
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2560

วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

เชียงใหม
11. นายอภิพันธ ณัทอุทัยรุงเรือง (แทน)ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
12. นายสายัณห กาวีวงค ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
13. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 (เชียงใหม)
15. นายชัชวาล พุทธโธ ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
18. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
19. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน (แทน)ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือ

การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
20. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม/รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

21. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)รก.หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
22. นางสาวสุวลี ทองทัพ (แทน)หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด

สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

/อําเภอ
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อําเภอ
23. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม
24. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง
25. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
26. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
27. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
28. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
29. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมริม
30. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
31. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
32. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
33. นายนรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน)นายอําเภอพราว
34. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
35. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด นายอําเภอไชยปราการ
36. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
37. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอเวียงแหง
38. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ นายอําเภอสันปาตอง
39. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอจอมทอง
40. นายฉลวย พวงพลับ นายอําเภอแมอาย
41. นายนิมิต ไรคลองครุ (แทน)นายอําเภออมกอย
42. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม
43. วาท่ี ร.ต. บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
44. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
45. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแมออน
46. นายวิสูตร กรมพิศาล นายอําเภอดอยหลอ
47. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
48. นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
49. พ.ต.อ.ศิริวัฒน บุญประสิทธิ์ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
50. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
51. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
52. พ.ต.อ.อุดม อินอยู ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
53. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
54. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา ม่ังมีผล (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
55. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม

/หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
56. นายชยนันท มีอุดร (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
57. นายธนพล ประเสริฐดี (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นายครรชิต หุตะกมล (แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
59. นายพลภัทร สีแดง (แทน)อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
61. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
62. นายสมรัตน มะลิลา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
64. นายปรินันท โมกขสุวรรณ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
65. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
66. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
67. พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
68. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
69. พ.อ.วิวัฒน อยูศรี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
70. น.ท.ชาญชัย ตั้งประเสริฐ (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
71. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
72. ร.ท.กรานตชัย มีสมบูรณ (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11

เชียงใหม
73. พ.อ.บรรณวัฒน พรหมจรรย (แทน)ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
74. นายนัคเรศ ธีระวัฒนวิศิษฎ (แทน)คลังเขต 5
75. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
76. นายนิพนธ นิลพันธุ (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
77. นางปานทิพย วงศาทิพย ผูอํานวยการศาลาธนารักษ
78. นายชาตรี สุขสิทธิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
79. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
80. นางปรุงจิตร ฤกษบุญศรี (แทน)สรรพกรภาค 8
81. นางภัคกร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
82. นางพิมพกมล โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2

/83. นายบุญทา ...
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84. นายบุญทา หนอแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/(แทน) ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)

85. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
86. นายบัณฑิต โตจินดา (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
87. พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
88. ผศ.ประสิทธิ์ศิลป ชมสะหาย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
89. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน)ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
90. นายสุธน วิชัยรัตน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
91. นางสาคเรศ ชัยมัง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย

ภาค ๕
92. นายวัลลภ สวางพงษ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
93. นางสาวดาวสวรรค รื่นรมย (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขา

ภาคเหนือเขต 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
94. นายวรพงษ บุญเคลือบ (แทน)พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
95. นายสุทธิ จันทรวงษ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
96. นางสาวชุติกาญจน พวงจิตร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
97. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
98. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
99. นายวิเชียร โนจะ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
100. นางจิดาภา ปามาคํา (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
101. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
102. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน)หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
103. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
104. นายอํานวย คนสะอาด (แทน)ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม
105. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
106. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2

/107. นางพวงผกา ...
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107. นางพวงผกา ลิ้มเจริญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน
สหกรณสันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

108. นายถวิล สมกัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
109. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
110. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
111. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
112. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม
113. นางชมนารถ บุญคมรัตน (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
114. นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตวเชียงใหม
115. นางสุธารา ยินดีรส (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
116. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
117. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
118. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
119. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
120. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
121. นางสาวอาวรณ ฟนเฝอ (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
122. นายจํารอง ดาวเรือง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
123. นายนเรศ แกวปนตา (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
124. นางสาวสุดคะนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ

ท่ี 9
125. นางลําแพน ขันกสิกรรม (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
126. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
127. นางสาวณัฐนีย ชุมแสงหิรัญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
128. นายฐาปกช มีเสน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
129. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
130. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
131. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
132. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
133. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน)หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
134. นายรังสรรค บุศยเมือง (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

/หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
135. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
136. นายบดินทร โลหิตกาญจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
137. นายสมพงษ มอญแกว (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
138. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1/(แทน)

ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
139. นายสมัย เมฆพัฒน (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
140. นายวิชชา เงินพลับพลา (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
141. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
142. นายรังสรรค สุขชัยรังสรรค ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
143. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
144. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
145. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
146. นายราเชนทร ภุมมะภูมิ (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
147. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
148. นายวิทยา สิงหคํา (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
149. นายคณิต โพธิจินดา (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
150. นายนิพล ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
151. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
152. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
153. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
154. นายวิชัย ประทีปทรัพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
155. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
156. นายศุภวัณณ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
157. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
158. นางภูษณิศ ไชยมณี (แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
159. นายสุพจน พัวพุมไทย (แทน)ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
160. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
161. นายถาวร คงม่ัน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
162. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

/163. นายสิงโต...
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163. นายสิงโต ปลาเงิน (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

164. นางจีระนนท คนหาญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม

165. นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
166. นายทวี รัตนคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
167. นางสุวิพา เดชะเรืองศิลป (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
168. นางสาวพันธุดา สุขกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
169. นายภูชิชย จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
170. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
171. นางสาวนิรชา แสนกันคํา (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
172. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
173. นางปลิดา รวมคํา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
174. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
175. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
176. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
177. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
178. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ/(แทน)

ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
179. นางสุกัญญา แกวเทพ (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
180. นายศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค 15
181. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
182. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
183. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
184. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
185. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
186. นางชนากานต สุนันทะกร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

/187. นางสาววณีรัตน ...
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187. นางสาววณีรัตน แยมพราย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

188. นางชฎากรณ เกตุสม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม

189. นายเจดีย เดชพันธ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

190. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
191. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
192. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
193. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
194. นางศิริเพ็ญ ผนจัตุรัส (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
195. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
196. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
197. นางสุชานาถ ยอดอินทรพรหม (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
198. นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
199. นายนรุตมชัย ทรายมูล (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30

จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข
200. นายวรัญู จํานงประสาทพร (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
201. นางสุดใจ นันตารัตน (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1

เชียงใหม
202. น.พ.วรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
203. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
204. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
205. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
206. น.พ.วีระวัฒน สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
207. นางสุมิตตา ศรสุวรรณ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
กระทรวงอุตสาหกรรม
208. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
209. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
210. นางสุทธินี จารุมาศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
211. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
212. นางฉลองขวัญ ไชยโย (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม

/213. นางสาวนิตยา ...
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213. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด
เชียงใหม

214. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม
215. นางสุพัตรา (แทน)หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
216. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
217. พ.ญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
218. นายนันทวัฒน สังขหลอ ผูอํานวยการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
219. นายสุรนันท ศรีวิพัฒน (แทน)ผูอํานวกยารสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง(องคการ

มหาชน)
สวนทองถิ่น
220. นายอินทรศร พรหมมินทร (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
221. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
222. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
223. นายวิมล มงคลเจริญ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
224. นายยงยุทธ คุณธรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
225. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
226. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
227. นายอภิรักษ ถ่ินพิทยาณุรัตน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
228. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
229. นายทนุ ชื่นฟูวุฒิ (แทน)ผูอํานวยการ สนง.ธกส.จังหวัดเชียงใหม
230. นายพงศกร ตุลานนท ผูจัดการเขตธนาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
สํานักพระราชวัง
231. นายธีระยุทธ อินตะเสน ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
232. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
233. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
234. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
235. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
236. นางสาวนัฐกานต อัศวแกวฟา เจาหนาท่ีเชียงใหมสรางสรรค
237. นายเทวินทร ศรีบุญมา สื่อมวลชนอิสระ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

/เรื่องกอนระเบียบวาระ...
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เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2560 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัด
เชียงใหม แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 5 ทาน ดังนี้

1. นายศรีชัย พรประชาธรรม
ตําแหนงปจจุบัน รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.รักษาราชการในตําแหนง

ศึกษาธิการภาค 15
2. นายจํารอง ดาวเรือง

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

3. พ.ต.อ.อุดม อินอยู
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34

4. นายอุบลพันธ ขันผนึก
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน

5. นายชนดนัย ชนกลาหาญ
ตําแหนงปจจุบัน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ีมีคําสั่งโยกยาย/เลื่อนตําแหนง
ภายในจังหวัด  จํานวน 1 ทาน  ดังนี้

1.3 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ีมีคําสั่งโยกยายไปจังหวัดอ่ืน จํานวน
2 ทาน  ดังนี้

มติท่ีประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระท่ี 2 ...

1. พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงหไฝแกว
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3

1. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย
ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. นายประพันธ คําจอย
ตําแหนงเดิม ผู อํ านวยการสํ านักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัด

เชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี
5/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 28 หนา โดยมี นาย
ปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม ครั้งท่ี 5/2560

มีสวนราชการขอแกไขรายงานการประชุม  จํานวน 5 หนวยงาน  ดังนี้
1. สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 6 ขอแกไขรายชื่อผูเขาประชุม ลําดับท่ี 118 จากเดิม

นายกานต  ไครโสภณ   เปน  นายกานต   ไตรโสภณ
2. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม  ขอแกไขรายชื่อผูเขาประชุม ลําดับท่ี 163

จากเดิม นางสุรภี  เจริญพันธ  ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม  เปน นางสุรภี  เจริญพันธ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม

3. ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ขอแกไขรายชื่อผูนําเสนอ  หนาท่ี 18 บรรทัดท่ี
22 จากเดิม นางสาวหนึ่งฤทัย   เปน  นางสาวหนึ่งหทัย

4. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม แจงรายชื่อผู เขาประชุม นายกชกร โงวศิริ
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม

5. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เพ่ิมเติมการประชาสัมพันธหนาท่ี 28
งานวิถีถ่ิน วิถีไทยภาคเหนือ ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมในงานประกอบดวย การแสดงผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนของดีจาก ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ
รวมพลังกันจัดงานข้ึนครั้งนี้
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายนันทวัฒน

สังขหลอ) เศรษฐกิจโลก ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ กลุม G3 (สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน) โดยรวมทรงตัว
การคาปลีกและการสงออกของญี่ปุน รวมถึงภาคการผลิตในยุโรปปรับดีข้ึน ขณะท่ีการคาปลีกในสหรัฐอเมริกา
ชะลอลงจากท่ีเรงตัวไปแลวในชวงกอนหนา ทางดานเศรษฐกิจจีนซึ่งเปนท้ังแหลงผลิตและตลาดของโลก
โดยรวมทรงตัว การลงทุนชะลอลงจากการท่ีทางการออกมาตรการชะลอความรอนแรงของภาค
อสังหาริมทรัพย สําหรับเศรษฐกิจเอเชีย(ไมรวมจีนและญี่ปุน) ท่ีพ่ึงพาสงออกเปนสวนใหญนั้น แมการสงออก
ชะลอลงบาง แตการบริโภคอยูในทิศทางฟนตัว เศรษฐกิจและการเงินไทย เดือนพฤษภาคม 2560 ภาพรวม
ขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป การสงออกยังเปนปจจัยขับเคลื่อนท่ีสําคัญ การทองเท่ียวเติบโตไดดี สอดคลอง
กับการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวในหมวดบริการและขนสง การเบิกจายงบลงทุนของภาครัฐชะลอลง
การลงทุนภาคการกอสรางหดตัว ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปชะลอลงตามราคาอาหารสด
ขณะท่ีอัตราการวางงานทรงตัว เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2560 การบริโภค

/ภาคเอกชนทรงตัว ...
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ภาคเอกชนทรงตัว การลงทุนภาคเอกชนยังซบเซา โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย แตมีสัญญาณดีข้ึนบาง
จากการนําเขาเครื่องจักรแปรรูปสินคาเกษตร ขณะท่ีรายไดเกษตรกรชะลอลงแมผลผลิตเพ่ิมข้ึนสูง เนื่องจาก
ราคาสินคาเกษตรลดลง การทองเท่ียวโดยรวมทรงตัว การใชจายภาครัฐยังเปนแรงขับเคลื่อนสํา คัญ
แตงบกลุมจังหวัดเบิกจายไดนอยในเดือนนี้เนื่องจากไดเบิกจายไปแลวในชวงกอนหนา ดานเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไปปรับลดลงจากราคาผักผลไม เนื้อสัตว ขาวและแปง ขณะท่ีอัตราการวางงาน
แมปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตยังอยูในระดับต่ํา เศรษฐกิจและการเงินจังหวัดเชียงใหม การบริโภคภาคเอกชน
ทรงตัว สะทอนจากยอดขายสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันยังไมดีนัก การทองเท่ียวชะลอลง แมจํานวน
นักทองเท่ียวจีนขยายตัวได แตนักทองเท่ียวชาติอ่ืนชะลอลง ขณะท่ีรายจายลงทุนภาครัฐเบิกจายลดลง
เนื่องจากโครงการกลุมจังหวัดอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง สวนเครื่องชี้นําภาคการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
จากพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนมิถุนายน
2560

คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) ผลการจัดเก็บรายไดของ
สวนราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 1,150.53 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลว 61.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.60 แยกเปน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน 972.33
ลานบาท สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 133.07 ลานบาท สวนราชการอ่ืน 43.07 ลานบาท  ดานศุลกากร
1.38 ลานบาท และธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 0.68 ลานบาท  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ.2560
ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 เปาหมายการเบิกจายไตรมาสท่ี 3 ภาพรวมรอยละ 73 งบลงทุนรอยละ 63
จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณภาพรวม จํานวน 29,950.03 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน
23,792.72 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 79.44 แบงเปนงบประจํา 21,074.99 ลานบาท เบิกจายไปแลว
จํานวน 17,379.66 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 82.47 งบลงทุน 8,876.04 ลานบาท เบิกจายไปแลว
6,413.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.26 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณ 10,000 ลานบาทข้ึนไป จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายอยูในลําดับท่ี 2 และผลการ
เบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 5,000 ลานบาทข้ึนไป  จังหวัดเชียงใหมมีผล
การเบิกจายอยูในลําดับท่ี 2 ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 3,395.27 ลานบาท เบิกจาย
ไปแลวจํานวน 2,805.39 ลานบาท  คงเหลือจํานวน 589.88 ลานบาท

หนังสือเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 2 เรื่อง
คือ 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0416.3/ว177 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การ
ตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ  และ 2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0416.3/ว206
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขยายเวลาการตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ  เดิมวันท่ี 30
มิถุนายน 2560 เปนวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ การจัดอบรมโครงการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ....รุนท่ี 5 วันศุกรท่ี 30 มิถุนายน 2560 สําหรับหัวหนาหนวยงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานของรัฐอ่ืน  ณ หองลีลาวดี ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
มติท่ีประชุม รับทราบ

/3.3 การดําเนินการ...
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3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) สรุปการบริหาร
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดเชียงใหม  ไดรับจัดสรร 35
โครงการ งบประมาณ 396,112,400 บาท  แยกเปน งบลงทุน 290,026,700 บาท งบดําเนินการ
106,085,700 บาท  การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดหลังเปลี่ยนแปลง จํานวน 38
โครงการ งบประมาณ 338,339,648.46 บาท เปนงบดําเนินงาน 103,455,650 บาท งบลงทุน
234,620,866.88 บาท  โครงการเงินเหลือจาย จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 51,487,200 บาท
เปนงบดําเนินงาน 49,987,200 บาท  งบลงทุน 1,500,000 บาท  โอนคืนงบประมาณรายจาย จํานวน
2 รายการ เปนเงิน 2,930,000 บาท เปนของอําเภอดอยหลอ 1,000,000 บาท  และอําเภอแมออน
1,930,000 บาท  เงินเหลือจาย เปนเงิน 3,355,551.54 บาท ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 28 มิถุนายน
2560 เปนอันดับท่ี 11 ของประเทศ เปนเงิน 288,441,947.85 บาท คิดเปนรอยละ 73.36 แยกเปน
เบิกจายงบดําเนินงาน 61,112,127.80 บาท  และงบลงทุน 227,329,820.05 บาท คงคางเบิกจาย
101,384,900.61 บาท

ผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  งบประมาณท้ังสิ้น 311,275,700 บาท  เบิกจายแลว
จํานวน 147,709,269.44 บาท คิดเปนรอยละ 47.45 แยกเปน รายจายงบลงทุน 249,426,800 บาท
เบิกจายแลว 110,153,473.74 บาท คิดเปนรอยละ 44.16 รายจายประจํา(งบดําเนินงาน)
56,848,900 บาท เบิกจายแลว 34,807,007.28 บาท คิดเปนรอยละ 61.23 รายจายอ่ืนๆ
5,000,000 บาท  เบิกจายแลว 2,748,786.42 บาท คิดเปนรอยละ 54.98 ท้ังนี้ มีผลการเบิกจายอยู
ลําดับท่ี 4

ประธานในท่ีประชุม ขอความกรุณาสวนราชการชวยเรงการเบิกจาย โดยให
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  และขอใหคํานึงถึงผลประโยชนตอประชาชนและ
ราชการเปนหลัก  การทํา TOR ขอใหทําอยางถูกตองอยาผิดพลาด โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ิมเติม ขอให
ทุกคนดําเนินการใหถูกตองจะไดไมมีปญหาในภายหลัง ขอใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกรกฎาคม 2560
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี มหายศนันท) ลักษณะอากาศ

7 วันขางหนา ปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา วันท่ี 2๘-30 มิถุนายน 2560 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขาง
แรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศลาว
และเวียดนามตอนบน วันท่ี 1 – ๔ กรกฎาคม 2560 มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และประเทศไทยมีกําลังออนลง สําหรับหยอมความกดอากาศต่ําจะยังคงปกคลุมประเทศลาวและเวียดนาม
ตอนบน ผลกระทบตอภาคเหนือมีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี ตลอดชวงและมีฝนตกหนัก
บางแหง สวนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36
องศาเซลเซียส ลักษณะท่ัวไปในระยะ 3 เดือน คาดวาปริมาณฝนรวมจะใกลเคียงคาปกติท่ัวทุกภาค
ปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกรกฎาคมปริมาณและการกระจายของฝนจะลดนอยลง เดือนสิงหาคม

/บริ เวณ.. .
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บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
อาจกอใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากไดในหลายพ้ืนท่ี ขอควรระวัง เดือนสิงหาคม มักจะ
มีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตกหรือทะเลจีนใต และมีโอกาสสูงท่ีจะเคลื่อน
ตัวเขามาใกล หรือเคลื่อนผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีฝนตกหนาแนน กับจะมีฝนหนัก
ถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ี กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมท้ังน้ําลนตลิ่งในหลายพ้ืนท่ี จึงขอให
ประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศ และคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตรอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย
ภาคเหนือโดยคาดวาในเดือนกรกฎาคมนี้ปริมาณฝนรวมสวนใหญจะใกลเคียงกับคาปกติ ปริมาณและการ
กระจายของฝนสวนใหญจะอยูในระยะครึ่งหลังของเดือน กับจะมีฝนตกหนักหลายพ้ืนท่ีและหนักมากบาง
พ้ืนท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา
ผูแทนศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายรังสรรค บุศยเมือง) สรุปผล

ปฏิบัติการเดือนมิถุนายน 2560 หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหมบินปฏิบัติการฝนหลวง 12 วัน
มีฝนตก 12 วัน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนเท่ียวบิน 86 เท่ียว ชั่วโมงบิน 114:50 ชั่วโมง จํานวนการใช
สารฝนหลวง 78.9.00 ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ลําปาง (แมเมาะ) เชียงใหม
(ดอยสะเก็ด พราว  เชียงดาว แมแตง แมแจมจอมทอง ฮอด ดอยหลอ แมวาง สันปาตอง สะเมิง) ลําพูน
(เวียงหนองลอง) นาน(นานอย นาหม่ืน เมืองนาน) แมฮองสอน (เมืองแมฮองสอน)และพ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือน
ภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแมงัดสมบูรณชลเข่ือน แมกวงอุดมธารา อางเก็บน้ําหวยจองจาย อางเก็บน้ําหวย
อัสดง อางเก็บน้ําหวยสายแล อางเก็บน้ําหวยใกลรุง หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากบินปฏิบัติการ
ฝนหลวง 11 วัน มีฝนตก 11 วัน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนเท่ียวบิน 52 เท่ียว ชั่วโมงบิน 84:50 ชั่วโมง
จํานวนการใชสารฝนหลวง 42.40 ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม
(อมกอย) ลําพูน(ลี้) ตาก(สามเงา แมระมาด) ลําปาง(แมพริก เถิน) และพ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือนภูมิพล

ประธานในท่ีประชุม ขอบคุณทุกหนวยงานในการเตรียมการท่ีจะรับมือกับน้ําท่ีมี
ปริมาณมาก ทุกเทศบาลมีการชุดลอกทอน้ํา ขุดคลองกําจัดผักตบชวาใหน้ําไหลผานไดสะดวก

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) ปญหาการท้ิงขยะ
ลงคลองแมขา ท้ังตามลําเหมือง ทอระบายน้ําตางๆ  เทศบาลนครเชียงใหมมีการแกไขปญหามาโดยตลอด
หากประชาชนมีความตองการใหเทศบาลนครเชียงใหมไปชวยเก็บอุปกรณในบานท่ีไมใชแลวเพ่ือชวยลด
ปญหาการท้ิงขยะไมถูกท่ี โดยเทศบาลนครเชียงใหมจะนําอุปกรณเหลานั้นมาซอมแซมเพ่ือนําไปบริจาคให
สังคมตอไป  สามารถโทรศัพทแจงไดท่ี 08 1568 2802 โดยมีศูนยรวมอยูท่ีสวนลานนา ร.9 ถนนโชตนา
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล  มานะสัมพันธสกุล )

การบริหารจัดการน้ําของเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 88.330 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ
33.33 ป 2559 มีปริมาณน้ํา 47.339 คิดเปนรอยละ 17.86 สามารถรับน้ําไดอีก 177 ลาน ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ 66.67 สําหรับเข่ือนแมกวงอุดมธารา ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 45.408 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
รอยละ 17.27 ป 2559 มีปริมาณน้ํา 33.101 คิดเปนรอยละ 12.59 สามารถรับน้ําไดอีก 218 ลาน ลบ.ม.

/ คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ . . .
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คิดเปนรอยละ 82.73 ภาพรวมปริมาณน้ําในอางขนาดกลาง 12 แหง ความจุรวม 86.657 ลาน ลบ.ม.
ปจจุบัน 38.674 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 44.63 ปริมาณน้ําใชการ 33.344 ลาน ลบ.ม. สามารถรับ
น้ําไดอีก 48 ลาน ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ําในอางขนาดเล็ก 115 แหง น้ําตนทุนรวม 141.519
ลาน ลบ.ม. ปจจุบัน 74.683 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 52.77 สามารถรับน้ําไดอีก 67 ลาน ลบ.ม.

