของอําเภอและจังหวัด กรมประชาสัมพันธ และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธในวงกวา สํานักงาน
ประกันสุขภาพแหงชาติสนับสนุนงบประมาณผานกองทุนสุขภาพตําบลและ PP Area สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ประสานเครือขายในจังหวัดและชุมชนรวมเปนอาสาปราบยุง กระทรวงสาธารณสุข
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมท่ีเก่ียวของ เปนแกนหลัก ควบคุมการระบาด และดูแล
รักษาผูปวย รวมมือสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
โรคไขเลือดออกเปนเรื่องสําคัญ ปวยแลวมีโอกาสท่ีจะเกิดอาการรุนแรง ประมาทไมได ขอใหอําเภอชวย
รณรงคไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ในการปองกันเพ่ือกําจัด
แหลงน้ํา เพาะพันธุยุงลาย โดยเฉพาะท่ีอําเภอสันทราย อําเภอเชียงดาว และอําเภอฝาง อําเภอเมืองเชียงใหม
ขอใหมีการประชาสัมพันธเพราะเปนเรื่องสําคัญ  ใหทําการฉีดสารเคมี สําหรับสถานท่ีราชการตาง ๆ ตอง
เปนตัวอยางท่ีดีจึงขอใหชวยกันดูแลดวย

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ) เรื่องโรค
ไขเลือดออก ขอใหนายอําเภอใหความสําคัญชวยปองกันโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี ขอใหนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมแจงไปยังสาธารณสุขอําเภอนําเรื่องนี้ไปนําเรียนนายอําเภอ และใหมีการตั้งคณะทํางาน

แกไขปญหา...
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แกไขปญหาโรคไขเลือดออกระดับอําเภอ มีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดแผนในการทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย หรือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ นําแผนของแตละตําบลมานําเรียนนายอําเภอวาแตละตําบลไดดําเนินการ
อยางไร โดยใหนําวิธีการนี้ไปเปนแนวทางการปฏิบัติ การพูดคุยเพียงอยางเดียวจะไมสามารถแกไขปญหานี้
ได
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.5 การแกไขปญหากระเทียมและลําไยจังหวัดเชียงใหม (นายสํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา) ประมาณการณผลผลิตลําไย
ในฤดูท้ังหมด จํานวน 137,219 ตัน  เก็บแลว จํานวน 17,243 ตัน ยังไมไดเก็บเก่ียว จํานวน 119,976
ตัน สถานการณลําไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม ป 2561 ขอมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 เปรียบเทียบ
การผลผลิตและการเก็บเก่ียวลําไยในฤดูแยกเปนรายโซน (zone) ป 2561 พบวา โซนใต ประกอบดวย
อําเภอจอมทอง ดอยหลอ ฮอด แมแจม อมกอย ผลผลิตลําไยในฤดู จํานวน 38,049 ตัน เก็บเก่ียวแลว
จํานวน 9,022 ตัน คิดเปนรอยละ  โซนกลาง ไดแก อําเภอสันปาตอง แมวาง หางดง สารภี สันกําแพง ดอย
สะเก็ด สันทราย แมริม เมืองเชียงใหม สะเมิง แมออน ผลผลิตลําไยในฤดู จํานวน 50,916 ตัน เก็บเก่ียว
แลว จํานวน 8,106 ตัน โซนเหนือ ประกอบดวย อําเภอเชียงดาว ฝาง พราว แมแตง แมอาย เวียงแหง
ไชยปราการ ผลผลิตลําไยในฤดู จํานวน 48,254 ตัน เก็บเก่ียวแลว จํานวน 115 ตัน สถานการณราคา
ลําไยพันธุอีดอ สดชอแยกตามเกรด AA ราคากิโลกรัมละ 31 บาท A กิโลกรัมละ 27 บาท B ราคากิโลกรัม
ละ 16 บาท AA+A ราคากิโลกรัมละ 22-25 บาท  ราคารูดรวงแยกตามเกรด AA ราคากิโลกรัมละ 24 บาท
A กิโลกรัมละ 17 บาท B ราคากิโลกรัมละ 1 บาท C ราคากิโลกรัมละ 1 บาท แนวทางปองกันปญหาลําไย
ในฤดู จังหวัดเชียงใหม ป 2561 ไดจัดทําโครงการรณรงคการผลิตลําไยคุณภาพ 2561 ในพ้ืนท่ีเปาหมาย
จํานวน 17 อําเภอ เกษตรกร จํานวน 2,410 ราย พ้ืนท่ี จํานวน 12,931 ไร ผลผลิต จํานวน 10,015
ตัน โดยอาศัยเทคนิคการตัดแตงชอผล ท่ีวิจัยโดย ผศ.พาวิน มะโนชัย มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม
ไดกําหนดแนวทางปองกันปญหาลําไยในฤดู ป 2561 ดังนี้ 1) บูรณาการการเชื่อมโยงตลาดลวงหนา
ของแปลงใหญกับหางคาปลีกขนาดใหญและผูประกอบการรับซื้อ 2) กลุมแปลงใหญสารภีจะมีการซื้อขาย
ประมาณไมนอยกวา 160 ตัน กับหางโมเดิรนเทรด (ประชารัฐ) 3) กลุมแปลงใหญอําเภอพราว ไมนอยกวา
300 ตัน และ 4) กลุมแปลงใหญอําเภอสันปาตองไมนอยกวา 200 ตัน สถานการณการผลิตกระเทียม
ในจังหวัดเชียงใหม เก็บเก่ียวแลวทุกพ้ืนท่ี ผลผลิตสวนใหญเก็บแขวนในโรงเรือนเก็บเพ่ือรอจําหนาย
เปนกระเทียมแหง โดยมีกระเทียมแหง คงคาง 3 อําเภอ คือ อําเภอเวียงแหง ฝาง แมแตง จํานวน
16,900 ตัน  มะมวงพ้ืนท่ีปลูกยืนตน ปการผลิต 2560/61 จํานวน 59,210 ไร เนื้อท่ีใหผลผลิต จํานวน
58,903 ไร ประมาณการณผลผลิตป 2561 จํานวน 57,751 ตัน พ้ืนท่ีปลูกท่ีสําคัญ ไดแก อําเภอ
เชียงดาว พราว และฝาง พันธุท่ีปลูก ไดแก น้ําดอกไมรอยละ 65 พันธุอ่ืน ๆ เชน มหาชนก จีนหวง R2E2
งาชางแดง แดงจักรพรรดิ มันขุนศรี รอยละ 35 การใหผลผลิต มะมวงในฤดูชวงเดือนเมษายน- พฤษภาคม
มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 50 มะมวงลาฤดูชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม มีประมาณการ
ผลผลิตคิดเปนรอยละ 20 มะมวงนอกฤดูชวงเดือนสิงหาคม – มีนาคม มีประมาณการผลผลิตคิดเปน
รอยละ 30 ราคาผลผลิตน้ําดอกไมคุณภาพปจจุบันกิโลกรัมละ 80-100 บาท  จังหวัดเชียงใหมกําหนด
แนวทางปองกันปญหามะมวง ป 2561 ดังนี้ การอบรมใหความรูเรื่องการผลิตมะมวงคุณภาพ  การหอผล

และการตัดชอผล ...
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และการตัดชอผล สถานการณขาว ป 2561/62 พ้ืนท่ีเปาหมายในการสงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62
รอบท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ีปลูกท้ังสิ้น จํานวน 413,713 ไร แบงออกเปน ขาวหอมมะลิ จํานวน
9,998 ไร ขาวเจา จํานวน 82,996 ไร ขาวเหนียว จํานวน 319,244 ไร  ขาวสี จํานวน 800 ไร และ
ขาวอินทรีย จํานวน 675 ไร จากผลการข้ึนทะเบียนเกษตรผูปลูกขาวพบวา มีพ้ืนท่ีปลูกขาวแลว จํานวน
62,056 ไร คิดเปนรอยละ 15 ของพ้ืนท่ี ปลูกขาวท้ังหมด ทําการข้ึนทะเบียนเกษตรกรไปแลว จํานวน
4,615 ราย

