
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 7/2562

วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
2. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายมนัส ขันใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นางสาวปวีณา เปรมโพธิ์ (แทน) เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายธนา นวลปลอด (แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม / (แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 10 ลําปาง

10. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต

เชียงใหม
12. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายสุภาพ ชมภูม่ิง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7

(เชียงใหม)
14. นายธัชชัย โกมลรัตน (แทน) นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
15. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม
18. นายนวพร แสงหนุม (แทน) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
19. นางสาวจิดาภา ปอมปอง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
20. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
21. นางจารุณี จุลวรรณ รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
22. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

อําเภอ ...
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อําเภอ
2๔. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
2๕. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
2๖. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี
2๗. นายจักรินทร สิรินทรภูมิ (แทน) นายอําเภอสันทราย
2๘. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง
๒๙. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
3๐. วาท่ี ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง (แทน) นายอําเภอแมริม
๓๑. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมแตง
3๒. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
3๓. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว
3๔. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอพราว
3๕. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
3๖. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
3๗. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง
3๘. นายจิระชาติ ซือ่ตระกูล นายอําเภอเวียงแหง
๓๙. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
4๐. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
4๑. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
4๒. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
4๓. นายมีชัย จันทรกระจาง (แทน) นายอําเภอแมแจม
4๔. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
4๕. นายจิรายุ ยองเพชร (แทน) นายอําเภอแมวาง
4๖. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน
4๗. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ
4๘. วาท่ี ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔๙. นายธีรพงษ อินทรพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
5๐. พ.ต.อ.ศิริวัฒน บุญประสิทธิ์ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
5๑. พ.ต.อ.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
๕๒ พ.ต.ท.ฐิติพงศ เจนกิจเจริญชัย (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
53. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน สมศักดิ์หิรัญ (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ
54. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัฏฐ ณ ลําปาง (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
55. ร.ต.อ.หญิง มัณฑนา ดวงดี (แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
56. พ.ต.ท.ฐิติวัฒน ฤชานุกูล (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
57. ร.ต.อ.มนตรี รินทรชัยศักดิ์ (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม

หนวยงาน...
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หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
58. นายภาณุ ขวัญยืน (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
59. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
60. นายจักริน จันทระ (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
61. นายสราวุธ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ

บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
62. นางสาวนันทวรรณ กันคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
63. นางสาวจันทนา อนคํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
64. นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
๖๕. นายสมบัติ นิลรักษ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง
6๖. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ทหาร)
6๗. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
6๘. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พ.อ.สุปกรณ เรือนสติ (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
7๐. พ.อ.ถิรวัฒน ศรีสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
7๑. พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
7๒. พ.ต.กิตติพงศ บุญมาก (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
๗๓. ร.ต.ทศวรรษ ปณทะวัง (แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาท่ี 3
7๔. น.ต.พายัพ ยอดคําลือ (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
7๕. พ.ท.ไพรัฐ แกวแดง (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
7๖. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
7๗. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
7๘. นายอรรถพล คนเพียร (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
๗๙. นางสาวชวนพิศ ทองใบ ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
8๐. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
8๑. นายประจักษ เลิศรุง (แทน) สรรพากรภาค 8
8๒. นายจีระยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
8๓. นายฉัตรชัย กุลสุ (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
8๔. นางกาญจนาภรณ หาญประกอบสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) / (แทน)
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม

8๕. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
8๖. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3

87. นางรําพินธ ...
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8๗. นางรําพินธ พงษดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
8๘. นายปญโญ โพธิ์รอด (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๘๙. นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
๙๐. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
91. นางสาวภัคนันท วินิจฉัย ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
92. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๙๓. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
9๔. นางจิราพร เชาวนประยูร

ยามาโมโต
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม

9๕. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
9๖. นางสาวชิดชนก นาคสินธุ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม
๙๗. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน
9๘. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
9๙. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๑๐๐. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
10๑. นางรชยา ฮ่ันตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
10๒. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
10๓. นางสาวอิสรีย จักรผันชีวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
104. นางสาวเรวดี จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง

อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
105. นางสาวปยา เบญจศิวกร ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
106. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
107. นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
108. วาท่ี ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
109. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
110. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
111. นายสุวิทย ประชุม (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
112. นางบุญทวี พยาราษฏร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
113. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
11๔. นายจรินทร คงศรีเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม /

(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑
11๕. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5
1๑๖. นางวิมลรัตน จันทรสกาว ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
11๗. นางบุญญาพร เมฆพัฒน (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม

118. นางบุญญาพร ...
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11๘. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
1๑๙. นายสมชาย กันธะวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
12๐. นายเสนห แสงคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
12๑. นายพินิจ มะกรูดอินทร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
12๒. นายประสาน พรโสภิณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 1

(เชียงใหม)
12๓. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
๑๒๔. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
12๕. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
12๖. นายเกรียงศักดิ์ เจนจิจะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
12๗. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา

จังหวัดเชียงใหม
12๘. นางรัตนาภรณ กัญณาราช (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
1๒๙. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
13๐. นายศุภศักดิ์ ศรีโสดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
13๑. นายวิราพงษ อัปการัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา

เพ่ือเกษตรกรรมท่ี 1
13๒. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน รก. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)
13๓. นางอาณดา นิรันตรายกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
13๔. นายโชติ ทองเอียด ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
13๕. นางวราภรณ วงพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม
13๖. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม)
13๗. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
๑๓๘. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
1๓๙. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
14๐. นางสาวเก็ตวลี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
14๑. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
14๒. นางสุชาติ อินทรทศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
14๓. นายธีระพงษ ขจรเดชากุล (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
14๔. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3

หนวยงานในสังกัด ...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14๕. นายปยพงษ ประพันธวัฒนา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
14๖. นายสมศักดิ์ ม่ังมี (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
14๗. นายศักดา มณีวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
14๘. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 (เชียงใหม)
1๔๙. นายวิทยา สิงหคํา (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
15๐. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
15๑. นางปารณีย สกุณา (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
15๒. นางสาวอรพรรณ ชมภูเอ่ียม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15๓. นายธนาวุฒิ ปญจพรอุดมลาภ ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
15๔. นายภาคิน วานิชตี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๕๕. นายชัยฤทธิ์ ศรีรักษ (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
15๖. นายศราวุธ เลาหะวิศุส ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ

ตอนบน
15๗. นายสมศักดิ์ แสนสุข ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
15๘. นายพนม วรรณชยพล (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
1๕๙. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
16๐. นางสาวกาญจนา อิงจันทร (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
16๑. นายคมเพชร สําลีเติมสิริ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
16๒. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
16๓. นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
16๔. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
16๕. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม
16๖. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
๑๖๗. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดภาค 5
16๘. นางสาวอัจฉรา ชิตทะวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
1๖๙. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
17๐. ร.ต.อ.กรวัชร ใจเท่ียง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
17๑. นางนุชจณี นนทผล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓

หนวยงานใน ...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
17๒. จ.ส.อ. ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
17๓. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
17๔. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
17๕. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
17๖. นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
17๗. นายวรวัฒน วงศขัติย (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
17๘. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม

บริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1๗๙. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
18๐. นางสาวศิริพร ภาณุรตัน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
๑๘๑. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
182. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
183. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
184. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
185. นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต 1
186. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต 2
187. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓
188. นายเดช อนากาศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
189. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5
190. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6
191. นายวิรัตน คงดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
192. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
๑๙๓. นายไพบูลย วงศยิ้มยอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
๑๙๔. นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
195. นางเยาวลักษณ วิริยะพงศ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๙๖. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๙7. นายวรเวช ...
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197. นายวรเวช จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
198. นางสาวประจง วงศสวย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม
199. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
200. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
201. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
202. นายจตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
203. นายสังคม วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม
204. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
205. นางเอกรินทร ภูมาลี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
206. นายวรเชษฐ เตชะรัก ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
207. ด.ดร.กรรณิกา เรือนจันทร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
208. นางภัทรวดี แกวมา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
209. นางสาวนันนภัส ออนหวาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

เชียงใหม
210. นางแสงจันทร บุญศรี (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
211. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
212. นายสมศักดิ์ ภูษิตสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
213. นายจารุกิตติ์ เกษแกว ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 3

(เชียงใหม)
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
214. นายกฤษฎา สวนสมภาค (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
215. นายทองเนตร ดูใจ (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
216. นายวิวัฒน เจริญฉํ่า ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๑๗. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต ๓๒ เชียงใหม
21๘. นางสุพัตรา โอฬารสุวรรณชัย (แทน) หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
21๙. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
สวนทองถิ่น
22๐. นางสาวเปรมกมล ธิโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
22๑. นายประสงค เรือนสอน (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
22๒. นายฐิติ อินทะพันธ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา
22๓. นายศิลป คิดชัย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
22๔. นางกาญจนา พนมเวช (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา

223. นายศิลป ...
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22๕. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
22๖. นายธีรพงศ ทรุษประยูร (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๑
๒๒๗. นายอัครพล สมบัตินันท (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
2๒๘. นายกลศาสตร เรืองเสน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
๒๒9. นายธนบดี ภูสมบุญ ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
2๓๐. นางพัชรินทร หลุกแกว (แทน) ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักพระราชวัง
23๑. นายพิบูลย สุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
๒๓๒. นายภานุเมศ ตันรักษา ผูชวยผูอํานวยการสถานีวิทยุ มก.
๒๓๓. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๔. นางวรรณฤดี กิจเจริญรุงโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๕. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๖. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๗. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๘. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนกรกฎาคม 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