สถานการณอุทกภัย ป 2560 ปจจุบันไมมีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ในชวงวันท่ี 19-21
พฤษภาคม 2560 สํานักงานชลประทานท่ี 1 สงเครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว 5 เครื่องและรถนาคสูบน้ํา
12 นิ้ว 2 คัน และเจาหนาท่ี สูบน้ําจากพ้ืนท่ีน้ําทวมขังในเขตตัวเมืองเชียงใหมบริเวณชุมชนศรีปงเมือง
หมูบานเชียงใหมการเดนแลนด พ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหมและถนนสายเชียงใหม-ฮอด กม.47 เขาสูภาวะ
ปกติแลวตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 2560 การเตรียมการชวยเหลือพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดอุทกภัย แผนการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําในเขต สชป.1 รวม 54 จุด 68 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแลว พรอมสูบน้ํา จํานวน 11 จุด
รวม 22 เครื่อง ดังนี้ เครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว 10 จุด 20 เครื่อง แยกแสงตะวัน(1) วัดไชยมงคล(1)
หนาโรงเรียนเรยีนา(2) หนาโรงเรียนมงฟอรตประถม(1) ทางลอดใตสะพานปาแดด(8) หลังธนาคาร
กรุงไทย(2) เชียงใหมการเดน(1) วัดมอนฤาษี(1) แยกหลุยส(สันกําแพง) (2) และบานตําหนัก(1)
เครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว 1 จุด 1 เครื่อง หลังโรงงานลูกชิ้น(1) รถนาคสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว 1 จุด
1 เครื่อง วัดไชยมงคล(1) เครื่องผลักดันน้ํา 20 เครื่อง standby ท่ีเข่ือนแมกวงและประตูระบายน้ํา
ทาวังตาล ท้ังนี้ ไดจัดเตรียมแผนปฏิบัติการหากเกิด กรณีท่ี 1 พายุหมุนเขตรอนหรือรองความกดอากาศต่ํา
พาดผานภาคเหนือทําใหเกิดฝนตกหนักเปนบริเวณกวาง น้ําปงลนตลิ่งเทศบาลนครเชียงใหม การแกไข
ปญหา 1)เสริมคันก้ันน้ํา 2) สูบน้ําออกจากท่ีลุมต่ํา 3) พรองน้ําเข่ือนแมงัดฯ  แมกวงฯ ระบายน้ําจากเข่ือน
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ําในแมน้ําปง แจงเตือนภัยลวงหนา กรณีท่ี 2 เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขา
ดอยสุเทพ-ปุยและตัวเมืองเชียงใหม การแกปญหา 1) พรองน้ําในคลองสงน้ําฯแมแตง กอนเขาตัวเมือง
เชียงใหม  โดยผันน้ําลงลําน้ําแมริมและแมสา 2) สูบน้ํา ผันน้ํา หวยชางเค่ียน หวยแกว และถนนสุเทพ
เขาคลองสงน้ําแมแตง แลวระบายลงคลองแมขา แมน้ําปงดาน ทายตัวเมืองเชียงใหม ไมใหน้ําจากดอยสุเทพ-
ปุยไหลเขาตัวเมืองเชียงใหม 3) ใชเครื่องสูบน้ํา/เครื่องผลักดันน้ําเรงระบายน้ําออกจากท่ีลุมต่ําลงแมน้ําปง
4) ขุดลอก กําจัดขยะ วัชพืชในคลองระบายน้ํา/ทอระบายน้ํา

ประธานในท่ีประชุม ใหดูแลทางระบายน้ํา ระบบสูบน้ําของเทศบาลตางๆ ขอให
สํานักงานเจาทาฯ  ซึ่งมีหนาท่ีดูแลลําน้ํา เม่ือมีการบุกรุกเกิดข้ึนจะตองลงพ้ืนท่ีตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ี
และตองดําเนินการในสวนท่ีเ ก่ียวของ แตกรณี ท่ีเปน พ้ืนท่ีของฝายปกครองหรือทอง ถ่ินดูแลอยู
หากเกิดการบุกรุกจะตองมีการตรวจสอบและมีการแจงความและแจงใหรื้อถอนดวย  ตองดูแลรักษาพ้ืนท่ีท่ี
เปนพ้ืนท่ีสาธารณะใหคงอยู  ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกแหงตองลงพ้ืนท่ีตรวจสอบจะไดไมเกิดผลกระทบ
ตอภาพรวมของจังหวัด ในสวนของสํานักงานเจาทาฯ  จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงเรื่องการบุกรุกพ้ืนท่ี
ขอใหดําเนินการตามกฎหมาย อํานาจ หนาท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายวรัญู  จํานงประสาทพร)

จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหมเดือนมิถุนายน 2560 พบจํานวน 158 คน มีจํานวนลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกับป 2559 จํานวนผูปวยป 2560 ท้ังหมด 475 ราย เสียชีวิต 1 ราย  พบมากท่ีอําเภอ

/จอมทอง...
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จอมทอง เวียงแหง แมอาย ดอยหลอ ประเด็นขอความรวมมือ ชวงนี้ฝนตกมาก มีแหลงน้ําขังมาก พบปญหา
ขยะ ยางรถยนต กาบตนไม ควรทํา big cleaning day ทุกเดือนเพ่ือปองกันสถานท่ีสําคัญท่ีขอความรวมมือ
จัดการแหลงเพาะพันธุยุง ไดแก โรงเรียน วัด สถานท่ีราชการไมใหมีลูกน้ํายุง ขอใหผูนําชุมชน กํานัน
ผูใหญบาน ประชาสัมพันธ ขอความรวมมือประชาชนดูแลจัดการแหลงเพาะพันธุยุงในบานตนเองทุก 7 วัน

โรคมือเทาปาก ในป 2560 พบจํานวนผูปวยท้ังหมด 657 ราย ในกลุมชวงอายุ
0-4 ปมากท่ีสุด ประเด็นขอความรวมมือ โรคมือ เทา ปาก สวนใหญพบการระบาดในศูนยเด็กเล็ก
จึงขอความรวมมือหนวยงานท่ีดูแลศูนยเด็กเล็กเนนย้ําการเฝาระวัง คัดกรองเด็กท่ีมีอาการทุกวัน และ
แยกเด็กปวยทันทีเพ่ือปองกันการระบาด รวมท้ังเครงครัดการลางมือ การแยกและทําสะอาดของเครื่องใช
สวนตัวของเด็ก ประชาสัมพันธผูปกครองใหสังเกตเด็ก หากมีอาการสงสัย เชน มีไข ผื่น ตุมท่ีมือ เทา ปาก
บางรายอาจมีอาการรุนแรง ไขสูง ซึม ชัก ใหรีบไปพบแพทย

ประธานในท่ีประชุม สถานการณโรคไขเลือดออกตองเฝาระวังอยางใกลชิด
เพราะยังมีการระบาย ใหนายอําเภอ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ  ศึกษาธิการจังหวัด เนนย้ําและ
ชวยดูแลในบริเวณโรงเรียน และวัด เนื่องจากจะมีหองน้ํา การปลูกตนไมในยางรถยนต มีน้ําขัง ทําใหเปน
บอเกิดแหงไขเลือดออก สําหรับโรคหูดับขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมรณรงคการไม
รับประทานลาบดิบ โดยเฉพาะลาบหมูดิบ เนื่องจากเสี่ยงตอการปวยเปนโรคหูดับดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน
2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข ประจําเดือนมิถุนายน 2560 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกชองทาง จํานวน
228 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 93 เรื่อง คิดเปนรอยละ 41 และอยูในระหวางการ
ดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 135 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 59 การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขหวงเดือน ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560
ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ในหวง 9 เดือน ท่ีผานมา พบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ไดรับเรื่องรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 185 เรื่องตอเดือน โดยประเภทเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ และปญหาท่ีดิน ไมนับรวมประเภท
การขอขอมูล, ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย สําหรับศูนยบริการรวม ในเดือนมิถุนายน 2560 มีผูมาใชบริการ
จํานวน 8,045 ราย โดยมี ผูมาใชบริการชําระคาไฟฟา มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาน้ําประปา
และชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ
ตามลําดับ

ประธานในท่ีประชุม ขณะนี้ศูนยดํารงธรรมทําหนาท่ีรับฟง 4 คําถามของนายกรัฐมนตรี
ผูใดมีความประสงคจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําถาม 4 ประการ เรียนเชิญท่ีศูนยดํารงธรรมจังหวัดและ
อําเภอ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางภูษณิศ ไชยมณี) ราคาสินคา

เกษตร หอมหัวใหญราคาท่ีเกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 5-15 บาท ลิ้นจี่พันธุฮงฮวย ราคากิโลกรัมละ
/15- 25 บาท...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

๑๗

15-25 บาท พันธุจักรพรรดิ์ ราคากิโลกรัมละ 10-35 บาท  ลําไยในฤดูราคากิโลกรัมละ 10-35 บาท
โดยข้ึนอยูกับขนาด

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมจัดธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน
รวมกับตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม ลดคาครองชีพ 15% - 20% ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ทุกวันจันทร - อังคารของสิน้เดือน

