
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2561

วันพฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม 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. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
10. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นางสาวธนพร เหมแกว (แทน) หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
15. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด
19. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
20. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
21. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
22.นางสาวอัจฉรา ...
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22. นางสาวอัจฉรา คํามูล (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

อําเภอ
23. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
24. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
25. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
26. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
27. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
28. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
29. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภอแมริม
30. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
31. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
32. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
33. นายธวัฒน จิตตกาวิน (แทน) นายอําเภอพราว
34. นายพิพัฒน เบาหัวดง (แทน) นายอําเภอฝาง
35. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
36. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
37. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง
38. นายอนุพงษ ใหมพรหม (แทน) นายอําเภอสันปาตอง
39. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
40. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
41. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
42. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
43. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
44. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
45. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน
46. นางสลีลญา คําภาแกว (แทน) นายอําเภอดอยหลอ
47. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
48. นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
49. พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
50. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
51. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
52. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม

53. ร.ต.อ.อรรถชัย ...
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53. ร.ต.อ.อรรถชัย ไตรจักร (แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
54. พ.ต.อ.ชัยรัตน รัตนาธรรมวัฒน ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
55. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
56. นายปโยธร ปงใจ อัยการจังหวัดเชียงใหม
57. นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
59. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
61. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
62. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย เชียงใหม
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
64. นายทรงวิทย ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
65. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
66. พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสําราญ (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
67. นางเรไร รักศิลปกิจ (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
68. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
69. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
70. พ.ต.ศุภชาติ ศุภสาร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
71. พ.อ.ดํารงค คงเดช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
72. ร.ต.ภูมิพิทักษ วนันตฤทธิ์กุล (แทน) ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี 3
73. ร.ท.ภูวดล วงศาโรจน (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
74. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
75. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
76. พ.อ.หญิง ทิพทพัฒนา เอมะสุวรรณ (แทน) หัวหนาสวนบังคับการศูนยพัฒนาปโตรเลียม

ภาคเหนือ
77. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
78. พ.ต.บุรฉัตร ภูนาเมือง (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
79. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
80. นายนิพนธ นิลพันธุ (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
81. นางสาวนิศารัตน กันทะวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

82. นายวิรัช...
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82. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
83. นางสาวปยาภา บุญสง (แทน) สรรพากรภาค 8
84. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์ (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
85. นายพูนพล วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
86. นางสาวกนกพร มงคลปญญา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม

87. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
88. นางชลิดา พันธกระวี ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
89. นางมนทิรา เชิดชู นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
90. นายเอนก เพ็ญชรี (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
91. นางสาวนันทธนัษฐ สืบเพ็ง (แทน) ผูจัดการอาวุโสสาขาเชียงใหม ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
92. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
93. นายชุมพล วงคคําจันทร (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
94. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน) ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
95. นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม / นายทะเบียนธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือเขต 1
96. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
97. นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
98. นางรุงเพชร สุมิตนันท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
99. นางสาวปยา เบญจศิวกร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
100. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
101. นางสาวกัญญวราพร เมืองจอ (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
102. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
103. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
104. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
105. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
106. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม

107. นางวัชรียา...
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107. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
108. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
109. นายสุรพล ปุสุรินทรคํา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
110. นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
111. นางสาวจุฑาทิพย เทพบุญ (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
112. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวดัเชียงใหม
113. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
114. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
115. นายชัยเดช จันทรศิริรัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
116. นางสุพัตรา จีรัตน (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
117. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
118. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
119. นายวุฒิชัย คําดี (แทน) ปศุสัตวเขต 5
120. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
121. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
122. นายนเรศ หาญพิทักษกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 1
123. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
124. นางสุจารีย พิธร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
125. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

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

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
127. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
128. นางสาวศรีสกุล ทําดี (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
129. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม
130. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม
131. นายสงศักดิ์ คําชัยลึก (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
132. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
133. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
134. นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
135.นางรัตนาภรณ ...
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135. นางรัตนาภรณ กัญญาราช ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
136. นางสุภมาส ลีลารักษสกุล (แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม
137. นายเมธี เขียวออน (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
138. นายกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
139. นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
140. นายนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
141. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
142. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
143. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
144. นายปยะพงษ ประพันธวัฒนะ (แทน) ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
145. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
146. นายราเชนทร ภุมมะภูมิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
147. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
148. นายวิทยา สิงหคํา (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
149. นายศราวุธ คําภีระ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
150. นางสาวเยาวนารถ โกพลรัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง / (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1

หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
151. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
152. นายขจรต รัตนบุรี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
153. นายเกรียงไกร บรรเรียนกิจ (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
154. นางสีพรรณ ลักขณาวงศ (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
155. นางสาวชฎาธช จันทนพันธ (แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมวอฟตแวร

แหงชาติ สาขาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
156. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
157. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
158. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
159. นายวัชระ ปมแปง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง

160. นางสาวณิชาพร...
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160. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
161. นายสิงหโต ปลาเงิน (แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
162. นางฉออน สวยรูป ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม
163. นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
164. นางชญานี หวลทรง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
165. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
166. นางสาวทิพาภรณ กันทะธง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
167. นายภูชิชญ จารุวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
168. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
169. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
170. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
171. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
172. นางสาวก่ิงกอย นอยสะปุง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19

เชียงใหม
173. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
174. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
175. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
176. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม
177. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
178. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม /

(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
179. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
180. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
181. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
182. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
183. นายไพโรจน เดชะบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
184. นางชนากานต ...
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184. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

185. นางพิมพ์ิลภัส กูลนรา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

186. นางมงคลทิพย บุญสันท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม

187. นายพิษณุ พินิจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

188. นายนนท เปงวงศ (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
189. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
190. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
191. นายสุดเขต สกุลทอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
192. นายภาคภูมิ ทะนุดี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
193. นายสุกิตติ วีเปลี่ยน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
194. รศ.ศีลศิริ สงาจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
195. นายวรเวช จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
196. นางยุพิน คําปน ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัด

เชียงใหม
197. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
198. นางมาลินี วรรณวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
199. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
200. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
201. นพ.วรัญู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
202 นายธรรมรัตน บุญสูง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม
203. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
204. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
205. นายทวี เรืองโฉม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
206. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
207 นายกําพล ใหลมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
208. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

209. นายสันธนะ...
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209. นายสันธนะ ตันติวิท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรเขต 3

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

เชียงใหม
213. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เขต 9 เชียงใหม

214. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
215. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
216. นางสาวประกายแกว รุงเรืองศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
ภาคเอกชน
217. นายวโรดม ปฎกานนท (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
218. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
219. นายพิศาล พันธุเสนีย (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
220. นายธัชพล อภิรติมัย (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
221. นายฐิติ อินทะพันธุ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
222. นายธงชัย อัปการัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
223. นายทินกร อุตตะมะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
224. นายธนวัฒน ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
225. นายศุภกฤษณ จันทรศุภเสน (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
226. นายปริญญา เพ็ชรมาก ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม
227. นายชูเกียรติ จันโททัย (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
228. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
229. นายสุดเขต ตัณทเจริญรัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
230. นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์ ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
231. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย

จํากัด (มหาชน)
สํานักพระราชวัง
232. นายพิบูลย สุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

ผูเขารวมประชุม
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ผูเขารวมประชุม
233. นายอัคคสัจจา ดวงสุภาสิญจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
234. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
235. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
236. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
237. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
238. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
239. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
240. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
241. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผูสื่อขาว MCOT
242. นายอภิชาติ เฮงพลอย เจาหนาท่ีสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพนัธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ (Infographics) หวงเดือนสิงหาคม
2561 โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

3.1 การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน จํานวน 28 กองทุน (สํานักงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) ใหแก  อําเภอเมืองเชียงใหม สารภี สันทราย ดอยสะเก็ด สันกําแพง
แมริม แมแตง พราว เชียงดาว ฝาง แมอาย หางดง สันปาตอง จอมทอง แมแจม สะเมิง  ฮอด อมกอย
ดอยเตา ไชยปราการ แมวาง แมออน ดอยหลอ กัลยาณิวัฒนา  เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมือง-
แมเหียะ  แหงละ 1 กองทุน  และอําเภอเวียงแหง จํานวน 2 กองทุน

3.2 การมอบประกาศนียบัตรใหแกครู OTOP และผูปฏิบัติงานโรงเรียน OTOP จํานวน 18
ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) ใหแก นายนริศ บุญสถิต นายสนิท บุญแลน นางปญจลักษณ
ธนพงศชนัย  นางทิพยสุคนธ  จันทรตะ  นางมนธิรา พวงแกว นางพชรพร  เกราะกระโทก นางสมศรี ทองคํา
นางฟองนวล เจริญศิริวรกุล  นายฐิติกร ใจดี นายชาญชัย ปญโญสุข นายยรรยง คํายวง  นางสาวแสงระวี
มะเทวิน  นางสุภิญญ  อูปธรรม นายคมณัฐษริชญ สุวิชัย  นางศรีสมร วรรณใหม  นางทัศนันท ธนัญชัย
วาท่ีรอยตรี ชัยณรงค บัวคํา  และนางสาวรุงอรุณ  หงษทอง

3.3 การมอบเกียรติบัตรแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ราย (สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) ใหแก

1) ประเภทแมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม จํานวน 3 ราย ไดแก นางจินตนา แทนงาม
อําเภอดอยสะเก็ด  นางสุรดา ประดับรัตน อําเภอสันกําแพง  และนางปาริฉัตร ปญญาปอ อําเภอเวียงแหง

2) ประเภทแมของลูกผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ จํานวน 1 ราย ไดแก
นางลัดดา  พูลทอง  อําเภอจอมทอง

3) ประเภท ...
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3) ประเภทแมผูมีความมานะอดทนขยันหม่ันเพียร จํานวน 1 ราย ไดแก นางวรรณา
ฉัตรเงิน  อําเภอแมริม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม  จํานวน 2 ทาน คือ
4.1 นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ

ตําแหนงปจจุบัน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองถ่ินจังหวัดลําปาง

4.2 รองศาสตราจารย ศีลศิริ   สงาจิตร
ตําแหนงปจจุบัน ผูปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา
ตําแหนงเดิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (พิษณุโลก)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) แจงตอท่ี

ประชุม ดังนี้
1) การดูแลบุคลากรในองคกร ขอใหใชหลักธรรมาภิบาลทําใหถูกตอง โปรงใส คํานึงถึง

ประโยชนสวนรวม และการมีสวนรวมของบุคลากร จะทําใหเปนเกราะปองกันตัวเรา สามารถทํางานไดอยาง
เรียบรอย และสําเร็จลุลวงดวยดี

2) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประเด็นคือ จะทําอยางไรท่ีจะดําเนินโครงการนี้ใหแลว
เสร็จ ในกิจกรรมยอยมีหลายกิจกรรม เชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมูบานละ 200,000 บาท โครงการ
ชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี เปนตน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมูบานละ 200,000 บาท
จะตองเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 กันยายน 2561 ขณะนี้เบิกไดประมาณรอยละ 60 ไดแจง
นายอําเภอไปแลววาตองอนุมัติใหแลวเสร็จ ถูกตองตามระเบียบและอยาใหมีการทุจริตเกิดข้ึน รวมถึงอยาให
มีประเด็นเรื่องความผิดพลาดและพ่ีนองประชาชนไดรับความเดือดรอน

3) เรื่องอุทกภัยในชวงท่ีผานมาเม่ือเปรียบเทียบปริมาณฝนกับป ท่ีผานมาถือวา
ใกลเคียงกัน ภัยท่ีเกิดข้ึนท่ีผานมาไมรุนแรง จะมีบางท่ีเกิดน้ําทวม น้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม
แตไดรับการดูแลอยางดีจากนายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระยะนี้ยังอยูในชวงฤดูฝน ขอฝาก
ทุกหนวยงานเฝาระวังภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะผูเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ี จํานวน 99 แหง พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
มาก ๆ จํานวน 280 แหง เปนพ้ืนท่ีเขาสูงชันและพ้ืนท่ีท่ีมีการทําลายปา การปองกันอุทกภัยมีหนวยงาน
ภายนอกมาชวย ขอขอบคุณสํานักทางหลวงท่ี 1 อําเภอดอยสะเก็ด และหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีอํานวยการ
แกไขปญหาถนนสายดอยสะเก็ด-เชียงรายใหสามารถใชงานไดในเวลา 48 ชั่วโมง ถนนสายดังกลาวกําลัง
กอสรางเปนถนน 4 ชองทาง ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร สําหรับแนวโนมน้ําท่ีจะทวมพ้ืนท่ีอําเภอ
หางดงขอขอบคุณนายอําเภอหางดง  สํานักงานชลประทานท่ี 1 และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขาไปดูแล
และจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ําทําใหอําเภอหางดงผานพนวิกฤตน้ําทวมไปไดในครั้งนี้