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) รายงานสถานการณ
ราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ราคาซื้อกระเทียม จังหวัดเชียงใหม ป 2560/61 หวงวันท่ี 1-24
กรกฎาคม 2561 แหงคละกิโลกรัมละ 18-22 บาท ผลการดําเนินงานตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
ผูปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 มาตรการท่ี 1 การกระจายผลผลิต ในชวงเดือน
มิถุนายน 2561 จังหวัดเชียงใหม ประสานกระทรวงพาณิชย  กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) และ
กรุงเทพมหานครจัดหาสถานท่ีใหเกษตรกรนําผลผลิตกระเทียมไปจําหนาย พรอมท้ังประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหชวยซื้อผลผลิตกระเทียมจากเกษตรกรโดยตรง ปริมาณท่ีจําหนายไดรวม จํานวน 2,281.80 กิโลกรัม
มาตรการท่ี 2 ดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกร จัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 โดยขออนุมัติเงินจายขาดจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร
(คชก.) โดยสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ใหเกษตรกรผูปลูกกระเทียมในพ้ืนท่ีอําเภอแหลงผลิต
เพ่ือชะลอการจําหนายผลผลิต ระยะเวลา 6 เดือน มีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 166 ราย จํานวน
เงินกูรวม 9,334,000 บาท  มาตรการท่ี 3 จัดเจรจาการคาและเชื่อมโยงตลาด เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ
2561 กรมการคาภายในรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมจัดเจรจาการคาระหวางผูประกอบการ
กับตัวแทนเกษตรกรผูปลูกกระเทียมซึ่งผลการเจรจามีการตกลงซื้อขายกระเทียมแหง ปริมาณรับซื้อ จํานวน
440,000 กิโลกรัม มูลคารวมประมาณ 28.60 ลานบาท สงมอบแลว จํานวน 46,500 กิโลกรัม
มาตรการท่ี 4 การชะลอและปองปราบการลักลอบนําเขากระเทียม จังหวัดเชียงใหมมีหนังสือแจงประสาน
กระทรวงพาณิชยในการพิจารณาคงมาตรการ หลักเกณฑการนําเขากระเทียม และมีหนังสือขอความรวมมือ
ไปยังดานศุลกากร และตํารวจในการดําเนินการปองกันปราบปรามการลักลอบนําเขากระเทียมจาก
ตางประเทศ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2561 อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย พรอมดวยชุดสาย
ตรวจจากสวนกลาง รวมกับพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  เจาหนาท่ีตํารวจ และทหาร ออกตรวจสอบใบอนุญาต
ขนยายกระเทียม ตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 ณ บริเวณดานโปงดิน
อําเภอดอยสะเก็ด ผลการตรวจสอบไมพบการกระทําผิด แผนระยะสั้น/มาตรการเรงดวนเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลกูกระเทียมจังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 การกระจายผลผลิต ประสานสวนราชการ/
หนวยงาน (เพ่ิมเติม) เพ่ือขอความรวมมือในการสนับสนุนสั่งซื้อ และบริโภคผลผลิตกระเทียม ประสาน
หางสรรพสินคาขอใชสถานท่ีเพ่ือเปนจุดจําหนาย แผนบริหารจัดการผลผลิตลําไยในฤดู ป 2561 มาตรการ
เรงดวน คือ การรณรงคบริโภคลําไย จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือประสานขอความรวมมือสวนราชการ
หนวยงานในจังหวัดชวยสนับสนุนสั่ งซื้อลําไย และจัดเมนูอาหารวางท่ีมีลําไยเปนสวนประกอบ
จังหวัดเชียงใหมโดยคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับ
จังหวัด (คพจ.) ไดจัดทําแผนบริหารจัดการลําไย ดังนี้ 1) การบริหารจัดการผลผลิตลําไยในฤดู ป 2561

จังหวัดเชียงใหม ...
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จังหวัดเชียงใหม โดยจังหวัดเชียงใหมมีผลผลิตในฤดูกาล จํานวน 137,219 ตัน ความตองการบริโภคผลไม
สดปริมาณ 43,915 ตัน คิดเปนรอยละ 32 แบงเปน ตลาดในประเทศ จํานวน 12,350 ตัน และตลาด
สงออก จํานวน 31,565 ตัน ในขณะเดียวกันตลาดจะมีความตองการแปรรูปปริมาณ 93,304 ตัน
คิดเปนรอยละ 68 แบงเปน โรงงานกระปอง จํานวน 15,089 ตัน แปรรูปอบแหง จํานวน 78,215 ตัน
2) การบริหารจัดการตลาดดวยการเชื่อมโยงตลาดลวงหนา ระหวางแปลงใหญ/กลุมเกษตรกร กับ หางคา
ปลีกขนาดใหญ ไดแก บิ๊กซี แม็คโคร เทสโก โลตัส ท็อปส เดอะมอลล ผานกลไกลประชารัฐ/สหกรณ
(สารภี พราว สันปาตอง) 3) สนับสนุนการรวบรวมและกระจายผลผลิตลําไยสด (ชอ) จัดหาสถานท่ีจําหนาย
ใหเกษตรกรนําผลผลิตไปจําหนายโดยตรง ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 4) เพ่ิมชองทางการตลาดเชิงทองเท่ียว
ประสานจุดจําหนายลําไยสดเปนของฝากกลองละ 3 , 5 กิโลกรัม ณ สวนสาธารณหนองบวกหาด นิ่มซี่เส็ง
แยกแมโจ และนิ่มเดลี่ แยกสนามบิน 5) การรณรงคประชาสัมพันธการบริหารลําไยจังหวัดเชียงใหมเชิญชวน
ผูประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมใหนําลําไยเปนเมนูอาหาร ของหวาน ทานสด 6) แผนกระจาย
ผลผลิตเพ่ือการบริโภคและเขาสูกระบวนการแปรรูป ดําเนินการโดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
เปาหมายรวม 1,800 ตัน ไดแก โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไย ป 2561 จังหวัดเชียงใหม
เปาหมาย 500 ตัน และโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมลําไยสดเพ่ือแปรรูป ป 2561 จังหวัดเชียงใหม
เปาหมาย 1,300 ตัน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เดือนสิงหาคมผลผลิตลําไยมีจํานวนมาก ราคาอยูในเกณฑท่ีดี ตองเตรียมการกับความเสี่ยง เชน
จะจัดตลาดลําไยไดท่ีไหนบาง รวมถึงการสงเสริมการทําลําไยกระปอง หรือลําไยแปรรูปตาง ๆ ในปนี้ประชุม
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแลวปญหาลําไยตองไมเกิดข้ึน อยาไปรอจนถึงเดือนสิงหาคมแลวคอย
แกไขปญหา กระเทียมราคากิโลกรัมละ 45 บาท ราคาอยูในเกณฑปกติ ไดมีโอกาสเยี่ยมชมงานท่ีอิมแพค
เมืองทองธานี ภายในงานมีกระเทียมปลอดสารพิษขายในราคากิโลกรัมละ 160 บาท ราคาตางกันมาก
อยากใหมองวันนี้เพ่ือวันขางหนา กระเทียมท่ีจะสงไปจําหนายจะตองเปนกระเทียมท่ีปลอดภัยไดอยางไร
และสามารถปรับราคาใหสูงข้ึน  ตองประสานสถาบันการศึกษา แหลงนวัตกรรมตาง ๆ  การแปรรูปกระเทียม
ไปสูการบริโภคท่ีมีคุณภาพสูง ทําอยางไรใหเปนกระเทียมแคปซูล ท่ีจังหวัดพะเยาทํากระเทียมแคปซูล โดยมี
สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด หนวยงานนวัตกรรมรวมกันคิดคนและผลิต  อยาทํางาน
เพียงแคภารกิจซื้อมาแลวขายไป  ใหมีการสงเสริมปลูก สงเสริมการตลาด อาจจะตองเติมไปดวยเรื่อง
นวัตกรรมฝากหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย  สถานการณลําไยขณะนี้ไมมีปญหา วันนี้กระเทียมราคาต่ําอาจจะ
ตองสงเสริมกิจกรรมการขายมากข้ึน สงเสริมการขายในจังหวัดดวย หรือจําเปนตองสงเสริมไปขายใน
จังหวัดขางเคียง ฝากสํานักเกษตรจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมดวย
สิ่งท่ีไดมีการวางแผนไวใหนําไปขยายผล อยากใหเกิดการปฏิบัติท่ีแทจริง ถาเกินกําลังใหอาศัยหนวยงาน
ขางเคียงเขามารวมดวย การสรางการประชาสัมพันธ การสรางการรับรู ออกรายการมองเมืองเหนือบาง
ออกรายการวิทยุบาง ตองมีขอมูลวาขายท่ีไหน ราคาเทาไร คุณภาพเปนอยางไร ตองมาพูดคุยกันใหชัดเจน
คนท่ีจะซื้อตองรับรู  ขอใหทําการประชาสัมพันธใหมากท้ังกระเทียมและลําไย ตองสงเสริมการบริโภค
ใหมากข้ึน

