
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 3/2561

วันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๒. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายประจวบ กันธิยะ 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. นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
13. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
14. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
15. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
16. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
17. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
18. นางสาวศิริวรรณ เข่ือนคํา (แทน)ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
20. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
21. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม

22. นางศิริพร ...
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22. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

อําเภอ
23. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม
24. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
25. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
26. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
27. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
28. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
29. วาท่ี ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง (แทน)นายอําเภอแมริม
30. นายมานิตย ไหวใจ (แทน)นายอําเภอแมแตง
31. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
32. นายชนะศึก หนูชัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว
33. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน)นายอําเภอพราว
34. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล (แทน)นายอําเภอฝาง
35. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
36. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
37. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง
38. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ (แทน)นายอําเภอสันปาตอง
39. นายปรีชาพล พูลทวี (แทน)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.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
50. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
51. พ.ต.ท.วิทูร ตั้งวุฒิสาร (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
52. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน สมศักดิ์หิรัญ (แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษ
53. พ.ต.อ.หญิง กัญญชญา เขตตสันเทียะ ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม

54. พ.ต.ต.ณัฐวิทย...
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54. พ.ต.ต.ณัฐวิทย ใจชมชื่น สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
55. พ.ต.อ.ชัยรัตน รัตนาธรรมวัฒน ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
56. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
57. นายมนตรี นามขาน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นายครรชิต หุตะกมล (แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
59. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นางอุบลรัตน คงกระพันธ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
61. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
62. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย เชียงใหม
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
65. พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสําราญ (แทน)รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
66. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
67. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
68. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
69. พ.อ.จิตรเทพ ตรีวิมล (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
70. น.ต.เหมันต  สีหศักกพงศ  สุนทร ร.น. (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
71. น.อ.สุนทร ผองอําไพ ผูบังคับการกองบิน 41
72. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
73. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
74. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
75. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ (แทน)ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
76. นางชญาลักษณ สุขวิญญา (แทน)คลังเขต 5
77. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
78. นายสุวรรณ เข่ือนแกว (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
79. นางจินตนา พงษศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
80. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
81. นางศิริรัตน ตันตินราศักดิ์ (แทน)สรรพากรภาค 8
82. นางภคัภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1

83. นางสาวสุรีรัตน ...
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83. นางสาวสุรีรัตน คนธรัตตะกุล สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
84. นางกาญจนาภรณ หาญประกอบสุข (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

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

85. นางสาวมาลินี รีวงค (แทน)ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
86. นายอนันต วิวัฒนวนาวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
87. นางมนทิรา เชิดชู นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
88. นายปญโญ โพธิ์รอด (แทน)นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
89. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
90. รศ.สุดยอด ชมสะหาย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
91. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน)ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
92. นางสาคเรศ ชัยมัง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย

ภาค ๕
93. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
94. นางจิราพร เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
95. นางฉวีวรรณ สัญญา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
96. นางกัญญาวิทย หมวกสังข (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
97. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
98. นางสุธาสินี ภูมี (แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
99. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
100. นางศิริรัตน ลาภเย็น (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
101. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
102. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
103. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
104. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
105. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
106. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2

107. นายมนตรี ...
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107. นายมนตรี วงษวัชระโยธิน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

108. นายถวิล สมกัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
109. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
110. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
111. นายวิริยะ แกวคง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
112. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
113. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
114. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
115. นางสาวจุไรพร แกวทิพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
116. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
117. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
118. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
119. นายธนโชค พงษชวลิต (แทน)ปศุสัตวเขต 5
120. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
121. นางจินตนา นิวาส (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
122. นางสมปรารถนา มานิตยกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
123. นายขวัญชัย ไชยวันดี (แทน)ผ ูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
124. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9
125. นายสมควร ชายะกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
126. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
127. นายประสาน พรโสภิณ รกน.ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
128. นายวันชัย เชาวลิต (แทน)ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
129. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
130. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
131. นางสาวศรีสกุล ทําดี (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
132. นายสุรัช ธนูศิลป ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
133. นางปภาพินทร จันทรดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม

134. นางสาวสิริลักษณ ...
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135. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม

136. นายสงศักดิ์ คําชัยลึก (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม

137. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน)หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
138. นายศราวุฒิ ปงเขียว (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
139. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือ

เกษตรกรรมท่ี ๑
140. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)
141. นายพีระพล คํางาม (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
142. นางสุภมาส ลีลารักษสกุล (แทน)ขนสงจังหวัดเชียงใหม
143. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
144. นายศานติ ศรีบุรี (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
145. นางสาวศศิกานต อินตะ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
146. นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
147. น.ต.มณธนิก รักงาม ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
148. นายพงษชัย มูลชินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
149. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
150. นายอภินันท ประสาท (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
151. นายชานนทวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
152. นางพวงเพชร กุลทวี ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม บริษัท การบินไทย

จํากัด
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
153. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
154. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
155. นายสมชาย เปรมพาณิชยนุกูล ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
156. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑
157. นายวุฒิชัย มวงมัน (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
158. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
159. นายศราวุธ คําภีระ (แทน)ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
160. นางปจฉิมา ฟูกูล ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําปง
161. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1

หนวยงาน...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
162. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
163. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
164. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน)หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
165. นางประทิน ผองใส (แทน)โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
166. นายธีรชัย ดานวณิชวงค ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
167. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
168. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
169. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
170. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
171. นายวัชระ ปมแปง (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
172. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
173. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
174. นายจตุพร ปนทวงศ (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
175. นายสมคิด บุญมา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
176. นายทวี รัตนคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
177. นางสุวิพา เดชะเรืองศิลป (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
178. นางเพ็ชรรินทร วิมุกตานน (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
179. นางสาวศรญิญา อุตรปวง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
180. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
181. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
182. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
183. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
184. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
185. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
186. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
187. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
188. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม /

(แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
189. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
190. นางเพียงแข จิตรทอง (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
191. นางวราภรณ วสุนธรารัตน ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
192. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
193. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
194. นายเอนก ไชยวงค ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
195. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
196. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓
197. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
198. นางชนากานต สุนันทกร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
199. นางพิมพ์ิลภัส กูลนรา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
200. นายสุทัศน กันทะมา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
201. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34
202. ดร.ดารณีย พยัคฆกุล (แทน)ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
203. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
204. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
205. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
206. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
207. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
208. นางสาวประจง วงศสวย (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
209. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

ราชูปถัมภ
210. นายพฤหัส แลสันกลาง (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล

211. นางพวงทอง...



- ๙ -

211. นางพวงทอง ศรีวิลัย ผูอํานวยการโรงเรยีนศรีสังวาลยเชียงใหม
212. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
213. นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
214. นางพนมเทียน จรบุรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1

เชียงใหม
215. นพ.วรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
216. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
217. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
218. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
219. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
220. นายอนวัชช ไทยขวัญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม)
221. นายแพทย ธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
222. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
223. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
224. นางวาสนา สุรินรินทรคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
225. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
226. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
227. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช. ประจําจังหวัด

เชียงใหม
228. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
229. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
230. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
231. นายปรีดา พรหมมายน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
สวนทองถิ่น
232. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
233. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
234. นายฐิติ อินทะพันธุ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
235. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
236. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
237. นางชมนาถ พรสมผล (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9

238.นายจักรกฤษณ ...
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238. นายจักรกฤษณ ไชยนอก (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม
(ชั้นพิเศษ)

239. นายบุญธรรม ทองศิริไพโรจน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
240. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
241. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
242. นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์ ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
สํานักพระราชวัง
243. นายบรรเจิด กิริยา รกน.ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
244. ดร.มารติน วินสก้ี-สตาลลิ่ง กรรมการเชียงใหมสรางสรรค
245. อ.นพ.สุรัตน ตันประเวช กรรมการเชียงใหมสรางสรรค
246. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
247. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
248. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
249. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
250. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
251. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
252. นายเทวินทร ศรีบุญมา สื่อมวลชนอิสระ
253. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผูสื่อขาว MCOT
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบประกาศนียบัตรยกยองเชิดชูคุณความดีและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของ
บุคคล จํานวน 6 ราย  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

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

2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2561 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ี
ประชุม จํานวน 5 ทาน  ดังนี้

1) พันตํารวจเอก...