2.1 การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จํานวน 5 คน (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
1) นายตระหงาน เกียรติศิริโรจน ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองเชียงใหม
2) นางสาววาสนา มะลิทอง ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง
3) นายหมวดโท ดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม  ชวยทํางาน

ชั่วคราวในศาลปกครองกลาง
4) นางสาวอัญชิสา อินทรสาลี ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม
5) นายฉลองชัย สถิตยสัมพันธ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม

2.2 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกหมูบานนํารองตามโครงการ 1 ตําบล 1 หมูบาน
รวมสรางสรรคพัฒนาเครือขายประกันสังคมภาคสมัครใจเขมแข็ง จํานวน 3 หมูบาน (สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม)

1) บานสันตนแหนใต ...
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1) บานสันตนแหนใต หมูท่ี 5 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด
2) บานพนาวัลย หมูท่ี 8 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมริม
3) บานทุงหลวง หมูท่ี 1 ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง

2.3 การมอบเกียรติบัตรการคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2562 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

3. การนําเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE CP ALL ลานนา (สํานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม)

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2562 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตําแหนงใหม
๕.๑ นายจตุชัย มณีรัตน

ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน

๕.๒ นางวราภรณ วรพงศธร
ตําแหนงปจจุบัน ขนสงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ขนสงจังหวัดพิษณุโลก

๕.๓ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต ๒
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา-

กรุงเทพมหานคร
๕.๔ นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกูล

ตําแหนงปจจุบัน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดเชียงใหม
๕.๕ นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ประเด็นท่ี

๑) ขอบคุณหนวยงานท่ีรวมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ ท้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง
หนวยงานท่ีสนับสนุนและหนวยงานท่ีมารวมแสดงความจงรักภักดี ขอบคุณวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมท่ีจัด
ชุดการแสดงมาใหรับชม และมีการถายทอดสดไปท่ัวประเทศ ๒) การจัดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพ่ือสิง่แวดลอมและคุณภาพชีวิตโครงการเพ่ิมสวนหยอม/สวนสาธารณะ

ใหแกชุมชน ...
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ใหแกชุมชนซึ่งดําเนินการเรียบรอยในทุกโครงการ ท้ังนี้  โครงการ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ไดรับ
ความรวมมือจากทางหลวงชนบทเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โครงการ
เพ่ิมสวนหยอม/สวนสาธารณะฯ ไดรับความรวมมือจากสํานักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ และโครงการฟนฟู
และพัฒนาลําน้ําฯ บริเวณลําน้ําแมขา ไดรับความมือจากเทศบาลนครเชียงใหม ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีชวยสนับสนุนกิจกรรมในโอกาสดังกลาว ขอใหบํารุงและรักษาสืบตอไป เพ่ือใหพ่ีนองประชาชน
ไดใชประโยชน
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม

ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี ๖/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 32 หนาโดยมี นายศุภชัย
เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๖/2562 ท้ังนี้  ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
๓.๑.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม

ประจําป พ.ศ. 2562
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) จังหวัดเชียงใหมไดรับ

งบประมาณประจําป ๒๕๖๒ จํานวน 28,435.41 ลานบาท มีผลการเบิกจายไปแลว จํานวน 18,734.68 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 80.67 เปาหมายการเบิกจายรอยละ 100 มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 19.33
ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 2 ของประเทศ แบงเปน 1) งบรายจายประจํา จํานวน 18,734.68 ลานบาท
เบิกจายไปแลว จํานวน 16,902.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.22 เปาหมายการเบิกจายรอยละ 100
มีผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมายรอยละ 9.78 และ 2) งบลงทุน จํานวน 9,700.73 ลานบาท เบิกจายไปแลว
จํานวน 6,037.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.24 เปาหมายการเบิกจาย รอยละ 100 มีผลการเบิกจาย
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 37.76 ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 30 ของประเทศ สําหรับงบประมาณเหลื่อมป
จํานวน 3,213.92 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 1,551.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.08

หนังสือเวียนเพ่ือทราบ 1 เรื่อง คือ หนังสือท่ี ชม 0003/ว332 ลงวันท่ี
15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ท่ีไดรับจัดสรรงบลงทุน ใหเรงรัดการดําเนินการ ในการกอหนี้และ
เบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เพ่ือไมใหเงินงบประมาณถูกพับไป สําหรับหนวยงานท่ี

ดําเนินการกอหนี้ ...
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ดําเนินการกอหนี้ครบทุกโครงการหรือดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย ผลผลิตท่ีไดรับจัดสรรเงิน
งบประมาณแลวมีเงินเหลือจาย ใหเรงโอนงบประมาณกลับสวนกลางโดยดวน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การเบิกจายงบประมาณภาพรวมดี แตการเบิกจายงบลงทุนต่ํา ทุกหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณ
ตองชวยกันการเบิกจายและการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปตองเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ อยาใหงบประมาณ
ตองพับไป ทุกหนวยงานตองตรวจสอบวาโครงการใดหรือกิจกรรมใดท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามตัวบท
กฎหมาย และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหถูกตองดวย โครงการใดท่ีกันเงินไดใหทํามิเชนนั้นงบประมาณ
จะถูกพับไป ซึ่งจะเกิดความเสียหาย หัวหนาหนวยงานจะตองรับผิดชอบดวย ขอใหหัวหนาสวนราชการ
ตรวจสอบโดยใกลชิด โดยละเอียด อาจจะมอบผูชวยหรือผูมีหนาท่ีโดยตรงไปกํากับดูแลใหทุกอยางครบถวน
๑๐๐ % ท่ีสําคัญ คือ ขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณแลว เพราะฉะนั้นไมวาจะเปนงบดําเนินงาน งบบริหารจัดการ
และงบอ่ืน ๆ จะตองขออนมัุติ ขอดําเนินการตาง ๆ ภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด /
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) งบประมาณตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๖๒ จํานวน 373,933,600 บาท
ขอมูล ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เบิกจายแลว จํานวน 44,094,793 บาท คิดเปนรอยละ 11.79 กอหนี้
ผูกพันแลว จํานวน 50,622,298 บาท คิดเปนรอยละ 13.54 อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน
88,397,800 บาท คิดเปนรอยละ 23.64 ยังไมไดเบิกจาย จํานวน 190,818,709 บาท คิดเปน
รอยละ 51.03 ขอใหสวนราชการท่ีไดรับงบประมาณเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 ใหหัวหนาสวนราชการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ/การเบิกจาย
งบประมาณอยางใกลชิด และรายงานผลใหจังหวัดเชียงใหมทราบทุกวันท่ี 15 และ 30 ของเดือน ในกรณีท่ี
จะตองกันเงินเหลื่อมป เพ่ือเบิกจายหลังเดือนกันยายน 2562 ใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑท่ี
กําหนดอยางเครงครัด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ ใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ และมาตรฐานของทางราชการให
ครบถวน โดยเฉพาะการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการ

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางศิริพร รือเรือง) โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภาพรวม
ท่ีไดรับ จํานวน 387,950,000 บาท เบิกจายไปแลว 45,325,225.08 บาท คิดเปนรอยละ 11.68
กอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 90,257,472.35 คิดเปนรอยละ 23.27 อยูระหวางดําเนินการตามแผนงาน
จํานวน 213,744,132.57 บาท คิดเปนรอยละ 55.10 รออนุมัติโครงการ จํานวน 9,000,000 บาท
คิดเปนรอยละ 2.32 และรอโครงการทดแทน จํานวน 29,623,170 บาท คิดเปนรอยละ 7.64 สําหรับ
งบประมาณท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 145,691,220 บาท เบิกจายแลว จํานวน
28,142,567.66บาท คิดเปนรอยละ 19.32 การกอหนี้ผูกพัน จํานวน51,410,456 บาท คิดเปนรอยละ
35.29 อยูระหวางดําเนินการตามแผนงาน จํานวน 66,138,196.34 บาท คิดเปนรอยละ 45.40 ขอให
ทุกสวนราชการท่ีไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายใหตรงตามงวดงานดวย

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เรื่องการเบิกจายงบประมาณต่ํากวาเกณฑมาก หนวยงานจะตองชวยกันเรงรัดเบิกจายเงินและ
จะตองเบิกจายใหถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ งบกิจกรรมหากสามารถยืมเงินทดรองราชการได ขอใหรีบ

ดําเนินการ และ ...
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ดําเนินการ และเม่ือไดเงินมาแลวใหรีบดําเนินการและเบิกจายโดยเร็ว อยารอจนใกลสิ้นปงบประมาณจะทํา
ไมทัน จะเห็นไดวาในเดือนกันยายนจะมีการจัดอบรมตลอดท้ังเดือน กรณีงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๓
ถาโครงการใดไมพรอม เชน ยังไมไดขออนุญาตในพ้ืนท่ีปา อยาฝนทําโดยเด็ดขาดเพราะจะเกิดปญหาตามมา
ในภายหลัง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.3 รายงานสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเจริญ)