เกษตรและสหกรณ ...



- ๒๐ -

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนภรณ กิติกาศ)
กระเทียมแหงคงเหลือประมาณ 16,900 ตัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือหัวหนา
สวนราชการจังหวัดทุกหนวยงานรับซื้อกระเทียม  และในวันนี้ขอใหอําเภอรับกระเทียมไปจําหนายดวย
อําเภอละ 89 กิโลกรัม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.6 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดินโคลนถลม (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) (นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ) กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0624 (บกปภ.ช)/ว 12 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561
แจงวา กรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2561 วาฤดูฝนของ
ประเทศไทยปนี้ จะเริ่มตนประมาณปลายสัปดาหท่ี 3 ของเดือนพฤษภาคม 2561 และจะสิ้นสุดประมาณ
กลางเดือนตุลาคม 2561 จังหวัดเชียงใหมพิจารณาขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติ
ศูนยอุทกวิทยา เพ่ือแจงหนวยงาน ท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามแผน  มีการจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย และดินถลม ป ๒๕61 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และแผนการเผชิญเหตุ
อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 พรอมท้ังสั่งการใหอําเภอทุกอําเภอจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินถลม โดยจังหวัดเชียงใหมแบงโซนบริหารงานและ
หนวยงานสนับสนุน ดังนี้ 1) โซนเหนือประกอบดวย อําเภอแมอาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง
พราว แมแตง โดยมี รองผูวาราชการจังหวัด (1) เปนผูรับผิดชอบ หนวยงานทหารจาก ศบภ.พล.ร.7
ศบภ.สป. ศบภ.กส.ทบ สนับสนุนการปฏิบัติงาน 2) โซนกลาง ประกอบดวย อําเภอเมืองเชียงใหม แมริม
สันทราย ดอยสะเก็ด สันกําแพง แมออน สารภี สะเมิง หางดง แมวาง สันปาตอง กัลยาณิวัฒนา โดยมี
รองผูวาราชการจังหวัด (2) เปนผูรับผิดชอบ หนวยงานทหารจาก ศบภ.พล.พัฒนา 3, ศบภ.กส.ทบ., ศบภ.
บน.41 สนับสนุนการปฏิบัติงาน 3) โซนใต ประกอบดวย อําเภอดอยหลอ จอมทอง ฮอด ดอยเตา แมแจม
อมกอย โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด (3) เปนผูรับผิดชอบ หนวยงานทหารจาก ศบภ.พล.ร.7 สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการเตรียมการจังหวัดเชียงใหม มีการสรางกลุมไลนจังหวัด “ทีมอุทกภัย จ.เชียงใหม” แจงเตือน
ตนน้ํา/กลางน้ํา/ปลายน้ํา มีการกําหนดแผนปฏิบัติการปกปองพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจอําเภอเมืองเชียงใหม และ
อําเภอขางเคียง 6 จุด จุดท่ี 1 บริเวณโรงพยาบาลลานนา จุดท่ี 2 บริเวณตลาดตนพะยอม จุดท่ี 3 บริเวณ
ถนนหวยแกว (แยกรินคํา) จุดท่ี 4 บริเวณริมตลิ่งแมน้ําปง จุดท่ี 5 เขตเทศบาลนครเชียงใหม จุดท่ี 6 ประตู
ระบายน้ําดอนชัย ติดตั้งรถนาคสูบน้ําและเครื่องสูบน้ําในเขตเมืองเชียงใหม (ONE MAP) รวมเครื่องสูบน้ํา
ท้ังหมด 42 จุด จํานวน 68 เครื่อง เนนการแจงเตือนผานกลุมไลน/ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
SMART OFFICE จังหวัดเชียงใหมในเชิงรุก สรางการรับรูใหกับประชาชนใหพรอมรับสถานการณอุทกภัย
และมีสวนรวมในการดูแลแหลงน้ํา ลําคลอง ทอระบายน้ํา ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีการติดตามสภาพอากาศและตรวจสอบกลุมเมฆฝน
และปริมาณน้ําฝน น้ําทาจากศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ http://www.cmmet.tmd.go.th ศูนยอุทกวิทยา
ชลประทานภาคเหนือตอนบนกรมชลประทาน http://www.hydro-1.net ระบบปฏิบัติการเฝาระวังและ
เตือนภัยลวงหนา น้ําหลาก ดินถลม http://ews.dwr.go.th/ews/index.php ติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา
ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 187 สถานี หนวยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ http://cendru.eng.cmu.ac.th/
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และระบบเตือนภัยดินโคลนถลม Nectec จํานวน 253 เครื่อง ทําการขุดลอกคลองแมขาเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม พรอมท้ังไดดําเนินการสรางฝาย
และประตูระบายน้ําในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงตางๆ และขยายทางระบายน้ําใหสามารถรองรับการระบายน้ําไดมากข้ึน
เชน ฝายหวยผึ้ง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง และมีหนังสือจังหวัดเชียงใหม  ท่ี ชม 0021/ว18153
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ใหอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีดําเนินการกําจัด
สิ่งกีดขวางทางน้ําในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีอาจเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน และเสนทางการไหลของน้ํา เชน
การกําจัดขยะมูลฝอย การขุดลอก คูคลอง ทอระบายน้ํา ฯลฯ และจัดหาแหลงกักเก็บน้ํา มิสเตอรเตือนภัย
จํานวน 5,989 คน /อปพร. จํานวน 25,891 คน ติดตามเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยง 25 อําเภอ 178 ตําบล
919 หมูบาน แบงเปนระดับ 2 จํานวน 85 หมูบาน และระดับ 3 จํานวน 834 หมูบาน สถานการณ
น้ําตนทุน ป 2561 ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เข่ือนแมงัดสมบูรณชลปริมาณน้ํา 124.664 ลาน ลบ.ม.
รอยละ 47.04 ของความจุ และเข่ือนแมกวงอุดมธาราปริมาณน้ํา 75.391 ลาน ลบ.ม. รอยละ 28.67
ของความจุ รวม 2 เข่ือนใหญมีปริมาณน้ํา จํานวน 200.06 ลาน ลบ.ม. รอยละ 37.89 ของความจุ
จังหวัดเชียงใหมไดมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ไปแลว
จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอฮอด แมแจม อมกอย จอมทอง และสันปาตอง รวมจํานวน 15 ตําบล
จํานวน 176 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน จํานวน 30,523 ครัวเรือน จํานวน 88,300 คน
บานเรือน จํานวน 7 หลัง พ้ืนท่ีเกษตร จํานวน 265 ไร มีผูเสียชีวิต จํานวน 1 ราย การใหความชวยเหลือ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมสั่งการใหอําเภอ ทหาร ตํารวจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ
ในพ้ืนท่ี การไฟฟาสวนภูมิภาค กํานัน ผูใหญบาน และจิตอาสา ดําเนินการใหความชวยเหลือเบื้องตน