- ๑๑ -

1) พันตํารวจเอก ชัยรัตน รัตนาธรรมวัฒน
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการกลุมงานตรวจสอบสํานวน 4 กองคดีอาญา

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

3) นางสาวสุรีรัตน คนธรัตนะกุล
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีลําพูน

4) นางอุบลรัตน คงกระพันธ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1

5) นางวัชรียา ศรีหิน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาราษฎร

บนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน
1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับการแตงตั้งโยกยายไปดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 ทาน ดังนี้

1) นายมนตรี นามขาน
ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ย ายไปปฏิบัติราชการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 5

สํานักงานอัยการสูงสุด
2) นายศรัณยู มีทองคํา

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ย ายไปดํารงตําแหนง ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ

1.3 ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอขอบคุณหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชน ท่ีมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาคลองแมขา เม่ือวันท่ี 21 – 27 มีนาคม 2561
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น
เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 28 หนา โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในท่ีประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ

ประจําจังหวัด...
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ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2561 ท้ังนี้ มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุม จํานวน 4 แหง
คือ สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 8 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม  และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงาน
การประชุมดังกลาวแลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2561
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายนันทวัฒน  สังขหลอ)

เศรษฐกิจโลก เดือนกุมภาพันธ 2561 เศรษฐกิจ G3 ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา กลุมยูโร ประเทศญี่ปุน
ชะลอลงจากปจจัยชั่วคราว แตยังมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจดีตอเนื่องจาก
ภาคการผลิตและตลาดแรงงานท่ีแข็งแกรง กลุมยูโรภาคการผลิตชะลอลงจากสภาพอากาศท่ีอุนกวาปกติ
ประเทศญี่ปุนฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปจากตลาดแรงงานท่ีแข็งแกรง อยางไรก็ตาม การบริโภคและ
การผลิตชะลอลง เศรษฐกิจจีน ขยายตัวตอเนื่อง จับตาประเด็นการเมืองท่ีเนนผลักดันนโยบายปฏิรูป

ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง มูลคาการสงออกสินคาจากอุปสงค
ตางประเทศท่ีดีตอเนื่อง ประกอบกับผลของวันหยุดเทศกาลตรุษจีนท่ีในปนี้อยูในเดือนกุมภาพันธ ทําให
กิจกรรมการคาระหวางประเทศเลื่อนข้ึนมาอยูในเดือนมกราคมมากเปนพิเศษ การทองเท่ียวขยายตัวสูง
ตอเนื่อง รายไดในภาคเกษตรกรรมลดลงจากผลของราคาสินคาเกษตรท่ีลดลงแมผลผลิตจะขยายตัวสูง
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายในทุกหมวดสินคาท่ีขยายตัวดี
การลงทุนภาคเอกชนปรับดีข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอนและมีแนวโนมขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป การ
ลงทุนภาครัฐท่ีไมรวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายลงทุนท่ีกลับมาขยายตัวตามการ
เบิกจายงบลงทุนของหนวยงานหลัก ขณะท่ีรายจายประจําหดตัวเล็กนอย อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ
0.68 ชะลอลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีขยายตัวชะลอลงจากผลของฐานราคาน้ํามันดิบท่ีอยูใน
ระดับสูงในปกอน ประกอบกับราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาเนื้อสัตวยังคงหดตัวหลังจากปริมาณผลผลิต
ออกสูตลาดมาก ปจจัยเสี่ยงในป 2561 ความไมแนนอนของนโยบายการคาระหวางประเทศของ
สหรัฐอเมริกา และความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตร และกําลังซื้อโดยรวมยังไมเขมแข็งและท่ัวถึงนัก โดยเฉพาะ
กลุมผูมีรายไดนอย

เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2561 ขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรจากผลผลิตออยโรงงานและขาวนาปเพ่ิมข้ึนตามสภาพอากาศเอ้ืออํานวย
สวนราคามันสําปะหลังและขาวเพ่ิมข้ึนตามความตองการตางประเทศ และขาวโพดเพ่ิมข้ึนตามความตองการ
ของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากน้ําตาล การสีขาว และโดยเฉพาะสินคา
เกษตรแปรรูปและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีขยายตัวไดตอเนื่องตามอุปสงคตางประเทศ การทองเท่ียว
ยังขยายตัวดีตอเนื่อง จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศขยายตัวโดยเฉพาะชาวจีนท่ีเพ่ิมข้ึนมาก
ชวงเทศกาลตรุษจีน ดานอุปสงค การใชจายภาครัฐรายจายรวมลดลงแตยังเปนแรงขับเคลื่อนการใชจาย
ภาครัฐท่ียังมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การคาผานดานศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ ลดลงจาก
น้ําตาลท่ีเปนสําคัญ ขณะท่ีสินคาในหมวดหลักอ่ืนๆ ทรงตัว การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว ความตองการ

ซื้อยานยนต...
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ซื้อยานยนตท่ีขยายตัวได เปนผลจากการสงเสริมการขายของบริษัทผูผลิต ตัวแทนจําหนาย และการผอน
คลายเงื่อนไขเชาซื้อ แตยอดขายสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันหดตัว สะทอนกําลังซื้อโดยรวมยังไมเขมแข็ง
การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว การลงทุนภาคกอสรางยังอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ดี การลงทุนในภาคการผลิต
ขยายตัว จากการผลิตเพ่ือสงออก ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ําท่ีรอยละ 1.1
เดือนกอนท่ีรอยละ 1.3 อัตราเงินเฟอท่ัวไปขยายตัวตามราคาผลไมสดและเนื้อสัตวลดลงจากระยะเดียวกัน
ปกอน ประกอบกับราคาน้ํามันขายปลีกชะลอลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม เดือนกุมภาพันธ 2561 มีแรงสงจากภาคทองเท่ียว
เปนสําคัญ ภาคการทองเท่ียว ขยายตัวตอเนื่อง จากนักทองเท่ียวตางชาติเปนสําคัญ โดยเฉพาะนักทองเท่ียว
ชาวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในชวงเทศกาลตรุษจีน การใชจายภาคเอกชน ทรงตัว โดยการใชจายยังกระจุก
ตัวในสินคากลุมคงทน ตามยอดจดทะเบียนยานยนตเพ่ิมข้ึนในจังหวัดเชียงใหมในอัตราชะลอลง ซึ่งคาดวามี
ปจจัยมาจากกิจกรรมสงเสริมการขาย การใชจายภาครัฐ ปรับลดลง โดยเฉพาะงบลงทุน อยางไรก็ดี อัตรา
การเบิกจายสะสมตั้งแตตนปงบประมาณอยูสูงกวาเปาหมายการเบิกจาย สะทอนถึงแรงขับเคลื่อนการใชจาย
ภาครัฐท่ียังมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดานการเงินยอดคงคางสินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยขยายตัวสูงกวาคาเฉลี่ยของภาคเหนือ

ประชาสัมพันธ  บัญชีเลมเดียวคืออะไร ? บัญชีเลมเดียว คือ งบการเงินท่ีนิติบุคคล
ไดยื่นตอกรมสรรพากรเพ่ือเปนหลักฐานในการยื่นประกอบการเสียภาษีเงินได ซึ่งสะทอนสภาพท่ีแทจริงของ
กิจการ ขอดีของการใชบัญชีเลมเดียวในการทําธุรกรรมทางการเงิน นิติบุคคลธุรกิจสามารถบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สรางความเชื่อม่ันใหกับคูคา และนักลงทุน ตนทุนการกูยืมถูกลง วงเงินท่ีได
เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของกิจการ  สถาบันการเงินสามารถวิเคราะหสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง
ของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภาครัฐระบบการทําธุรกิจของประเทศมีความโปรงใส นาเชื่อถือและ
มีความยั่งยืนซึ่งจะเสริมสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนมีนาคม 2561
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ

เพ่ิมประสิทธิการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน
2561 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 88 สําหรับไตรมาสท่ี 2 กําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวา
รอยละ 52.29 รายจายประจําไมนอยกวารอยละ 55 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 43.11
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2561
จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณภาพรวม 25,305.64 ลานบาท เบิกจายไปแลว 14,613.34 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 57.75 มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 6 ของประเทศ  แยกเปนงบประจํา ท่ีไดรับ
14,970.02 ลานบาท  เบิกจายไปแลว 10,331.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.01 และงบลงทุนท่ี
ไดรับ 10,335.62 ลานบาท เบิกจายไปแลว 4,281.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.43 ซึ่งต่ํากวา
เปาหมาย มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 10 ของประเทศ  เงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 2,627.31
ลานบาท เบิกจายไปแลว 1,449.4 ลานบาท คงเหลือ 1,177.97 ลานบาท