คาดการณชวงครึ่งหลังของฤดูฝนป 2562 เดือนสิงหาคมและกันยายนฝนตกเพ่ิมข้ึนจากชวงท่ีผานมา
อยางชัดเจน โดยจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในบางวัน เดือนตุลาคม ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา โดยเฉพาะตอนบนของภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนนตอไป กับมีฝนตกหนักหลายพ้ืนท่ีและหนักมากในบางแหง ปริมาณฝนรวม
ตลอดฤดูฝนต่ํากวาคาปกติรอยละ 5 – 10 คาดวาพายุหมุนเขตรอนจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทย จํานวน 1 - 2 ลูก
โดยมีโอกาสสูงท่ีจะเคลื่อนผานบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในชวงเดือนสิงหาคม
หรือกันยายน สถานการณแหลงน้ําชลประทาน เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 แหลงน้ําขนาดเล็ก ความจุ
ตั้งแต 1 แสนลูกบาศกเมตร จํานวน 117 แหง นอยกวารอยละ 30 จํานวน 36 แหง ชวงรอยละ 31 - 50
จํานวน 21 แหง ชวงรอยละ 51 - 80 จํานวน 54 แหง มากกวารอยละ 80 จํานวน 6 แหง ภาพรวม
รอยละ 50 เก็บกักน้ําไดอีก 32.75 ลานลูกบาศกเมตร ขนาดกลาง จํานวน 12 แหง นอยกวารอยละ 30
จํานวน 4 แหง ชวงรอยละ 31 – 50 จํานวน 6 แหง ชวงรอยละ 51 - 80 จํานวน 1 แหง มากกวา
รอยละ 80 จํานวน 1 แหง ภาพรวมรอยละ 30 เก็บกักน้ําไดอีก 60.31 ลานลูกบาศกเมตร ขนาดใหญ
จํานวน 2 แหง เข่ือนแมงัดสมบูรณชล ปริมาณน้ํา 75.96 ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 28.67 ป 2561
จํานวน 124.66 ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 47 เก็บกักน้ําไดอีก 189.04 ลานลูกบาศกเมตร เข่ือนแมกวงอุดม-
ธารา ปริมาณน้ํา 43.42 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 16.51 ป 2561 จํานวน 75.40 ลานลูกบาศกเมตร
คิด เป นร อยละ 29 เ ก็บ กักน้ํ า ได อี ก 219 .58 ล านลู กบาศก เ มตร ภาพรวม เ ก็บ กักน้ํ า ได อี ก
501.68 ลานลูกบาศกเมตร แผนการปลูกพืช รวม 461,658 ไร ผลการเพาะปลูก รวม 168,550 ไร ยังไมมี
การเก็บเก่ียว การใหความชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยในจังหวัดเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ดชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา
จํานวน 2 เครื่อง ไดแก บานสันมะเก๋ียง ตําบลสําราญราษฎร จํานวน 1 เครื่อง บานปาเสราหนองงู และ
บานปาบง ตําบลแมคือ จํานวน 1 เครื่อง อําเภอสันทรายชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ไดแก
บานทุงขาวตอก ตําบลหนองแยง อําเภอแมออน ชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ไดแก บานสหกรณ
ตําบลสหกรณ อําเภอหางดงชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ไดแก บานรอยจันทร ตําบลหนองควาย
กรมชลประทานเตรียมพรอมรับมือสถานการณฝนท่ีอาจจะตกนอยกวาคาปกติ ชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน
2562 โดยขอความรวมมือใหทุกภาคสวนตระหนักถึงการใชน้ําอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือใหมี
น้ําสํารองไวใชมากท่ีสุด เกษตรกรทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ียังไมได
เพาะปลูกขาว กรมชลประทานไดประชาสัมพันธและเตรียมความพรอมสงน้ําแบบปราณีดวยวิธีเปยกสลับแหง
ตามรอบเวรแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการใชในทุกภาคสวน ใหสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบริเวณแมน้ําปง
แมน้ํานาน และแมน้ําเจาพระยา ทําการสูบน้ําตามรอบเวรอยางเครงครัด เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องสูบน้ําและรถบรรทุกน้ํา พรอมใหการสนับสนุนและชวยเหลือไดโดยทันที

ประธานในท่ีประชุม ...
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ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) จากขอมูลสถานการณนาเปนหวง อยูในชวงฤดูฝนแตตองรับมือสถานการณภัยแลงไปดวย สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมตั้งศูนยบริหารจัดการน้ําท้ังน้ําทวมและน้ําแลง อําเภอ
ทุกอําเภอใหตั้งศูนยรองรับดวย และใหมีการเชื่อมโยงไปยังศูนยระดับทองถ่ิน ใหมีท้ังศูนยบริหารจัดการน้ําทวม
และน้ําแลงไปพรอมกัน ศูนยฯ จังหวัดตองทําหนาท่ีนําขอมูลจากโครงการชลประทานเชียงใหม ขอมูลนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณไปกระจายในระดับทองถ่ิน ขอใหมีการจัดตั้งศูนยอยางแทจริง ติดตามสถานการณ
โดยเปรียบเทียบขอมูลกับ ป ๒๕๕๘ ท่ีมีสถานการณรุนแรงท่ีสุด น้ําตนทุนในปนี้ มีมากกวาป ๒๕๕๘
แตอยาประมาท ฝนท่ีตกในป ๒๕๕๘ มีมากกวาปนี้ ดังนั้น ขอมูลตองชัดเจน การจัดการกับพ้ืนท่ีขณะนี้
ยังเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน มีพ้ืนท่ีปลูกขาวประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร ถาไมมีฝนตกอยาไปฝนปลูกเด็ดขาดเพราะจะทําให
ขาวยืนตนตาย จะเสียหายมากกวาเดิม เรื่องน้ําความสําเร็จไมไดอยูท่ีการจัดการของชลประทานหรือหนวยงาน
เกษตรแตอยูท่ีการบริหารจัดการรวมกัน หัวใจท่ีสําคัญ คือ ความรวมมือจากพ่ีนองเกษตรกร ดังนั้น อําเภอ
ตองใหเกษตรอําเภอไปทําความเขาใจกับเกษตรกร การบริหารจัดการน้ําตองเปนไปตามกติกา อยาไปขโมยน้ํา
อยาไปฝนปลูกพืชหากเกิดภาวะภัยแลง อยูท่ีความเขาใจและการใหความรวมมือของเกษตรกร การบริหาร
จัดการน้ําจะไมลมเหลว สิ่งสําคัญมี ๒ สวน คือ ผูจายน้ําและผูท่ีรับน้ํา ชวงเวลาท่ีมีปริมาณน้ํามีนอยใหชะลอ
การเพาะปลูกไปกอน รวมไปถึงการเลี้ยงปลาในกระชังขอใหชะลอดวย เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
ในเรื่องของสถานการณน้ํา ไดแจงใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือแจงให
อําเภอทําการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงในทุกหมูบานและทุกชุมชน ขอใหติดตามการรายงานผลแลวสรุป
ขอมูลใหทราบดวยวา พ้ืนท่ีหมูบานใดท่ีมีปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคอยูในระดับใด แยกเปนสีแดง
คือ ขาดแคลนมาก สีเหลือง คือ ขาดแคลนปานกลาง และสีเขียว คือ ไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา ขอให
อําเภอทําการสํารวจขอมูลดวย

ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม) สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหมไดมีการประชาสัมพันธไปยังพ่ีนองเกษตรกรใหใชน้ําอยางประหยัด และชวงนี้ใหชะลอ
การเพาะปลูกขาวออกไปกอน

ประมงจังหวัดเชียงใหม (นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ) สํานักงานประมง
จังหวัดเชียงใหมไดมีการประชาสัมพันธสถานการณน้ําอยางตอเนื่องผานกลุมไลนท่ีตั้งข้ึน โดยนําขอมูลจาก
โครงการชลประทานเชียงใหมตอสงใหกับผูเลี้ยงปลาในกระชังไดรับทราบ และใหมีการเฝาดูสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของน้ํา พรอมใหเปดเครื่องควบคุมคุณภาพน้ําตลอดเวลา และไดมีการประชาสัมพันธใหชะลอ
การปลอยลูกปลาท่ีจะเลี้ยงในรุนใหม

ผูแทนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม (นายสุวิทย ประชุม) พ้ืนท่ี
ท่ีเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําอยูท่ีกลุมผูเลี้ยงโคนมวังสุข อําเภอดอยหลอ ไดมีการใชน้ําประปาและน้ําบาดาล
ในการเลี้ยงโคนมในสวนของอาหารสัตวไดจัดเตรียมหญาแหงซึ่งไดประสานงานกับศูนยอาหารสัตวท่ีจังหวัด
ลําปาง เพ่ือเตรียมความพรอมชวงภัยแลงนี้เปนท่ีเรียบรอยแลว

ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
(นายศราวุธ เลาหะวิศุส) การดูแลใหน้ําในระบบเปยกสลับแหง หากมีหนวยงานใดตองการใหสํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลฯ เปนท่ีปรึกษาสามารถติดตอมาได ระบบนี้จะชวยใหประหยัดน้ําไดมาก