ประธานในท่ีประชุม ราคาสินคาขณะนี้ท่ีตองติดตามอยางใกลชิด คือ ลําไยในฤดูท่ี
คาดวากลางเดือนกรกฎาคม 2560 ผลผลิตจะมีมาก และจะสูงท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 2560 ไดมอบหมาย
ใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายกฤษณฯ  เปนประธานการประชุมไปแลว หนวยงานท่ีรับผิดชอบการ
ดําเนินการ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดหาตลาดเพ่ิม  สํานักงานเกษตรจังหวัดสงเสริมใหเกิดการแปรรูป
หรือการเชื่อมโยงประชารัฐสามัคคีไปสูตลาด เชน ทอปซุปเปอรมารเก็ต  ขอใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเรง
ดําเนินการประสานงาน และรายงานผลการดําเนินการใหทราบดวย อยาใหเปนปญหาเหมือนสัปปะรด
สํานักงานพาณิชยจังหวัดตองติดตามในฐานะเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการเรื่องราคาสินคา  ตองรีบ
นําเรียนรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายกฤษณฯ ตลอดเวลา จะไดแกไขปญหาไมใหเกิดผลกระทบตอ
รายไดของประชาชน ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดูเรื่องประชารัฐ สําหรับขาวโพดเริ่มเพาะปลูกแลว
ท่ีอําเภอแมแจม  มีบริษัทใหญๆ ยืนยันวาถาไมมีเอกสารสิทธิ์ในการทํากินจะไมรับซื้อขาวโพดเปนปญหาของ
พ่ีนองเกษตรกรท่ีปลูกขาวโพด   ดังนั้น เกษตรจังหวัดและสํานักงานพาณิชยจังหวัดตองรวมกันวางแนว
ทางการสงเสริมในระยะยาวตอไป โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยงดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.10 พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม (นางเยาวภา  พิบูลยผล) พระราชกําหนดการบริหาร

จัดการ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชตั้งแตวันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 สาเหตุ
เนื่องจากกําหนดโทษสูงมาก สรุปคือ นายจางท่ีจางคนตางดาวผิดกฎหมาย ไมวาจะประเด็นไมมีใบอนุญาต
ทํางานหรือจางคนตางดาวท่ีมีใบอนุญาตทํางานแตเปนใบอนุญาตทํางานกับนายจางคนอ่ืน หรือใหทํางาน
ท่ีหามทํางาน โทษข้ันต่ําท่ีนายจางจะไดรับ 400,000 -800,000 บาทตอการจางคนตางดาวหนึ่งคน
อีกสวนหนึ่งท่ีมีผลกระทบคือคนตางดาว คนตางดาวถามาทํางานผิดกฎหมาย หมายถึง ไมมีใบอนุญาต
ทํางานตองถูก จําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกิน 100,000 บาท ขณะนี้สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม
มีนายจางท้ังและคนตางดาวเรงจัดทําเอกสารใหถูกตอง จะมีคนตางดาวท่ีทําผิดกฎหมายท่ีหลบทํางานไป
มอบตัวเพ่ือท่ีจะใหดานตรวจคนเขาเมืองสงตัวกลับ แตก็จะมีอีกหลายๆ คนท่ีสงตัวกลับไปแลวสามารถท่ีจะ
กลับเขามาทํางานโดยวิธี MOU หมายถึงวา เขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย มี visa มี CI พาสปอรต
ท่ีถูกตอง และสามารถท่ีจะมาขออนุญาตทํางานไดอยางถูกตองตอไป ข้ันตอนชวงนี้จะเปนการแยกคนท่ีถูก
กฎหมายกับคนท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งอาจจะกระทบกับนายจางและคนตางดาวบางซึ่งก็เปนธรรมดาในการท่ีจะ
ปฏิรูปหรือปฏิวัติใหไดมาตรฐาน เพราะถาไมทําใหแรงงานตางดาวกลุมนี้มีมาตรฐาน หมายถึง วาสามารถ
ทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทํางานแลว การจางแรงงานตางดาวจะนําไปสูการคามนุษย
ทําไมถึงนําไปสูการคามนุษย เม่ือตางดาวไมมีใบอนุญาตทํางาน จะตองหลบๆ ซอน ๆ ในการทํางาน
ไมสามารถออกไปไหนได นายจางก็สามารถท่ีจะกดข่ีแรงงาน ไมจายคาจางหรือจายนอยกวาความเปนจริงได
เวลามีเรื่องก็ไมสามารถท่ีจะไปรองเรียน เจ็บปวยก็ไมสามารถไปรักษาพยาบาลได ซึ่งเขาขายการคามนุษย
อยางชัดเจน จะเห็นไดจากคลิปรีพอรทท่ีทางอเมริกาใหประเทศไทยยังเปนเทียร 2 วอตชลิสต อันนี้จะเห็น

/ไดวาการประเมินผล...
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ไดวาการประเมินผลของอเมริกาไมไดดูผลจากการรายงานท่ีสงไปจริงๆ แตจะมีคนท่ีจะลงไปประเมินดวย
ตนเอง ผลท่ีออกมาก็คือ เจาหนาท่ีของเรายังไมปฏิบัติงานอยางเขมแข็งไมดีพอ ยังไมแสดงถึงการเอาจริง
เอาจังของเจาหนาท่ีในการท่ีจะทําใหการคามนุษยหมดสิ้นไป นอกจากนี้ยังมีอีกกลุมหนึ่งท่ีจะตองปองกัน
อยางเขมแข็งก็คือ กลุมท่ีนําพาแรงงานตางดาวเขามาทํางานกับนายจาง บางคนไมไดจดทะเบียนเปนบริษัท
จัดหางานท่ีจะนําเขาแรงงานอยางถูกตอง ก็ไปหลอกนายจาง หลอกคนงานวาจะสามารถนําเขามาได
คนกลุมนี้จะมีโทษสูงสุดจําคุกสามถึงสิบป หรือปรับตั้งแต 600,000 -1,000,000 บาทตอคนตางดาว
หนึ่งคน ขอความกรุณาหัวหนาสวนราชการชวยประชาสัมพันธเรื่องดังกลาว เพราะวาเรื่องแรงงานจะกระทบ
กับคนทุกกลุม ไมวาจะอุตสาหกรรม การเกษตร หรือภาคบริการ ในยุคนี้ใชคนตางดาวทุกภาคสวน ดังนั้น
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหมจะนําทีมเจาหนาท่ีไปรวมประชุมกับอําเภอทุกอําเภอ และจะสง
เจาหนาท่ีลงไปประชาสัมพันธ เรื่องพระราชกําหนดนี้ใหแกกํานัน ผูใหญบานไดรับรูรับทราบเพ่ือท่ีจะไปแจง
ลูกบานของตัวเองใหทราบอยางท่ัวถึง สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหมไดเปดชองทางสื่อสารเพ่ือติดตอ
ขอขอมูลและความรู เรื่องท่ีจะทําใหแรงงานตางดาวสามารถท่ีจะเปนแรงงานตางดาวท่ีถูกตองตามกฎหมาย
สํานักงานตั้งอยูท่ีศูนยสินคาเกษตรภาคเหนือ ถนนคันคลองชลประทาน เบอรโทรศัพท 0 5311 2911-4
และระบบไลนชื่อ @doecmi และมีเว็บไซต เฟสบุค มีอีเมล โดยจะมีเจาหนาท่ีคอยตอบคําถามทุกคําถาม

ประธานในท่ีประชุม ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดเรง ทําความเขาใจและ
เรงประชาสัมพันธใหทราบขอมูลอยางท่ัวถึง  สําหรับเรื่องการคามนุษยขอใหทุกทานใหความสําคัญ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีใหความสําคัญมาก  การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะตองไมมีสวนเก่ียวของกับเรื่องการคามนุษย
จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงเวียนไปยังสวนราชการทุกแหงแลว
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ

4.1 การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

ผูแทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
(นายวรพงษ  บุญเคลือบ) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 เจตนารมณ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สรุปสาระสําคัญ 1) คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแหงชาติ โดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร
ประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน และประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
2) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน เปนกรรมการสงเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ 3) ผูแทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พนจากตําแหนงเม่ือมีอายุเกินยี่สิบหาป หรือพนจากการเปนผูแทนของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
4) กําหนดใหมีการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ภายใน 120 วัน ในวาระ
เริ่มแรก เม่ือคณะบริหารดํารงตําแหนงครบหนึ่งป ใหคณะบริหารยกเวนประธานสภา จับสลากออกก่ึงหนึ่ง
และคัดเลือกผูบริหารใหมแทนตําแหนงท่ีวาง โดยใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหมมีวาระการดํารงตําแหนงสองป