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) แจงเตือน
อําเภอดานตะวันตก ไดแก อําเภออมกอย แมแจม กัลยาณิวัฒนา ระวังมรสุมดานตะวันตกเฉียงใต และ
ดานเหนือของจังหวัด ไดแก อําเภอแมอาย ฝาง ไชยปราการ ระวังพายุเซินติญ ใหเตรียมความพรอมอยาได
ประมาท ขอมูลจากศูนยอุตุนิยมวิทยาท่ีแจงเตือนปริมาณสะสมความชื้นไมใชปริมาณฝน ฝนท่ีเคยตกสะสม
ดินพรอมท่ีจะถลมทุกอําเภอ ปริมาณน้ําสะสมในดินไมมีเครื่องมือใดท่ีสามารถวัดคาไดชัดเจน แตอาศัย
หลักการทางวิทยาศาสตรใหมากท่ีสุด  ขอมูลจากโครงการชลประทาน ศูนยอุตุนิยมวิทยาเปนขอมูลทาง
วิทยาศาสตรมากท่ีสุดท่ีสามารถแจงเตือนได แตในพ้ืนท่ีใหไปดูเรื่องภูมิปญญาชาวบาน จะมีอยูในทองถ่ิน
ชาวบานบอกเรื่องใดมาตองทําดวย ทางวิทยาศาสตรอาจจะไมไดมีการแจงเตือนไว

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ใหนายอําเภอแมอายติดตามฝายดินขนาดคอนขางใหญ เก็บน้ําประมาณ 400,000 ลบ.ม.
ใหองคการปกครองสวนทองถ่ินและอําเภอเรงระบายน้ํา โครงสรางฝายมีโอกาสพังทลาย เนื่องจากเปน
ฝายน้ําลน โครงสรางทําจากไมไผ หากน้ําไหลเขาฝายจํานวนมากอาจจะพังทลายได มีหมูบานท่ีอยูดาน
ลางฝาย จํานวน 8 หมูบาน ประมาณ 600 หลังคาเรือน เปนความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ขอใหอําเภอ
ไปทําความเขาใจรวมกับผูนําทองถ่ิน แกปญหากอนโดยการระบายน้ําออกมาใหมากท่ีสุด ตอนนี้น้ําลดเหลือ
ประมาณ 100,000 ลบ.ม. อยางไรก็ตามอําเภอตองประเมินปจจัยรอบขางดวย ฝากทุกอําเภอขณะนี้
มีสถานการณอุทกภัยข้ึนมาแลว มีการแจงเตือนอยู 3 – 4 ระดับ แตการแจงเตือนยังไมเพียงพอ อําเภอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองตัดสินใจดวย นายอําเภอเปนผูอํานวยการในการปองกันสาธารณภัยระดับ
อําเภอ สามารถประกาศเหตุหรือภัยฉุกเฉิน เวลาท่ีสถานการณท่ีจําเปนตองอพยพ ตองสั่งการแกไข ปรับปรุง

อยาแจงเตือน ...
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อยาแจงเตือนแลวจบ ใหแจงเตือนแลวตองเนนย้ําการแจงเตือน ขณะเดียวกันตองตัดสินใจวาจะอพยพ
ประชาชนออกนอกพ้ืนท่ีหรือไม เปนหนาท่ีของผูดูแล กํากับ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และในฐานะผูบริหารในระดับอําเภอและทองถ่ินท่ีมีอยูองคบริหารสวนตําบล
เทศบาลท่ีมีอยู ผูบริหารตองกลาตัดสินใจ โดยใชปจจัยท่ีรอบคอบ พูดคุยกันใหเขาใจเม่ือใหเห็นชอบรวมกัน
ขอใหนายอําเภอแมอายชวยแกไขปญหานี้ดวย ติดตามสถานการณของฝายนี้อยางตอเนื่องอยาใหเกิดปญหา
ซึ่งอีก 2 ป ภายหนาจะสรางฝายตรงนี้ข้ึนมาใหม จะสามารถเก็บกักน้ําไดอยางเต็มท่ี
มติท่ีประชุม  รับทราบ

3.1.7 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ  รอยใจรักษ (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) โครงการรอยใจ
รักษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลุมน้ําเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนตามศาสตรพระราชา โดยนําการ
พัฒนาทางเลือกมาปรับใชในการแกไขปญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ๆ อยางยั่งยืน กลไกการ
ขับเคลื่อนงานแบงเปน 2 ระดับหลัก ไดแก ระดับสวนกลาง และระดับพ้ืนท่ี แบงออกเปน 2 ระดับยอย คือ
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ผลการดําเนินโครงการ มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ เริ่มลงพ้ืนท่ี
ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และดําเนินกระบวนการเพ่ือแกไขปญหาและสรางความเชื่อม่ัน
ดานการพัฒนาระบบน้ําอุปโภคบริโภค Quick Hit อบรมอาสาสมัครพัฒนา การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจ-สังคมรายครัวเรือน  จังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดประชุมรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยมีรอง
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ ฯ) เปนประธาน หารือในประเด็นการขับเคลื่อนโครงการรอยใจ
รักษ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษ จังหวัดเชียงใหม ขอใหสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของสนับสนุนอัตรากําลังในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ และสนับสนุนดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีดําเนิน
โครงการดวย