ผูแทนสํานักงานสงเสริม ...
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ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
(นายเสนห แสงคํา) ไดมีการจัดตั้ง Warroom เพ่ือประสานขอมูลภัยแลงท่ีเกิดข้ึนในภาคการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ี
การปลูกพืช 17 จังหวัดภาคเหนือ มีขอมูลสําหรับใชวางแผนเตรียมการชวยเหลือ และใชประมาณความเสียหาย
ท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกร

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอใหเชื่อมโยงการทํางานรวมกับศูนยบริหารจัดการน้ําของจังหวัดเชียงใหม ขอบคุณหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของท่ีรวมมือกันทํางานภายใตสถานการณนี้ อําเภอทุกอําเภอขอใหดูแลในพ้ืนท่ี ทําอยางไรไมให
ประชาชนขาดน้ําอุปโภคบริโภค มีการบริหารจัดการน้ําสําหรับพืชผลทางการเกษตรอยางเหมาะสม ขอใหดูแล
อยางเต็มท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.4 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอาทร พิมชะนก) ผลการขับเคลื่อน
ในพ้ืนท่ี 25 อําเภอ 2,066 หมูบาน 95,726 ครัวเรือน ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้ ๑) แตงตั้ง
ประชุมคณะทํางาน เปาหมาย ๒๕ อําเภอ ดําเนินการเรียบรอยแลว ๒) การสรางความเขาใจแกแกนนําพัฒนา
หมูบานละ ๓ คน เปาหมาย ๖,๑๙๘ คน ดําเนินการเรียบรอยแลว ๓) การสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงแก
อาสาสมัครครัวเรือน เปาหมาย ๙๔,๖๐๒ ครัวเรือน ดําเนินการไปแลว ๑๐๙,๗๐๗ ครัวเรือน เกินเปาหมาย
รอยละ ๑๖ ๔) สนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน เปาหมาย ๙๔,๖๐๒ ครัวเรือน ดําเนินการไปแลว
๑๐๑,๐๙๔ ครัวเรือน เกินเปาหมายรอยละ ๗ ๕) จัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน เปาหมาย ๒,๐๖๖ หมูบาน
ดําเนินการไปแลว ๒,๐๖๖ หมูบาน ๖) การบูรณาการแผนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด
อยางนอยรอยละ ๖๐ ดําเนินการ จํานวน ๑,๑๐๕ โครงการ/กิจกรรม ๗) การสงเสริมดานสัมมาชีพชุมชน
ท่ีไดรับงบประมาณโดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแลว จํานวน 147 โครงการ/กิจกรรม
๘) การจัดตั้งกลุมอาชีพใหกับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการแลว จํานวน ๓,๑๑๘ กลุม ๙) ดานการ
ประชาสัมพันธไดมีการประชาสัมพันธผานสื่อ On Air, On line, On ground และชองทางอ่ืน ๆ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอบคุณสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม หนวยงานท่ีเก่ียวของและอําเภอท่ีชวยขับเคลื่อน
ภารกิจนี้
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.5 รายงานผลการดําเนินการกองทุนการออมแหงชาติ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู  มีทองคํา) สืบเนื่องจากกองทุนการออม

แหงชาติไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 เริ่มเปดรับสมัครสมาชิก
ตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ในสวนของกระทรวงมหาดไทยได
สั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการสงเสริมในเรื่องของวินัยการออมของพ่ีนองประชาชน
โดยการประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกการออมแหงชาติ (กอช.) มารวมสมัคร ซึ่งคุณสมบัติ
ของผูสมัครเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ คือ ตองมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต 15 – 60 ป ไมเปน
ขาราชการประจําหรือสมาชิก กบข. ไดมีการประชาสัมพันธไปยังกํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อส. อปพร. สมาชิก

องคกรปกครอง ...
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงลูกจางในสังกัด นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผูประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป
ผูประกันตนตามมาตรา 40 เฉพาะทางเลือกท่ี 1 กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดเปาหมายในการรณรงคใหกับ
จังหวัด รอยละ 20 ของประชากรในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40,780 คน ปจจุบันมีผูสมัครเปนสมาชิก
รอยละ ๒๘ ของจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับ 59 ของประเทศ จังหวัด
เชียงใหมไดมีการเนนย้ํากับนายอําเภอทุกอําเภอดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ สงเสริมวินัยการออมใหกับ
ประชาชนอยางตอเนื่อง กองทุนการออมแหงชาติไดจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดจัดฝกอบรมวิทยากรกองทุน
การออมแหงชาติในระดับอําเภอ ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม กลุมเปาหมายเขารับการฝกอบรม จํานวน 120 คน จาก 25 อําเภอ
ซึ่งนายอําเภอไดพิจารณาคัดเลือกมาเขารับการฝกอบรม ซึ่งจะมีผูแทนจากกระทรวงการคลัง ผูแทนจาก
สํานักงานประกันสังคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของมาใหความรู

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ตามท่ีไดชี้แจงขอชมเชยอําเภอท่ีมีผลดําเนินงาน ๑๐๐ % ไดแก อําเภอเวียงแหงและอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา อยูในเกณฑดี ไดแก อําเภอดอยหลอ ฮอด สันปาตอง แมวาง ดอยเตา นอกนั้นต่ํากวารอยละ ๕๐
สําหรับอําเภอท่ีตองไปกระตุนและสงเสริมการออมใหมากข้ึน ไดแก อําเภอแมริม สารภี สันกําแพง สันทราย
การออมเปนนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการสรางความม่ันคงใหกับพ่ีนองประชาชน ขอใหทุกอําเภอชวยกันตอไป

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอาทร พิมชะนก) นอกจากในสวนของ
อําเภอแลว ยังมีในสวนของผูเปนอัตราจางของสวนราชการตาง ๆ ท้ังนี้ ฝายเลขานุการไดมีการประสานไปยัง
หนวยงาน 27 หนวยงาน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม กลุม อสม. สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม กลุม อป.พร. หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลุมเกษตรกร
ขณะนี้ไดรับการรายงานผลมาแลว 8 หนวยงาน มีสมาชิกยื่นใบสมัคร จํานวน 725 คน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ใหติดตามหนวยงานท่ียังไมไดรายงานผลมา ตองชวยกันหลาย ๆ วิธี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.6 รายงานสถานการณลําไยพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม) ภาพรวม

สถานการณลําไยจังหวัดเชียงใหม ป 2562 พ้ืนท่ีการปลูกลําไย จํานวน ๓๑๕,๑๗๗ ไร เปนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต
จํานวน 309,114 ไร ใหผลผลิต จํานวน ๒๖๑,๒๒๕ ตัน แยกเปนลําไยในฤดู จํานวน 171,591 ไร
ใหผลผลิต จํานวน ๑๑๙,๑๖๙ ตัน ลําไยนอกฤดู จํานวน ๑๓๗,๕๕๓ ไร ใหผลผลิต จํานวน ๑๔๒,๐๕๖ ตัน
โดยลําไยในฤดูจะเก็บเก่ียวชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 นอกนั้นจะเปนลําไยนอกฤดู โดยใน
เดือนสิงหาคมจะเก็บเก่ียวลําไยมากท่ีสุด รอยละ 22.22 ของลําไยท้ังหมด สถานการณการเก็บเก่ียวลําไย
ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เก็บเก่ียวผลผลิตแลวประมาณ 36,000 ตัน คิดเปนรอยละ 30

ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวกาญจนา อิงจันทร)
สถานการณการตลาดลําไย (ในฤดู) จังหวัดเชียงใหม ราคาลําไยสดชอและรูดรวง ปการผลิต 2561/2562
ณ วันท่ี ๒9 กรกฎาคม ๒๕๖๒ สดชอขนาด AA ราคากิโลกรัมละ ๓6 – ๔๐ บาท A ราคากิโลกรัมละ 27 –
28 บาท รูดรวงขนาด AA ราคากิโลกรัมละ 29 - 30 บาท A ราคากิโลกรัมละ ๑๙ - 20 บาท B ราคา
กิโลกรัมละ 9 – ๑๑ บาท และ C ราคากิโลกรัมละ ๑ บาท ตั้งแตตนชวงฤดูกาลเดือนมิถุนายน – กลางเดือน