/5) กําหนดใหมี...
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5) กําหนดใหมีสภาเด็กและเยาวชนเขต ภายใน 150 วัน สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ภายใน 180 วัน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
6) ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตองผานการเปนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล/
เทศบาลและระดับอําเภอ 7) คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
นับแตวันท่ีไดรับคัดเลือก โดยคณะบริหารซึ่ งพนจากตําแหนงอาจไดรับการคัดเลือกอีกไดแตตอง
ดํารงตําแหนงไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 8) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ คณะบริหารพนจากตําแหนง
เม่ือตาย ลาออออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 32 หรือถูกถอดถอนจากตําแหนง
ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสภาเด็กและเยาวชน 9) กําหนดอํานาจหนาท่ีของสภาเด็กและเยาวชน
ทุกระดับ 10) กําหนดใหนายอําเภอเปนท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล/อําเภอ
และใหแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล/อําเภอ ตามท่ีคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเสนอ 11) ใหนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต เปนท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต และใหแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือ
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตเสนอ 12) กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด เปนท่ีปรึกษาคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และใหแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตามท่ี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเสนอ 13) กําหนดใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนท่ีปรึกษา
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและใหแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเสนอ   แนวทางปฏิบัติ
1) กรมกิจการเด็กและเยาวชน สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดใหมีและการดําเนินกิจการของ
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 2) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดเปนพ่ีเลี้ยงใหกับบานพักเด็กและครอบครัวในการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และแลวเสร็จตามกําหนด ทํางานภายใตแนวคิด ONE HOME 3) บานพักเด็กและครอบครัว หัวหนา
บานพักเด็กและครอบครัวในแตละจังหวัด สงเสริม สนับสนุน และประสานงานใหองคการบริหารสวนตําบล/
เทศบาล จัดใหสภาเด็กและเยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แลวแตกรณี 4) องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล จัดใหสภาเด็กและเยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลแลวแตกรณี  จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สงเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลดําเนินกิจกรรมสรางสรรค
ในพ้ืนท่ี จัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชนทุกคน และขอมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล
5) กรุงเทพมหานคร จัดใหสภาเด็กและเยาวชนเขต และกรุงเทพมหานคร  สงเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนเขต กรุงเทพมหานคร ดําเนินกิจกรรมสรางสรรคในพ้ืนท่ี  จัดทําฐานขอมูลคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเขต กรุงเทพมหานคร 6) กระทรวงศึกษาธิการ สงเสริม สนับสนุน และมีสวนรวมในการจัดใหมี
สภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล  เขต  กรุงเทพมหานคร

สถานการณการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดตนทาง
ทางผานและปลายทางของปญหาการคามนุษย รวมท้ังเปนศูนยกลางการทองเท่ียว การคมนาคมขนสง
ดานการศึกษา และมีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน ทําใหมีผูคนเขามาอยูในจังหวัดเชียงใหมจํานวนมาก
ท้ังเขามาอยูและทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ สงผลกระทบตอการเกิดปญหาสังคมโดยเฉพาะ
ปญหาการคามนุษย จากขอมูลสถิติของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม

/3 ป ยอนหลัง...
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๒๐

3 ป ยอนหลัง พบวา ดานการคาประเวณี 83 คดี เด็ก และสตรี มีความเสี่ยงท่ีจะเขาสูกระบวนการใหบริการ
ทางเพศ ซึ่งมีลักษณะการแอบแฝงขายบริการทางเพศในสถานบริการ การคาประเวณีเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด
และมีความซ้ําซอนมากข้ึน เด็กท่ีเขาสูกระบวนการมีแนวโนมอายุลดนอยลง อายุ ๑๒ ป ใชชองทาง
สื่อออนไลน นอกจากนี้มีลักษณะเปนการบังคับคาประเวณีในเด็กหญิงท่ีอายุต่ํากวา ๑๘ ป โดยผานจาก
ชักชวนจากเพ่ือน หรือรุนพ่ีท่ีรูจัก ผานสื่อออนไลน และนัดหมายคาประเวณีตามโรงแรม หรือท่ีพักของ
ผูซื้อบริการ ดานแรงงาน ๕ คดี การบังคับ และขูเข็ญ เด็กกลุมชาติพันธุ อายุต่ํากวา ๑๘ ป ซึ่งเปนลูกเลี้ยง
ใหไปสงยาเสพติด มีการทํารายรางกาย มีการนําเด็กชาวพมา และเด็กกลุมชาติพันธุ อายุต่ํากวา ๑๘ ป
มาทํางานกอสราง ขายพวงมาลัย / สินคา/ ดอกไม ตามท่ีสาธารณะ และรานอาหาร บางสวนเขาเมือง
มาทํางานโดยผิดกฎหมายหมาย ไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือทํางานผิดประเภท มีการลับลอบนําพาแรงงาน
ตางดาวเขามาในราชอาณาจักรไทยใชจังหวัดเชียงใหมเปนทางผาน ดานการแสวงหาประโยชนทางเพศ
รูปแบบอ่ืน ๓ คดี มีการนําเด็กชาติพันธุ อายุต่ํากวา ๑๘ ป มานั่งดริ๊ง/เสริฟอาหาร และเครื่องดื่มใน
รานคาราโอเกะ ผับ โดยลูกคาสามารถจับ กอด ลูบคลําเนื้อตัวได ดานการผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก
๑ คดี เด็กชาวเมียนมารท่ีติดตามบิดามารดามาทํางานภาคเกษตรกรรม อายุ ๔ – ๙ ขวบ ถูกถายภาพ
โป เปลือย และถูกเผยแพรในเวบไซตของตางประเทศ โดยชาวตางชาติ ผลการดําเนินงานการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐
1) ดานนโยบายจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด
เชียงใหม จํานวน ๓ ครั้ง จัดประชุมเพ่ือจัดทํารายงานสถานการณผลการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ป ๒๕๕๙ และจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ป ๒๕๖๐
และ ๒๕๖๑ 2) ดานการดําเนินคดี  พบคดีการคามนุษย จํานวน ๒๒ คดี รูปแบบการคาประเวณี จํานวน
๒๐ คดี ผูเสียหาย ๓ คน รูปแบบการบังคับใชแรงงานและบริการ และการกระทําการอ่ืนใดอันเปนการขูดรีด
บุคคล จํานวน ๑ คดเีสียหาย ๑ คน รูปแบบแสวงหาประโยชนทางเพศรูปแบบอ่ืน จํานวน ๑ คดี ผูเสียหาย
๑ คน 3) ดานการคุมครองชวยเหลือ คัดแยกผูเสียหาย กรณีแรงงานขามชาติ และขอทาน จํานวน ๑๔ ครั้ง
๑๑๘ คน ผลไมเขาขายการคามนุษย จํานวน ๑๑๓ คน และเขาขายการคามนุษย จํานวน ๕ คน ผูเสียหาย
จากการคามนุษย  จํานวน ๕ คน โดยเปนรูปแบบการแสวงหาประโยชน ดังนี้ ๑) รูปแบบการคาประเวณี
จํานวน ๓ คน ๒) รูปแบบการบังคับใชแรงงานและบริการ และการกระทําการอ่ืนใดอันเปนการขูดรีดบุคคล
จํานวน ๑ คน 3) รูปแบบแสวงหาประโยชนทางเพศรูปแบบอ่ืน จํานวน ๑ คน ผูเสียหายมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป
จํานวน ๔ คน และอายุเกินกวา ๑๘ ป จํานวน ๑ คน แยกเปนสัญชาติไทย จํานวน ๔ คน และสัญชาติ
เมียนมาร จํานวน ๑ คน 4) ดานการปองกัน อบรมใหความรู สรางความตระหนัก รณรงค เสริมสราง
ความเขมแข็งเครือขายในพ้ืนท่ี จัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงใหม รวมกับอําเภอตางๆ รวมท้ังสิ้น ๗ ครั้ง
จัดระเบียบขอทาน ๕ ครั้ง พบขอทาน ๙ ราย แยกเปนชาย ๕ คน และหญิง ๔ คน  ดําเนินการตักเตือน
ใหความรู คําแนะนํา ปรับทัศนคติผูปกครอง และสงกลับครอบครัว ๑ ราย  สงเขาสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง
สันมหาพน ๒ ราย สงบานพักเด็กและครอบครัว ๑ ราย และจับกุมดําเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการ
ขอทาน และ พ.ร.บ.คนเขาเมือง ๕ ราย ตั้งจุดสกัดเพ่ือปองกันการคามนุษย และสกัดก้ันขบวนการ
ขนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๑ ครั้ง ณ ดานตรวจตนเปา  อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม และตรวจพบ
บุคคลตางดาวหลบหนีเขาเมือง  ตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง  สงกลับ ๒๖๕ ราย ตรวจบูรณาการปองกันคา
มนุษยดานแรงงาน ในโรงงานเย็บผา อ.สันกําแพง จํานวน ๒ แหง เจาหนาท่ีไดแนะนําใหปฏิบัติใหถูกตอง
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 5) ดานความรวมมือ บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ และ