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ) โครงการ
รอยใจรักษ เปนโครงการในพระดําริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ดําเนินการในพ้ืนท่ี
อําเภอแมอายเพ่ือแกปญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการนี้พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงไดแนวความคิดมาจากดอยตุง จังหวัดเชียงราย ดอยตุงเม่ือประมาณ
30 - 40 ปกอนเปนดอยหัวโลน คนในพ้ืนท่ีคายาเสพติด ขณะนี้มีปาท่ีอุดมสมบูรณ คุณภาพชีวิตดีมากข้ึน
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย เปนพ้ืนท่ีปญหายาเสพติดรุนแรงมาก จังหวัดเชียงใหมแกปญหาแลว
แตยังไมไดผล จึงไดมอบหมายใหมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภเปนผูรับผิดชอบ มูลนิธิ
แมฟาหลวง ฯ ไดเขามาปฏิบัติงานแลวประมาณ 7 เดือน โครงการแรกท่ีดําเนินการ คือ เอาน้ํามาสูตําบล
ซื้ออุปกรณประมาณ 30 ลานบาท แลวใหประชาชนในพ้ืนท่ีไปติดตั้งเอง ขณะนี้มีน้ํา แตปญหายาเสพติด
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล กลาววา เปนปญหาท่ีตองเขาใจ เขาถึง พัฒนา เขาใจ คือ เขาใจวิถีชีวิต เขาใจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม เขาใจอยางละเอียดถ่ีถวน เขาถึง คือ มีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ระหวางภาคราชการและภาคประชาชน พัฒนา คือ พัฒนารวมกัน ซึ่ง ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ไดนําคณะ
เดินทางมาหารือกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ทานตองการรับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม
ซึ่งจังหวัดจะสนับสนุนดานกําลังคน สนับสนุนการแกไขปญหา ขณะนี้อําเภอแมอายกําลังคนนอยมาก
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อยากจะขอความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ ท่ีมีสํานักงานอยูในพ้ืนท่ี เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม สํานักงานท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม หรือหนวยงานในพ้ืนท่ี สงเจาหนาท่ีไปประจําในพ้ืนท่ีอําเภอแมอายประมาณ 1 - 2 ป เพ่ือชวยงาน
โครงการนี้ ตองบอกเจาหนาท่ีดวยวาจะไดรับการพิจารณา  ดานตําแหนง ม.ร.ว. ดิศนัดดาฯ รับรองมาแลว
วา โครงการนี้ไดนําเสนอนายกรัฐมนตรีแลว ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะทํางานข้ึนมา 1 คณะ
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน มีผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เปนเลขานุการ ซึ่งสรุปไดวา จังหวัดเชียงใหมจะสนับสนุนโครงการนี้ ประการแรก คือ
การสนับสนุนคน เอาคนไปเพ่ิม ประเด็นท่ี 2 ในระดับจังหวัด มีคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน มีหัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ รองรับ สนับสนุนโครงการ
รอยใจรักษของจังหวัดเชียงใหม มีหนาท่ีรับปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ไปดําเนินการโครงการรอยใจรักษ
นายอําเภอรายงานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหมในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนําเรื่องเขาสูคณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือชวยมูลนิธิแมฟาหลวงฯ ในการแกปญหาเรื่องนี้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะมีหนังสือแจงไปยังสวนราชการทุกหนวยตอไป

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) หัวหนาสวน
ราชการท่ีจะสงเจาหนาท่ีลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีขอใหคัดเลือกเจาหนาท่ีท่ีมีความรู ความสามารถ เสียสละ
โครงการรอยใจรักษ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภาไดทรงมอบใหกับจังหวัดเชียงใหม
เราในฐานะขาราชบริพารจึงตองสนองพระราชดําริ

นายอําเภอแมอาย (นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์) โครงการรอยใจรักษ
ดําเนินการโดยใชศาสตรพระราชา เพ่ือการพัฒนา ปรับเปลี่ยนอาชีพพ่ีนองบานหวยสานท่ีคายาเสพติด
ทุกหลังคาเรือนกลับตัวมาประกอบอาชีพท่ีสุจริต สวนอําเภอไดมีการจัดตั้งคณะทํางานสนับสนุนโครงการ
รอยใจรักษ มีหัวหนาสวนราชการท้ังหมด 10 คน ครอบคลุมหนวยงานท่ีทํางานในพ้ืนท่ีของตําบลทาตอน
ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 จะมีการประชุมเพ่ือสรุปใหทราบแนวทางการทํางานของมูลนิธิแมฟาหลวงฯ วามี
ทิศทางการทํางานอยางไร และในแตละสวนราชการจะสนับสนุนอะไรไดบาง  ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2561
จะนําหัวหนาสวนราชการของอําเภอแมอายไปศึกษาดูงานท่ีดอยตุง  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด แนวทางการ
ดําเนินการจากอําเภอแมฟาหลวง ซึ่งจะพักคาง 1 คืน ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของกับชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมกําชับหัวหนาสวนราชการในสังกัดในพ้ืนท่ีเขารวมศึกษาดูงานดวย
ตนเอง หากเดินทางกลับมาแลวอําเภอจะมีการประชุมคณะทํางานสนับสนุนเพ่ือกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน ยุทธศาสตรในการดําเนินการ โดยจะแตงตั้งปลัดอําเภอหลัก 1 คน สํารอง 2 คน ประจําโครงการ
รอยใจรักษ ขอใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีหนวยงานในพ้ืนท่ีอําเภอแมอายไดพิจารณาสงเจาหนาท่ี
ไปปฏิบัติงานรวมกับมูลนิธิแมฟาหลวงฯ 1 คน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) โครงการรอยใจรักษ มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก นายอําเภอแมอายตองอยูในพ้ืนท่ีนานกวาเดิม
เนื่องจากทราบรายละเอียดโครงการเปนอยางดี ทําใหสําเร็จ การทํางานมูลนิธิแมฟาหลวงฯ จะดูแลใน
ภาพรวม จังหวัด อําเภอ เปนหนวยงานสนับสนุน ชวยเหลือใหงานสําเร็จ ตองพูดคุยกันวาเวลาทํางานตองมี
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เปาหมาย ภายใตเปาหมายตองมีแผนงาน เชน แผนงานดานสุขภาพ คุณภาพชีวิต แผนงานอาชีพ แผนงาน
สิ่งแวดลอม ภายใตแผนงานนี้จะทราบวาหนวยงานใดท่ีตองเปนหนวยรับผิดชอบหลัก ๆ สวนท่ีเหลือ
เปนหนวยงานสนับสนุน เม่ือมีแผนงาน เปาหมายท่ีชัดเจนจะทําใหการดําเนินงานเปนระบบมากยิ่งข้ึน
ประเด็นท่ี 2 บานหวยสานตองใชวิทยาการสมัยใหมมอบหมายใหสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหมไปทํา GIS
ครัวเรือน ราษฎรเขารวมโครงการอะไร หรือเปนกลุมสมาชิกกลุมใด ขอมูลรายครัวเรือนจะไปปรากฏบน
ขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ  เม่ือติดตามงานหรือถวายรายงานจะมีขอมูลรายงานดานเทคโนโลยีท่ีชัดเจน
ไมไดใชแคเพียงความจํา หรือบันทึกไวในกระดาษ อยูสถานท่ีแหงไหนก็สามารถติดตามโครงการได หากมี
ปญหาทางดานเทคนิคขอใหปรึกษาผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมโดยตรง สําหรับการจัดการเรื่องท่ัวไป
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ ฯ ) ดูแลอยู เรื่องพ้ืนท่ีไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมทุกทานรับผิดชอบการทํา GIS
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.8 การกําจัดผักตบชวา (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม (นายสมหวัง บุญระยอง) ตามท่ี

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดสั่งการใหนํา Web Application เพ่ือติดตามผลการดําเนินการกําจัดผักตบชวา
ในแหลงน้ําปด ประโยชนของการ Web Application จะแสดงขอมูลตําแหนงและปริมาณผักตบชวาในแหลง
น้ําปด สามารถใชตรวจสอบผลการกําจัดผักตบชวา พรอมภาพถายกิจกรรม สามารถใชเพ่ือวางแผนการกําจัด
ผักตบชวา ในแตละแหลงน้ําได สามารถใชระบบนําทางไปยังแหลงน้ําได สามารถใชงานไดกับสมารทโฟนและ
คอมพิวเตอร จากการนํา Web Application มาสํารวจพบแหลงน้ําปด จํานวน 34 แหง โดยมีหนวยงาน
รับผิดชอบดูแลแหลงน้ําปด ไดแก ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เรื่องนี้ไดนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือติดตาม กํากับ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดเสนอ Web
Application ตอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ในสวนของจังหวัดเชียงใหมไดมีการ
ปรึกษารวมกันระหวางรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมท้ัง 3 ทาน วาจะนํา Web Application นี้ไปประยุกตใช
กับภารกิจอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดขออนุญาตผูเขียน
โปรแกรมนี้แลว ไมขัดของแตอยางใด การพัฒนาโปรแกรมไมยุงยาก ขอใหสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหมเชิญผูท่ีเก่ียวของไดรวมหารือกันวาจะนําไปประยุกตใชงานภารกิจใด ขอใหเลือกงาน
ท่ีสําคัญ 3 – 4 เรื่อง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.9 Zero waste (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม)