ประชาสัมพันธ...
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ขอประชาสัมพันธเพ่ิมเติม 1) ตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม 2561 เปนตนไป ทุกสวนราชการ
จะรับจายเงินเปนอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดท่ัวประเทศ ผานระบบ KTB Corporate Online ดานรับ รับชําระ
ผาน EDC/QR Code รับชําระ Bill Payment ผานชองทางธนาคารกรุงไทย  ดานนําเงินสงคลัง นําเงินสง
คลัง GFMIS ไดแก รายไดแผนดิน เงินฝากคลัง  ดานจาย จายเงินใหขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ
หรือบุคคลภายนอก

2) ตั้งแตวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใชสิทธิเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลดวย
บัตรประชาชนประเภทผูปวยนอก โดยผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวนําบัตรประชาชนใชสิทธิได ท่ี
สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนท่ีเขารวมโครงการท่ัวประเทศ รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0416.4/ว 143 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
มติท่ีประชุม รับทราบ

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

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณท่ีไดรับ
379,256,300 บาท เบิกจายไปแลว 50,755,234.47 บาท มีการกอหนี้ผูกพันแลว 104,721,363.53
บาท และอยูระหวางดําเนินการ 223,779,702 บาท  งบประมาณแผนพัฒนาภาคเหนือท่ีไดรับ
298,976,400 บาท  จํานวน 6 รายการ ของหนวยงานทางหลวงชนบทท้ังหมด  เบิกจายแลว
13,740,450 บาท มีการกอหนี้ผูกพัน 162,115,550 บาท และอยูระหวางดําเนินการ 123,120,400
บาท งบประมาณแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับงบประมาณ 424,048,200 บาท
เบิกจายแลว 15,108,479.40 บาท แยกเปน งบลงทุน 301,491,600 บาท ยังไมมีการเบิกจาย  งบ
ดําเนินงาน 116,756,600 บาท เบิกจายแลว 13,327,988.49 บาท  รายจายอ่ืนๆ 5,800,000 บาท
เบิกจายแลว 1,780,490.91 บาท

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
กรณีการกอหนี้ การลงนามสัญญาตองรอ ไมมีการลงนามในสัญญาจนกวาสํานักงบประมาณจะอนุมัติให
ดําเนินการใชเงินได ขอใหดู TOR ใหชัดเจน ดูระเบียบอยาใหเปนปญหาท่ีตองมาแกไข ท่ีลงนามไปแลว
ของอําเภออมกอยขอฝากเรื่องการใชประโยชนพ้ืนท่ีปา ซึ่งไดลงนามในสัญญาไปแลวแตกรมปาไมยัง
ไมตอบกลับมา ฝากผูอํานวยการสํานักทรัพยากรปาไมท่ี 1 ติดตามใหไดผูรับจางทํางานตอไป และอําเภอ
อมกอยใหไปเจรจาขยายการยืมอาคารตอไป  งบประมาณจังหวัดมี 17 รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ในป
ตอไปงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีประมาณเดือนพฤษภาคม เสนอสภาฯ เดือนมิถุนายน ปนี้โครงการท่ี
มีการแกไขมากท่ีสุด คือ ปร.4 ,ปร.5 ปนี้ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนเลขานุการและไดเชิญโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด  แขวงทางหลวง  หนวยงานปาไม มาดูรายละเอียดเพราะบางทีตองใชพ้ืนท่ีปาไมดวย
แบบ ปร.4 , ปร.5 ตองมีความถูกตองกอนเสนอคณะรัฐมนตรีเดือนพฤษภาคม ขอใหนายอําเภอ /องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกลับไปทบทวนโครงการและใหยืนยันวาทําไปแลวไมซ้ําซอน เพ่ือจะไดไมมีปญหา
ในภายหลัง สามารถกอหนี้ไดตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป  ปญหาของงบกลุมจังหวัด คือ การเบิกจายต่ํามาก
โครงการท่ีทํา PO แลวนอยมาก บางโครงการทํา TOR แลวแตยังไมเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
หลายโครงการติดปญหาการขอใชพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความคลองตัว ขอมอบหมายใหเกษตรจังหวัด

เรงประสาน...
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เรงประสานไปยังโครงการหลวง งบกลุมจังหวัดขอใหเรงรัดการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบ ปจจุบัน
มติคณะรัฐมนตรี โดย คสช. หากมีการคอรรัปชั่นจะตองดําเนินการภายใน 7 วัน สอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัดตองดูแลเรื่องนี้ดวย เรื่องจัดงาน Event ท่ีเคยพูดคุย
กันไปแลว ท่ีตองทํา TOR สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดมีการทักทวงเรื่องการทํา Event ราคากลางสูง
รายละเอียดไมชัดเจน เพ่ือเปนการปองกันไมใหเสียเปรียบผูรับจาง เคยแจงใหมีการจัดอบรมใหความรู
ย้ําวิธีปฏิบัติใหถูกตอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองควบคูกันไป ขอใหถือปฏิบัติใหเครงครัด

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) จังหวัดไดมีการจัดประชุมเรื่องการทํา
TOR และใหความรูเรื่องการจัด Event ใหกับสวนราชการไปแลว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนเมษายน 2561
ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร) การคาดหมาย

ลักษณะอากาศของประเทศไทยประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศ
รอนอบอาวเกือบท่ัวไปและมีอากาศรอนจัดในหลายพ้ืนท่ีในบางชวง อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๔๐-๔๓
องศาเซลเซียส กับจะมีพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหลายพ้ืนท่ีในชวงกลางเดือนเมษายน
ซึ่งจะชวยคลายความรอนและมลพิษทางอากาศลงไปไดบาง หลังจากนั้นในชวงระยะปลายเดือนเมษายน
ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะทางดานตะวันตกของประเทศไทย สรุปในเดือนนี้
คาดวาปริมาณน้ําฝนรวมและอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยจะใกลเคียงกับคาปกติในหวง ๓๐ ป (พ.ศ. ๒๕๒๔-
๒๕๕๓) ควรระมัดระวัง ในบางชวงจะมีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน  ทําใหเกิดพายุฤดูรอนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน ตลอดจนผลผลิต
ทางการเกษตรได ขอใหติดตามขาวสารการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาตอไปดวย
การคาดหมายลักษณะอากาศสําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม อากาศรอนอบอาวโดยท่ัวไป กับมีฟาหลัว
ในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๘-๔๐ องศาเซลเซียส โดยจะมีพายุฝนฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน
รอยละ ๖๐ ของพ้ืนท่ี สวนมากในชวงกลางเดือนเมษายน

ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ชวงเชาทองฟาสลัวสังเกตจากดอยสุเทพ เนื่องจาก
ชวงเชามีอากาศเย็นเปนอากาศท่ีจมตัวสูระดับลาง ประกอบกับมลพิษทางจังหวัดแมฮองสอนมีการเผาตาม
รอยตอทางดานตะวันตกของประเทศไทย ลักษณะลมชวงเชาเปนลมสงบ ฝุนละอองไมสามารถยกตัวลอยข้ึน
สูงไดในชั้นบรรยากาศ เปนปจจัยหนึ่ง  ตลอดเดือนเมษายนเปนหยอมความกดอากาศต่ําเขามาปกคลุมแทนท่ี
ในสวนของมลพิษจะลดนอยลง  โดยภาพรวมการทํากิจกรรมนอกพ้ืนท่ีโลงแจง ถามีคา PM10 สูงไมควร
ออกกําลังกาย จากขอมูลการตรวจวัดคา PM10 ของกรมควบคุมมลพิษในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองเชียงใหม
มีคาแตกตางกันมากท้ังท่ีระยะทางหางกันไมมากนัก อาจเปนเพราะอุปกรณท่ีตรวจวัดซึ่งขอใหทําความ
สะอาด และตรวจสอบอุปกรณดวย

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ในชวงท่ีมีคา PM10 สูง ควรงดการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมในท่ีโลงแจง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 รายงาน ...
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3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเ ก้ือกูล  มานะสัมพันธสกุล )