4) กระเทียม ขณะนี้มีกระเทียมคงเหลืออยูประมาณ 16,000 ตัน แหลงระบาย
กระเทียมมีขอจํากัดมาก โดยเฉพาะโรงงานท่ีทําน้ําพริกตาง ๆ มียอดสั่งซื้ออยูแลว จังหวัดเชียงใหม
ไดมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดเชียงใหมในการแบงพ้ืนท่ีจําหนายกระจายกระเทียมไปยังจังหวัดตาง ๆ ขอความรวมมือ

ธนาคาร ...
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ท่ีผานมาไดมีโอกาสไดพูดคุยกับรองผูอํานวยการใหญ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดขอความรวมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรชวยกระจายกระเทียมไปยังสาขาตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหมและสาขาในภูมิภาค ซึ่งเปน
ความพยายามโดยเฉพาะการหาตลาดในการจัดจําหนาย เชน ตลาดไทย ตลาด 4 มุมเมือง ขอใหสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหมเจาะตลาดท่ีกรมการคาภายใน ตองมีการวางแผน จัดใหมีตลาดจําหนายกระเทียม
ท้ังหมดเปนความพยายามแตตองคอยเปนคอยไป เพราะปริมาณกระเทียมคงคางมีจํานวนมาก ขอความ
รวมมือสวนราชการตาง ๆ ชวยสั่งซื้อกระเทียมเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับเกษตรกร ถาหนวยงานรับซื้อ
หนวยงานละ 100 กิโลกรัม หรือซื้อมากนอยตามอัตรากําลังของบุคลากร แมจะระบายกระเทียมไดไมมาก
แตทําใหเกษตรกรรูสึกวาสวนราชการไมทอดท้ิง  ขณะนี้เกษตรกรเดือดรอนเนื่องจากราคากระเทียมตกต่ํา
ราคากิโลกรัมละ 15 – 20 บาท ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการไดชวยซื้อกระเทียม ท้ังนี้ ไมไดบังคับ
ตามแตจะพิจารณาเห็นสมควร

5) เรื่องการเตรียมการเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้สวนกลางใหเตรียมจัดซื้อจัดจาง หมายความวาตอนนี้ผานวาระท่ี 1 ไปแลว
กรอบบัญชีงบประมาณใหแตละหนวยราชการเตรียมจัดซื้อจัดจางในภารกิจหนาท่ีท่ีเปนงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนรางพระราชบัญญัติ แตสวนกลางสั่งการมาใหมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจางได เพียงแต
อยาเพ่ิงลงนามในสัญญา จะลงนามตอเม่ือมีใบจัดสรรเรียบรอยแลว ขอใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
ชวยชี้แจงในโอกาสตอไป งบพัฒนาจังหวัดมีขอจํากัดอาจจะตองปรับในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เม่ืองบประมาณสงมาแลว
ตองเรงดําเนินการใหถูกตอง ขอใหจัดเตรียมตั้งแตวันนี้จะไดจัดซื้อจัดจางไดอยางรวดเร็ว เม่ือถึงตนเดือน
ตุลาคมงบประมาณสงมาแลวสามารถลงนามในสัญญาไดทันที และจะทราบวามีเงินงบประมาณคงเหลือ
เทาไร จะไดนําเงินนั้นไปใชใหเกิดประโยชนตอไป หนวยงานราชการ หนวยงานตามภารกิจ สวนใหญจะมี
เงินงบประมาณคงเหลือ ถาเปนงบพัฒนาจังหวัดขอใหคิดโครงการไวรอ เพ่ือจะสามารถดําเนินการไดทันที
ทํางานแลวเสร็จหมดปญหาในการจัดซื้อจัดจางท่ีเบิกจายเงินงบประมาณลาชา จังหวัดเชียงใหมในภาพรวม
งบปกติเบิกจายอยูในลําดับกลาง ๆ อยูในเกณฑท่ีดี งบพัฒนากลุมจังหวัดอยูลําดับทาย ตองพิจารณาวา
เราอยากอยูลําดับทายทุกปอีกหรือไม การแกไขไมยากขอใหใชวิธีท่ีแจงไวขางตน ชวยกันพิจารณาและ
เนนย้ํามากท่ีสุด คือ งบพัฒนาจังหวัดท่ีจะลาชามักจะขอโครงการรวม ๆ กัน พอไดเงินมาจะลาชาไมมีการเก็บ
รายละเอียดรายการ ไมบอกถึงความคุมคา ความลาชาทําใหเปนปญหาในการปฏิบัติ

6) โครงการ Chiang Mai Forum Smart City คุยกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
การเปน Smart City นั้น เปนนโยบายของรัฐบาลซึ่งกําหนดไวในระยะท่ี 1 จํานวน 7 จังหวัด โดยมีจังหวัด
เชียงใหมเปน 1 ใน 7 จังหวัด กําหนดเริ่มตน 2 แหง คือ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และถนนนิมมานเหมินท
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมดูจากการนําเสนอถือวาดีมาก ถานํามาขยายผลไปยังสวนเก่ียวของและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ
จะเปนประโยชน การขยายผลเรื่อง Smart City ดูแลเรื่องการประหยัดไฟฟา ดูแลสิ่งแวดลอม ใชเทคโนโลยี
Education เพ่ือควบคุมในการจัดรถบริการ รถไฟฟา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมซื้อของไมตองใชเงิน
ใชมือถือเพียงอยางเดียว ขอใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมนําไปขยายผล มีการพัฒนา และขยายผลไปยังพ้ืนท่ี
ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหมเทาท่ีจะสามารถดําเนินการได  สําหรับพ้ืนท่ีนิมมานเหมินทจะมีการพัฒนา
ขอใหเทศบาลนครเชียงใหมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีชวยกันดูแล หลักสําคัญของ Smart City

คือ 1) พัฒนา ...
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คือ 1) พัฒนาแลวประชาชนมีความสุข  และ 2) พัฒนาโดยการมีสวนรวม  องคประกอบ Smart City
มี 6 ดาน คือ 1) Smart เรื่อง พลังงานประหยัด 2) Smart เรื่อง Living คือ คนอยูแลวมีความสุข หมูบาน/
ชุมชนดี ถนนหนทางดี สะอาดเรียบรอย 3) Smart เรื่อง Building คือ อาคารเรียบรอย ถูกตอง มีการตกแตง
ท่ีสวยงาม 4) Smart เรื่อง วัฒนธรรม 5) Smart เรื่อง การขนสง และ 6) Smart Education ใหประชาชน
เขาถึงการศึกษา มีระบบ WIFI ท้ัง 6 เรื่องนี้ อาจจะทําทีละเรื่องก็ได สิ่งนี้เปนนโยบายของรัฐบาลท่ีขับเคลื่อน
ท้ังประเทศแตระยะแรกมี 7 จังหวัด จึงขอแจงใหทราบวาจังหวัดเชียงใหมอยูในสวนของการขับเคลื่อน
ในนโยบายของรัฐบาล ขอใหทุกคนตั้งใจและขยายผลเทาท่ีจะทําได พ้ืนฐานท่ีแทจริงของ Smart City คือ
สิ่งแวดลอมตองดี สะอาด สวยงาม เปนหลักพ้ืนฐาน  ถาไดรับอนุมัติโครงการ Smart City ไดรับเงินอุดหนุน
จาก BOI และสิทธิประโยชนตาง ๆ ภายในตนเดือนตุลาคมจะมีการประชุมเรื่องการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
เปนเมืองสุขภาพ จะมีการพูดคุยกันวาจะทําใหจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองสุขภาพรองรับผูสูงอายุ รองรับดาน
การแพทย เชื่อมโยงการพัฒนาดานการขนสง การพัฒนาดานความปลอดภัย และการทองเท่ียวตามมา
การขนสงแผนงานหลักมีอยูแลว คือ สนามบินแหงท่ี 2 ซึ่งอยูในระหวางตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ
การจัดบริการรถโดยสารเนื่องจากปจจุบันประชาชนยังใชบริการนอย รถรางไฟฟาใตดินเปนงานของ
สํานักนโยบายและแผน (สนผ.)

7) เรื่องไขหวัดใหญ ขณะนี้ไขหวัดใหญเปนกันมาก วันนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมมาใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ  และขอใหทุกทานดูแลคนในครอบครัวถามีโอกาสขอใหไปฉีด
วัคซีนไขหวัดใหญปองกันดวย

8) การจัดงานประจําปจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 – 8 มกราคม
2562 ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม มีประเด็นฝากไว 2 เรื่อง คือ 1) ขอใหสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมวางแผนปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีจัดงานฤดูหนาวฯ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม
จะของบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนท่ีแหงนี้ เพราะเห็นวาท่ีผานมาหนึ่งปใชประโยชนของพ้ืนท่ีเพียงแค
12 วัน จึงเกิดแนวความคิดท่ีวา ทําไมไมปรับปรุงพ้ืนท่ีแหงนี้ใหเปนสถานท่ีบริการประชาชน เปนพ้ืนท่ี
นันทนาการหรือเปนพ้ืนท่ีสีเขียว ซึ่งเปนเรื่องของ Smart City และ 2) ภายในเดือนกันยายน 2561
ใหเตรียมเรื่องแผนงานโครงการใหเสร็จ ใหพิจารณาวาแตละกระทรวงจะชวยจังหวัดเชียงใหมในการใหบริการ
ประชาชนอยางไร หลังจากท่ีประชาชนเหน็ดเหนื่อยจากทํานาทําไรไดมีโอกาสมาจับจายซื้อของ มารับความรู
มารับบริการ ขอฝากสวนราชการทุกกระทรวงและอําเภอนําไปพิจารณาดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 กรกฎาคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 32 หนา โดยมี
นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม

หัวหนาสวน...
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หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2561 ท้ังนี้ มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม
จํานวน 2 แหง  ไดแก สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม และสถานสงเคราะหเด็กบาน
เวียงพิงค โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงานการประชุมดังกลาวแลว หนวยงานสามารถเขาไป
ดาวนโหลดรายงานการประชุมฉบับแกไขไดท่ี www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ
หัวขอยอย ประชุมหัวหนาสวนราชการ 7/2561 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครัง้ท่ี 7/2561
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) จังหวัดเชียงใหมไดรับ

งบประมาณรายจายภาพรวม จํานวน 30,628.63 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 1,990.18 ลานบาท
เบิกจายแลว จํานวน 26,713.86 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 87.22 ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ
8.78 มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 2 ของประเทศ แยกเปน

1) งบประจํา จํานวน 20,015.10 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 125.97
ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 18,632.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.36 ซึ่งมีผลการเบิกจายต่ํากวา
เปาหมายรอยละ 5.27

2) งบลงทุน จํานวน 10,613.52 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 1,864.21
ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 8,081.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.14 ซึ่งมีผลการเบิกจายต่ํากวา
เปาหมายรอยละ 11.86 มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 17 ของประเทศ

3) สําหรับงบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,845.74 ลานบาท ทํา PO แลว
จํานวน 468.09 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 2,130.49 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 74.87

หนังสือแจงเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ จํานวน 2 เรื่อง  ดังนี้
1) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปเม่ือหนวยงานของรัฐไดรับ
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ  ในรายงานงบประมาณรายจายประจําปเม่ืออนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณป 2562 รายหนวยงานสิ้นสุดแลวกอนเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เม่ือหนวยงานไดรับการอนุมัติงบแลว  งบประมาณ
เบิกแทนกัน เม่ือกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดไดตรวจสอบรายการถูกตอง และมีเงินประจํางวด
เพียงพอแลว เงินโอนเปลี่ยนแปลง เม่ือหัวหนาหนวยงานไดอนุมัติใหโอนและหรือเปลี่ยนแปลงแลว หรือ
สํานักงบประมาณไดอนุมัติแลว แลวแตกรณี

- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามข้ันตอนท่ีกําหนดในระเบียบฯ  กําหนด
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนวาจะลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือเม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณแลว
กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณสามารถยกเลิกได

บันทึกขอมูล...
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- บันทึกขอมูลในระบบ e-GP การบันทึกขอมูลในระบบ e-GP การบันทึก
ในขณะดําเนินการบันทึกขอมูลโครงการ ไมตองระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงิน แตตองบันทึก
ใหแลวเสร็จกอนลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 365 การเตรียม
ความพรอมการปฏิบัติงานในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การบันทึกรายการขอเบิก ใบสั่งซื้อสั่งจาง
(PO) การปรับหมวดรายจาย การเบิกหักผลักสง ตองบันทึกในระบบ GFMIS ใหทันภายในวันศุกรท่ี 28
กันยายน 2561

ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมจะจัดอบรมการเตรียม
ความพรอมการปฏิบัติงานในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2 รุน ๆ ละ 200 คน ในวันท่ี 17 –
18 กันยายน 2561 ณ หองประชุมหอพัก 700 ป สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.2 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และกลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 678,232,700 บาท อยูระหวางการ
กอหนี้ผูกพัน จํานวน 214,622,997.26 บาท คิดเปนรอยละ 31.64 เบิกจายแลว จํานวน
314,760,212.69 บาท คิดเปนรอยละ 46.41 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 142,826,990.05 บาท
คิดเปนรอยละ 21.06 แยกเปน

1) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
ภาคเหนือ) จํานวน 298,976,400 บาท  อยูระหวางการกอหนี้ จํานวน 144,562,992.80 บาท
คิดเปนรอยละ 48.35 เบิกจายแลว จํานวน 104,493,076.80 บาท คิดเปนรอยละ 34.95 อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 49,920,330.40 บาท คิดเปนรอยละ 16.70

2) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
จังหวัด) จํานวน 379,256,300 บาท อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 70,060,004.46 บาท
คิดเปนรอยละ 18.47 เบิกจายแลว จํานวน 210,267,135.89 บาท คิดเปนรอยละ 55.44
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 92,906,659.65 บาท คิดเปนรอยละ 24.50

ผูแทนกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางสาวอัจฉรา  คํามูล) ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณภาพรวมท่ีไดรับ จํานวน 424,048,200 บาท  อยูระหวางการ
กอหนี้ผูกพัน จํานวน 223,145,791.15 บาท คิดเปนรอยละ 52.62 เบิกจายแลว จํานวน
79,111,801.79 บาท  คิดเปนรอยละ 18.66 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 121,790,607.06 บาท
คิดเปนรอยละ 28.72 ในสวนของจังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 262,782,900 บาท
คิดเปนรอยละ 61.97 อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 144,142,791.20 บาท คิดเปนรอยละ 54.85
เบิกจายแลว จํานวน 26,868,689 บาท คิดเปนรอยละ 10.23 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน
91,771,419.80 บาท คิดเปนรอยละ 34.92

ประธานในท่ีประชุม ...
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ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
สํานักงานทางหลวงชนบทเชียงใหมชวยชี้แจงเหตุผลท่ีโครงการเบิกงบประมาณไดต่ํากวารอยละ 30

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม (นายกชกร  โงวศิริ) โครงการ
ท้ังหมดดําเนินการไดเกือบรอยละ 90 การจัดซื้อจัดจางยังไมถึงงวดจึงไมสามารถเบิกจายได มี 2 โครงการ
จะแลวเสร็จในตนเดือนกันยายนจะมีการเบิกจายท้ังหมด คาดวานาจะเบิกไดท้ังหมดในเดือนกันยายนนี้

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอจะตองไปเรงรัดดําเนินการเบิกจาย ตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน
และตองถูกตอง โดยทานตองบริหารอยาปลอยใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ี หัวหนาสวนราชการและ
นายอําเภอตองบริหารใหได ตองรูวาปญหาอยูตรงจุดไหนและจะแกไขปญหาอยางไร ในภาพรวมงบพัฒนา
กลุมจังหวัดเบิกจายไดต่ํา ในสวนของจังหวัดเชียงใหมเบิกไดรอยละ 10 คาดวาจะตองปรับปรุงองคกรใหม
ทํางานในระบบมิติใหม มิติใหมในท่ีนี้ คือ ใหจังหวัดจัดซื้อจัดจางไวกอน ลงนามตอเม่ือไดรับการอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณแลว จะทําใหการบริหารจัดการไดเร็ว จังหวัดจะตองดูใบโครงการ แบบโครงการ
การบริหารจัดการตางๆ ใหดี ทํางานตองมีความรับผิดชอบ งบประมาณจังหวดัตองคิดวาเปนภาพของจังหวัด
ผูบริหารระดับประเทศจะมีขอมูลการเบิกจายของแตละจังหวัด ดังนั้นเราจึงตองรวมมือกันอยางเต็มท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.3 ผลการพิจารณาแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม(แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562)ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ขั้นกรรมาธิการ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 29 โครงการ
งบประมาณ จํานวน 781,361,800 บาท ใหคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
พิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ลงมติเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 เห็นชอบ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาเห็น
ควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน จํานวน 19 โครงการ งบประมาณ จํานวน 383,733,600
บาท และเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ จํานวน
397,628,200 บาท คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ
คาจางเหมาบริการ คาจางท่ีปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทางไป
ตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ
เงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ันกรรมาธิการ แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนา
จังหว ัดและกลุ มจ ังหว ัดแบบบูรณาการ เม่ือวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารรัฐสภา 3

กรุงเทพมหานคร...
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กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ จํานวน 373,933,600 บาท (รวมงบบริหาร) จําแนกตาม
ผลผลิต ดังนี้ 1) การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 13,268,700 บาท 2) การพัฒนาดานการเกษตร จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ จํานวน
125,682,700 บาท 3) การพัฒนาดานการทองเท่ียวและบริการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ
118,025,800 บาท 4) การพัฒนาดานสังคม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ จํานวน 25,931,100
บาท 5) การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 66,923,200 บาท 6) การรักษาความม่ันคงและความสงบ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 14,102,100 บาท และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท
ท้ังนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2 และ 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมตึกรัฐสภา ผลการ
พิจารณาเปนประการใดจะแจงใหทราบอีกครั้ง

การเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขอใหหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ ดังนี้ 1) เตรียมความพรอมของ
โครงการ โดยใหสามารถเขาสูกระบวนการจัดหาไดทันที เม่ือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ผานวาระท่ี 2 และ 3 แลว โดยมีเงื่อนไขรอลงนามไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
มีผลบังคับใชแลว 2) เตรียมความพรอมของแบบรูปรายการ กรณีเปนโครงการกอสราง ท่ีตองมีวิศวกรรับรอง
ขอใหดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 3) เตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ โครงการ
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีตองไดรับการอนุมัติ/อนุญาต ตองไดรับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจาของพ้ืนท่ี/
หนวยงานเจาของพ้ืนท่ีกอนเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ 4) เตรียมพรอมการบริหารจัดการ
โครงการมีการบริหารจัดการเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ

ผูแทนกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางสาวอัจฉรา คํามูล) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะอนุกรรมาธิการ
ฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางท่ีปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน
หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามท่ีไดรับ
มอบหมาย (แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ) เม่ือวันท่ี 25
กรกฎาคม 2561 สรุปผลการพิจารณา ดังนี้

โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท่ีเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ประกอบดวยโครงการ จํานวน 16 โครงการ และงบบริหารจัดการกลุมจังหวัด รวมงบประมาณ
408,350,000 บาท ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดพิจารณาปรับลดงบประมาณ 20,400,000 บาท คงเหลือ
387,950,000 บาท ท้ังนี้ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กําหนดจัดประชุมเตรียมความพรอมการดําเนิน
โครงการภายใตรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ชั้น 3 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม ...
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ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ในความพรอม 4 ดาน สิ่งท่ีคิดวาสําคัญมาก ๆ คือ ความพรอมเรื่องพ้ืนท่ี โครงการใดก็ตามท่ีไป
ดําเนินการในพ้ืนท่ีปาไม ปาสงวนฯ ปาอุทยานฯ หรือพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนแลวไปเปลี่ยน การใชประโยชน
ตองขออนุญาตใชพ้ืนท่ีไปยังสวนกลาง ตองใชเวลามาก สิ่งใดท่ีไมพรอมอยาไปทําอยาไปเสนอตองดูใหดี ๆ
ตองเปลี่ยนแปลงไมอยางนั้นจะติดขัด ปลายปก็ยังทําไมไดขอฝากหัวหนาสวนราชการชวยดูเรื่องพ้ืนท่ีใหดี
ความพรอมเรื่องรูปแบบรายการ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายจายประจําปจะเครงครัดมาก ทุกโครงการ
ใหมีรูปแบบรายการ ตรวจสอบดวยวาทุกโครงการมีรูปแบบรายการครบถวนหรือยัง อยารอเงินจัดสรร
มาแลวคอยออกรูปแบบรายการตองรีบทํา ทุกทานสามารถบริหารไดขอใหชวยกันทํา ในเรื่องขอแผนพัฒนา
จังหวัด กลุมจังหวัดท่ีสวนราชการจะนําเสนอ ตองรับหลักคิดใหไดกอน ถาเปนแผนพัฒนาจังหวัดมองทุกมิติ
หรือแกไขและพัฒนาในพ้ืนท่ีไมวาเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ถาเปนแผนกลุมจังหวัดจะเนนโครงการท่ีใหญและเชื่อมโยงหลายจังหวัดไดประโยชนรวมกัน
อยางนอย 2 จังหวัด ข้ึนไป เรื่องท่ีจะเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันถาเขาใจชัดเจนเวลาเสนอ
โครงการจะไดตรงตามกรอบของแตละชอง อันไหนเปนจังหวัดเปนกลุมจังหวัด ขอรองพยายามอยาเอา
งานประจํามาเสนอ ขอใหเอาไปใชกรณีท่ีงบประมาณไมพอ หรือไมเพียงพอแตปญหายังมีอยู  ไปตอยอด
หรือไปเสริม ในสวนท่ีไมมีงบประมาณ อยาเอาไปทดแทนงบประจํา ใหไปเติม เสริม บูรณาการจะเกิด
ประโยชนมากกวา ฝากคิดโครงการท่ีเปนประโยชน  มีหลาย ๆ หนวยงานมาทํางานรวมกัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.4 นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด ฉบับทบทวนและหลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) คณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ในการครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย
หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ และวิธีการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอสรุป
ดังนี้ 1) ใหยึดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนรายสาขา/เฉพาะดานตาง ๆ และขอสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีใหความสําคัญกับแผนพัฒนาภาค ใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีการประสาน
แผนระดับพ้ืนท่ีในลักษณะ (One Plan) มุงเนนการทํางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน 2) ขอบเขต
ของแผนพัฒนาจังหวัดเปนแผนท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา 3) ใหจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยโครงการ
ของจังหวัดจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนงานท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัด และใหยึดแนว
ทางการเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณจังหวัด ตามท่ี ก.บ.ภ. กําหนด โดยจะตองมีลักษณะโครงการตามท่ี
อ.ก.บ.ภ. วิชาการ กําหนด และตองไมมีลักษณะโครงการท่ีเปนขอหาม  และ 4) ใหจังหวัดจัดสงแผนพัฒนา
จังหวัดให ก.บ.ภ. หรือแจงการไมปรับแผนฯ ให ก.บ.ภ. ภายในวันท่ี 24 กันยายน 2561 และใหจัดสง
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให ก.บ.ภ. ภายในวันท่ี 25 ตุลาคม 2561