กรกฎาคม ...
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กรกฎาคม ราคาลําไยมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แตในชวงวันหยุดวันท่ี 27 – 29 กรกฎาคม
2562 เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตจํานวนมากทําใหราคาปรับตัวลงเล็กนอย ประกอบกับเตาอบบางพ้ืนท่ีเริ่มรับ
ซื้อเต็มกําลังทําใหราคาปรับตัวลงเล็กนอย เม่ือเปรียบเทียบราคาลําไยป 2561 กับ ป 2562 จะพบวาราคา
ลําไยสดชอ AA ปรับสูงข้ึนกิโลกรัมละ 12 – 16 บาท A ราคากิโลกรัมละ 11 – 12 บาท รูดรวง AA
ปรับสูงข้ึนกิโลกรัมละ 8 – 9 บาท A ราคากิโลกรัมละ 7 - 8 บาท B ราคากิโลกรัมละ 4 - 5 บาท และ C
ราคาทรงตัวเทากับป 2562 ในสวนของจังหวัดเชียงใหม คณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรอันเนื่องมาจาก
ผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน ไดมี
แนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตลําไย ป 2562 โดยมีแผนการบริหารจัดการเรื่องของลําไยในฤดูผลผลิต
จํานวน 119,169 ตัน แบงออกเปนความตองการแปรรูปปริมาณ 70,310 ตัน รอยละ 59 ความตองการ
บริโภคสดปริมาณ 48,859 ตัน รอยละ 41 ในดานของการแปรรูปรอยละ 59 แบงเปนโรงงานกระปองและ
อ่ืนปริมาณ 4,767 ตัน รอยละ 4 แปรรูปอบแหงเนื้อสีทอง ปริมาณ 9,534 ตัน รอยละ 8 และอบแหง
ท้ังเปลือก ปริมาณ 56,009 ตัน รอยละ 47 ในสวนของความตองการบริโภคสด ปริมาณ 48,859 ตัน
รอยละ 41 แบงเปนตลาดในประเทศปริมาณ 30,984 ตัน รอยละ 26 เปนตลาดปกติ ปริมาณ 28,815 ตัน
รอยละ 24.18 และตลาดในจังหวัดเชียงใหม ปริมาณ 2,169 ตัน รอยละ 1.82 สวนตลาดสงออกของ
จังหวัดเชียงใหม ปริมาณ 17,875 ตัน รอยละ 15 ในสวนของแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลําไย
ป 2562 คณะกรรมการ ก.บ.จ. ไดเสนอโครงการไปยังกองทุนจัดการบริหารสินคาเกษตร โดยมีอธิบดี
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เปนประธาน ไดเสนอโครงการ 2 โครงการ คือ 1) โครงการสนับสนุน
จุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไยเพ่ือกระจายออกนอกแหลงผลิต ป 2562 จังหวัดเชียงใหม โดยจะสนับสนุน
คาบริหารจัดการผลผลิตลําไยในการรวบรวมและคัดคุณภาพ ปริมาณ 300 ตัน วงเงิน 600,000 บาท ในอัตรา
ไมเกินกิโลกรัมละ ๒ บาท ใหแกสหกรณการเกษตร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการจุดรวบรวมผลผลิต
ท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สมาชิกเ พ่ือกระจายผลผลิตออกนอก
แหลงผลิตตามหลักเกณฑของโครงการฯ ใหสหกรณการเกษตร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการจุดรวบรวม
ผลผลิต คัดคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพการบรรจุสินคา ปริมาณผลผลิต กอนนํากระจายออกนอกแหลงผลิต
2) โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมลําไยสดเพ่ือแปรรูป ป 2562 จังหวัดเชียงใหม ขอใชงบประมาณเปนเงิน
จายขาดเพ่ือสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป ใหกับสหกรณการเกษตร สถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการแปรรูปลําไยข้ันตน (ควานเมล็ด) ในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีใชเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู)
รับซื้อผลผลิตลําไย เปาหมายลําไยสด 5,000 ตัน วงเงินรวม 2,000,000 บาท ในสวนของกรมการคาภายใน
เนื่องจากปนี้คาดวาผลผลิตลําไยคุณภาพสดชอเกรด AA,A หรือรูดรวงเกรด AA,A,B คาดวาราคาไมนาเปนหวง
เนื่องจากมีคุณภาพดี แตท่ีตองเปนหวงคือคุณภาพของเกรด C เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 กรมการคาภายใน
ไดจัดการประชุมรวมกับผูประกอบการ ในสวนของจังหวัดเชียงใหมมีผูประกอบการจากบีเซลนอลเบฟเชื่อมโยง
กับเกษตรกรผูปลูกลําไยภาคเหนือ โดยจะรับซื้อลําไยจากเกษตรกรเกรด C ราคานําตลาดกิโลกรัมละ 3 บาท
เปาหมายวันละ 50 ตัน เริ่มรับซื้อตั้งแตตนเดือนสิงหาคม 2562 เปนตนไป สําหรับมาตรการอ่ืน ๆ ของ
กรมการคาภายใน จะเปนเรื่องของการเชื่อมโยงลําไยตามแนวทางประชารัฐใหแกหางสรรพสินคา สถานีบริการ
น้ํามัน และกระจายผานทางชองทางจําหนายอ่ืน ๆ เชน ไปรษณีย รานเซเวนอีเลฟเวน รานธงฟาประชารัฐ
และมีการสนับสนุนการแปรรูปลําไยเพ่ือเพ่ิมมูลคา และมีมาตรการรณรงค ประชาสัมพันธการบริโภคลําไย
เพ่ิมข้ึนโดยมีการจัดจําหนายสินคาในหางสรรพสินคา สถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ และการจัดใหนักทองเท่ียวไดชิม
ลําไย มีการขอความรวมมือกับสวนราชการ สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมโรงแรมจัดใหมีเมนูอาหารท่ีมี

สวนผสมลําไย ...
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สวนผสมของลําไย ดานการคาตางประเทศไดมีการสงเสริมและผลักดันเขาสูการซื้อขายแบบออนไลน
ผานเว็บไซต www.tmall.com การจัดการหาตลาดตางประเทศใหม ๆ โดยนําคณะผูแทนการคาซึ่งเปน
ผูสงออกไทยเดินทางไปเจรจาการคาในตางประเทศเพ่ือแสวงหาผูคาในตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) หนวยงานท่ีเก่ียวของตองไปทบทวนดูดวยวา ทําไมตองมีมาตรการสนับสนุนดานราคาลําไยทุกป
ตองดูวาจะแปรรูปลําไยเพ่ือเพ่ิมมูลคาอยางไร สรางตลาดท่ีถาวรและม่ันคงอยางไร และหาตลาดบริโภคสด
เพ่ิมข้ึน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.7 การเตือนภัยหนอนกระทูระบาดในแปลงขาวโพด
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม) จังหวัด

เชียงใหมมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดฤดูฝนประมาณ 165,210 ไร ปลูกใน 22 อําเภอ ปลูกมากท่ีสุดในอําเภอแมแจม
เชียงดาว เวียงแหง แมอาย และกัลยาณิวัฒนา ไดรับรายงานเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน ๒๕๖๒ วามีการระบาด
ของหนอนกระทูฯ ประมาณ 68,899 ไร คิดเปนรอยละ 41 และเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม ๒๕๖2 มีการ
ระบาดประมาณ 45,386 ไร คิดเปนรอยละ 27 ลดลงจากเดิมรอยละ 14 คาดวาสถานการณจะมีแนวโนน
ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเกษตรไดรับรูถึงอันตรายและทําปองกันกําจัดตามคําแนะของเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง
อันตรายจากการแพรระบาด เนื่องจากหนอนกระทูขาวโพดลายจุดแพรระบาดไดอยางรวดเร็ว ผีเสื้อ 1 ตัว
สามารถวางไขได 1,500 – 2,000 ฟอง วางไขเปนกลุมๆ ละ 100 – 200 ฟอง 2 – 3 วันจะฟกเปนตัว
หนอน มีท้ังหมด 6 วัย หนอนทําลายขาวโพดได 14 – 22 วัน หนอนจะดิ่งตัวลงดินเปนดักแด 7 – 13 วัน
เปนตัวผี เสื้อ มีวงจรชีวิต 30 – 40 วัน แมผี เสื้อบินได 100 กิโลเมตรตอคืน อันตรายตอผลผลิต
ทางการเกษตรสามารถทําลายพืชไดถึง 80 ชนิด เชน ขาว กระเทียม มะเขือเทศ พืชตระกูลกะหล่ํา พืชตระกูล
ถ่ัว พืชตระกูลแตง และพืชผักอีกหลายชนิด โดยเฉพาะขาวโพดสรางความเสียหายไดถึงรอยละ 73 การปองกัน
และการกําจัด เม่ือพบกลุมไข ตัวหนอน ใหจับทําลาย ใชกับดัก ใชสารชีวภัณฑฉีดพน เชน เชื้อ BT ใชสารเคมี
ฉีดพน ไดแก สารฟลูเบนไดอะไมด (flubendiamide) 20 % WG สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)
5.17 % SC และสารคลอรฟนาเพอร(chlorfenapyr) 10 % SC

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ขอใหติดตาม
สถานการณอยางตอเนื่อง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.8 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกและโรคไขหวัดใหญพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายจตุชัย มณีรัตน) ผูปวย
โรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม ป 2562 พบผูปวยท้ังหมด ๘๔๖ ราย อัตราปวย ๔๘.๒๙ ตอแสนประชากร
มีผูเสียชีวิต จํานวน 1 ราย จังหวัดเชียงใหมเปนอันดับท่ี ๕๙ ของประเทศและอยูลําดับท่ี ๓ ของเขตบริการ
สุขภาพท่ี 1 ประเทศไทยพบผูปวยจํานวน ๔๙,๑๗๔ ราย เสียชีวิต ๖๔ ราย จังหวัดเชียงใหมมีหมูบานท่ีปลอด
จากโรคไขเลือดออก จํานวน 1,747 หมูบาน รอยละ 82.7 พ้ืนท่ีท่ีไมสามารถควบคุมโรคไขเลือดออก 28
หมูบาน รอยละ 1.33 ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอจอมทอง เชียงดาว แมริม ฝาง พราว และฮอด อัตรา
ผูปวยโรคไขเลือดออกตอแสนประชากรเปรียบเทียบรายอําเภอ สัปดาหท่ี 28 อําเภอท่ีสูง ไดแก จอมทอง ฮอด