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายปยะพงษ ประพันธวัฒนะ) ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community)
เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินการสรางวินัยในการจัดการขยะ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดจัดทํา
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ป ๒๕๖๑ ข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและ

การมีสวนรวม ...
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การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร โดยนําแนวคิด “Zero Waste” “การจัดการขยะเหลือศูนย” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce
การลดปริมาณขยะ Reuse การใชซ้ํา และ Recycle การนํากลับมาใชใหม สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการ
ขยะจากตนทางแหลงกําเนิดขยะ การจัดการกลางทาง โดยผานระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการจัดการปลายทาง คือ การกําจัดท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ชุมชนปลอดขยะ
แบงกลุมชุมชนท่ีเขารวมประกวดคัดเลือกออกเปน ๓ กลุม ไดแก กลุม S ชุมชนขนาดเล็ก มีปริมาณประชากร
ตั้งแต ๑ คน แตไมเกิน ๕๐๐ คน กลุม M ชุมชนขนาดกลาง มีปริมาณประชากรตั้งแต ๕๐๑ คน แตไมเกิน
๑,๐๐๐ คน กลุม L ชุมชนขนาดใหญ มีปริมาณประชากรประมาณ ๑,๐๐๑ คนข้ึนไป สําหรับการนับจํานวน
ประชากรของชุมชนในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลใหนับยอดรวมจํานวนประชากร
ณ วันสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยใชเอกสารขอมูลทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนอําเภอ หรือหนวยงาน
แสดงเปนหลักฐาน โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ป ๒๕๖๑ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายสถานศึกษา ท่ีดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนํากลับขยะมาใช
ประโยชน การรวบรวมขยะ เพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกฝงจิตสํานึก การลด คัดแยกขยะ และนําขยะ
กลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูเรียน  ในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน
เพ่ือมุงสูสถานศึกษาปลอดขยะอยางแทจริง ผลการประกวดโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัดประเภท A
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ไดแก โรงเรียนทาศาลา และโรงเรียนบานแมตูบ
ผลการประกวดชุมชนปลอดขยะระดับจังหวัด กลุม S ไดแก เทศบาลตําบลแมขา  กลุม M ไดแก เทศบาล
ตําบลสันทราย และองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  กลุม L ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขยะเปนปญหาสําคัญของทุกจังหวัด แนวทางหลัก ๆ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามา
สนับสนุน หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จังหวัดเชียงใหมมีกลุมภารกิจขยะ 3 โซน คือ โซนเหนือตั้งอยูท่ีอําเภอฝาง  โซนกลางตั้งอยู
ท่ีอําเภอดอยสะเก็ด  และโซนใตตั้งอยูท่ีอําเภอฮอด  เปนการจัดการขยะรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แนวทางของรัฐบาลตองการใหบานเมืองใส สะอาด สวยงาม  จะมีวิธีการใดท่ีจะใหการจัดการขยะอยูท่ี
ครัวเรือน ชุมชน  เชน นําขยะเปยกมาทําปุยหมักเพ่ือใชในครัวเรือน หนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของจะตองนํา
ความรู เรื่องขยะเปยกมาเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางท่ีหลากหลายใหประชาชนไดรับทราบ
มีตัวอยางใหประชาชนไดเห็นเพ่ือนําไปขยายผลตอ บานของหัวหนาสวนราชการตองทําเปนตัวอยางดวย
บานเมืองจะสะอาดไมไดอยูท่ีการกําจัดขยะท่ีดี แตอยูท่ีการไมท้ิงขยะ ตองมีการรณรงคไมใหคนท้ิงขยะ
ในท่ีสาธารณะ ประเทศท่ีเจริญแลวไมมีท่ีท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ หนวยงานท่ีเก่ียวของตองรวมกันคิดวา
จะทําอยางไรใหครัวเรือนและคารานไมใชโฟม ตองปรากฏเปนรูปธรรม และใหเกิดผลท่ีชัดเจน  หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบประชุมกันใหชัดเจนวาจะไมใชโฟมไดอยางไร

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
ใหเปน 2 หนวยงานท่ีประสานงานกันเรื่องขยะ เรื่อง Zero Waste ใหทํางานแบบบูรณาการ สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมจะตองรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ซึ่งสํานักงาน...
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ซึ่งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมจะเปนตนแบบ โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เรื่องรางวัล  ดังนั้น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมตองพูดคุยกันใหม Zero Waste การ
จัดการตนทางเปนเรื่องท่ีสําคัญ กําจัดการใช การไมท้ิง การแยกขยะ ซึ่งจะสงผลถึงระดับกลาง และปลายทาง
บางทีหนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการไดตองมีการรวมทุนกับภาคเอกชน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ใหความสําคัญและจัดประชุมดวยตนเอง บริบทพ้ืนท่ีสําคัญบางครั้งกรมสั่งการมาเปนกรอบแนวทางให
จังหวัดปฏิบัติ แตละจังหวัดมีพ้ืนท่ี มีบริบทของแตละพ้ืนท่ีเฉพาะ ควรจะเติม จะเพ่ิม จะลดอะไร ตองหารือกัน
การคัดแยกขยะขอความรวมมือใหครัวเรือนคัดแยกใหถูกวิธีแตพนักงานเก็บขยะนําขยะมาเทรวมกัน
ทําใหกระบวนการปลายทางตองเสียเวลาคัดแยกขยะอีกครั้ง ใหหาวิธีแกไขดวย

นายอําเภอฝาง (นายชัชวาลย  ปญญา) การใหไปรณรงคคัดแยกขยะ
ขยะอันตรายจะไมมีท่ีท้ิง เทศบาลตําบลสันทรายขุดหลุมลงทอสําหรับท้ิงขยะอันตรายแลวกลบทราย
ดานหนาหลุม  บอขยะท่ีอําเภอฝางรับขยะจากอําเภอสายเหนือ ปญหาคือ พ้ืนท่ีท่ีท้ิงขยะเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลเวียง แตหนวยดําเนินการ คือ เทศบาลตําบลเวียง ถนนท่ีผานไปบอขยะผานโครงการ
บานเล็กในปาใหญ ชํารุดมาก ของบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรีไปแลวแตยังไมทราบผล ขณะนี้
ไดมีชาวบานเขามารองเรียน อําเภอฝางจะเรียกท้ัง 2 หนวยงานเขามาเจรจากัน

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) เรื่องขยะ
อันตราย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดบรรจุในแผนพัฒนา ป 2562 แลว ซึ่งจะนําไปปฏิบัติ
ท้ังจังหวัด  สําหรับกรณีขององคการบริหารสวนตําบลเวียงและเทศตําบลเวียงฝางท่ีนายอําเภอฝาง
แจงขางตน ขอใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมไปดูแลดวย ปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ีใหนํามาเปนมาถอดบทเรียนหาแนวทางแกไขดวย

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เรื่องขยะมีปญหาหลายประเด็น ขอใหนัดประชุมหารือรวมกัน กรณีการนําขยะมาเทรวมกัน
ในรถขยะ อาจจะแกไขไดโดยทําเปนถุงแยกสีได หรือติดสติกเกอร เชน สีแดงขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ
เปนตน ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานรณรงค เรื่องขยะตองใช
ความรวมมือเปนหลัก ตองมีหลักจัดการ เชน การฝงขยะ ถาน แบตเตอรี่  การฝงอาจจะไมปลอดภัยนาจะมี
วิธีท่ีถูกตองกวานี้ ใหไปหารือกันวิธีท่ีถูกตองและดีท่ีสุด