ผูแทน...
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ผูแทนกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางสาวอัจฉรา คํามูล) สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแจงมติ
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ก. วิชาการ) ครั้งท่ี
1/2561 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดฉบับทบทวน และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชเปนแนวทางดําเนินการ
ในเบื้องตน ซึ่งปฏิทินจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ฉบับทบทวน กําหนดใหจังหวัดและกลุม
จังหวัดสงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดใหคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ภายในวันท่ี 24 กันยายน 2561 และใหสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให ก.บ.ภ.
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2561
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.5 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) เปนการโอนทรัพยสินของงบประมาณท่ีใชจายงบประมาณของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ตั้ งแต มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ทางสวนราชการยังโอนทรัพยสินไมได คือ จะโอนไดตอเม่ือมีการแจงจากสวนกลางใหโอนกอน สิ่งท่ีอยากให
หนวยงานกลับไปสํารวจ คือ ทุกสวนราชการและอําเภอท่ีไดรับงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม ป 2552
เปนตนมา ใหสํารวจตรวจสอบทรัพยสินของทาน แลวแจงมาข้ึนทะเบียนท่ีสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงไปยังทุกสวนราชการและอําเภอแลว ขอใหทุกทานสงรายละเอียดมาข้ึน
ทะเบียนทรัพยสินดวย สวนกรณีการโอนทรัพยสินเม่ือกระทรวงมหาดไทยแจงแนวทางท่ีชัดเจน
จังหวัดเชียงใหมจะแจงใหทราบ ในระยะแรกขอใหข้ึนทะเบียนทรัพยสินกอน เม่ือแนวทางกําหนดมาแลว
จะไดโอนไดทันที

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การโอนทรัพยสินใหหนวยงานใดก็ตาม ตามระเบียบฯ ทรัพยสินนั้นตองเสื่อมสภาพ หรือหมด
ความจําเปน แตในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ยกเวนใหโดยท่ีงบประมาณ
ไมวาจะเปนจังหวัดหรือกลุมจังหวัดท่ีข้ึนบัญชีเปนทรัพยสินจังหวัดหรือกลุมจังหวัดไว แลวโอนใหหนวยงาน
ตาง ๆ โดยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งยกเวนให แตพอเปน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังไมไดระบุในประเด็นนี้ ดังนั้น
ทรัพยสินท่ีคงคางอยูขอใหแตละหนวยรีบลงบัญชี มีขอสงสัยวากอนป 2552 ทําไมไมทําบัญชีใหเรียบรอย
ทําไมถึงมาทําในปนี้ซึ่งความจริงแลวภายใตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โอนไดงายกวาหากทํารายละเอียดเรียบรอย ทําใหตองไปเก็บบัญชีเกา
ตั้งแตป 2552 มารอการโอนในป 2561 เปนประเด็นฝากเปนมุมมองไว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.6 การแกไข...
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3.1.6 การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและศูนยดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) สถิติการแกไขเรื่อง
รองเรียนรองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561
รวม 3,949 เรื่อง  ยุติเรื่องแลว จํานวน 3,510 เรื่อง อยูในระหวางการดําเนินการ จํานวน 439 เรื่อง
สถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2,106 เรื่อง
เฉลี่ยเดือนละ 176 เรื่อง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561
จํานวน 2,003 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 182 เรื่อง เปรียบเทียบจํานวนสถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
รองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จะพบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขเพ่ิมข้ึน จํานวน 11 เรื่อง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.7 การแกไขปญหากระเทียมและลําไยจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม) ภาพรวม
สถานการณลําไยจังหวัดเชียงใหม ป 2561 พ้ืนท่ียืนตน จํานวน 315,121 ไร พ้ืนท่ีใหผล จํานวน
305,948 ไร ผลผลิต จํานวน 267,893 ตัน แยกเปนลําไยในฤดู พ้ืนท่ียืนตน จํานวน 220,430 ไร
พ้ืนท่ีใหผล จํานวน 211,257 ไร ผลผลิต จํานวน 137,219 ตัน  ลําไยนอกฤดู พ้ืนท่ียืนตน จํานวน
94,691 ไร พ้ืนท่ีใหผล จํานวน 94,691 ไร ผลผลิต จํานวน 130,674 ตัน ปจจุบันลําไยในฤดูเก็บเก่ียว
แลว จํานวน 126,250 ตัน คิดเปนรอยละ 92.01 คงเหลือยังไมไดเก็บเก่ียว จํานวน 10,969 ตัน
คิดเปนรอยละ 7.99 ซึ่งพ้ืนท่ีโซนเหนือเก็บเก่ียวแลวรอยละ 83.33 โซนกลางเก็บเก่ียวแลวรอยละ 96.33
และโซนใตเก็บเก่ียวแลวรอยละ 97.22 จากการสอบถามราคาลําไยเปนราคาท่ีเกษตรกรจําหนายได
การสงเสริมการขาย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมเนนการกระจายออกนอกแหลงผลิต เชน การเชื่อมโยง
ตลาดลวงหนา ระหวางแปลงใหญ/กลุมเกษตรกร กับ หางคาปลีกขนาดใหญ ไดแก บิ๊กซี/แม็คโคร/เทสโก
โลตัส/ท็อปส/เดอะมอลล ผานกลไกลประชารัฐ/สหกรณ ท่ีผานมาแปลงใหญสันปาตองไดนําลําไยไปจําหนาย
ท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไมนอยกวา 1,000 ตน แปลงใหญสารภีไดนําลําไยไปจําหนายท่ีโมเดิรนเทรด
ไมนอยกวา 600 ตัน แปลงใหญพราวสงออกลําไยไปจําหนายประเทศจีนผานผูประกอบการ ไมนอยกวา
500 ตัน และวิสาหกิจชุมชน 4 กลุม กระจายลําไยไดไมนอยกวา 1,033 ตัน

การแกไขปญหาราคากระเทียมจังหวัดเชียงใหม กระเทียมแหงคงคาง
ในพ้ืนท่ีขณะนี้รวมจํานวน 15,800 ตัน จาก 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเวียงแหง ฝาง แมแตง ไชยปราการ
สะเมิง แมอาย และเชียงดาว

สถานการณขาว พ้ืนท่ีเปาหมายในการสงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62
รอบท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ท้ังสิ้นจํานวน 413,713 ไร แบงออกเปน ขาวหอมมะลิ จํานวน 9,998 ไร
ขาวเจา จํานวน 82,996 ไร ขาวเหนียว จํานวน 319,244 ไร ขาวสี จํานวน 800 ไร ขาวอินทรีย จํานวน
675 ไร จากผลการข้ึนทะเบียนเกษตรผูปลูกขาวพบวา มีพ้ืนท่ีปลูกขาวแลว จํานวน 99,934.70 ไร
คิดเปนรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด ทําการข้ึนทะเบียนเกษตรกรไปแลว จํานวน 14,801 ราย
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2561/62 หลักเกณฑ 1) เกษตรกรปลูกขาวตั้งแตวันท่ี

1 พฤษภาคม ...
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1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2561 2) เปนผูทําการเพาะปลูก หรือเปนเจาของผลผลิตท่ีทําการปลูกและ
เก็บเก่ียวเองเทานั้น 3) เกษตรกร 1 ครัวเรือน ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2561/62 ได 1 ราย
เทานั้น และ 4) เกษตรกรตองแจงข้ึนทะเบียนการปลูกขาวหลังจากปลูกแลว 15 วันและทําการแจงปลูก
ภายใน 60 วัน เพ่ือเขาสูข้ันตอนการข้ึนทะเบียนการบันทึกผลการตรวจสอบขอมูล และยืนยันผลการ
ตรวจสอบการข้ึนทะเบียน โดยคณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบานหลังจาก
ตรวจสอบแลวจะทําการติดประกาศในพ้ืนท่ี 3 วัน เพ่ือใหชุมชนรวมตรวจสอบหากมีขอมูลทักทวงใหแจง
สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ี โครงการชวยเหลือ คาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว ป 2561
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดใหชวยเหลือเฉพาะเกษตรกรรายยอยท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมสงเสริมการเกษตร  ซึ่งจะชวยเหลือตามท่ีปลูกขาวจริงไรละ 1,500 บาท ไมเกิน 12 ไร หรือไมเกิน
ครัวเรือนละ 18,000 บาท จากปท่ีผานมาชวยเหลือไรละ 1,200 บาท ไมเกิน 10 ไร โดยใหเกษตรกร
ผูปลูกขาวนาปฤดูกาลผลิตป 2561 แจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตอสํานักงานเกษตร
อําเภอในพ้ืนท่ี

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) ราคากระเทียม (เฉลี่ย)
จังหวัดเชียงใหม ป 2560/61 ต่ํากวาปท่ีผาน ๆ มา กระเทียมสดเก็บเก่ียวเสร็จเรียบรอยแลวในเดือน
เมษายน  ขณะนี้กระเทียมแหงคละราคากิโลกรัมละ 12-15 บาท  มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการ
กระเทียมจังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-สิงหาคม 2561 มาตรการท่ี 1
การกระจายผลผลิต 25,554.94 กิโลกรัม ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2561 มูลคารวม
จํานวน 1,235,362.80 บาท  มาตรการท่ี 2 โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม เกษตรกรไดรับ
อนุมัติการเขารวมโครงการ จํานวน 166 สัญญา คิดเปนตนเงิน จํานวน 9,334,000 บาท มาตรการท่ี 3
จัดเจรจาการคาและเชื่อมโยงตลาด ผลการเจรจามีการตกลงซื้อขายกระเทียมแหงปริมาณรับซื้อรวม
จํานวน 440,000 กิโลกรัม สงมอบแลว จํานวน 58,500 กิโลกรัม มาตรการท่ี 4 การชะลอและ
ปองปรามการลักลอบนําเขากระเทียม โดยไดขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของเขมงวดในการกํากับดูแล
การลักลอบนําเขากระเทียมจากตางประเทศ  แผนระยะสั้น/มาตรการเรงดวนเพ่ือบริหารจัดการผลผลิต
กระเทียมจังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 ขณะนี้คงเหลือกระเทียมแหง จํานวน 15,800 ตัน ไดมี
การขอความรวมมือหนวยงานราชการท่ัวประเทศสนับสนุนการสั่งซื้อกระเทียมหนวยงานละ 100 กิโลกรัม
จํานวน 3,160 ตัน คิดเปนรอยละ 20 ขอความรวมมือหางคาปลีก คาสงชวยรับซื้อ จํานวน 790 ตัน
คิดเปนรอยละ 5 ประสานโรงงานแปรรูปรับชวยซื้อผลผลิตกระเทียม  จํานวน 3,160 ตัน คิดเปนรอยละ
20 ขอความรวมมือผูนําเขากระเทียมจากตางประเทศชวยรับซื้อผลผลิตกระเทียม จํานวน 7,900 ตัน
คิดเปนรอยละ 50 และจําหนายทางการคาปกติ จํานวน 790 ตัน คิดเปนรอยละ 5

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) 1) ขาว ตองออกรายการวิทยุใหพ่ีนองเกษตรกรรับรู  รับทราบอยางท่ัวถึง ผานชองทาง
สื่อสารมวลชนตาง ๆ ฝากนายอําเภอชี้แจงในท่ีประชุมประจําเดือนของอําเภอดวย และ 2) กระเทียมไมตอง
รับเงินสดใหหัวหนาสวนราชการจองไวกอนตามอัตรากําลังท่ีมี 3) ในสวนท่ีจังหวัดขอความรวมมือจาก
จังหวัดตาง ๆ ทานตองมอบหมายเจาหนาท่ีใหชัดเจน แบงพ้ืนท่ีการควบคุมจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ/ภาคใต
เพ่ือจะไดติดตามไดใกลชิด 4) ประสานสหกรณจังหวัดเชียงใหมชวยกระจายกระเทียมไปทุกสหกรณเพ่ือ

ชวยเหลือ...
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ชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมถึงพืชชนิดอ่ืน ๆ ดวย  หากสหกรณเปนผูรับซื้อจะรวบรวมสินคาตามเงื่อนไข
ของสหกรณสามารถซื้อและเก็บไว แลวขายเม่ือราคาสินคาสูงข้ึน อาจจะใชโครงการกูเงินของกองทุนสหกรณ
เพ่ือนําเงินมาซื้อสินคาเก็บไวรอขายเพ่ือเอากําไร แตอาจจะมีความเสี่ยงวาจะไดกําไรดีหรือไม เบื้องตนให
ประสานสหกรณจังหวัดเชียงใหมและสหกรณจังหวัดขางเคียงเพ่ือชวยกระจายกระเทียม

ผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางวัฒนา ครั่งสี) ไดมีหนังสือ
แจงไปจังหวัดตาง ๆ แลว เพ่ือขอความรวมมือซื้อกระเทียมของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดรับความรวมมือมาเปน
ระยะ ๆ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอความรวมมือ ธกส.ในภูมิภาคพิจารณาแหลงจําหนายกระเทียมให  ผูจัดการใหญ ธกส. จะให
ธกส.ภาคเหนือ ธกส.จังหวัดเชียงใหม หารือรวมกันในการกระจายกระเทียมเทาท่ีจะสามารถกระจายได
ปญหาเก่ียวกับเกษตรกรท่ีกูเงินมา กระเทียมขายไมไดเม่ือถึงเวลาตองชําระเงินกูก็ไมสามารถชําระไดตาม
กําหนด ทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบ 2 ดาน คือ ไมสามารถขายกระเทียมได และไมสามารถสงชําระเงินกู
ไดตามกําหนด ขอให ธกส.จังหวัดเชียงใหมประสานไปยัง ธกส.ภาคเหนือ เพ่ือแจงเรื่องไปยัง ธกส.
สํานักงานใหญไดนําปญหานี้ไปพิจารณาหาวิธีชวยเหลือเกษตรกร บรรเทาปญหาเรื่องชําระหนี้ตอไป

นายอําเภอ ขณะนี้มีกระเทียมเหลือประมาณ 2 ลานกิโลกรัม เกษตรกร
มายื่นขอเรียกรอง ขณะนี้ในพ้ืนท่ีราคากิโลกรัมละ 12 – 15 บาท ไมมีพอคามารับซื้อ อีก 2 เดือนไปขางตน
กระเทียมก็จะหมดสภาพ ถายังใชมาตรการตางๆ ท่ีสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดชี้แจงอีก 2 เดือน
ไปขางหนาก็จะไมเกิดประโยชนแลว และจากมาตรการท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงาน
สหกรณจังหวัดเชียงใหมไดนํากระเทียมไปขายในพ้ืนท่ีตางๆ ทางภาคใต ภาคอีสาน ลูกคาไมคอยซื้อ
เพราะในตลาดในพ้ืนท่ีท่ีขายสวนใหญเปนกระเทียมตางประเทศ ปญหา คือ กลไกการตลาดเรื่องของ
กระเทียมมีปญหา เราปลูกไดแตขายในประเทศไมได แตเอากระเทียมตางประเทศมาขาย

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอเท็จจริงทราบอยูแลววาเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากมีกระเทียมตางประเทศเขามาขายจํานวน
มาก ดังนั้นวันท่ี 13 กันยายน 2561 จะมีการประชุมรวมกับอธิบดีกรมการคาภายใน และอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดจะนําประเด็นเรื่องกระเทียมเขาแจงตอท่ีประชุม  สําหรับมาตรการท่ีวางไว
ตองขับเคลื่อนตอไป  การทํางานเพ่ือแกปญหาของประชาชนตองแสดงใหประชาชนเห็นถึงความตั้งใจของ
สวนราชการ  เรื่องกระเทียมตองขอความรวมมือ ธกส.จังหวัดเชียงใหม  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกร
ตอไป

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) กระเทียมสามารถ
เก็บรักษาอยูไดถึงเดือนกุมภาพันธ/ มีนาคม 2561 จะมีสัดสวนของกระเทียมฝอไมมาก ดวยสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินโครงการท่ีผานมา มีการเก็บกระเทียมขามปเพ่ือดูสถิติการสูญเสียพบวา
กระเทียม 1 มัด มีกระเทียมฝอไมถึงรอยละ 10 ในสวนท่ีขอความรวมมือสวนราชการชวยรับซื้อจะเปน
กระเทียมมัดจุกราคากิโลกรัมละ 40 บาท ซึ่งมีคาแรงท่ีตองมัดจุกกิโลกรัมละ 5 บาท และน้ําหนักท่ีตอง
สูญเสีย ท่ีจะตองตัดแตง ราคาท่ีแทจริงแลวไมไดแพงเทาท่ีจําหนาย ราคาท่ีจําหนายในทองตลาดท่ัวไปราคา
กิโลกรัมละ 60- 70 บาท ขณะนี้มีหนวยงานติดตอรับซื้อมาแลว คือ สํานักงานทางหลวงท่ี 1 จํานวน

100 กิโลกรัม ...
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100 กิโลกรัม สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 กิโลกรัม หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จํานวน 4,900 กิโลกรัม เพ่ือเปนกําลังใจให
เกษตรกรแตละกลุมพัฒนาคุณภาพกระเทียมตอไป

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) ธนาคาร
แหงประเทศไทยสามารถประมวลผลราคาพืชผลปตอปไดหรือไม วงรอบพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม
จะเปน ลําไย หอม อุปสงคและอุปทานเทียบสถิติทําอยางไร ธกส. และธนาคารออมสินมีการลงพ้ืนท่ี
ไปแนะนําเกษตรกรหรือไม นายอําเภอเคยประสาน ธกส. และธนาคารออมสินบางหรือไม อําเภอแตละ
อําเภอทําเปนวงรอบพืชใดท่ีจะสงผลกระทบ อําเภอโซนเหนือไดแก กระเทียม อําเภอแมวางไดแก
หอมหัวใหญ อําเภอท่ีติดกับจังหวัดลําพูน ไดแก ลําไย ทานลองไปคํานวณปนี้พืชแตละตัวออกผลผลิตจํานวน
เทาใด ในปหนาการแจงเตือนของ ธกส. และธนาคารออมสินท่ีจะปลอยเงินกูจะตองแจงเตือนเกษตรกร
อยาใหปลูกพืชชนิดเดียวกันในปริมาณท่ีมากเกินไปเพราะจะทําใหราคาตกต่ํา สําหรับการปลอยเงินกูใหกับ
เกษตรกรขอใหพิจารณาพืชท่ีเกษตรกรจะปลูกดวยเพ่ือปองกันสินคาลนตลาด ราคาตกต่ําในภายใน รวมถึงให
ความรูกับเกษตรกรไปดวย นายอําเภอ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ธกส.และธนาคารออมสินตองใหความรูกับเกษตรกร ทําใหรูและตระหนักปลายเหตุไมใชการแกปญหา

ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 (นางสุจารีย  พิธร) การทํา
อุปสงคและอุปทานของสินคาสําคัญใชในการวางแผน ขอมูลเรื่องของการผลิตและการตลาด การวางแผน
ปกติจังหวัดจะมีการใชขอมูล  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 ใชแนวนโยบายถาจะนําไปสูการปฏิบัติ
มองวาทุกหนวยงานตองมาวางแผนรวมกัน ตองมีการประชุมโดยใชขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 1 และขอมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมมารวมวางแผน

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของรวมวางแผนไดเลย ปหนาวงรอบปญหาสินคาเกษตรของเรามีอะไรบาง หนวยงานใดจะเปน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมดูวงรอบในเดือนมกราคม – ธันวาคม ผลไม
อะไรขาดตลาด ตองรับมือใหได นายอําเภอขอใหใชหลักเศรษฐศาสตรได Supply ใกลเคียงกับตลาด
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมเขาไปสงเสริมการปลูกพืชในแตละชวงเวลา พืชชนิดใดแปรรูปไดทําเปน
แบรนดเชียงใหม

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต) ลําไยปนี้ราคาดี
ผูคารายใหญอยากไดลําไยตลอดท้ังป สามารถทําตลาดไดท้ังป ทํานอกฤดูไปรอยละ 50 แลวสามารถทํานอกฤดู
ไดอีก ตองการลําไยลูกโตขนาด 2A 3A 1A ไดตองขนาด B/C/D การตัดชอ การทําแปลงใหญตองวางแนวทาง
มากยิง่ข้ึนเพ่ือตอบโจทยความตองการของตลาด ปนี้มีการเชื่อมโยงกระเทียมลวงหนา ในฤดูกาลหนาโรงงาน
เกรียงไกรผลไมจะซื้อประมาณ 50,000 กิโลกรัม แตโรงงานอยากได GAP เปนข้ันต่ํา ดังนั้นตองเริ่มดวย
สินคาปลอดภัยกอน ซึ่งภาคเหนือสามารถทําเกษตรอินทรียได

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) ขอใหจัด
ประชุม นําเสนอแผนงาน ดูวาแตละเดือนจะมีสินคาเกษตรใดออกสูตลาด จะวางแผนกันอยางไร ท้ังนี้
ขอขอมูลดานเศรษฐกิจจากธนาคารแหงประเทศไทยได การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลกตองดูบริบท
ขอมูลตองเปน ONE DATA นายอําเภอตองสํารวจขอมูลของเกษตรกรใหไดขอมูลท่ีแทจริง Data Explorer

ใชขอมูล...
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ใชขอมูลใหเปนประโยชน การทํางานถาไมมีขอมูลจะทําไมได ตองคิดใหมทําใหม จังหวัดเชียงใหมมีทีมงาน
ท่ีมีศักยภาพอยูแลว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.8 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดินโคลนถลม (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จํานวน 178 ตําบล รวม 919 หมูบาน
น้ําทวมขัง จํานวน 248 หมูบาน น้ําเออลนตลิ่ง จํานวน 440 หมูบาน น้ําปาไหลหลาก จํานวน 371
หมูบาน และดินโคลนถลม จํานวน 220 หมูบาน กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม ไดดําเนินการ จัดทําแผนปองกันและแกไขอุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2561 ทุกระดับ ซึ่งใน
แผนประกอบดวย 1) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย จุดอพยพ เครื่องมือเครื่องใช แผนผังการสื่อสาร และผูประสานงาน
รวมถึงแผนเผชิญเหตุจังหวัด และอําเภอ และพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีสําคัญ เชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ตามลุมน้ําสําคัญ 2) การแจงเตือนภัยใหเพ่ิมประสิทธิภาพการแจงเตือนสูประชาชนในทุกชองทาง เชน
สื่อสังคมออนไลนวิทยุชุมชน  หอกระจายขาวประจําหมูบาน เครือขายอาสาสมัคร อปพร. มิสเตอรเตือนภัย
กํานัน และผูใหญบาน เปนตน โดยเนนการแจงเตือนประชาชนตองรวดเร็ว ตอเนื่อง และท่ัวถึง ซึ่งจังหวัด
ไดตั้งกลุมไลนจังหวัด “ทีมอุทกภัย จ.เชียงใหม” คอยแจงเตือนตนน้ํา/กลางน้ํา/ปลายน้ํา และประสานการ
ปฏิบัติของเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหใชขอมูลของหนวยงานวิชาการของหนวยงานตางๆ ผาน
ชองทางออนไลน และแอปพลิเคชั่นตาง ๆ 3) จัดเจาหนาท่ีเตรียมความพรอมปฏิบัติงานสนับสนุน และ
เตรียมวัสดุเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอด 24 ชั่วโมง 4) การแบงพ้ืนท่ี 25 อําเภอ ในการบริหารจัดการ
สถานการณ ออกเปน 3 โซน คือ โซนเหนือ โซนกลาง โซนใต โดยมีสวนราชการ ทหาร ตํารวจ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในพ้ืนท่ีสนับสนุนการดําเนินการ และมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกํากับดูแล
5) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2561 เม่ือวันท่ี 11
มิถุนายน 2561 ณ หองลีลาวดี ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา 6) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดตรวจการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัยและดินถลม ป 2561 เพ่ือเตรียมรับมือจากพายุโซนรอนเบบินคา เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม
2561 โดยการบูรณาการกับทุกภาคสวนท้ังขาราชการ ทหาร ตํารวจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาสาสมัคร และจิตอาสาในพ้ืนท่ี และท้ังนี้ไดสั่งการ 25 อําเภอดําเนินการตรวจความพรอมดวย ณ ท่ีวาการ
อําเภอหรือสถานท่ีเหมาะสมดวย 7) ประกาศกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
เรื่องจัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณอุทกภัย ดินถลม ประกาศ ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 จังหวัด
เชียงใหมไดประกาศเขตการชวยเหลือฯ ไปแลว จํานวน 12 อําเภอ 45 ตําบล 325 หมูบาน ประกอบดวย
อําเภอฮอด แมแจม อมกอย จอมทอง สันปาตอง หางดง ฝาง แมอาย พราว เวียงแหง ไชยปราการ และ
กัลยาณิวัฒนา