สถานการณน้ําเข่ือนแมงัดสมบูรณชล เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2561 มีปริมาณน้ําสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ
27.54 แนวโนมมีน้ําไหลเขาเข่ือนลดลง  สถานการณน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2561
มีปริมาณน้ําสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 1.35 แนวโนมน้ําไหลเขาเข่ือนลดลง อางเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แหง
ปริมาณน้ําสูงกวาป 2560 รอยละ 45.36 แนวโนมน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําลดลง ปริมาณน้ําอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
101 แหง จํานวน 52,412,500 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 61.99 สถานการณปจจุบัน ในวันท่ี 29 มีนาคม
2561 น้ําใชในเข่ือนแมงัดสมบูรณชล น้ําไหลเขาเข่ือน 4 เดือน 14 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันมีน้ํา 212 ลาน ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ 80 ของความจุเข่ือน ไดจัดสรรน้ําไวสําหรับพ้ืนท่ีสองฝงแมน้ําปง 95 ลาน ลบ.ม. สงแลว
44 ลาน ลบ.ม. คงเหลือ 51 ลาน ลบ.ม. สําหรับแมแฝก-แมงัด 75 ลาน ลบ.ม. สงแลว 25 ลาน ลบ.ม. คงเหลือ
50 ลาน ลบ.ม. สํารองไวใชกรณีฝนท้ิงชวง 85 ลาน ลบ.ม. แผนการพัฒนาสงน้ําจากเข่ือนแมงัดสมบูรณชล
ลงแมน้ําปง สงน้ําท้ังหมด 23 รอบเวร 95 ลาน ลบ.ม. สงแลว 10 รอบเวร 44 ลาน ลบ.ม. แกมลิงแมหยวก
ผันน้ําชวยประปาเชียงใหม สถานการณเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2561 เครื่องสูบน้ําสถานสีูบน้ําแรงต่ําบานทอ
ชํารุดตองซอม 1 เครื่อง ทําใหกําลังการผลิตน้ําประปาลดลง ประมาณ 15,000 ลบ.ม./วัน แกไขโดยการ
เพ่ิมกําลังการผลิตท่ีสถานีอุโมงค หลังตลาดตนพยอมเขาสูระบบการจัดการในภาวะวิกฤตินําน้ําดิบท่ีฝากไวใน
อางเก็บน้ําแมหยวกมาสนับสนุน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2561 ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง อัตราสูบ
16,000 ลบ.ม./วัน ดําเนินการสูบ 2 วัน สถานการณเขาสูภาวะปกติ ในวันท่ี 12 มีนาคม 2561
การสนับสนุนน้ําคลองชลประทานเขาคูเมืองเชียงใหม เปาหมายการปฏิบัติ ชวงท่ี 1 ชวงเติมน้ํารักษาคุณภาพ
ในวันท่ี 22 - 27 มีนาคม 2561 ดําเนินการแลว ชวงท่ี 2 ชวงเปลี่ยนถายน้ําในวันท่ี 1 - 4 เมษายน
2561 แผนวันละ 25,000 ลบ.ม. ชวงท่ี 3 ชวงสงกรานตในวันท่ี 9 - 15 เมษายน 2561 แผนวันละ
25,000-30,000 ลบ.ม.

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ทานราชเลขานุการในรัชกาลท่ี 10 สอบถามเรื่องการแกปญหาเรื่องบุกรุกคลองแมขาคืบหนาเปนอยางไร
ขอใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด และสํานักงานเจาทาภูมิภาค ฯ ดําเนินการสรุปขอมูลนําเสนอ เพ่ือจะไดพูดคุย
กับมณฑลทหารบกท่ี 33 เพ่ือขอคืนพ้ืนท่ีกอนท่ีจะใชการบังคับทางกฎหมาย

ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม (นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ)
สํานักงานเจาทาภูมิภาค ฯ ไดตรวจสอบสิทธิแนวเขตของราษฎรท่ีมีเอกสารสิทธิ์ของท้ัง 2 ฝง ความยาว
24 กิโลเมตร จนถึงอําเภอหางดง จะสงขอมูลและแนวเขตของผูบุกรกุใหจังหวัดทราบ

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ฝากสํานักงานเจาทาภูมิภาค ฯ ดูโครงการจิตอาสา ทําดีดวยหัวใจ เปนโครงการพระราชทาน ตองทําให
ดีท่ีสุด

ผูเขารวมประชุม ในสวนของเราไมไดจัดตั้งกรรมการยอยข้ึนมา ท้ังนี้ไดมีการสง
หนังสือเชิญทานปลัดเขารวมประชุมในวันท่ี 3 เมษายน 2561 จะไดทราบความคืบหนา การลงพ้ืนท่ี และ
ทําตามแผนท่ีวางไว

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขออนุญาตเปนแนวทางไมใหประชาชนเดือดรอน ฝากดูแลคลองสวยดานหลังศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม
ปท่ีแลวฝนตกน้ําทวม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 แผนดําเนินงาน...
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3.6 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2561

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายชานนท  คําทอง) รายงานสถานการณหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม จุดความรอนท่ีเกิดข้ึน
เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ท่ีผานมา เราพบวาจุดความรอนสวนใหญจะเกิดในพ้ืนท่ีจังหวัดขางเคียง และ
ประเทศ เ พ่ือนบ าน เปนส วน ใหญซึ่ งลั กษณะอากาศจากกรมอุตุนิ ยมวิทยาสามารถสรุป ได ว า
ความกดอากาศเชนนี้มีผลทําใหเกิดหมอกควันปกคลุมในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนแองกระทะ
และหุบเขาทําใหคาฝุนละอองและหมอกควันเพ่ิมข้ึนอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนได
จุดความรอนสะสมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 27 มีนาคม 2561 พบวาเกิด
จุดความรอนสะสมท้ังสิ้น 431 จุด และพบคาจุดความรอนสะสมเปนรายอําเภอท่ีอําเภอ อมกอยมากท่ีสุด
รองลงมาในชวง 51 วันไมเผา เพ่ือเชียงใหมไรหมอกควัน พบวาจุดความรอนท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม -
27 มีนาคม 2561 มีคาลดลงมากกวารอยละ 50 แตกลับพบวาคาฝุนละอองขนาดเล็กมีคาเพ่ิมมากข้ึน
ในทางกลับกัน ซึ่งมีสาเหตุท่ีไดกลาวมาขางตน ในหวง 51 วันไมเผา เพ่ือเชียงใหมไรหมอกควัน จังหวัด
เชียงใหมไดออกประกาศ 2 ฉบับ คือ ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการในการขออนุญาตเขาปา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมป 2561 และประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง การเขมงวดเจาหนาท่ีในการควบคุม
ไฟปา ประกาศท้ัง 2 ฉบับลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เนนใหทุกภาคสวนทํางานอยางบูรณาการและเปนไปดวยความเรียบรอยเพ่ือรวมกันแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปาใหเปนไปไดดวยดี

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 24 มีนาคม 2561 จังหวัดเชียงใหมมีจุดความรอนสะสม 436 จุด ปท่ีผานมา
มีจุดความรอน 654 จุด ภาพรวมในปนี้ดีข้ึน คุณภาพอากาศปนี้เกินคามาตรฐาน 7 วัน ขอบคุณอําเภอ
ทุกอําเภอ จุดท่ีเปนหวงคือ อําเภออมกอย บานนาเกียน  อําเภอเชียงดาว เกิดซ้ําซาก คือ อําเภอแมวาง
อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอหางดง มีการใหกําลังใจกับชุดปฏิบัติการไมมีวันไหนไดหยุด จังหวัดเชียงใหม
มีการจัดตั้งศูนยรับบริจาคเงิน อุปกรณ อาหาร น้ําดื่ม  มีงบประมาณมาให 60 วัน ท่ีปฏิบัติงานวันละ
188 บาท การใหกําลังใจเปนสิ่งท่ีสําคัญ สําหรับอาสาสมัครท่ีอําเภอจอมทองท่ีไดรับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงานใหใชเงินกองทุนของ ปภ. ดูแลในเรื่องของคารักษาพยาบาลและคาตอบแทนในชวงท่ีเขาไมสามารถ
ทํางานประจํา  ขอใหอําเภอพราวเขาไปเยี่ยมเยือนผูบาดเจ็บจากวาตภัยท่ีอําเภอพราวดวย เม่ือปลายป
2559 มีการทําฝาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหรวมกันใชศาสตรพระราชา สรางตนน้ํา
ใหกับชุมชน สรางฝายเพ่ือสรางความชุมชื้นใหกับปา เกิดประโยชนอยางนอยมีน้ํากินตลอดป สําหรับการเพ่ิม
พ้ืนท่ีปายังคงตองทํากันตอไป  โครงการพัฒนาท่ียั่งยืนสามารถลดปญหาได ขอใหทองถ่ิน อําเภอ
ย้ําไมใหประชาชนเผาขยะครัวเรือนในชวงนี้ อําเภอทุกอําเภอใหควบคุมการเผา สิ่งปลูกสรางของทางราชการ
ท่ีไมไดทําตามเทศบัญญัติตองมีผาใบปดบังฝุนละออง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงควบคุมดวย
การกอสรางอุโมงคมีหลายจุดท่ีเกิดฝุนละออง อยากใหเพ่ิมการรดน้ําถนนเพ่ือไมใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 รายงาน...
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3.8 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมีนาคม 2561
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล)