ฝาง สะเมิง ...
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ฝาง สะเมิง พราว เชียงดาว สําหรับอําเภอกัลยาณิวัฒนาไมมีผูปวยเนื่องจากอยูบนพ้ืนท่ีสูง สวนใหญยุงจะอยูได
ไมเกิน 500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ประเด็นขอความรวมมือในการควบคุมโรค ดังนี้ 1) ติดตามพ้ืนท่ีระบาด
เปด war room /EOC ระดับอําเภอหรือระดับตําบล มีการขยายพ้ืนท่ีควบคุมโรคจากเดิมรัศมี 100 เมตร แตในปนี้
จะควบคุมในหมูบานท่ีอยูใกลเคียงกันท้ังหมด และมีการควบคุมในพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน ตลาด วัด โรงเรียน
หนวยงานราชการ ขอฝากนายอําเภอท่ีมีการระบาดในพ้ืนท่ีไดติดตามเรื่องนี้อยางใกลชิด 2) ทุกหนวยงานราชการ
ทํากิจกรรม Big cleaning week ทุกสัปดาหแรกของเดือน และสํารวจลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห 3) กระตุนผูนํา
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการสื่อสาร ขอความรวมมือประชาชนในการจัดการแหลงเพาะพันธุยุง
ในพ้ืนท่ี 4) ขอความรวมมือโรงเรียนทํากิจกรรม Big cleaning week ทุกสัปดาห และ 5) ขอความรวมมือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงมีความพรอมในการควบคุมโรค ไดแก เครื่องพน ULV ทรายท่ีมีฟอส
ยาทากันยุง น้ํายาพน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) โรคไขเลือดออกอันตรายมาก เพราะเสียชีวิตงาย การแพรระบาดงายโดยพาหนะนําโรค คือ ยุงลาย
วิธีการตองเขมงวด คือตองชี้แจงประชาชน ในการประชุมหัวหนาสวนของอําเภอขอใหแจงกํานัน ผูใหญบาน
ดวย สํานักงานสาธารณสุขตองเขมงวด บานท่ีเกิดโรคตองคุมเขมใหไดเพ่ือปองกันการแพรกระจาย

ผูเขารวมประชุม (ไมแจงชื่อ) ขอเพ่ิมเติมเรื่องของการฉีดพนสารปองกันยุง
ปญหาจะพบในชุมชนท่ีเจริญดวยเชนกัน ไดแก หมูบานจัดสรร ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถเขาไป
ดําเนินการฉีดพนสารไดอาจจะเปนแหลงรวมของยุงลาย ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขและอําเภอควรเชิญ
ตัวแทนของนิติบุคคลบานจัดสรรมาประชุมและขอความรวมมือเพ่ือนําไปออกแผนดําเนินการ ซึ่งโดยปกติ
หมูบานจัดสรรจะไมอนุญาตใหเขา

ผูเขารวมประชุม (ผูแทนอัยการจังหวัดเชียงใหม) โรคพิษสุนัขบา สังเกตวา
จังหวัดเชียงใหมมีสุนัขจรจัดจํานวนมากโดยเฉพาะสถานท่ีทองเท่ียว เชน หวยตึงเฒา หนวยงานราชการ เชน
ศูนยบานพักขาราชการ โครงการชลประทานเชียงใหม อยากใหหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการรวมกันในการ
แกไขปญหาสุนัขจรจัด

ผูแทนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม (นายสุวิทย ประชุม) สํานักงาน
ปศุสัตวไดมีกิจกรรมเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาโดยการเก็บตัวอยางหัวสุนัขและแมวท่ีเปนกลุมเสี่ยงท่ีจะเปนพาหะ
นําโรคไปตรวจเปาหมาย 1 อปท. 1 ตัวอยางเปนอยางนอย ซึ่งในขณะนี้ยังไมพบ สวนกลางมีนโยบาย
ใหปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรงรัดในการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
เพ่ือนําไปฉีดใหกับสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี และในโอกาสสําคัญตาง ๆ ไดมีการจัดกิจกรรมการควบคุมประชากร
สุนัขและแมวท่ีมีเจาของและไมมีเจาของโดยการทําหมัน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) สํานักงานปศุสัตวใหไปพบนายอําเภอเพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาเพ่ือทางอําเภอจะไดประสานไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี
ตอไป

ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปญญา สวนจันทร)
ศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหมไดประสานองคการบริหารสวนตําบลชางเผือกเขามาดําเนินการฉีดพน
สารปองกันยุงลายเปนระยะ ๆ สําหรับสุนัขจรจัดภายในศูนยบานพักฯ ไดประสานสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
เมืองเชียงใหมเขามาทําหมันและฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบานเปนระยะ ๆ เชนกัน

มติท่ีประชุม ...
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มติท่ีประชุม รับทราบ
3.1.๙ การเลือกซ้ือยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายจตุชัย มณีรัตน) การแบง
ชนิดของยา ไดดังนี้ ๑) ยาแผนปจจุบัน (modern drugs) คือ ยาท่ีมุงสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมการประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันหรือบําบัดโรคสัตว 2) ยาแผนโบราณ (traditional drugs) คือ
ยาท่ีมุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปแผนโบราณหรือการบําบัดโรคสัตว ซึ่งอยูในตําราแผนโบราณ
ท่ีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารสุขประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประกาศเปนยาโบราณ หรือ
ยาท่ีไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียนตํารับยาเปนโบราณ และ 3) ยาสมุนไพร (herbal medicine) คือ ยาท่ีไดรับ
จากพฤกษชาติ สัตว หรือแร ซึ่งมิไดผสม ปรุง หรือแปรสภาพ จึงหมายถึงยาท่ีมองเห็นเปนใบๆ ก่ิงไม รากไม
ตัวอยางยาไมมีทะเบียน 3 ชนิดท่ีเปนปญหาในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ยาสมุนไพรประดง 108 เปนยาชุด
ลูกกลอน ยาสมุนไพรไทย เปนผงสีเหลืองละเอียด และผงยาไมทราบชื่อมีสัญลักษณดอกบัว กระจาย
ไปท่ัวประเทศ แมจะมีการแจงเตือนประชาชนและดําเนินคดีกับผูผลิตจําหนายไปหลายราย แตก็ยังมีการ
ลักลอบผลิต จําหนายอยูตลอด ซึ่งเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจํานวนมาก ยาท้ังสามชนิดดังกลาว
มีสวนผสมของสเตียรอยด ซึ่งยาสเตียรอยดจัดเปนยาแผนปจจุบันประเภทยาควบคุมพิเศษ ตองใหแพทย
เปนผูสั่งจายเทานั้น การใชสเตียรอยดไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดผลขางเคียง เชน กดภูมิคุมกันของรางกาย
ทําใหติดเชื้อไดงาย ยับยั้งการเจริญเติบโต กระดูกผุ อาการบวมน้ํา กลามเนื้อออนแรง กระเพาะทะลุ ผิวหนัง
บางลง จึงขอเตือนผูบริโภค อยาซื้อยาไมมีทะเบียน 3 ชนิดดังกลาวมารับประทาน ท้ังนี้ หากรับประทาน
อยูแลวควรนํายาดังกลาวไปปรึกษาโรงพยาบาลใกลบานเพ่ือใหแพทยพิจารณาการหยุดยา หากหยุดยาดวย
ตนเองทันที อาจทําใหการสรางฮอรโมนของรางกายเสียสมดุล และเกิดอาการแทรกซอนจนช็อคหมดสติได
โดยเฉพาะผูท่ีรับประทานยาท้ัง 3 ชนิดดังกลาวมาเปนเวลานาน หลักในการเลือกซื้อยาสมุนไพร ไดแก
๑) ซื้อจากรานขายยา ๒) ดูท่ีฉลาก ฉลากยาแผนโบราณท่ีตองการซื้อจากรานขายยาท่ีมีใบอนุญาตขายยา
ท่ีฉลากตองมีขอความสําคัญตาง ๆ ดังนี้ ชื่อยาเลขทะเบียนตํารับยา เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต ชื่อผูผลิต
และจังหวัดท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา วัน เดือน ปท่ีผลิตยา คําวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นชัดเจน การเลือก
ผลิตภัณฑสมุนไพร ควรรูวาในผลิตภัณฑนั้นประกอบดวยสมุนไพรอะไรบาง เพราะหากมีอาการไมพึงประสงค
จะไดทราบวาเกิดจากสมุนไพรชนิดใด จะไดเก็บไวเปนขอมูลในการระวังการใชตอไป หม่ันสังเกตความผิดปกติ
ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการใชสมุนไพร ไมควรใชสมุนไพรติดตอกันเปนเวลานานๆ หากจําเปนหรือมีความ
ประสงคท่ีจะใชเปนเวลานาน ควรมีการตรวจรางกายทั้งกอน ระหวาง และหลังการใชสมุนไพรเปนระยะ ๆ
ไดแก ตรวจการทํางานของตับ เชน ตรวจเอนไซมตับ ( AST, ALT), การทํางานของไต (BUN, Cr) การวัด
ความดันโลหิต การตรวจระดับน้ําตาลในเลือด เปนตน หากเกิดอาการผิดปกติเกิดข้ึนในระหวางการใชสมุนไพร
ควรหยุดใช และปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร หญิงมีครรภหรือใหนมบุตร และเด็กไมควรท่ีจะใชสมุนไพร
ถาไมจําเปน โดยเฉพาะสมุนไพรท่ียังไมมีขอมูลยืนยันความปลอดภัย เนื่องจากสารบางชนิดในสมุนไพร
สามารถผานรก ขับออกทางน้ํานม หรือมีผลตอการเจริญเติบโตได ฝากเตือนรานขายของชําภายในหมูบาน
หากรับยาท่ีไมมีทะเบียนมาขายมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 5,000 บาท