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) โครงการ
ชลประทานเชียงใหมไปดูอางเก็บน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลาง โดยใหประสานนายอําเภอในพ้ืนท่ี ขอบคุณ
หนวยงาน 3 หนวยงานเปนหลักดูแลเรื่องอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก บางครั้งศักยภาพ เครื่องมือของอําเภอ
ยังไมเพียงพอ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.9 การสนับสนุน...
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3.1.9 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริและโครงการหลวง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายเลขานุการบรรจุเรื่องนี้เปนระเบียบวาระประจําของการประชุมหัวหนา
สวนราชการจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีโครงการในพระราชดําริ โครงการหลวงมากมาย
เพ่ือสนองพระราชดําริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ท่ีจะสืบสานและสานตอยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ท่ีไดมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทยและจังหวัดเชียงใหม ในเบื้องตนจะเห็นวามี
โครงการพระราชดําริ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดขอความกรุณาจากมณฑลทหารบกท่ี 33 ในฐานะ
กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยไดจัดประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของ นายอําเภอ  เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม
2561 เพ่ือดูโครงการรายละเอียดตาง ๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สํานักงานชลประทานท่ี 1 และโครงการหลวง ในสวนโครงการใน
พระราชดําริมีอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือ อยูพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 624 โครงการ คงตองมารวมกันจัดทํา
ขอมูลใหชัดเจนตอไปเพ่ือใหเปนขอมูลเดียวกัน  ในวันประชุมฝายเลขานุการแจงวามีโครงการพระราชดําริ
จํานวน 759 โครงการ ซึ่งขอมูลไมตรงกัน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหมรวมกับมณฑลทหารบกท่ี 33
ไดดูขอมูลเพ่ือใหสวนราชการท่ีเก่ียวของสนับสนุน  โครงการหลวงไดนําเสนอขอมูลในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด คือ
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน พะเยา รวมจํานวน 38 แหง  สําหรับจังหวัดเชียงใหม
มีจํานวน 27 โครงการ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมสรุปขอมูลให
ทราบวาพ้ืนท่ีเปนอยางไร ความชัดเจนเปนอยางไร ลักษณะโครงการเปนอยางไร เพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากสวนราชการท่ีเก่ียวของตอไป

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) โครงการรอยใจรักษเปน
โครงการเพ่ือแกไขปญหา สงเสริมอาชีพในหมูบานท่ีประชาชนเก่ียวของกับยาเสพติด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตําบล
ทาตอน อําเภอแมอาย โครงการนี้เปนโครงการในพระดําริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ซึ่งไดขอใหมูลนิธิแมฟาหลวงโดยมี หมอมราชวงศ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแมฟาหลวงเขามา
ดําเนินการ ทุกสวนราชการท่ีมีกําลังคนอยูในพ้ืนท่ี ขอเนนย้ําวาบุคลากรท่ีจะจัดสงเขาไปทํางานในพ้ืนท่ี
ตองเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยาจัดสงคนไมทํางานไปในพ้ืนท่ีเด็ดขาด เพราะจะมีผลสะทอนออกมาในทางลบ
แตถาเปนบุคคลท่ีทํางานจะไดรับการคุมครองดูแลเปนอยางดี ดังนั้น การแตงตั้งบุคลากรเขาไปทํางานในพ้ืนท่ี
จะตองคํานึงถึงเรื่องนีเ้ปนสําคัญ

นายอําเภอแมอาย (นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์) มูลนิธิแมฟาหลวง
ไดรับมอบหมายใหเขามาดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีบานหวยสาน ซึ่งปจจุบันนี้มีพ้ืนท่ีดําเนินงาน
ครอบคลุม 4 หมูบาน 20 หยอมบาน การดําเนินงานนอมนําศาสตรพระราชาดานการพัฒนาทางเลือก
อยางยั่งยืนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนท่ี โครงการรอยใจรักษถึงวันนี้การดําเนินงาน
คืบหนาไปคอนขางมาก การพัฒนาแหลงน้ํา การพัฒนาแหลงปลูกพืชตนแบบ ณ วันนี้บนดอยท่ีชาวบานไมมี
รายได กลวยขายไมไดราคา หรือขาวโพดราคาตกต่ํา สวนท่ีอยูติดกับพ้ืนท่ีแปลง 75 ไร มูลนิธิแมฟาหลวง
ไดเชาพ้ืนท่ีของชาวบานไว ขณะนี้ปลูกกาแฟไปหมดแลว เรื่องแปลงดอกกระเจียวแบงพ้ืนท่ีปลูกเปนดอก
สีขาวและดอกสีชมพู ทุกวันมีนักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชมประมาณวันละ 100 – 200 คน ขณะนี้ยังไมเห็น
ผลสําเร็จมากนัก มีดอกไม มีนาดํา นาดอน นาบนเขาทําแปลงเปนตัวอยาง มูลนิธิขอแบงพ้ืนท่ีนาท่ีชาวบาน

ทํานาประมาณ ...
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ทํานาประมาณ 4-5 ไร ขอเพ่ิมอีก 1 ไร เพ่ือปลูกเปนตัวอยางเปรียบเทียบ ขาวท่ีปลูกใกลจะออกรวง มูลนิธิ
เขาไปปลูกโดยไมใชสารเคมี ไมใชยาฆาแมลง ใชคนเขาไปปลูก เพ่ือทําใหชาวบานเห็นการปลูกตามตํารา
แมฟาหลวง ไมปลูกตามท่ีชาวบานเคยทํามากอนท่ีนิยมใชปุยเคมี ใชยาฆาแมลง ใชสารเคมี ซึ่งผลผลิตท่ีได
ท้ังหมดมูลนิธิแมฟาหลวงจะมอบใหกับเจาของท่ีนา  เพียงแตมูลนิธิเขาไปทํานาเปนตัวอยางใหชาวบานดูวา
ถาทําตามตํารานี้แลวจะไดผลผลิตท่ีดีขนาดไหน เปนความคืบหนาของพ้ืนท่ีท่ีคืบหนาไปไกล การปลูกตน
เหลืองอินเดีย 2 ขางทาง ปลูกไปหลายตน ตนพวงแสดตั้งเปาหมายไววาจะปลูกประมาณ 10,000 ตน
ขณะนี้ปลูกไปแลวประมาณ 1,000 ตน คิดวาภายใน 2 – 3 ป บริเวณ 2 ขางทางจะเต็มไปดวยสีสันของ
ตนไม

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส) พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ในระดับพ้ืนท่ีของโครงการรอยใจรักษ นายกรัฐมนตรีไดลงนามในคําสั่งเรียบรอยแลว ขณะนี้มีคณะกรรมการ
ระดับพ้ืนท่ีแลว โดยมี หมอมราชวงศ ดิศนัดดา ดิศกุล เปนประธานคณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ป.ป.ส.
และผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนรองประธานอนุกรรมการ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ ผูตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ท่ีปรึกษามูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ นางนฤมล
ชวงรังสี ท่ีปรึกษาสํานักงาน ป.ป.ส. ผูบัญชากองกําลังผาเมือง ปลัดจังหวัดเชียงใหม ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ผู กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สํานักงาน ป.ป.ส. ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เกษตรจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม ปศุสัตวเชียงใหม ประมงจังหวัดเชียงใหม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16
(เชียงใหม) ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม  เปนอนุกรรมการ ผูอํานวยการ
สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ เลขาธิการมูลนิธิรากแกว  นายณรงค อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนามูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ นายอําเภอแมอาย เปน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีการจัดตั้งสํานักงาน
โครงการรอยใจรักษในพ้ืนท่ีตั้งอยูท่ีบานหวยสาน โดยมีนายณรงค อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา
มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผู อํานวยการสํานักงาน  มีนายอําเภอแมอายและ
พันเอก สุธรรม รอยพุด เสนาธิการกองกําลังผาเมือง เปนรองผูอํานวยการสํานักงาน มีหัวหนาสวนราชการ
ในระดับพ้ืนท่ี เปนเจาหนาท่ีในสํานักงาน ในวันท่ี 3 กันยายน 2561 หมอมราชวงศ ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ขอเชิญคณะอนุกรรมการฯ ทุกทานรวมประชุม ณ ศาลาตองตึง บานหวยสาน
อําเภอแมอาย เวลา 13.30 น. กรณีไมติดราชการสําคัญขอความกรุณาเขารวมประชุมดวยตนเอง

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) หัวหนาสวน
ราชการทานใดท่ีไมไดเขารวมประชุมในวันนี้ ขอใหผูแทนนําเรื่องการประชุมของโครงการรอยใจรักษไปแจง
หัวหนาหนวยงานดวย โครงการนี้มีความสําคัญซึ่งจําเปนในการสถาปนาความม่ันคงในพ้ืนท่ี เปนการขจัด
อํานาจมืดซึ่งภาครัฐเขาไปดําเนินการไมถึงมายาวนาน ตองสถาปนาอํานาจรัฐ การสถาปนาตองคิด Concept
การจะไปสรางอยางเดียวไมได ตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีสวนรวมของราษฎร และเปน
พระกรุณาธิคุณท่ีพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาไดรับไวเปนโครงการในพระดําริ ท่ีผานมา

พระองคทาน...
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พระองคทานไดเสด็จเปนการสวนพระองคหลายครั้ง การประชุมในวันท่ี 3 กันยายน 2561 จะมีการ
ตรวจสอบขอมูลการเขารวมประชุมดวย โครงการนี้เปน Model ท่ีจะพัฒนาหมูบานชายแดนภาคเหนือ
เพ่ือใหเปนสถานท่ีศึกษาดูงาน 5 อําเภอชายแดนจะตองรีบทํา เม่ือมติคณะรัฐมนตรีออกใหเปน Model
ของพ้ืนท่ียาเสพติดชายแดนภาคเหนือตองเรงทําทันที ขอใหเปนความตองการของราษฎรในพ้ืนท่ีจริง ๆ
การบริหารการพัฒนาตองใหมีการดําเนินการเทาเทียมกันอยาใหเกิดการเปรียบเทียบ สํานักงาน ป.ป.ส.
จะเขาไปดําเนินการในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมทําคําสั่งแตงตั้งหัวหนาสวนราชการเพ่ือสนับสนุน
การทํางานของคณะอนุกรรมการอํานวยการดําเนินงานระดับพ้ืนท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.10 ผลการดําเนินโครงการไทยนิยม ย่ังยืน (ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม)

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) จังหวัดเชียงใหมมีอําเภอ
25 อําเภอ  หมูบาน จํานวน 2,039 หมูบาน ชุมชน จํานวน 143 ชุมชน รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,182
หมูบาน/ชุมชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม กลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี ประกอบดวย
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอําเภอ จํานวน 25 อําเภอ
และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล จํานวน 204 ทีม ผลการ
ดําเนินการ เวที 1 ลงพ้ืนท่ีครบ จํานวน 2,182 หมูบาน/ชุมชน ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 241,174 คน
เวที 2 ลงพ้ืนท่ีครบ จํานวน 2,182 หมูบาน/ชุมชน ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 220,053 คน เวที 3
ลงพ้ืนท่ีครบ จํานวน 2,182 หมูบาน/ชุมชน ผูเขารวมกิจกรรม 216,660 คน  เวที 4 ลงพ้ืนท่ีครบ 2,182
หมูบาน/ชุมชน ผูเขารวมกิจกรรม 216,807 คน  ปญหาความตองการของประชาชน 5 ลําดับแรก คือ
ตองการถนน จํานวน 2,007 คน  ตองการไฟฟา จํานวน 1,166 คน  ตองการน้ําใช จํานวน 901 คน
ตองการฝกอาชีพ จํานวน 858 คน และตองการน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน 583 คน  ขอมูลปญหาและ
อุปสรรคจากการดําเนินการ คือ 1) การลงพ้ืนท่ีของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ตาม Road Map 2) พ้ืนท่ีอําเภอในจังหวัดเชียงใหมมีความหลากหลายโดยเฉพาะอําเภอ
ท่ีมีความหางไกลทุรกันดาร จะประสบปญหาในเรื่องของการเดินทางเขาถึงพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีบางแหงเขาถึง
ไดยาก 3) ระยะเวลาการดําเนินการลงพ้ืนท่ีแตละเวทีมีจํากัด 4) มีความหลากหลายทางชาติพันธุ สงผลให
ในบางพ้ืนท่ีตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับประชาชน และ 5) การลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความเก่ียวของ
กับการเบิกจายงบประมาณ สงผลใหเจาหนาท่ีตองวางแผนและจัดสรรเวลาเพ่ือใหสามารถเบิกจายได
ตามเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ อาจจะสงผลใหไมสามารถเรงรัดการดําเนินการใหเร็วข้ึนได เนื่องจากจะกระทบ
ตอแผนการเบิกจายงบประมาณ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี
ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมูบาน/ชุมชนละสองแสนบาท) จังหวัดเชียงใหมมีหมูบาน/ชุมชน จํานวน
2,182 หมูบาน/ชุมชน งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จํานวน 436,400,000 บาท กบอ.พิจารณาอนุมัติ/
เสนอผูวาราชการจังหวัดและสํานักงบประมาณเพ่ือใหความเห็นชอบ จํานวน 2,416 โครงการ งบประมาณ

รวมท้ังสิ้น...
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รวมท้ังสิ้น 436,270,100 บาท คงเหลืองบประมาณ จํานวน 129,900 บาท ขณะนี้มีผลการเบิกจายแลว
จํานวน 436,270,100 บาท คิดเปนรอยละ 100

โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 ใหความเห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (มาตรการชวยเหลือระยะท่ี 2) และใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐประจําจังหวัด (คอจ.) ตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ท่ี 2/2561 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 ผูเขารวมมาตรการ
จํานวน 112,479 คน จากการติดตามความคืบหนาการพัฒนาตนเองของผู มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
และรายงานการติดตามในระบบของกระทรวงการคลังเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 พบวา ยังไมไดเริ่มประเมิน
จํานวน 9,320 คน อยูระหวางการพัฒนา จํานวน 29,074 คน พัฒนาเสร็จแลว จํานวน 4,675 คน
ไมเขารวม/พัฒนาไมเสร็จ จํานวน 4,309 คน  คงคางการติดตามผล จํานวน 65,101 คน

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 รับทราบและ
เห็นชอบในหลักการเรื่อง การลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐเพ่ิมเติมภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุม
ผูพิการ  ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง  หรือผู ท่ีไมสามารถเดินทางมาลงทะเบียนไดในป 2560 จํานวน
ผูลงทะเบียนท่ีผานการประชาคมและบันทึกขอมูลแลวรวมจํานวน 109,192 คน แยกเปน ผูพิการ จํานวน
9,280 คน ผูสูงอายุ จํานวน 29,148 คน ผูปวยติดเตียง จํานวน 1,234 คน ผูท่ีไมสามารถเดินทางมา
ลงทะเบียนไดในป 2560 จํานวน 39,766 คน  และอ่ืนๆ จํานวน 29,764 คน
มติท่ีประชุม รับทราบ

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

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) โครงการ “ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน”
ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม ๒๕๖1 ณ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา มีหนวยงาน
เขารวมจัดหนวยบริการ จํานวน 55 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ จํานวน 250 ชุด ผาหม จํานวน 100 ผืน
มอบพันธุปลา จํานวน 30,000 ตัว มอบจักรยาน จํานวน 5 คัน มอบทุนการศึกษา จํานวน 7 ทุน และ
มอบเงินสงเคราะหใหแกผูประสบปญหาความเดือดรอน จํานวน 50 ราย มอบ ส.ป.ก.4-01 จํานวน
74 ฉบับ และมอบ นค.3 จํานวน 6 ราย ใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีไดเขาทําประโยชนในเขตนิคมสรางตนเองฯ
การประชุมแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ีอําเภอดอยเตา ณ หองประชุมโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม
ปญหาความตองการในพ้ืนท่ี 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (คมนาคม) โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข
1103 (ถนนฮอด-แมตื่น) เปนทางหลวงสายหลัก ระยะทาง 61 กิโลเมตร เชื่อมระหวางอําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน อําเภอฮอด อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง ซึ่งไดงบประมาณแลว และดําเนินการเปนบิวแอสฟลต ขนาด 2 ชอง โดยเริ่มจาก กม.29
ถึง กม.36 รวม 6,760 กิโลเมตร ถนนกวาง 7 เมตร ไหลทางขางละ 2.50 เมตร ใชงบประมาณท้ังสิ้น
85 ลานบาท ใชเวลาดําเนินการ 3 เดือน สวนท่ีเหลือ คาดวาจะใชงบประมาณอีก 200 ลานบาท หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ คือ แขวงการทางเชียงใหมท่ีรับผิดชอบ 2) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ไฟฟา) อําเภอดอยเตา

รับกระแส...
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รับกระแสไฟฟาจากอําเภอฮอด และอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ระยะทางจากอําเภอฮอดถึงสถานีแผงโซลาเซลล
ใชสายนําสงไฟฟาแบบมีฉนวนหุม สวนระยะทางจากสถานีแผงโซลาเซลลใชสายนําสงไฟฟาไมมีฉนวนหุม
ทําใหเกิดการช็อตของระบบสายนําสงไฟฟาเปนประจํา แนวทางแกไขการดําเนินการ คือ เปลี่ยนสายนําสง
ไฟฟาจากสถานีแผงโซลาเซลลจากแมตื่นเปนสนามหุมท้ังหมด โดยใชงบประมาณกิโลเมตรละ 1 ลานบาท
ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร เปนเงิน 45 ลานบาท อําเภอดอยเตามีหมูบานท่ียังไมมีไฟฟาใช คือ หมู 4 บาน
ดอยหลวง และหมู 5 บานดอยแกว ตําบลมืดกา ซึ่งจะดําเนินการติดตั้งสายนําสงไฟฟาจากอําเภออมกอย
ผานเขตปาไม โดยประมาณการงบประมาณ จํานวน 11 ลานบาท หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ การไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม และ 3) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ท่ีดินทํากิน) เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญของอําเภอ
เปนเทือกเขาและเปนพ้ืนท่ีอางเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล ชาวบานสวนใหญอพยพมาจากเขต น้ําทวมจากการ
สรางเข่ือนภูมิพล ตัง้แต พ.ศ.2507 และมีปญหาดานท่ีดินทํากิน คือ ท่ีอยูอาศัยท่ีชาวบานมีโฉนด สวนมาก
จะเปนชุมชนดั้งเดิม ท่ีมีความแออัด ไมมีท่ีดินทํากินใกลบาน ทําใหตองไปหาท่ีดินทํากินในเขตปาสงวนฯ และ
เขตอุทยานแหงชาติแมปง ซึ่งเปนปญหาตอเนื่องมาโดยตลอด ท่ีอยูอาศัยท่ีชาวบานมีเอกสาร นส.3 และ
นส.3ก. ท่ีพรอมจะออกเอกสารสิทธิได แตทางราชการออกใหไดเปนบางราย บางหมูบานโฉนดออก
เปนฟนหลอ ทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําและยังไมไดรับการแกไขปญหามาจนถึงทุกวันนี้ ท่ีอยูอาศัย
มีเอกสาร นส.3 และ นส 3ก. ทับซอนเขตปาสงวนแหงชาติในหลายพ้ืนท่ี ท่ีอยูอาศัยในเขตนิคมสรางตนเอง
เข่ือนภูมิพล ท่ีมีเอกสาร นค.1 และนค.3 ซึ่งสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได แตยังไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได
เนื่องจากทับซอนกับเขตปาสงวนแหงชาติ ท่ีอยูอาศัยในเขต สปก. สวนใหญทับซอนกับเขตปาสงวนแหงชาติ
ปรากฏในหลายพ้ืนท่ีของอําเภอดอยเตา ท่ีอยูอาศัยในเขตการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) มีบางสวนท่ีอยูในเขต
น้ําทวมท่ี กฟผ. ไดปกเขตไว แตน้ําไมเคยทวม ชาวบานจึงเขาไปปลูกบานอยูในพ้ืนท่ี กฟผ. ทําใหเกิดประเด็น
ขัดแยงกันมาโดยตลอด ท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยอยูในเขตอุทยานแหงชาติแมปง ประกาศเปนอุทยานฯ
ในป 2524 แตชาวบานอยูอาศัยมากอนนายหลายสิบป ชาวบานจึงกลายเปนผูบุกรุก ฯลฯ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม/ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม/สํานักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี 16/ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม ๒๕๖1
ณ โรงเรียนบานเซิ่งซินวิทยา ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 61 หนวยงาน
มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา 30,000 ตัว มอบจักรยาน 5 คัน และมอบ
ทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม 100 ทุน การประชุมแกไขปญหาความ
ตองการในพ้ืนท่ีอําเภอแมอาย ณ หองประชุมโรงเรียนบานเซิ่งซินวิทยา ปญหาความตองการในพ้ืนท่ี
1) ดานการเกษตร ตองการใหสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป ลดการนําเขาสินคาจากตางประเทศ
สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
2) ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตองการใหมีการสรางอางเก็บน้ํา และฝายใหมีความแข็งแรง
มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานชลประทานท่ี 1/สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
3) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตองการใหปรับปรุงถนนลูกรัง ใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกลําน้ํา
มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ อําเภอแมอาย และองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี 4) ดานสังคม
ขอใหตรวจสอบพ้ืนท่ีทํากิน และท่ีอยูของชาวบาน แนวเขตพ้ืนท่ีทับซอนกับประเทศเมียนมาร การเขา-ออก

ของประชาชน...
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ของประชาชนชาวเมียนมารอยางถูกกฎหมาย มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ อําเภอแมอาย ตํารวจ
ทหาร หนวยงานในสังกัดกรมปาไมในพ้ืนท่ี

กําหนดจัดกิจกรรมครั้งตอไป ครั้งท่ี 11/๒๕๖1 ในวันท่ี 5 กันยายน
๒๕๖1 ณ โรงเรียนบานเมืองนะ หมูท่ี 1 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.12 การยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน) (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (สพร.) ไดบูรณาการการทํางานรวมกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และไดพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือใหมีการเชื่อมโยงขอมูลซึ่งกันและกันระหวางหนวยงานภาครัฐ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ โดยมี
การกําหนดแผนการทํางานท่ีชัดเจนในแตละข้ัน นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลจะเปนเครื่องมือเพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วในการอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการอํานวยความสะดวกในการใหบริการ อีกท้ังยัง
สรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน และภาคสวนตางๆ มากข้ึน

ท่ีมาของโครงการ เม่ือป พ.ศ. 2560 1) คําสั่ง คสช. ท่ี 21/2560
เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจขอท่ี 17 ลงวันวันท่ี 4
เมษายน พ.ศ. 2560 “ในกรณีท่ีผูมีอํานาจดังกลาวประสงคไดสําเนาเอกสารนั้นจากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต
หรือใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง ใหผูมีอํานาจนั้นเปนผูจัดทําสําเนาเอกสาร
ดังกลาวเอง เพ่ือประโยชนแหงการนี้หามมิใหเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดจากการทําสําเนาดังกลาวจากผูขอรับ
อนุ มัติ  อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง” 2) การประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูป เพ่ือรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี 1/2560
มีขอสั่งการใหแนวทางในการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสารภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล โดยรัฐบาล
ดิจิทัล ตองเชื่อมโยงขอมูลกับบัตรประชาชนเพ่ือลดภาระและคาใชจายใหประชาชนในการขอรับบริการและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 3) ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ใหสวนงาน
บริการประชาชน ลดการใชเอกสาร ลดการใชทรัพยากร ใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแทน
ในป พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งท่ี 1/2561 มีมติเห็นชอบ
ในการจัดตั้งศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือใหบริการเอกสารดิจิทัล แกหนวยงานรัฐ และ
ในท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งท่ี
1/2561 มีขอสั่งการใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเก็บพิกัดตําแหนงจุดบริการประมาณ 40,000 จุด
บริการ เดือนพฤษภาคม 2561 เพ่ือเปนขอมูลตั้งตนในการจัดทําโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารบัตร
ประชาชนใหแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมการปกครอง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานภาครัฐ
โครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร ระบบสารสนเทศหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก ระบบใหขอมูลบริการกับประชาชน
ระบบสํารวจความพึงพอใจและแจงเรื่องรองเรียนบริการ และระบบรองรับการยกเลิกขอสําเนาเอกสาร
Citizeninfo ไดแก ระบบการปกหมุด ระบบขอมูลบริการประชาชน ระบบ Citizen Feedback และระบบ
การแจงเรื่องรองเรียน การยกเลิกสําเนาเอกสาร ไดแก ระบบลงทะเบียนเพ่ือรับ Username/Password