/ภาคเอกชน...
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ภาคเอกชนในรูปคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ คณะทํางาน ไดแก คณะกรรมการคุมครองและพัฒนา
อาชีพจังหวัดเชียงใหม (ก.ค.อ.จังหวัด) จํานวน ๑ ครั้ง คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑ ครั้ง คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒ ครั้ง

ประธานในท่ีประชุม ใหอําเภอสนับสนุนเรื่องสภาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามเปาหมาย
ชวยสนับสนุนทองถ่ินสรางเวทีใหกับเด็กและเยาวชนไดมีกิจกรรมในเชิงจิตอาสา ใหสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเขาไปใหความรูกับกลุมเด็กและเยาวชนกลุมนี้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใหสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเปดชองทางใหสํานักงานพัฒนาชุมชนดวย สําหรับเรื่องการคา
มนุษย  ขอความรวมมือในเชิงชองการใหความรู  ในเชิงของการปองกัน และในเชิงปราบปราม
ขอประชาสัมพันธบทบรรยายของ  ดร.วิรไทย สันติประภพ  ชื่อวา สานตองานพอสอน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 โครงการสํารวจผูมีรายไดนอยจังหวัดเชียงใหม
สถิติจังหวัดเชียงใหม (นายวิชัย ประทีปทิพย) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี

๑๓ มิถุนายน 2560 ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย ใหกับกระทรวงการคลัง
รวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหภาครัฐไดขอมูลท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในการวิเคราะหและกําหนดนโยบายดานสวัสดิการของรัฐไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
ความตองการของผูมีรายไดนอยอยางแทจริง วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือใหมีขอมูลในการกําหนดนโยบาย
สวัสดิการชวยเหลือของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และยั่งยืน 2) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมีรายได
นอยใหดีข้ึน 3) เพ่ือมีขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนในการติดตามประเมินผลในระยะยาว 4) เพ่ือสงเสริมให
นักศึกษา/นักเรียนไดเรียนรูสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงของประชาชน และมีสวนรวมชวยเหลือในอนาคต
กรอบระยะเวลา สถาบันการศึกษารวบรวมนักศึกษา/นักเรียน 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 อบรม
ชี้แจงอาจารย/เจาหนาท่ีวิชาการ ภายใน 14 กรกฎาคม 2560 อบรมชี้แจงเจาหนาท่ีสํารวจ ภายใน 17
กรกฎาคม 2560 ปฏิบัติงานสนาม 25 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560 หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงาน
หลัก สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หนวยงานสนับสนุน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาท่ีสํารวจและผูควบคุม นักศึกษา/นักเรียน ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ในจังหวัดตางๆ ท้ังใน
ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และสังกัดสถานศึกษาตางๆ ท่ีอยูในภูมิลําเนาของตนเอง จังหวัดใกลเคียง
หรือจังหวัดท่ีสถานศึกษาของตนเองตั้งอยู โดยใหนักศึกษา 1 คน ตอ ผูลงทะเบียน 200 คน อาจารย 1 คน
ดูแลนักศึกษา 30 คน การดําเนินงาน 1) กระทรวงดิจิทัล โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ จัดเจาหนาท่ีสํารวจ
และจัดฝกอบรม 2) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงท่ีเก่ียวของกับสถาบันการศึกษา รวบรวมจัดหา
นักเรียน นักศึกษาท่ีตองการเขารวมโครงการสํารวจ ฯ 3) กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
จัดทําแบบสํารวจ คูมือ คําอธิบาย และเปนวิทยากรรวม 4) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองและ
หนวยรับลงทะเบียน 5 แหง  อํานวยความสะดวก และประชาสัมพันธใหประชาชน รับทราบ 5) บุคลากร
ทางการศึกษา ควบคุมการปฏิบัติงานสนาม 6) สํานักงานสถิตแหงชาติ รวบรวมขอมูล สงใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือใชประโยชนตอไป ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดเชียงใหม
จํานวนผูลงทะเบียน 435,593 คน ขอมูลจากกระทรวงการคลัง ณ 15 มิถุนายน 2560 จํานวนนักศึกษา
นักเรียน 2,177 คน จํานวนอาจารย ผูควบคุมงาน 72 คน

/ประธานในท่ีประชุม ...
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ประธานในท่ีประชุม โครงการสํารวจผูมีรายไดนอยตามมติคณะรัฐมนตรี เปน
โครงการท่ีสําคัญมาก ใหสํานักงานสถิติจังหวัดเนนย้ําสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาท่ีจะไปเก็บขอมูล
ใหเก็บขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนอยางแทจริง อยาใหเกิดการเสียสิทธิ์ท่ีพ่ึงมีของประชาชน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอภิวัฒน   ธีระวาสน) สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน มิถุนายน 2560
ครูตนแบบจัดการฝกสอนและถายทอดการประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทานใหกับทีมวิทยากรจังหวัด
จํานวน 842 คน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยากรจังหวัด 330 คน ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ  วิทยากรจังหวัด 480 คน ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ณ หอง
ประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม วิทยากรจังหวัด 32 คน เปาหมายดอกไมจันทนสําหรับ
ประชาชน 1,000,000 ดอก ผลการดําเนินงานพฤษภาคม 2560 จํานวน 27,573 ดอก มิถุนายน
2560 จํานวน 154,912 ดอก รวมท้ังสิ้น จํานวน 182,485 ดอก
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมี

มติเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบใหวันสมเด็จพระนารายณมหาราช วันท่ี 11 กรกฎาคมของทุกป
เปนวันรัฐพิธี โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ประจําป 2560 ในวันอังคารท่ี 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอเรียนเชิญทานและขาราชการในสังกัดไปรวมประกอบพิธีฯ และนําพวงมาลาไป
ถวายราชสักการะ โดยเริ่มวางพวงมาลา ณ สถานท่ีประกอบพิธี ตั้งแตเวลา 08.00 - 08.45 น.
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ-
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) กระทรวงมหาดไทย
แจงวา ในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีปลัดสํานัก-
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีความเห็นวา เนื่องจากขณะนี้อยูใน
ระหวางเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร -
มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดย
ใหดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ท่ีมีลักษณะ
เปนพิธีหรือกิจกรรม การถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศล รวมท้ังกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน และใหหนวยงานตาง ๆ ไปจัดเตรียมกิจกรรมท่ีมีความพรอมในการดําเนินการและ
ขอใหจังหวัดเตรียมการ ดังนี้ 1) กิจกรรมถวายเปนพระราชกุศล  การจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลในเวลา 07.00 น. พรอมกันท่ัวประเทศ โดยสวนกลางจัดท่ี

/ตึกสันติไมตรี ...
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ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล สวนภูมิภาคจัดท่ีศาลากลางจังหวัด 2) กิจกรรมถวายเปนพระราชกุศลการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยมีตัวอยางใหจังหวัดพิจารณาเลือก
ดําเนินการ จังหวัดเชียงใหมไดเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เม่ือวันจันทรท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม
4ชั้น 4 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยจะมีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบดวย
1) พิธีทางศาสนา 5 ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2) กิจกรรมปลอยปลาจํานวน
199,999 ตัว เวลา 09.00 น. ณ อางเก็บน้ําแมหยวกบริเวณหลังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
3) กิจกรรมบริจาคโลหิต เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 4) กิจกรรมปนไปปลูกเวลา 15.00 น. เสนทางออกจากศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติฯ ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร และตอไปยัง
ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะทาง
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร รวมระยะทางท้ังสิ้น 14.5 กิโลเมตร 5) ปลูกตนไม เวลา 16.00 น.ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 การจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายอุบลพันธ ขันผนึก)

งานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาประจําป ๒๕๖๐
จังหวัดเชียงใหม  มติมหาเถรสมาคม ท่ี ๓๒๕/๒๕๖๐ เห็นชอบใหจัดงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ ข้ึนท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
วัดไทยตางประเทศ สวนภูมิภาค ใหจังหวัด รวมกับคณะสงฆจังหวัด หนวยงาน องคกร และวัดท่ัวราชอาณาจกัร
จัดกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาตางๆ เชน ปฏิบัติธรรม แสดงพระธรรมเทศนา ทําบุญตักบาตร
เวียนเทียน และจัดนิทรรศการ ฯลฯ การจัดกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม 1) พิธีเปดงานพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีมอบโลรางวัล ตนแบบผูทําความดี ระดับ
อําเภอ พิธีหลอเทียนและมอบเทียนพรรษา ในวันอังคารท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร
เรืองวิสุทธิ์ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ โทนสีขาว ๒) กิจกรรมเผยแผ
พระพุทธศาสนาขับเคลื่อนโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมูบานรักษาศีล ๕ ในวันพุธท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวงเวลาเชา และ
วัดปาตาล อําเภอสันกําแพง เวลาบาย 3) กิจกรรมแขงขันวิชาการพระพุทธศาสนา จํานวน ๒ กิจกรรม
ตอบปญหาธรรมะและสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ๓ ระดับ ประถม ม.ตน ม.ปลาย ในวันพฤหัสบดีท่ี
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชวงเชา-บาย ณ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห วรมหาวิหาร 4) การปฏิบัติ
ธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและขับเคลื่อนโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมูบานรักษาศีล ๕ กลุมเปาหมาย เยาวชน ๑๕๐ คน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ชวงคํ่า ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร 6) กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันเสารท่ี
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

/วัดพระสิงห ...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

๒๔

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดสวนดอกพระอารามหลวง วัดเจดียหลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร เวลา ๑๗.๐๐ น. การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ โทนสีขาว
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนมิถุนายน 2560

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการโครงการ
“ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะ
ประชาชน” เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนบานกาดวิทยาคม อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ  มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๖๕ หนวยงาน โดยนําเครื่องอุปโภค บริโภค
และมอบเงินสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและ
สรุปปญหา ดังนี้ ๑) เรื่องขุดลอกอางเก็บน้ําหวยมะนาว โครงการชลประทานเชียงใหมไดนําโครงการบรรจุ
เขาแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว ๒) ความตองการสรางอางเก็บน้ําแมวาง
และพัฒนาระบบชลประทาน สําหรับเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค โครงการชลประทานเชียงใหมจะได
จัดการประชุมประชาคมทํา EIA พรอมกับการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี และจะสํารวจออกแบบโครงการตอไป
๓) ตองการใหมีการปรับปรุงถนนสาย ชม ๔๐๑๖ แมวาง – ดอยอินทนนท ท่ีชํารุด และตองการขยายขนาด
ของถนนท่ีมีความคับแคบ แขวงทางหลวงชนบท ไดดําเนินปรับปรุงเสนทางเปนประจํา ซึ่งถนนมีระยะทาง
๖๔.๔ กิโลเมตร โดยดําเนินการซอมแซมเปนระยะ  แตไมสามารถขยายความกวางของถนนได เนื่องจากอยู
ในเขตปาไมและอุทยานแหงชาติ การดําเนินการใดๆ ตองไดรับอนุญาตจากกรมปาไมและกรมอุทยานฯ
กอน ๔) ปญหาระบบไฟฟาและแสงสวางถนนสายสันปาตอง -แมวาง บริเวณทางแยกแมวางถึงตลาด
บานกาด ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ท่ีประชุมมอบหมายใหหมวดทางหลวงสันปาตอง ออกแบบ
และประมาณการราคาติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณเสนทางดังกลาว สงใหท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือสงเรื่องใหกรมทางหลวง ชวยพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป ท่ีประชุม
มอบหมายใหหมวดทางหลวงสันปาตอง ออกแบบและประมาณการราคาติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณ
เสนทางดังกลาว สงใหท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม เพ่ือสงเรื่องใหกรมทางหลวง ชวยพิจารณา
ดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน” กรณีพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๒๕ หนวยงาน โดยนํา
เครื่องอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาสจัดประชุมรับฟงปญหาความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีและสรุปปญหา ดังนี้ ๑) ขอปรับปรุงซอมแซมขยายไหลทางถนนสายเมืองคอง –
เชียงดาว แขวงทางหลวงชนบท ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุมจังหวัดฯ เพ่ือปรับปรุงผิวทาง
โอเวอรเลย ระยะทางรวม ๑๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําโครงการรวมกับ
เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว ขณะนี้อยูระหวางการขออนุญาตจากกรมปาไม ๒) ขอปรับปรุงถนน
เชื่อมตอตําบลเมืองคอง ๓ สาย ไดแก สายเมืองคอง-เวียงแหง, เมืองคอง-ก้ึดชาง, เมืองคอง-หวยน้ําดัง
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังอัดบดแนน แตเนื่องจากอยูในชวง

/ฤดูฝน.. .
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ฤดูฝนทําใหการดําเนินการลาชาเล็กนอย การเปลี่ยนแปลงสภาพผิวจราจรจากลูกรังเปนโอเวอรเลย ขอให
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมบรรจุเขาแผนพัฒนาและสงเรื่องใหท่ีทําการปกครองจังหวัด เพ่ือรวบรวม
สงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขออนุญาตใชพ้ืนท่ีตอไป ๓) ขอขยายเขตไฟฟา เพ่ือแกไขปญหา
กระแสไฟฟาขัดของในพ้ืนท่ีตําบลเมืองคอง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเชียงใหมไดวางแผนการแกไข
ระยะสั้นไดบํารุงรักษาสภาพเดิมของแนวระบบจําหนายกระแสไฟฟาท่ีดึงจากสถานีไฟฟาแมแตง ใหอยูใน
สภาพดี ระยะยาวอยูระหวางดําเนินการสํารวจและออกแบบประมาณการขยายแนวรับกระแสไฟฟาจาก
สถานีไฟฟาเชียงดาว  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการขออนุมัติงบประมาณ และขออนุญาตกอสรางตอ
กรมอุทยานแหงชาติฯ ตอไป ๔) ขอขยายโอกาสการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา
ใหกับเด็กเยาวชนตําบลเมืองคอง ใหโรงเรียนบานเมืองคอง เสนอรับการสนับสนุนเรื่องหองเรียนเคลื่อนท่ี
หรือหองเรียนสาขาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต ๓ เพ่ือเสนอตอไปยังสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมพิจารณาใหการสนับสนุนตอไป

การดําเนินกิจกรรมครั้งตอไปครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดมวงคํา
หมูท่ี ๓ อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม

ประธานท่ีในประชุม ประชาชนตองการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยมะนาว รวมท้ังการ
กอสรางอางเก็บน้ําแมวาง ฝากโครงการชลประทานชวยพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร อุปโภคและ
บริโภค  การปรับถนนสายแมวาง-อินทนนท ท้ังปรับปรุงท่ีชํารุดและขยายขนาดถนนท่ีมีความคับแคบ ฝาก
แขวงทางหลวงชนบทชวยดูแล ทราบวาบางพ้ืนท่ีอยูในเขตปาไม และเขตอุทยาน จะทําดวยความยากลําบาก
ขอใหศึกษาขอกฎหมายดูวาจะแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนไดอยางไร
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2560
วันพฤหัสบดี ท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
1) ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นายชาญชัย  กีฬาแปง) สํานักงานขนสงจังหวัด

เชียงใหมขอเชิญรวมประมูลเลขทะเบียนรถสวยอักษร ผอ จํานวน 301 หมายเลข เปนปายทะเบียนรถ
กระบะ 2 ประตู โดยประมูลผานระบบอินเตอรเน็ต www.tabienrod.com เปดระบบวันท่ี 15 มิถุนายน
ปดระบบ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.

2) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม 2 (นายรังสรรค  สุขชัยรังสรรค)
“โครงการแกไขปญหาการจราจรในเขตเมือง” แผนการขยายชองทางจราจร ทล.11 แยกขวงสิงห – แยก
รินคํา ดานขาเขา กม.561+000- กม.562+650 ระยะทาง 1.650 กม. งบประมาณ 60 ลานบาท
โดยจะขยายชองจราจรบริเวณ แยกรินคํา เนื่องจากปจจุบันประสบปญหาการจราจรนับวันจะทวีความรุนแรง
งานท่ีดําเนินการ 1) กอสรางระบบระบายน้ําขางทาง 2) กอสรางทางคูขนานและปรับปรุงแยกวัดเจ็ดยอด
3) กอสรางชองรอเลี้ยวบริเวณแยกรินคํา ระยะเวลาทําการ 210 วัน เดือนเมษายน – ธันวาคม 2560
ท้ังนี้ ไดมีการชี้แจงโครงการกับผูมีสวนไดเสีย

/3) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ...