สถานการณโรคพิษสุนัขบาในคนประเทศไทย ป 2561 จํานวนผูเสียชีวิต 6 ราย จังหวัดท่ีพบ คือ สุรินทร
สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ สําหรับจังหวัดเชียงใหมพบโรคพิษสุนัขบาในคน
2 รายสุดทายท่ีอําเภออมกอย เม่ือป 2549 อาการโรคพิษสุนัขบาท่ีพบในคนและสัตว มี ๒ แบบ คือ
แบบดุราย แสดงอาการชัดเจน และแบบซึม อาการไมชัด และเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว อาการท่ีสําคัญในคน
คือ ไข ออนเพลีย ปวดศีรษะ คันหรือเสียวบริเวณแผลท่ีเคยถูกสัตวกัด น้ําลายและเหงื่อออกมาก
กระวนกระวาย สะดุง ตกใจ มีอาการคลุมคลั่งสลับกับสติดี โตตอบไดเปนระยะ  บางรายอาจไมแสดงอาการ
ดุรายคลุมคลั่ง แตมีอาการซึม อัมพาต และเสียชีวิต การปองกันไมใหพิษสุนัข อยาแหยใหสุนัขโมโห
อยาเหยียบสุนัขใหตกใจ อยาแยกสัตวท่ีกัดกันดวยมือเปลา อยาหยิบแยงจานอาหาร  อยายุงสุนัขท่ีไมไดเลี้ยง
เม่ือถูกสุนัข แมว กัดหรือขวน ใหลางแผลใหสะอาด  ใสยา  กักหมาเพ่ือรอดูอาการ  รีบพาคนเจ็บไปหาหมอ
ประเด็นขอความรวมมือ ประชาสัมพันธการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาท้ังในสัตวและคน พบสัตวสงสัยปวย
แจงปศุสัตว นําหัวสัตวสงตรวจ พบคนสงสัยปวยรีบนําสงโรงพยาบาล และ การปองกันดวย 5 ย นําสัตวเลี้ยง
สุนัข แมว ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาทุกป ประชาสัมพันธใหผูท่ีถูกสุนัข/แมว กัด เลีย ขวน ไมวาจะเปน
สุนัขมีเจาของหรือไมมีเจาของ ใหลางแผลใหถูกตอง และพบหมอเพ่ือฉีดวัคซีนและฉีดใหครบโดส
ประชาสัมพันธแกความเขาใจผิดบางประการของประชาชนท่ีมีความเชื่อผิดๆ วาโรคพิษสุนัขบารักษาหายได
สุนัขมีเจาของเลี้ยงในบานไมตองฉีดวัคซีนก็ได สุนัขมีเจาของปลอดภัยมากกวาสุนัขจรจัด สุนัข/แมวแคขวน/
เลีย/เปนลูกสุนัข ไมเปนไร สุนัข/แมวกัดลางแผลดวยน้ําเปลาเปดกอกใหน้ําชะลางก็พอ

สถานการณหมอกควันจังหวัดเชียงใหม PM (Particulate Matters) ละอองฝุน
ในอากาศ PM2.5 ฝุนขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (1 ใน 25 สวนของเสนผม) PM10 ฝุนขนาดเล็ก 10
ไมครอน (4 ใน 25 สวนของเสนผม) วิถีดูแลสุขภาพในชวงท่ีเกิดหมอกควัน คาฝุนละออง 0 – 50
ไมโครกรัม ภาวะปกติสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามปกติ คาฝุนละออง 51-120 ไมโครกรัม ภาวะเฝาระวัง
ประชาชนท่ัวไปดําเนินกิจกรรมไดตามปกติ เด็ก ผูสูงอายุ หญิงตั้งครรภใหหลีกเลี่ยงสถานท่ีมีฝุนละออง จํากัด
เวลาทํากิจกรรมนอกอาคาร ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจหลีกเลี่ยงท่ีมีฝุน
ละออง จํากัดเวลาทํากิจกรรมนอกอาคาร เตรียมยาและอุปกรณจําเปนใหพรอม คาฝุนละออง 121-350
ไมโครกรัม มีผลกระทบ ประชาชนท่ัวไปลดกิจกรรมท่ีตองใชระยะเวลาและออกแรงมากนอกอาคาร เด็ก
ผูสูงอายุ หญิงตั้งครรภ จํากัดกิจกรรมท่ีตองใชระยะเวลาและออกแรงมากนอกอาคาร ผูปวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีตองใชระยะเวลาและออกแรงมากนอกอาคาร
หากหลีกเลี่ยงไมไดใหลดระยะเวลาและสวมหนากากปองกันฝุนละออง เราสามารถดูแลสุขภาพในชวงท่ีเกิด
หมอกควันได ดังนี้ ใชหนากากอนามัยหรือผาคาดปากและจมูก ปดประตูหนาตางไมใหควันเขามาในอาคาร
หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมนอกอาคาร บริเวณกลางแจง คอยดูแลผู ท่ีอยูในบาน โดยเฉพาะผูปวย เด็ก
หญิงตั้งครรภ และผูสูงอายุ หากมีอาการผิดปกติใหนําสงแพทย ไมเผาสิ่งใดท่ีเปนการเพ่ิมหมอกควัน
มากยิ่งข้ึน คอยฟงขาวเตือนภัย เพ่ือดูแลและปองกันตนเองใหหางจากสถานท่ีท่ีมีภัยจากหมอกควัน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (นายแพทย ธรณินทร กองสุข) สถิติฆาตัวตาย
สําเร็จของประเทศไทย ป 2559 จํานวน 4,131 ราย จํานวนผูพยายามฆาตัวตายจังหวัดเชียงใหม
ป 2559 – 2561 จํานวน 733 ราย และฆาตัวตายสําเร็จจังหวัดเชียงใหม ป 2552-2561 จํานวน

2,184 ราย...
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2,184 ราย สาเหตุการฆาตัวตายสําเร็จเกิดจาก การเจ็บปวยโรคเรื้อรัง/รายแรง รอยละ 28 การใชสุรา
ยาเสพติด รอยละ 19 โรคทางจิตเวช รอยละ 17 ปญหาเศรษฐกิจ รอยละ 13 ความขัดแยงกับคนใกลชิด
รอยละ 13 ปญหาอ่ืนๆ รอยละ 8 และดานความรัก/ความหึงหวง รอยละ 2 ปจจัยเสี่ยงชักนํา คือ โรคจิตเวช
ติดสุราหรือสารเสพติด  โรคทางกายรุนแรง เรื้อรัง บุคลิกภาพหุนหันพลันแลน ตนเองและคนในครอบครัว
เคยฆาตัวตาย ถูกทารุณทางกาย ทางเพศในวัยเด็ก ปจจัยกระตุน คือ ประสบปญหาชีวิตหรือมีเหตุการณ
วิกฤติท่ีคิดวาพายแพลมเหลวและรูสึกอับอายขายหนารวมกับความรูสึกอับจนหนทาง  อาการทางจิตกําเริบ
และเกิดพิษจากสารเสพติด วิธีการปองกัน คือ การควบคุมปองกันการเขาถึงสารพิษ วัสดุอุปกรณฆาตัวตาย
ปจจัยปองกัน คือ มีความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมวาการฆาตัวตายเปนเรื่องไมดี  มีความผูกพันท่ีแนนแฟน
และอบอุนในครอบครัวและกลุมเพ่ือน อยูในชุมชนท่ีเก้ือหนุนชวยเหลือกันดี เขาถึงบริการสุขภาพจิตไดงาย
มีทักษะการแกไขปญหา ขอขัดแยงและมีการปรับตัวท่ีดี การเฝาระวังปองกัน โดยการสอดสองเฝาระวังการ
ฆาตัวตายท่ีจะเกิดข้ึน จากสัญญาณฆาตัวตาย เขาหา พูดคุยและรับฟง ประเมินสถานการณวิกฤตเรงดวนและ
ตอบสนองฉับไว ใหความชวยเหลือและสงตอผูเชี่ยวชาญ การปองกันโดยการปดก้ันหรือปองกันสถานท่ี
ท่ีใชฆาตัวตาย ประเทศไทย ป 2560 มีผูปวยโรคซึมเศรา จํานวน 1.5 ลานคน  ผูปวยโรคซึมเศราท่ีเขาถึง
บริการไดรับการรักษา รอยละ 54 โรคซึมเศราทําใหผูหญิงไทยเสียชีวิตกอนวัยอันควรและอยูกับความทุกข
ทรมานมากอันดับ 3 รองจาก โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยโรคซึมเศราเสี่ยงตอการฆาตัว
ตายมากกวาคนท่ัวไป  หากมีอาการออนเพลียงาย ไมมีแรง นอนไมหลับ ตื่นตี 2 จนสวาง เบื่ออาหาร
น้ําหนักลด 2 กิโลกรัม ทําอะไรก็ไมมีสมาธิ ทําอะไรเชื่องชา คิดวาตายไปเสียจะดี  ไมไดเกิดจากโรคทางกาย
ไมไดเกิดจากยาหรือสารเสพติด ไมมีประวัติ Mania ทํางานไมไดตั้งแตเริ่มมีอาการ ใหวินิจฉัยวาเปน
โรคซึมเศราชนิดรุนแรง  โรคซึมเศราเกิดจากการเสียสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ปจจัยทางสังคมจิตใจ
เปนตัวกระตุน เชน การสูญเสีย การถูกปฏิเสธ หรือการพลาดหวัง  พันธุกรรมเปนปจจัยเอ้ืออํานวยใหบุคคล
มีแนวโนมท่ีจะเกิดโรคซึมเศรา วิธีการรักษาโรคซึมเศรา โดยการรักษาดวยยา วิธีจิตบําบัด  และการรักษาดวย
ไฟฟา ECT

ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล)
ประชาสัมพันธ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม รวมกับ สมาคมกีฬายิงปนและอาวุธปน
ศึกษา ขอเชิญเขารวมการแขงขัน TO BE NUMBERONE : Shooting Cup ในวันท่ี 28 เมษายน 2561
ณ ศูนยกีฬายิงปน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกระแสในการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การหารายไดสมทบกองทุนเขาชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัด
เชียงใหม เชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานในจังหวัดเชียงใหม ชิงถวยรางวัลเกียรติยศผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ขอความอนุเคราะหทุกหนวยงานรวมสนับสนุนถวยทอปกัน 5,000 บาท ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ี Facebook : ทูบีนัมเบอรวัน เชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
สุนัขบริเวณศาลากลางจังหวัดมีจํานวนเยอะมาก ท่ีผานมาไดควบคุมแลวแตยังคงมีผูใจบุญนําอาหารมาให
ทุกวันทําใหสุนัขมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ขอใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและเทศบาลนครเชียงใหมเขามาดูแลดวย
ท้ังนี้ คงตองติดปายเตือนการใหอาหารสุนัขหลายภาษา
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 ผลการ...
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3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ศูนยดํารงธรรมจังหวัด

เชียงใหมไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 จํานวน 2,854 เรื่อง
ยุติเรื่องแลว 2,479 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 375 เรื่อง   โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับเรื่อง
รองเรียน 2,106 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 176 เรื่อง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม
2560 – มีนาคม 2561 ไดรับเรื่องรองเรียน 941 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 157 เรื่อง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนพร กิติกาศ) รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ไดลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
อนุกรรมการ  มีสวนราชการ ภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ  เปนอนุกรรมการ  และมีเกษตรและสหกรณจังหวัด
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการกิจกรรม
พัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ใหเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  ทําหนาท่ีเปนกลไกในการกํากับ ดูแล ขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รวมท้ังแผนพัฒนาจังหวัดนั้นๆ ประสานการแกไขปญหา
ดานการเกษตรและสหกรณในจังหวัด กับหนวยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการตามนโยบายท่ีสําคัญดานการเกษตรและสหกรณในจังหวัด สื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารดานการเกษตรและสหกรณ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย  แตงตั้งคณะทํางาน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามความจําเปนและเหมาะสม
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณมอบหมาย  คําสั่งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2561 เปนตนไป

เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล  แสนคํา) รายงานสถานการณดาน
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม สถานการณการผลิตมะมวง ในจังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ีปลูกเนื้อท่ียืนตน
ปการผลิต 2560/61  59,210 ไร ตามท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร  พันธุท่ีปลูก มะมวงน้ําดอกไม รอยละ 65
พันธุอ่ืนๆ เชน มหาชนก จีนหวง R2E2 งาชางแดง แดงจักรพรรดิ มันขุนศรี รอยละ 35 ประมาณการ
ผลผลิต ป 2561 จํานวน 57,751 ตัน การใหผลผลิตมะมวงในฤดู (เดือนเมษายน – พฤษภาคม)
มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 50 มะมวงนอกฤดู (เดือนสิงหาคม – มีนาคม) มีประมาณการผลผลิต
คิดเปนรอยละ 50 ราคาผลผลิต น้ําดอกไม คุณภาพ ราคาปจจุบันอยูท่ี 50 บาท/กิโลกรัม จีนหวง R2E2
งาชางแดง แดงจักรพรรดิ ชวงตนฤดูกาลราคาอยูท่ี 65 บาท/กิโลกรัม ผลผลลิตเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ
3,000 กิโลกรัม/ไร สรางมูลคาปท่ีผานมาประมาณ 360 ลานบาท การสงเสริมของสํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ การผลิตมะมวงคุณภาพตามนโยบายสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 5 แปลง คือ อําเภอพราว เชียงดาว ดอยเตา ไชยปราการ  และดอยหลอ
พ้ืนท่ีประมาณ 1,700 ไร มะมวงแปลกเพ่ิมมูลคาผลผลิต มะมวงพันธุ จีนหวง R2E2 งาชางแดง

แดงจักรพรรด.ิ..
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แดงจักรพรรดิ เปนท่ีชื่นชอบของตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งจะมีขนาดผลใหญน้ําหนักตอลูก
ประมาณ 1 กิโลกรัม  ชวงตนฤดูกาลราคาอยูท่ี 65 บาทตอกิโลกรัม การแปรรูปมะมวงเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต
ราคามะมวงอบแหงอยูท่ีราคาประมาณกิโลกรัมละ 800-1,000 บาท สถานการณการผลิตพืช 3 หัว
ในจังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ีปลูก ขอมูลตามทะเบียนเกษตรกร ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2561 หอมหัวใหญ
6,795 ไร เก็บเก่ียวแลวรอยละ 90 หอมแดง 11,950 ไร เก็บเก่ียวแลวรอยละ 58 กระเทียม
27,695 ไร เก็บเก่ียวแลวรอยละ 82 การแกไขปญหาเม่ือผลผลิตเขาสูราคาตกต่ํา หอมหัวใหญ หอมแดง
กระเทียม นําเขาเก็บในหองเย็น  เพ่ือรอจําหนายในชวงท่ีผลผลิตราคาสูงข้ึน จําหนายในตลาดนัดเกษตรกร
บริเวณหลังสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ทําราวแขวนตากหอมแดง เพ่ือรอจําหนายในชวงราคา
ผลผลิตสูง ทําโรงเก็บเพ่ือตากกระเทียม MOU กับหางสรรพสินคา บิ๊กซีดอนจั่น เพ่ือจําหนายผลผลิต
สินคาจากแปลงใหญ สงเสริมการแปรรูปกระเทียมเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน กระเทียมดองและน้ําพริกค่ัวทราย
การสงเสริมของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  รวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม นําเกษตรกร
แปลงใหญ ทําขอตกลงซื้อขายกระเทียม บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จํากัด และบริษัท ตะวันพืชผล จํากัด
รวมถึงบริษัทคูคาท่ีจะนําผลผลิตท่ีเปนสวนประกอบวัตถุดิบ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป มามา ยํายํา จํานวนเกษตรกร
74 ราย พ้ืนท่ี 574 ไร ทําขอตกลงซื้อขาย 430,000 กิโลกรัม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.10 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม
2561