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ฝากผูท่ีเก่ียวของกํากับดูแลดวย หากเลือกใชยาสมุนไพรตองเลือกตํารับยาท่ีมีการรับรอง ชวยกัน
ประชาสัมพันธ ดูแลสุขภาพของประชาชนตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.10 สถานการณ ...
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3.1.๑๐ สถานการณและแนวทางการดําเนินงานทางกฎหมายเรื่องกัญชา
(พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562)

ผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (นางสาวสุกันยา
ใหญวงศ) สาระสําคัญของพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 คือ 1) กัญชายังคงเปน
ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ท่ีตองมีการควบคุม 2) การปลูก นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง หรือเสพ
กัญชา ยังคงผิดกฎหมาย และ 3) กฎหมายฉบับนี้ผอนปรนใหมีการใชกัญชา เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค
ทางการแพทยและวิทยาศาสตรเทานั้น การผอนปรนใหมีการใชเพ่ือวัตถุประสงคทางการแพทยและวิทยาศาสตร
ผูปวย สามารถใชเพ่ือการรักษาโรคได แพทย สามารถสั่งใชในผูปวยท่ีมีความจําเปนได สําหรับคนท่ัวไป
การเสพเพ่ือความบันเทิง นันทนาการ ยังคงตองหาม คุณสมบัติผูขออนุญาต ไดแก ๑) หนวยงานของรัฐและ
สภากาชาดไทย ๒) ผูประกอบวิชาชีพ ๓) มหาวิทยาลัย เอกชน ดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐและ
สภากาชาดไทย ๔) วิสาหกิจชุมชน และสหกรณฯ ดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐและสภากาชาดไทย
๕) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ และ ๖) ผ ูปวยเดินทางระหวางประเทศ บทเฉพาะกาล
5 ป กรณีปลูกกัญชา มาตรา 26/5 (1) หนวยงานของรัฐและสภากาชาดไทย ไดแก ๑) มหาวิทยาลัยของรัฐ
มีหนาท่ีศึกษาวิจัยหรือ จัดการเรียนการสอน ทางการแพทย เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตร
๒) โรงพยาบาลมีหนาท่ีใหบริการทางการแพทย เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร ๓) กรมวิชาการเกษตรมีหนาท่ี
ใหบริการทางเกษตรกรรม เพ่ือประโยชนทาง การแพทยหรือเภสัชกรรม ๔) สํานักงาน ป.ป.ส. มีหนาท่ีในการ
ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด มาตรา 26/5 (2) ผูประกอบวิชาชีพ ไดแก แผนไทยและแผน
ปจจุบัน มาตรา 26/5 (3) มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีการเรียนการสอนดานการแพทยหรือเภสัชกร ท่ีมีหนาท่ี
ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอน ทางการแพทย และเภสัชศาสตร มาตรา 26/5 (4) เกษตรกรท่ีรวมกัน
เปนวิสาหกิจชุมชนและสหกรณการเกษตร การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนท่ีตองการปลูกกัญชา 1) ตองมี
สัญญากับหนวยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาฯ และหนวยงานดังกลาวไดรับอนุญาตจากสํานักงาน อ.ย.
2) นําสัญญากับหนวยงานขางตนมายื่นขอเพ่ิมกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ ท่ีวิสาหกิจ
ชุมชนจดทะเบยีน ใครมีกัญชาไวในครอบครอง ไมตองรับโทษ ถามาแจงการครอบครองตอ สํานักงาน อ.ย. กรณี
ในกรุงเทพมหานคร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกรณีอยูในตางจังหวัด ภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2562
หลักการใชกัญชาทางการแพทย ตองปลอดภัยตอผูปวย ตองเปนประโยชนตอผูปวย ตองไมมีผลประโยชน
แอบแฝง การใชกัญชาทางการแพทยอยางปลอดภัย โดยแพทยตองผานการอบรมจากหลักสูตรท่ีกระทรวง
สาธารณสุขรับรอง สถานพยาบาลท่ีใหการรักษาจะตองข้ึนทะเบียนกับ อ.ย. ตองรูท่ีมาของแหลงผลิตภัณฑและ
ไดรับการรับรองจาก อ.ย. เพ่ือใหม่ันใจถึงความปลอดภัย ปญหาท่ีพบ คือ ๑) มีผูถูกจับกุมเพ่ิมข้ึนบางสวน
ผูถูกจับกุมเกิดจากความเขาใจผิดคิดปลูกได/ครอบครองได/เสพไดเสรี เนื่องจากไดรับขาวสารในทางท่ีผิด
จากบุคคลบางกลุม 2) มีผูไดรับผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑจากกัญชาท่ีเขารักษาในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน
โดยใชผลิตกัญชาไมไดมาตรฐาน/ขนาดการใชไมเหมาะสม/ใชกับโรคท่ีไมจําเปนตองใช

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายจตุชัย มณีรัตน) สืบเนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลหลัก 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ขอท่ี 4 ใหเรงศึกษาวิจัยการใชเทคโนโลยีกัญชา
กัญชง พืชสมุนไพรเพ่ือใชประโยชนทางการแพทย และอุตสาหกรรมทางการแพทย โดยมีเปาหมายเพ่ือสราง
เศรษฐกิจและรายไดใหกับประชาชน ซึ่งวิธีการจะตองกําหนดกลไกการทํางานท่ีรัดกุม และไมใหเกิดผลกระทบ
ทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกลาวไววาจะนํากัญชา
มาใชประโยชนทางการแพทยเทานั้น ไมใชในเรื่องของสันทนาการ ชวยในเรื่องของเศรษฐกิจ เพ่ือลดรายจาย

เพ่ิมรายได ใหมี ...
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เพ่ิมรายได ใหมีสุขภาพแข็งแรง จะมีการควบคุมอยางเครงครัด ในสวนของจังหวัดเชียงใหม พบวา โรงพยาบาล
ในจังหวัดเชียงใหมและเครือขายไดรายงานวา พบผูปวยท่ีเขารับการรักษาในหองฉุกเฉินกรณีใชน้ํามันกัญชา
วันละหลายราย เนื่องจากผลขางเคียง ขณะนี้ยังไมมียาตานพิษกัญชา การรักษายังตองใชวิธีประคับประคอง
อาการ รวมกับการใหประวัติท่ีชัดเจนจากญาติ ยังไมพบผูเสียชีวิตจากการใชน้ํามันกัญชา สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมไดมีการอบรมใหความรูและทําความเขาใจเก่ียวกับน้ํามันกัญชาแกเจาหนาท่ีสาธารณสุขและ
อสม. ผานชองทางตาง ๆ กัญชาไมสามารถรักษาโรคไดทุกโรค ตองผานการควบคุมจากแพทยท่ีผานการอบรม
จากกระทรวงสาธารณสุขมาแลวเทานั้น รวมถึงแพทยแผนโบราณและแพทยพ้ืนบานตองผานการอบรมจาก
กระทรวงสาธารณสุขมาแลวเชนกัน โดยใหใชตํารับท่ีกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตเทานั้น ปจจุบันมี 5 ตํารับ

ผู แทนสํ านักงาน อัยการจั งหวัด เ ชียงใหม (นายภาณุ  ขวัญยืน )
ขอสอบถามสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหมวา ปจจุบัน
มีความพรอมในการตรวจพิสูจนการเสพกัญชามากนอยเพียงใด หลาย ๆ คดีท่ีพบจะตองมีการสงตัวอยาง
ปสสาวะไปตรวจท่ีสวนกลาง ซึ่งผลการตรวจลาชาจนใกลจะหมดเวลา

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายจตุชัย มณีรัตน) ขณะนี้เรามี
ชุดตรวจแตขออนุญาตตรวจสอบขอมูลกอนวามีการกระจายชุดตรวจไปยังพ้ืนท่ีในระดับใด

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมประสานสํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหมเรื่องของชุดตรวจ
ดังกลาวดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.1๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู อํ านวยการกลุ มงานอํานวยการ สํ านักงานจั งหวัด เ ชียงใหม
(นางสาววิราชินี คําชมภู) ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวา ในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงประจําปพุทธศักราช
๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดมีมติเห็นชอบการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทรท่ี 12 สิงหาคม ๒๕๖๒ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคและ
ในตางประเทศ ขอเชิญชวนหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการ ดังนี้ ๑) กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2562 โดยการประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง บริเวณดานหนาสํานักงาน ประดับธงชาติไทยรวมกับ ธงตรา-
สัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. (ตามลําดับ)
พรอมประดับผาระบายสีเหลืองและผาระบายสีฟาบริเวณรั้วสํานักงาน รวมท้ัง ประดับไฟบริเวณสํานักงาน
และถนนสายสําคัญใหสวยงาม ระหวางวันท่ี 5 – 19 สิงหาคม 2562 จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณสํานักงานตามท่ีพิจารณาเห็นวาเหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โตะหมูบูชา สมุด
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ําเงิน พรอมโตะและเกาอ้ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สําหรับบุคลากร
ในสังกัดและผูมาติดตอราชการไดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหวางวันท่ี 5 – 19 สิงหาคม ๒๕๖๒
รวมท้ัง มอบหมายเจาหนาท่ีคอยดูแล ตรวจสอบใหอยูในสภาพเรียบรอยและจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพร

ไวท่ีสํานักงานเม่ือ ...
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ไว ท่ีสํานักงานเม่ือเสร็จพิธีฯ ประชาสัมพันธเชิญชวนบริษัท หางราน และประชาชนในจังหวัดประดับ
พระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง บริเวณดานหนา
อาคารสํานักงานและท่ีพักอาศัย พรอมประดับธงชาติไทยรวมกับธงตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. (ตามลําดับ) รวมท้ัง ประดับไฟบริเวณอาคารสํานักงาน
และท่ีพักอาศัย ใหสวยงามระหวางวันท่ี 5 – 19 สิงหาคม ๒๕๖๒ ผานชองทางการประชาสัมพันธของ
หนวยงาน ๒) กิจกรรมในวันจันทรท่ี 12 สิงหาคม 2562 จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันจันทรท่ี 12 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญชวนสวนราชการและภาคเอกชน
เขารวมพิธีและกิจกรรมท่ีสําคัญ ดังนี้ เวลา 07.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล ณ หองโถง
ดานหนาอาคารศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 09.00 น.
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หองนิทรรศการ 3 ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาตเิฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 10.00 น. พิธีลงนามถวายพระพร-
ชัยมงคลเนื่ องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ าสิ ริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ เรือนรับรอง พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ตําบล
สุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง จิตอาสา
พัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือถวายพระราชกุศล และเวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีถวาย
เครื่ องราชสักการะและจุด เ ทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ หองนิทรรศการ 3 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สําหรับ
อําเภอดําเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกลาวตามท่ีพิจารณาเห็นวาเหมาะสมหรือตามแนวทางท่ีเคยปฏิบัติ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.1๒ สรุปผลการจัดงาน Lanna Expo 2019
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(นางศิริพร รือเรือง) สรุปผลการจัดงาน Lanna Expo 2019 ระหวางวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ถึงวันท่ี ๗ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา กลุมกิจกรรม
Lanna Handicraft ยอดการจําหนายสินคา 3,738,554 บาท Northern Thailand Food Valley ยอดการ
จําหนายสินคา 7,283,872 บาท ยอดการสั่งซื้อ 21,000,00 บาท Food Truck ยอดการจําหนายสินคา
422,27๙ บาท OTOP ยอดการจําหนายสินคา 14,988,616 บาท ยอดการสั่งซื้อ 699,900 บาท อาหารและ
เครื่องดื่ม ยอดการจําหนายสินคา 8,011,935 บาท Lanna Travel Mart ยอดการจําหนายสินคา
3,036,784 บาท Health Hug Herb ยอดการจํ าหน ายสินค า 2,954,056 บาท ยอดการสั่ งซื้ อ
302,000 บาท Halal on Silk Road ยอดการจําหนายสินคา 371,550 บาท ผาพ้ืนถ่ินลานนาและ
กลุมชาติพันธุ ยอดการ จําหนายสินคา 3,942,495 บาท กาดหม้ัวพ้ืนเมือง ยอดการจําหนายสินคา
754,685 บาท ขวงผญาลานนา ยอดการจําหนายสินคา 3,225,247 บาท Royal Project ยอดการ
จําหนายสินคา 844,861 บาท ลานนารวมใจ พัฒนาอาชีพ (กรมราชทัณฑ) ยอดการจําหนายสินคา
140,000 บาท ยอดการสั่งซื้อ 8,000 บาท รวมท้ังสิ้น ยอดการจําหนายสินคา 49,705,934 บาท
ยอดการสั่งซื้อ 22,009,900 บาท

ประธานในท่ี ...
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ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ประเด็นสําคัญ คือ ภาพรวมการจัดงานลงทุน ๒๖ ลานบาท ยอดซื้อขายท้ังหมดประมาณ
๗๐ ลานบาท มีสวนตาง ๕๐ ลานบาท ซึ่งรวมตนทุนสินคาและบริการดวย ความสําคัญ คือ การกระจายการ
พัฒนาไปสูประชาชนท่ัวไป ไดแก ท่ีพัก โรงแรม อาหาร ภาพรวมอยูในเกณฑท่ีดี มีตลาด มีการซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยน และเกิดนวัตกรรมการซื้อขาย เรียนรู ตองขอบคุณสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ภาคบริการตาง ๆ ทําใหคนซื้อติดใจ
กลุม OTOP ท่ีคัดสรรแลว ปตอไปตองทําใหดีกวาปท่ีผานมา พยายามยกระดับใหไดมาตรฐาน expo
ระดับภาค ระดับประเทศ ขอบคุณสื่อมวลชนท่ีประชาสัมพันธขาวสาร ดานวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ นําเสนอ
ไดดี ขอบคุณสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ท่ีอํานวยความสะดวกดานสถานท่ีจัดงาน
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2562

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
7 สิงหาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา

สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พบปะประชาชน ครั้งท่ี 9

วัดกาดฮาว หมูท่ี 4
ตําบลสะลวง  อําเภอแมริม

12 สิงหาคม 2562 การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน-ี
พันปหลวง

07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล หองนิทรรศการ 3
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

10.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เรือนรับรอง
พระตําหนักภูพิงค-
ราชนิเวศน

๑๑.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแมขาเพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศล

ณ คลองแมขา
บริเวณภายในหมูบาน
เอ้ืออาทร (ปาตัน)
อําเภอเมืองเชียงใหม

19.00 น. พิธีถวาย ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย

พระพรชัยมงคล
หองนิทรรศการ 3
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

22 สิงหาคม 2562 10.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พบปะประชาชน ครั้งท่ี 10

บานมอนเงาะ
ตําบลเมืองกาย
อําเภอแมแตง

2๖ สิงหาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 8/2562

หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

28 สิงหาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ

5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา)
-

5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
-

5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) รัฐบาลแจงใหลดธงครึ่งเสา ตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 รวม

3 วัน เนื่องดวยประธานาธิบดีตูนิเซียถึงแกอสัญกรรม
2) การสวม เสื้ อสี เหลือ งตาม ท่ีรั ฐบาลได เชิญชวนให สวมใส เสื้ อสี เหลือ ง

เพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ในชวงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะครบกําหนดในวันท่ี
31 กรกฎาคม 2562 สําหรับการประดับเข็มท่ีระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสามารถประดับตอไปได
ท้ังนี้ ขอใหประดับอยางถูกตอง และดูความเหมาะสมของเครื่องแบบท่ีประดับดวย

3) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีนโยบายใหจัดงาน CHIANGMAI SHOWCASE
โดยใหเชิญชวนสวนราชการ กระทรวง ทบวง กรม นําผลงานโดดเดนของหนวยงานมาจัดแสดงในงาน เพ่ือให
ประชาชนไดรับชม สําหรับรูปแบบการจัดงานจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง หนวยงานท่ีสนใจจะแสดงผลงาน
ติดตอไดท่ีกลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

5.4 ผูวาราชการจังหวัด ...
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5.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) จํานวน 2 เรื่อง คือ
1) ไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

จัดทําแผนจากการถอดบทเรียน เรื่องการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ซึ่งแผนจะตองเกิดผล
ในการปองกันและการเตรียมความพรอมรับมือในปหนาได

2) ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเตรียมพรอมในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาไปแลว ท้ังนี้ ในวันประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมบรรจุในวาระดวย จะไดเนนย้ําอีกครั้งหนึ่ง
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

- โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี -
บรมราชาภิเษก

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนพร กิติกาศ) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เปนประจําทุกเดือน ในระหวางวันท่ี
๑ พฤษภาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่ ง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เปนเดือนพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหวางวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม – ๑
สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีเปดโครงการ ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน กิจกรรมในงานโครงการประกอบดวย ๑) การจัดนิทรรศการและ
คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑๔ เต็นท ๒) การจัดแสดงสินคาเกษตรอินทรีย
จํานวน ๑๒ ซุม ๓) การเสวนา เรื่อง ระบบตลาดนําการเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง และหัวขอ แนวทางการ
ดําเนินงานโครงการเกษตรวิชญา และ ๔) ฐานเรียนรูดานการเกษตร จํานวน ๘ ฐาน ไดแก ฐานเรียนรูดานการ
พัฒนาท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูง ฐานเรียนรูดานการปลูกไมผล/ไมยืนตนบนพ้ืนท่ีสูง ฐานการเรียนรูดานการปลูกพืชผัก
ฐานเรียนรูดานการปลูกไมดอกและไมประดับ ฐานเรียนรูดานการเลี้ยงสัตว ฐานเรียนรูประมงบนพ้ืนท่ีสูง
ฐานเรียนรูดานการบัญชีและการสหกรณ และฐานเรียนรูการปลูกขาวไรและธัญญาพืชบนพ้ืนท่ีสูง
มติท่ีประชุม รับทราบ
ประชุมเลิกเวลา 12.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี  คําชมภู)

ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ