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด) เดิมมีการประชุม
โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศฯ ) เปนประธาน ในเรื่องขยะอันตราย องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมรับในละเอียด ป 2561 จะพยายามท่ีจะดําเนินการเรื่องขยะอันตรายใหได สําหรับ
ป 2562 ไดจัดตั้งงบประมาณไวแลว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมมีอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลกใหความรูแกประชาชนในการคัดแยกขยะเบื้องตนจากครัวเรือน ขยะท่ีขายไดจะขายทันที
หรือขยะท่ีตองดําเนินการโดยเอกชน สวนขยะเปยกขณะนี้มีการรณรงคคัดแยกในแตละครัวเรือน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ยกประเด็นนี้ไปหารือรายละเอียดเพ่ิมเติม ในการทํางานใหเกิดผลชัดเจน และเกิดประโยชนมาก
ท่ีสุด

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.10. งาน...
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3.1.10 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพ่ือถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัย
มงคล ในวันอาทิตยท่ี 12 สิงหาคม 2561 โดยกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญ ไดแก 1) พิธีทําบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ หองโถงดานหนาอาคารศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2) พิธลีงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา-
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองนิทรรศการ 1 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และ 3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพร เวลา 19.19 น. ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.11 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมให
ประชาชน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) โครงการ “ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 8/2561
จัดไปแลวเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน ๒๕๖1 ณ โรงเรียนบานเปยงหลวง หมูท่ี 1 ตําบลเปยงหลวง อําเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 61 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด
ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา 30,000 ตัวมอบจักรยาน 5 คัน และ มอบทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือ
ผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม 15 ทุน การประชุมแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงแหง ณ หอง
ประชุมโรงเรียนบานเปยงหลวง ปญหาความตองการในพ้ืนท่ี 1) ดานเกษตร ตองการราคาผลผลิตทาง
เกษตรใหสูงข้ึน หาชองทางการจําหนาย การแปรรูปผลผลิต ปองกันการลักลอบการจําหนาย มอบหมาย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 2) ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตองการสรางฝาย อางเก็บน้ํา
และระบบสงน้ํา สรางระบบประปาบานเปยงหลวง มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงาน
ชลประทานท่ี 1 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานทรัพยากรน้ําและบาดาลเขต 1 (ลําปาง)
สาขาเชียงใหม 3) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตองการปรับปรุงซอมแซมถนนตลอดท้ังเสนทาง และเสนทาง
เชื่อมตอ อําเภอปาย กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 4) ดานสังคม ขอให
กอสรางสนามกีฬา เพ่ือใชในการออกกําลังกาย ขอเปดวิทยาลัยการอาชีพ มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
คือ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และ 5) ดานเศรษฐกิจ ตองการใหสรางอาคาร
ศูนยจําหนายสินคาหัตถกรรม และเพ่ิมชองทางในการสงออก มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ

สํานักงาน...
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สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดกิจกรรมครั้งตอไป
ครั้งท่ี 9/๒๕๖1 วันท่ี 15 สิงหาคม ๒๕๖1 ณ โรงเรียนบานเซิ่งซินวิทยา (โรงเรียนจีนบานสุขฤทัย)
หมู 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม และครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 24 สิงหาคม ๒๕๖1
ณ องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง หมู 2 ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอใหแตละหนวยงานเตรียมความพรอมในการออกไปใหบริการประชาชน ท้ังใหความรู
การบริการ และแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ขอใหประสานงานลวงหนาเพ่ือจะไดมีขอมูลไปชี้แจงไดทันที จะทําให
การประชุมกระชับ รวดเร็วมากข้ึน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 โดยเอกสาร
3.2.1 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม

2561 (ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) ในเดือนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแนนเกือบท่ัวประเทศ
กับจะมีฝนตกหนักหลายพ้ืนท่ีและหนักมากบางแหง โดยกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและ
น้ําลนตลิ่งในบางพ้ืนท่ี  เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอาวไทย โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ ประกอบกับจะมีรองมรสุมหรือแนวฝน เลื่อนลงมาพาดผาน
บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางชวง นอกจากนี้ ในบางชวงอาจมี
พายุหมุนเขตรอนท่ีเคลื่อนตัวเขามาใกล  หรือเคลื่อนตัวผานประเทศไทย บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ  โดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม สรุปในเดือนนี้ คาดวาปริมาณน้ําฝนรวม
รายเดือน จะมีคาใกลเคียงกับคาปกติในคาบ ๓๐ ป และสําหรับอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยนั้นจะใกลเคียงกับ
คาปกติในคาบ ๓๐ ป (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) ดังกลาวเชนกัน

ประธานในในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ตั้งแตตนเดือนสิงหาคมไดแจงสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมใหแจง
อําเภอทุกอําเภอใหมีจัดเตรียมผูปฏิบัติงาน เครื่องมือการบรรเทาสาธารณภัยใหพรอม กลางเดือนกันยายน
ตองระวังปริมาณน้ําฝนท่ีเพ่ิมข้ึน

3.2.2 ประชาสัมพันธการเปดบริการตออายุใบขับรถท่ัวไทยทุกครึ่งวันเสารแรก
ของเดือน (สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมเปดบริการตออายุใบอนุญาต
ขับรถท่ัวไทย สําหรับเดือนสิงหาคม 2561 เปดบริการในวันเสารท่ี 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 –
12.00 น. ณ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (แมเหียะ) ไดแก การตออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ป เปน 5 ป
การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเปน 5 ป การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชํารุดหรือสูญหาย
การขอแกไขรายการใบอนุญาตขับรถ การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวตางชาติ และการขอรับใบอนุญาต
ขับรถระหวางประเทศ เปนตน

3.2.3 ประชาสัมพันธเชิญรวมบริจาคโลหิต (สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม)
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจัดทําโครงการขนสงเชียงใหมรวมพลังแหงความภักดี บริจาคโลหิตถวายเปนพระ
ราชกุศล การบริจาคครั้งนี้เปนครั้งท่ี 35 กําหนดในวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ระหวางเวลา 09.00 –
12.00 น. ณ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (แมเหียะ) เพ่ือเปนการถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ขอเชิญรวม
บริจาคโลหิตโดยพรอมเพรียงกัน

3.2.4 ประชาสัมพันธ ...



- ๒๙ -

3.2.4 ประชาสัมพันธการอบรมใบขับข่ีรถบรรทุกและรถโดยสาร (สํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมกําหนดรับสมัครและอบรมผูขอรับใบอนุญาต
ผูประจํารถทําหนาท่ีผูขับรถ นายตรวจ ผูเก็บคาโดยสารและผูบริการตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522ประจําเดือนสิงหาคม 2561 ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไปจนถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2561
ณ ฝายใบอนุญาตขับรถ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (แมเหียะ)

3.2.5 การสมัครข้ึนทะเบียนผูประกันตนมาตรา 40 ผานระบบอินเทอรเน็ต
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) สํานักงานประกันสังคมไดพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียน
ผูประกันตนตามมาตรการ 40 ผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือความสะดวก รวดเร็วใหกับแรงงานภาคอิสระ
สามารถสมัครข้ึนทะเบียนไดทาง www.sso.go.th/section40_regist/ หรือทาง QR code ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป

3.2.6 ทางเลือกในการจายเงินสมบทประกันสังคมมาตรา 40 (สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) ผูประกันตนมาตรา 40 คือ บุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ
และไมเกิน 60 ปบริบูรณ และไมเปนผูประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ผูประกันตนจะไดรับความคุมครอง
1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยรับคาทดแทนขาดรายได 2) กรณีทุพพลภาพรับคาทดแทนขาดรายได
3) กรณีเสียชีวิต ไดรับเงินคาทําศพ 4) กรณีชราภาพไดรับเงินกอนพรอมดอกผล  และ 5) กรณีสงเคราะห
บุตรไดรับเงินรายเดือน การจายเงินสมทบของผูประกันตนมาตรา 40 จายเปนรายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง และ
จายเงินสมทบลวงหนาไดครั้งละไมเกิน 12 เดือน แตไมสามารถจายเงินสมทบยอนหลังได
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2561

4.1 วันท่ี 4-6 สิงหาคม 2561 รับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
เสด็จฯ ทรงรวมการแขงขันวิ่งเทรล CM 1 2018 และเสด็จไปประทับแรม ณ สิบแสนรีสอรท ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

4.2 วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. พิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ณ อางเก็บน้ําแมนาปาก
หมูท่ี 6 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

4.3 วันท่ี 12 สิงหาคม 2561 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

4.4 วันท่ี 20 - 21 สิงหาคม 2561 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   เสด็จฯ พระราชทานเข็มท่ีระลึกผูบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตภาค 10
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โรงแรมโลตัสปางสวนแกว และหมูบานสัมมากร อําเภอเมืองเชียงใหม

4.5 วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 8/2561 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ...
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ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)

-ไมมี-
5.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 ผานกรรมาธิการพิจารณาแลว เขาสูสภาวาระท่ี
2,3 ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 จะประชุมกําหนดกรอบแนวทาง
มีการทบทวนแผนกลุมจังหวัด แผนจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ไดสั่งการใหกําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561

5.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) มีขอสั่งการ 2 เรื่อง
1) One Map ท่ีจังหวัดมีอยูแลวในอําเภอเมืองเชียงใหม ขอใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของปรับปรุงขอมูลเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตามจุดตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ใหเปนปจจุบัน ปฏิบัติการ
ซักซอมตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบหมายสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก อําเภอโซนใต โซนกลางตองทํา One Map โครงการ
ชลประทานเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานพ่ีเลี้ยง
สําหรับอําเภอหางดง สันปาตอง ดอยหลอ แมวาง สะเมิง จะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง ปท่ีผานมาน้ําทวมถนน
ท่ีไมเคยเกิดเนื่องจากไมมี One Map ไมทราบวาใครตองทําอะไร ท่ีไหน อยางไร ไมรูวาตนน้ํา กลางน้ํา
ปลายน้ํา ตองพูดคุยกันอยางไร  อําเภอดอยหลอใหไปดูน้ําแมขานและหาวิธีปองกันน้ําท่ีจะทวมดวย โครงการ
ชลประทานเชียงใหม และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมไปหารือกันกําหนด
วันประชุมทํา One Map เสร็จแลวใหนําไปขยายตอในพ้ืนท่ีตาง ๆ ใหครบ 25 อําเภอ จะไดรูวาใครทําอะไร
ท่ีไหน เตือนภัยเรื่องอุทกภัย แจงเรื่องน้ําแลง ปตอ ๆ ไป อาจะจะประสบปญหาลักษณะนี้มากข้ึน การบริหาร
จัดการน้ําตองไดผล การก้ันน้ํา กักน้ํา ราษฎรตองไดผลกระทบนอยท่ีสุด ไมใชใหโครงการชลประทาน
เชียงใหมจัดการอยูหนวยงานเดียว อําเภอตองชวยดวย

2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ท่ีจะมีการ
ประชุมแผนปฏิบัติการหมอกควันใหท้ัง 3 หนวยงานไปทําแผน Function และ Area ท่ีจะนําไปปฏิบัติในป
2562 รวบรวมมาท้ังหมด  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมสงใหอําเภอ
กอนวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 นายอําเภอจะไดนําไปวางแผนปฏิบัติในพ้ืนท่ี การประชุมนี้ขอใหนายอําเภอ
เขารวมประชุมดวยตนเอง ใหมีการถอดบทเรียนปท่ีผานมาโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ในสวนของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) อยาใหเกิดความซ้ําซอน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดสั่งการใหดําเนินการเรื่อง
หมอกควันไฟปาตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป จะไดไมมีปญหาเหมือนปท่ีผานมา

5.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ) มีขอสั่งการ 3 เรื่อง ดังนี้
1) โครงการไทยนิยม ยั่งยืนท่ีดําเนินการท้ังหมด 2,411 โครงการ หมูบานละ

200,000 บาท นายอําเภอประสานทองท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ประชาชน ชวยกันตรวจสอบดูแลอยาใหเกิดการทุจริต รวมท้ัง OTOP นวัตวิถี ตองเรียบรอยดวยเชนกัน

2) พ้ืนท่ีจัดงาน ...
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2) พ้ืนท่ีจัดงานฤดูหนาวถูกปลอยใหรกรางไมเกิดประโยชน ขอใหสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมออกแบบวาจะปรับปรุงพ้ืนท่ีแหงนี้ใหเกิดประโยชนกับสวนรวม
ไดอยางไร เพ่ือใหประชาชนมาใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี

3) งบประมาณมีหลายแหลงงบประมาณท่ีจะดําเนินการ ชวยกันคิดพิจารณาวา
โครงการนั้นดี โครงการนั้นใชหรือยัง ปญหาใดท่ีเกิดในพ้ืนท่ี บางเรื่องแกไขแบบปกติไมได จังหวัดเชียงใหม
มีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด หากจําเปนตองหารือกับหนวยงานทหาร ตํารวจ สามารถ
แจงมาได
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

6.1 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม (นายกิตติ์ธเนศ  พันธภานุฉัตร) ประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรการศึกษาระดับอําเภอ ตามท่ีไดมีคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ขอ8(9) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมไดแตงตั้งคณะทํางาน
ยุทธศาสตรการศึกษาระดับอําเภอ โดยมีองคประกอบคณะทํางาน ดังนี้ ท่ีปรึกษา ประกอบดวย เจาคณะ
จังหวัดเชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1-6 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 33 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ทองถ่ินจังหวัด และอธิการบดีมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี
มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวคิด แนวทางในการดําเนินการการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค องคประกอบคณะทํางานยุทธศาสตรระดับอําเภอ
ประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธานคณะทํางาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1-6 /ผูแทน เปน รองประธานคณะทํางาน เจาคณะอําเภอ รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1-6 นายกสมาคมครูผูบริหาร ผูแทนผูอํานวยการโรงเรียน
ประถมศึกษา ผูแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูแทนผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน ผูอํานวยการ
ศึกษานอกระบบ นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูแทนกํานัน/ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ผูแทนโรงเรียนตํารวจตระเวนชานแดน
ผูแทนผูอนํานวยการโรงเรียนสาธิต ผูแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ผูแทนวิทยาลัยเกษตร บุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เปนคณะทํางาน ศึกษานิเทศกสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ มีหนาท่ี จัดทํายุทธศาสตรการศึกษาระดับอําเภอ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม ใหความเห็นชอบในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอําเภอ สงเสริม สนับสนุน และบูรณาการ
การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัดในอําเภอ ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององคการบริหารสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเยาวชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ศึกษาขอมูล
ยุทธศาสตรการศึกษาระดับอําเภอ ดานโอกาสทางการศึกษา ดานคุณภาพการศึกษา ในการวางแผน
จัดการศึกษาสูเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการศึกษาชาติ ยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเก่ียวกับการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร และดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย

รองผูวาราชการจังหวัด...