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต) ราคาหอมหัวใหญ ป 2560/61
จังหวัดเชียงใหม เบอร 0-2 ราคากิโลกรัมละ 5– 6 บาท เบอร 3 ราคากิโลกรัมละ 4-6 บาท พ้ืนท่ีเพาะปลูก
6,795 ไร เพ่ิมข้ึนจากปกอน รอยละ 4.83 ประมาณการผลผลิต 27,180 ตันสด เพ่ิมข้ึนจากปกอน
รอยละ 20.81 ขณะนี้ผลผลิตเก็บเก่ียวแลวประมาณ รอยละ 82 ราคาหอมหัวใหญทรงตัวตอเนื่องจาก
สัปดาหกอน กระเทียม ปการผลิต 2560/61 ราคาสดคละ กิโลกรัมละ 13-15 บาท มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
27,693 ไร เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 8.20 ประมาณการผลผลิต 96,926 ตันสด เพ่ิมข้ึนจากปกอน
รอยละ 16.77 ขณะนี้เก็บเก่ียวแลวประมาณรอยละ 57 ราคากระเทียมสดทรงตัวตอเนื่องจากสัปดาหกอน
หอมแดง ป 2560/61 พ้ืนท่ีเพาะปลูก 11,590 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร ผลผลิตสด 34,770 ตัน
ผลผลิตแหง 20,078 ตัน ราคาสดคละ 4-5 บาท/กิโลกรัม แหงคละ 10-13 บาท/กิโลกรัม ขณะนี้ผลผลิต
หอมแดงออกสูตลาดแลวประมาณ รอยละ 40 ราคาซื้อขายหอมแดงวันนี้ปรับราคาลดลงจากสัปดาหกอน
เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญชะลอการรับซื้อเพ่ือระบายสตอกเดิม

แนวทางการบริหารจัดการหอมหัวใหญ กระเทียม และหอมแดง จังหวัด
เชียงใหม ปการผลิต 2560/61 มาตรการท่ี 1 การกระจายผลผลิต โดยการออกประกาศจังหวัดเพ่ือรับ
สมัครผูประกอบการ/ผูสนใจเขารวมกระจายผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง ของจังหวัด
เชียงใหม ไปยังปลายทางตางจังหวัด มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดปลายทางอ่ืนท่ีไมใชจังหวัดแหลงผลิต
กระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง เพ่ือขอความรวมมือสั่งซื้อผลผลิตและจัดหาจุดจําหนาย มาตรการท่ี 2
ดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม จัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 โดยขออนุมัติเงินจายขาดจากคณะกรรมการนโยบายและชวยเหลือ
เกษตรกร (คชก.) เพ่ือสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ใหเกษตรกรผูปลูกกระเทียมในพ้ืนท่ีอําเภอ

แหลงผลิต...
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แหลงผลิต เพ่ือชะลอการจําหนายผลผลิต ระยะเวลา 6 เดือน ในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก มาตรการท่ี 3
จัดเจรจาการคาและเชื่อมโยงตลาด จัดประชุมเจรจาการคาและเชื่อมโยงการตลาดสินคาเกษตร ระหวาง
ผูประกอบการ และเกษตรกรผูปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง มาตรการท่ี 4 การชะลอและ
ปองปรามการลักลอบนําเขากระเทียม และหอมหัวใหญ แจงประสานกระทรวงพาณิชยในการพิจารณา
คงมาตรการ หลักเกณฑการนําเขากระเทียม และหอมหัวใหญ แจงขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ศุลกากร ตํารวจ ในการดําเนินการปองกันปราบปรามการลักลอบนําเขากระเทียมและหอมหัวใหญจาก
ตางประเทศ ผลการดําเนินการบริหารจัดการ หอมหัวใหญ กระเทียม และหอมแดง จังหวัดเชียงใหม
ปการผลิต 2560/61 มาตรการท่ี 1 การกระจายผลผลิต จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม ไดเริ่มดําเนินการผลผลิตสินคาเกษตร (หอมหัวใหญ) ตั้งแตวันท่ี 6 มีนาคม 2561 เปนตนมา
มีผูประกอบการสมัครเขารวมดําเนินการฯ รวม 2 ราย ปริมาณผลผลิตท่ีกระจาย รวม 52,560 กิโลกรัม
คิดเปนมูลคารวม 757,160 บาท มาตรการท่ี 2 ดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
ขออนุมัติเงินจายขาดจากคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (กบท.) เพ่ือสนับสนุน
ชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ใหเกษตรกรผูปลูกกระเทียมในพ้ืนท่ีอําเภอแหลงผลิต เพ่ือชะลอการจําหนาย
ผลผลิต ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งไดรับอนุมัติ เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2561 มาตรการท่ี 3 จัดเจรจาการคาและ
เชื่อมโยงตลาด วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 กรมการคาภายใน รวมกับ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
จัดประชุมเจรจาการคาและเชื่อมโยงการตลาดสินคาเกษตร  ระหวางผูประกอบการ และเกษตรกรผูปลูก
กระเทียม ซึ่งผลจากการเจรจาไดมีการตกลงซื้อขายผลผลิตกระเทียม (แหง) โดยไดลงนามสัญญาขอตกลง
รวม 6 สัญญา ปริมาณซื้อขายรวม 440,000 กก. มูลคารวม 28.60 ลานบาท มาตรการท่ี 4 การชะลอ
และปองปรามการลักลอบนําเขากระเทียมและหอมหัวใหญ เม่ือวันท่ี 5 – 11 มีนาคม 2561 กรมการคา
ภายใน กระทรวงพาณิชย จัดชุดสายตรวจออกตรวจสอบการลักลอบนําเขากระเทียม หอมหัวใหญ และ
หอมแดง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2561 อธิบดีกรมการคาภายใน รวมกับ เจาหนาท่ี
ตํารวจ ทหาร และหนวยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ตั้งจุดตรวจในพ้ืนท่ี อําเภอ
ดอยสะเก็ด เพ่ือตรวจสอบการลักลอบนําเขากระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง

ขาวประชาสัมพันธสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมจัดอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร กิจกรรมยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงตลาดทุกประเภทภายใตโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมการคาการลงทุนภาคเหนือตามแผนพัฒนาภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะปารค เชียงใหม ประกอบดวย หลักสูตรการอบรมดานการตลาด ระหวางวันท่ี
20-21 มีนาคม 2561 หลักสูตรการบริหารจัดการดานการออกแบบ ระหวางวันท่ี 22-23 มีนาคม 2561
หลักสูตรดานการสงเสริมและขยายตลาดสําหรับการสงออก ระหวางวันท่ี 29-30 มีนาคม 2561
หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ ระหวางวันท่ี 3-4 เมษายน 2561 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ
เพ่ือเขาสูตลาดดจิิทัล ระหวางวันท่ี 10-11 เมษายน 2561
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.11 การเตรียมการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2561

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดเ ชียงใหม
(นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ) หัวขอการรณรงค ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร ชวงการรณรงค แบงออกเปน

2 ชวง ...
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2 ชวง ชวงเตรียมความพรอมและชวงการรณรงค ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 10 เมษายน
2561 ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 11 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 17 เมษายน 2561 มาตรการ
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบงเปน 6 ดาน ไดแก มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานคน มาตรการ
การลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ มาตรการดูแล
ความปลอดภัยนักทองเท่ียว มาตรการดานความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ํา และมาตรการดานการ
ชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุจะมีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล หากเปนขาราชการดื่มสุราแลวขับรถนําไปสู
การเกิดอุบตัิเหตุใหดําเนินการทางวินัยดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จ

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ในหวงเดือนเมษายน
2561 มีพระบรมวงศานุวงศเสด็จ ฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและกรณียกิจ ณ จังหวัดเชียงใหม ดังนี้

1) พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ในวันพุธท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. จะเสด็จโดย
เฮลิคอปเตอรจากโครงการพัฒนาดอยตุง มายังบานเมืองงามเหนือ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม และเสด็จกลับโครงการพัฒนาดอยตุงในวันเดียวกัน

2) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 ณ อาคารโรงเก็บ
ผลิตภัณฑ บริษัทดอยคํา ณ หมูบานหวยลึก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

3) พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จฯ ประทับแรม ตั้งแต
วันเสารท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ณ พระตําหนักกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เปนตนมา
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 การจัดงานพิธี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมขอเชิญ

รวมประกอบพิธี ดังนี้
1) พิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา

ประจําป 2561 และงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2561 ในวันเสารท่ี 31 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว

2) พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ ในวันศุกรท่ี 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว

3) พิธีวัน...
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3) พิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 2561
ในวันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ
ตําบลเมืองงาย อําเภอเชยีงดาว การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-
2564)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2564) จังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม โดยบูรณาการขอมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และรายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาและจัดทําขอมูลยุทธศาสตรของไมซซิตี้และ
เมืองท่ีมีศักยภาพ (City Profile) จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) เปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม ไดพิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE
จังหวัดเชียงใหม เ ม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2561 โดยมีวิสัยทัศน “นครท่ีเปนท่ีสุดแหงความสงางาม
ทางวัฒนธรรม จุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซในเอเชีย” พันธกิจ สนับสนุนการจัดงานไมซเพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจและกระจายรายไดสูชุมชน สงเสริมภาพลักษณของอุตสาหกรรมไมซดวยการบริการชั้นเลิศและ
อัตลักษณของความเปนวัฒนธรรม พัฒนาอุตสาหกรรมไมซบนฐานความรู และพัฒนาผูประกอบการไมซ
ในพ้ืนท่ีใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมแนวปฏิบัติดานความยั่งยืน เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ระยะยาว เปาประสงค จํานวนรายไดและนักเดินทางของกิจกรรมไมซเพ่ิมมากข้ึน จํานวนนักเดินทางจาก
อุตสาหกรรมไมซจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจสมดุลและขยายตัวอยางตอเนื่อง ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1
สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดไมซแบบมุงเปาตลาดเอเชีย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับ
การบริการ พัฒนาสินคาทองเท่ียว สรางโอกาสในกิจกรรมไมซโดยใชทุนทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 3 พัฒนา ยกระดับ บุคลากรท่ีมีสวนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซในพ้ืนท่ี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับ
และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ แผนงาน/โครงการ รวมท้ังสิ้น 17 โครงการ
งบประมาณดําเนินการ จํานวน 3,948,074,500 บาท  ดังนี้ ป พ.ศ. 2561 จํานวน 159,399,600
บาท  ป พ.ศ. 2562 จํานวน 1,262,724,900 บาท ป พ.ศ. 2563 จํานวน 1,264,700,000 บาท ป
พ.ศ. 2564 จํานวน 1,267,750,000 บาท ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
MICE จังหวัดเชียงใหม ข้ันตอนท่ี ๑ การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE
จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยคณะกรรมการสงเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE
จังหวัดเชียงใหม พิจารณารับรางแผนฯ 7 มีนาคม 2561 จัดสงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางแผน
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2561 นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ MICE ไปปรับปรุง/แกไขรางแผน
ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2561 ข้ันตอนท่ี ๒ การรับฟงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561-2564) จากภาคสวนตางๆ ในการประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม นํารางแผนฯ ไปรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ในท่ีประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัด ในวันท่ี 29 มีนาคม 2561 รับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา...
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การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2562) ภายในวันท่ี 5 เมษายน 2561
ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561-
2564) และนําเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-2564)
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือรับทราบ ภายในเดือนเมษายน
2561 ตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2561

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน” ครั้ง ท่ี 5/2561
จัดกิจกรรมรวมกับ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๖1 ณ องคการบริหาร
สวนตําบลนาคอเรือ  ตําบลนาคอเรือ  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ
54 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา และมอบทุนการศึกษา และ
เงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม กําหนดจัดกิจกรรมครั้งตอไป ครั้งท่ี 6/2๕๖1 ในวันท่ี 24
เมษายน ๒๕๖1 ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การแตงกาย ชุดสุภาพ
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 การจัดกิจกรรม TEDx Chiang Mai และ โครงการ Smart Home
ผูแทนกรรมการเชียงใหมเมืองสรางสรรค (นายมารติน เฟนสก้ี-สตาลลิ่ง) สรุป

การจัดกิจกรรม TEDx Chiang Mai เนนความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและสังคม และยังมีอีกหลายประเด็น
ในงาน

ผูแทนกรรมการเชียงใหมเมืองสรางสรรค (อ.นพ.สุรัตน ตันประเวช) โครงการ
Smart Home, Smart Living for Elderly Project ผูสูงอายุท่ีมีปญหาการใชชีวิตภายในบานท่ีไมเอ้ืออํานวย
มีความเสี่ยงมากข้ึนจากโรคสมองเสื่อม เดินลมงาย โรคพารกินสัน โรคกระดูก โรคซึมเศรา ทีมงานจาก
หลากหลายสาขา ไดแก แพทย นักกายภาพ สถาปนิก นักเทคโนโลยี นักออกแบบสรางสรรค มีการออกแบบ
วิธีประเภท กิจกรรม สภาพแวดลอม บานประยุกตการใชเทคโนโลยีเขามาชวย โดยยึดผูปวยแตละรายเปน
ศูนยกลาง จากการประเมินบานผูสูงอายุ 15 หลัง ชาวไทยและตางชาติท้ังคนสูงวัย แข็งแรง เปนโรคตางๆ
อาศัยบานเดี่ยว ทาวเฮาส ผลลัพธท่ีไดนํามาเปนตนแบบการออกแบบชีวิตและสิ่งแวดลอมใหผูสูงอายุ
ใชชีวิตอยาง Smart ไดในท่ีอยูอาศัยเดิม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 ประชาสัมพันธการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2561
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) เทศบาลนครเชียงใหม

รวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตประจําป 2561 ระหวางวันท่ี

12-15 เมษายน...



- ๒๖ -

12-15 เมษายน 2561 ภายใตแนวคิด “จุมอก เย็นใจ ถนนสายน้ํา ดื่มด่ําฮีตฮอย ปาเวณีปใหมเมือง
เจียงใหม อยางปลอดภัย ไรแอลกอฮอล” เพ่ือเปนการรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดี
งามของลานนาใหคงอยูสืบไป ในปนี้ไดจัดใหมีกิจกรรมถนนสายน้ํา บริเวณถนนชัยภูมิตั้งแตสี่แยกสมเพชร
ถึงรานสตารบัคส  และถนนคชสารตั้งแตหนารานโปรเกรสถึงสี่แยกทางเขาวัดลอยเคราะห ในระหวางวันท่ี
12-15 เมษายน 2561 และเทศบาลนครเชียงใหมรวมกับ สสส. รณรงคใหประชาชนทุกทานงดดื่ม
แอลกอฮอลและงดสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หามดื่มและ
หามขายในท่ีสาธารณะ มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ
จึงขอฝากทุกทานไดประชาสัมพันธใหทราบกันโดยท่ัวไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 การจัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) จังหวัดเชียงใหมท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

และภาคเอกชนไดรวมกันจัดพิธี “สระเกลาดําหัว ปอเมืองเจียงใหม” มาเปนประจําทุกปโดยถือเปนประเพณี
อันดงีามท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน โดยในป 2561 ไดกําหนดประกอบพิธีในวันอาทิตยท่ี 15 เมษายน
2561 ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ขอความรวมมือทุกภาคสวนไดรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต ดวยการแตงกายพ้ืนเมือง อูกําเมือง จัดเตรียมตกแตง เครื่องสักการะ
ตามวัฒนธรรมประเพณีลานนา รวมจัดพิธีสระเกลาดําหัวใหถูกตองตามวัฒนธรรมประเพณีลานนา
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8 พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผูใหญและพิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัด
เชียงใหม ประจําป พ.ศ.2561

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ขอเชิญชวนสวนราชการ
รวมพิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผูใหญและพิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัดเชียงใหมประจําป พ.ศ.
2561 ในวันท่ี 16 – 17 เมษายน 2561 พรอมเวลา 07.30 น. ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.9 การจัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ) ขอเชิญรวมงานสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินสืบทอดพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป 2561 ในวันอังคารท่ี 17
เมษายน 2561 ณ บริเวณกูเจาหลวงเชียงใหม วัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2561

วันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
แขนยาว/ เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนา ...