ระบบสํารวจ ...
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ระบบสํารวจความพรอมการยกเลิกสําเนาเอกสาร ระบบติดตามและรายงานผลการปรับปรุงการยกเลิก
สําเนา ระบบ GDX/Linkage Center และระบบบริการของหนวยงานตางๆ สิ่งท่ีไดจากกิจกรรมการปกหมุด
พิ กั ดสถาน ท่ี ราชการ ท่ั วประเทศ และ เป ด เป น “ข อ มู ล เป ด (Open Data)” เ พ่ื อ ให ใช ง าน ได
ทุกภาคสวนนํามาพัฒนา Citizeninfo Application แผนท่ีแสดงพิกัดสถานท่ีราชการพรอมขอมูลบริการ
ผานแอปพลิเคชัน ตรวจสอบขอมูลบริการ และอํานวยความสะดวกในการเดินทางเพ่ือติดตอขอใชบริการ
จากรัฐ สรางการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือประเมินความพึงพอใจจากการรับบริการจากรัฐ แนวทาง
และข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือยกเลิกสําเนาเอกสาร (ระยะท่ี 1) ไดแก 1) สํารวจระดับความพรอมในการ
ยกเลิกสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานจากหนวยงานผูใหบริการ 40,000 จุดใหบริการ
ท่ีมีการปกหมุดเรียบรอยแลว 2) ในระยะแรกจะเริ่มจากการดําเนินการใหหนวยงานผูใหบริการยกเลิกการ
ขอสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานกอน และจะขยายผลไปยังสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
และเอกสารอ่ืนๆ ตอไป การดําเนินการใหหนวยงานสามารถยกเลิกการขอสําเนาบัตรประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบาน ทําได 2 แนวทางตามระดับความพรอมของแตละหนวยงาน โดยจําแนกตามความพรอมหลัง
การสํารวจความพรอม ไดแก การอานขอมูลจากบัตรประชาชนแบบ Offline สําหรับหนวยงานท่ียังไมมี
ความพรอมในการเชื่อมโยงขอมูล และการอานขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรแบบ online
ทําได 2 วิธี คือ ใชเครื่องมือของกรมการปกครอง และใชเครื่องมือของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
3) เตรียมการในดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน สามารถดําเนินการยกเลิกเอกสารใหสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม เชน การจัดสรรงบประมาณ, เครื่องมือทางดิจิทัลสําหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล เปนตน
4) ดําเนินการเตรียมการและปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน 5) สื่อสาร ประชาสัมพันธ แกประชาชนท่ัวประเทศ 6) พัฒนาตอยอดโครงการยกเลิก
สําเนาเอกสารกระดาษใหรองรับการพัฒนาตอยอด เปน Application Citizen Info ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม
ไดทําการปกหมุดครบท้ัง 25 อําเภอแลว

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ขอใหเตรียมการ
รองรับการเชื่อมโยง Online ดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.13 การพิจารณาหมูบาน/ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอภิวัฒน  ธีระวาสน) สืบเนื่องจาก
นโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ) ไดกําหนด Model การขับเคลื่อน
หมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100 % ประจําป 2561-2562 โดยมีแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนโดยประชารัฐ ประชาชนดําเนินการ ราชการ
สงเสริมสนับสนุน แผนชุมชนและการบูรณาแผนเปนเครื่องมือและกําหนดทิศทาง ขับเคลื่อนเปนรูปธรรม
เชิดชูเกียรติทุกระดับ กลไกการขับเคลื่อนมี 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ/ตําบล/หมูบาน และ
ระดับแกนนํา/ปราชญชุมชน กระบวนการดําเนินการ มีการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน จัดทําแผนชุมชน
สงเสริมการสรางอาชีพ บูรณาการเชื่อมโยงแผน การประกาศเชิดชูเกียรติ เปาหมาย คือ ประชาชนพ่ึงตนเองได
ชุมชนเขมแข็ง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  พ้ืนท่ีเปาหมายในการขับเคลื่อน 2,203 หมูบาน/ชุมชน

รองผูวาราชการจังหวัด...
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รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) นายอําเภอ
รองรับนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมดวย หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงขอใหพัฒนาการจังหวัด
เชียงใหมจัดลําดับความสําคัญ ขอให ธกส. และธนาคารออมสินเขามารวมดวย ธกส.สาขาในพ้ืนท่ีเตรียม
ประสานอําเภอเพ่ือตอยอดโครงการอําเภอละ 200,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลใหมีความยั่งยืนตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.14 งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เดิน ว่ิง การกุศล ครั้งท่ี 2 เพื่อผูปวย
มะเร็งท่ัวประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณกําหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล ครั้งท่ี 2 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพ่ือผูปวยมะเร็ง
ท่ัวประเทศ  ในวันอาทิตยท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 นัดรวมพลังคนไทยกาวพรอมกัน 4 ภาค สานตอ
พระปณิธาน สมานสามัคคี สงตอกําลังใจเพ่ือผูปวยมะเร็งท่ัวประเทศ ชิงถวยพระราชทาน ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี รายไดท้ังหมดสมทบทุน เพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยมะเร็งดอยโอกาส  สามารถสมัครออนไลนไดท่ี www.cracharityrun.com สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม และสถาบันการพลศึกษาเชียงใหม ระยะฮาลฟมาราธอน 21 กิโลเมตร คาสมัคร
600 บาท ระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร คาสมัคร 500 บาท เปาหมายผูเขารวมกิจกรรมของจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 10,000 คน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.15 สถานการณโรคไขเลือดออกและโรคไขหวัดใหญ (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย วรัญู
จํานงประสาทพร) โรคไขเลือดออก จังหวัดเชียงใหมพบผูปวย จํานวน 838 ราย อัตราปวย 46.23/แสน/
ประชากร ผูปวยเสียชีวิต จํานวน 1 ราย จังหวัดเชียงใหมเปนอับดับ 5 ของเขตบริการสุขภาพท่ี 1 และ
อันดับ 43 ของประเทศ พ้ืนท่ีเกิดโรคไขเลือดออก ป 2561 พบพ้ืนท่ีควบคุมโรคไมได จํานวน 21 หมูบาน/
ชุมชน คิดเปนรอยละ 1.01 พบพ้ืนท่ีพบผูปวยรายใหม จํานวน 114 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 5.47
พบพ้ืนท่ีควบคุมได จํานวน 223 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 10.72 และพบพ้ืนท่ีไมพบผูปวย จํานวน
1,722 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 82.80 สรุปคาดัชนีลูกน้ํายุงลายระดับจังหวัด ระหวางวันท่ี 1 –
16 สิงหาคม 2561 สถานท่ีสํารวจ ไดแก ชุมชน จํานวน 264,905 หลังคาเรือน จํานวนท่ีพบลูกน้ํา
18,935 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 7.15 โรงเรียน จํานวน 924 แหง จํานวนท่ีพบลูกน้ํา 97 แหง
คิดเปนรอยละ 10.5 โรงพยาบาล จํานวน 268 แหง จํานวนท่ีพบลูกน้ํา 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.4
โรงแรม จํานวน 83 แหง จํานวนท่ีพบลูกน้ํา 4 แหง คิดเปนรอยละ 4.8 ศาสนสถาน จํานวน 1,486 แหง
จํานวนท่ีพบลูกน้ํา 160 แหง คิดเปนรอยละ 1.76 และโรงงาน จํานวน 82 แหง จํานวนท่ีพบลูกน้ํา
6 แหง คิดเปนรอยละ 7.3 ประเด็นขอความรวมมือ คือ ติดตามพ้ืนท่ีระบาด เปด warroom/EOC ระดับ
อําเภอหรือตําบล ติดตามโครงการ 1 วัด 1 รพสต. ใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกสัปดาห รณรงค
สํารวจลูกน้ํายุงลายในหนวยงานราชการทุกแหง และรณรงคสํารวจลูกน้ํายุงลายในโรงเรียนทุกสัปดาห

โรคไขหวัดใหญ ...
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โรคไขหวัดใหญ พบผูปวยท้ังหมด 6,376 ราย ไมพบผูเสียชีวิต
จังหวัดเชียงใหมอยูลําดับท่ี 2 ของประเทศ เหตุการณระบาดโรคไขหวัดใหญ เดือนสิงหาคม 2561 อําเภอ
เมืองเชียงใหม พบท่ีโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง พบผูปวยประมาณ 40 ราย ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
และอนุบาล ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเปนสายพันธุ Influenza A H1N1 พบท่ีเรือนจําแหงหนึ่ง
พบผูปวย จํานวน 32 ราย มีอาการ ไอ ปวดศีรษะ ไข เจ็บคอ ออนเพลีย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
เปนสายพันธุ Influenza A H1N1 และอําเภอแมริม พบท่ีโรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่ง พบผูปวย จํานวน
71 ราย มีอาการไข ไอ มีน้ํามูก ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเปนสายพันธุ Influenza A H1N1 และพบท่ี
โรงเรียนกินนอนแหงหนึ่ง พบผูปวย จํานวน 22 ราย มีอาการไอ ไข เจ็บคอ หายใจลําบาก ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการเปนสายพันธุ Influenza A H1N1 ประเด็นขอความรวมมือ โรงเรียน หนวยงาน สถานประกอบการ
เฝาระวังโรคไขหวัดใหญ หากมีผูปวยโรคไขหวัดใหญ ควรรีบแยก ใหสวมหนากากอนามัย และหยุดเรียน
หรือหยุดงาน ประชาสัมพันธใหประชาชนปองกันโรคไขหวัดใหญโดยการลางมือดวยสบู ปดจมูกเม่ือไอ
หรือจาม และสวมหนากากอนามัยเม่ือปวย  ผูปวยไขหวัดใหญท่ีเปนกลุมเสี่ยง ไดแก ผูท่ีมีโรคประจําตัว เด็ก
ผูสูงอายุ อวน มีไขเกิน ๓ วัน และออนเพลียมาก ควรพบแพทยท่ีโรงพยาบาล

ประชาสัมพันธการรณรงคมะเร็งเตานมของมูลนิธิกาญจนการุณย ณ
อําเภอฝาง อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอแมวาง  ระหวางวันท่ี 27 - 29 สิงหาคม 2561 ไดรับเงินบริจาค
ท้ังสิ้นจํานวน 325,437 บาท ตรวจคัดกรอง จํานวน 1,301 คน เมมโมแกรม จํานวน 72 คน รอผลการ
ตรวจ

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ขอมูลทาง
การแพทยไมตองปดเปนความลับ ตองเปดเผยวาท่ีใดเกิดการระบาดของโรคจะไดชวยกันปองกัน แกไข และ
เฝาระวังกันตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 โดยเอกสาร
3.2.1 เชียงใหมสรางสรรค สรุปกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรคประจําเดือน

สิงหาคม 2561 ดังนี้ 1) มีการปรับปรุงและเตรียมตีพิมพหนังสือทําเนียบขอมูลท่ีเก่ียวของกับไอทีและ
ดิจิทัล โดยไดมีการจัดแสดงบูธเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารในงาน Digital Thailand Big
Bang Roadshow 2018 เม่ือวันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2561 2) ชี้แจงและประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับ
การเปลี่ยนชื่อแบรนดสินคาหัตถกรรมของภาคเหนือจากแฮนดเมด-เชียงใหม เปน สลาเมด ซึ่งในเดือนท่ีผานมา
ยังมีการจัดประชุมรวมกับสมาชิกในจังหวัดเชียงใหมดวย 3) รายงานการดําเนินโครงการการพัฒนาสังคม
ผูสูงอายุ ซึ่งท่ีผานมาไดมีการปรับปรุงและพัฒนาบานใหกับผูสูงอายุและเดินหนาสรางความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังในไทยและตางประเทศ และเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 ไดมีคณะดูงานจากรัฐบาวาเรีย
ประเทศเยอรมนี เขารวมการประชุมภายใตหัวขอเสวนา เรื่อง Healthcare และ 4) ประชาสัมพันธงาน
รางวัลการออกแบบของเชียงใหม ปท่ี ๗ ท่ีจะจัดข้ึนในเดือนธันวาคม โดยผูสนใจสามารถสงผลงานเขา
ประกวดถึงวันท่ี ๑5 กันยายนนี้ ทางหมายเลขโทรศัพท 08 7๑78 2652, 08 6924 5789 หรือทาง
อีเมล nuttakarn@step.cmu.ac.th

3.2.2 สํานักงาน...




