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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2561

วันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชนไทยในถ่ินทุรกันดาร ประจําป

2561” จํานวน 35 ทุน  โดย แมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม
2. การมอบประกาศนียบัตรอําเภอท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากสถิติเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง

จํานวน 10 อําเภอ  โดย  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤษภาคม 2561 โดย สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม
2561
ผูนําเสนอ: นางนวอร  เดชสวุรรณ   ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ

ธนาคารแหงประเทศไทย
3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนพฤษภาคม 2561

ผูนําเสนอ: นายอนุชา  สุขสงวน  คลังจังหวัดเชียงใหม
3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนมิถุนายน 2561

ผูนําเสนอ: นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร  ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
3.5 การปฏิบัติการฝนหลวง

ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ

3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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3.8 รายงานสถานการณดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม
2561
ผูนําเสนอ: นายสมพล  แสนคํา   เกษตรจังหวัดเชียงใหม

3.9 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม  ประจําเดือน
พฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 กกต.จังหวัดเชียงใหม ประกาศรับสมัครผูตรวจการเลือกตั้ง

ผูนําเสนอ: นายเกรียงไกร  พานดอกไม  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม

4.2 ITA
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.3 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.4 ประชาสัมพันธการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ.
2561
ผูนําเสนอ: นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ   วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

4.5 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค
ผูนําเสนอ: นายมารติน เฟนสก้ี-สตาลลิ่ง กรรมการเชียงใหมสรางสรรค

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 6/2561

วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
แขนยาว/ เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ  กันธิยะ)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)
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การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชนไทยในถ่ินทุรกันดาร ประจําป

2561” จํานวน 35 ทุน  โดย แมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1. นางสาวศรันยพร เวชโพธิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
2. นางสาวสิรีธร อูปแกว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3. นางสาวปยภรณ คําหอด โรงเรียนสารภีพิทยาคม
4. นางสาวศิลินธร ทองรัตน โรงเรียนสันทราย
5. นางสาวสุรางคณา สุดใจแกว โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
6. นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน โรงเรียนสันกําแพง
7. นางสาววิรัลพัชร สิทธิปญญา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
8. นางสาวชลธิชา ยิ่งเจริญสดใส โรงเรียนแมแตง
9. นางสาวณัฏฐพัชร ชัยชะตัน โรงเรียนพราววิทยาคม
10. นางสาวสายฝน งัวผา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
11. นางสาวพิมพกานต จองหราม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
12. นายณัฐดนัย องคชัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
13. นางสาวอภิษฎา ตอบุญปน โรงเรียนหางดงราษฎรอุปถัมภ
14. นายสรวิชญ ยุรนาถบงกช โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
15. เด็กหญิงอรอรัญญา ผองศรี โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
16. นางสาวอาทิตยา สนั่นรุงชัชวาลย โรงเรียนจอมทอง
17. นางสาวอุบลรัตน มิตกุล โรงเรียนแมแจม
18. นางสาวตาวัน ขัตตะละ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
19. นายพิพัฒน ธรรมขัน โรงเรียนฮอดพิทยาคม
20. นางสาวมนัสพร มิตรสาธิต โรงเรียนอมกอยวิทยาคม
21. เด็กชายอชิตพล สามฮอ โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม
22. นางสาวชุลีพร ภักดิ์ดุษดี โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม
23. นางสาวดวงหทัย ปนแกว โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม
24. นางสาวประภัสสร บุญยวง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
25. นางสาวไพลิน ออนตา โรงเรียนไชยปราการ
26. นายภาคภูมิ นิยมกิจ โรงเรียนบานกาดวิทยาคม
27. นางสาวดวงกมล นกแล โรงเรียนแมออนวิทยาลัย
28. เด็กหญิงปนัดดา พรมจันทร โรงเรียนสองแคววิทยาคม
29. นางสาวไพรินทร มณีวรรณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา

เฉลิมพระเกียรติ
30. นางสาวศศินภา ทาสุทะ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
31. นางสาวเบญจรัตน จิตเจนสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
32. นายปกรณ วรกิจพาณิชย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
33. นางสาวฐิติมา คําลาพิศ โรงเรียนบานสันตนหม้ือ
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34. นางสาวจิตติมา สันคํา โรงเรียนบานสันตนหม้ือ
35. เด็กหญิงจันทนา แจมแจง โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31

2. การมอบประกาศนียบัตรอําเภอท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากสถิติเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
จํานวน 10 อําเภอ  โดย  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ดงันี้

1. อําเภอสันทราย
2. อําเภอสันปาตอง
3. อําเภอไชยปราการ
4. อําเภอสันกําแพง
5. อําเภอจอมทอง
6. อําเภอเชียงดาว
7. อําเภอหางดง
8. อําเภอเวียงแหง
9. อําเภอดอยสะเก็ด
10. อําเภอกัลยาณิวัฒนา

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤษภาคม 2561 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม

- ไมมี-

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้ ง ท่ี 4/2561 เม่ือวันศุกร ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 27 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2561 ท้ังนี้  มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม จํานวน 2 แหง ไดแก
ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) โดยฝายเลขานุการ
ไดดําเนินการแกไขรายงานการประชุมดังกลาวแลว หนวยงานสามารถเขาไปดาวนโหลดรายงานการประชุมฉบับแกไข
ไดท่ี www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวขอยอย ประชุมหัวหนาสวนราชการ
4/2561

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2561
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 4/2561

วันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุมชวงท่ี 1
๒. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม

ชวงท่ี 2
3. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม

ชวงท่ี 3
4. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายวิรัช ตัง้ม่ันคงวรกูล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
10. นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. นางกมลภู บุปผาเจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
13. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
14. นายธัชชัย โกมลรัตน (แทน) นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
15. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นายภฤศ จิโนวรรณ (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
20. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม

21. นางฉววีรรณ ...

สําเนา
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21. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
22. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
23. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1
อําเภอ
24. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
25. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
26. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
27. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
28. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
29. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
30. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
31. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
32. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
33. นายชนะศึก หนูชัย (แทน) นายอําเภอเชียงดาว
34. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน) นายอําเภอพราว
35. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
36. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
37. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
38. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง
39. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
40. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
41. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
42. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
43. นายมีชัย จันทรกระจาง (แทน) นายอําเภอแมแจม
44. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
45. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล (แทน) นายอําเภอแมวาง
46. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน
47. นางสลีลญา คําภาแกว (แทน) นายอําเภอดอยหลอ
48. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
49. นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
50. พ.ต.อ.นันทวิทย เทียมบุญธง (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
51. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
52. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

53. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน ...
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53. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน สมศักดิ์หิรัญ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ
54. พ.ต.อ.หญิง กัญญชญา เขตตสันเทียะ ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
55. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา ม่ังมีผล (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
56. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
57. นายปโยธร ปงใจ อัยการจังหวัดเชียงใหม
58. นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
59. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
60. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
61. นางอุบลรัตน คงกระพันธ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
62. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
63. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย เชียงใหม
64. นางสาวพิมลกัลย เดชะชัย (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
65. นายทรงวิทย ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
66. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
67. พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสําราญ (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
68. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
69. นางสาวกรวรรณ สองสุชาอร ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
70. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
71. พ.อ.ยงยุทธ เหลาเขตรการ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
72. น.ท.ไชยา จิตจง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
73. น.ท.คมศักดิ์ คําสอน (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
74. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
75. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
76. พ.ต.บุรฉัตร ภูนาเมือง (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
77. นางสาววาสนา เกษณา (แทน) คลังเขต 5
78. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
79. นายนิพนธ นิลพันธุ (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
80. นายชาตรี สุขสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
81. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
82. นางศิริรัตน ตันตินราศักดิ์ (แทน) สรรพากรภาค 8

83. นางวาทินี ...

10



- ๔ -

83. นางวาทินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
84. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
85. นางสาวศุภิสรา ศิลาคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

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

86. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
87. นายชูศักดิ์ เหมะจนัทร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
88. นายบัณฑิต โตจินดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
89. นายปญโญ โพธิ์รอด (แทน) นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
90. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชัว่คราวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
91. นายสุรชัย พันธกําเนิด (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
92. นางปนนาถ เจริญผล ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
93. นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม / นายทะเบียนธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือเขต 1
94. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
95. นางจิราพร เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
96. นางกนกกาญจน ศิริโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
97. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
98. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
99. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
100. นายประพันธ เงินดี (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
101. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
102. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
103. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
104. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
105. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
106. นางสาวอาจารี เรือนดี (แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
107. นายยศพนธ ดานสมบูรณ (แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2

108. นายมนตรี ...
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108. นายมนตรี วงษวัชระโยธิน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

109. นายถวิล สมกัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
110. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
111. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
112. นายศุภชัย สงชู (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
113. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
114. นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณจังหวัดเชียงใหม
115. นายสุวิทย ประชุม (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
116. นายกานต ไตรโสภณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
117. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
118. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
119. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
120. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
121. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
122. นายสมถวิล ขัดสาร ผ ูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
123. นายสมควร ชายะกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
124. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
125. นายเอกชัย บัวเกตุ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

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

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
127. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
128. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
129. นางเสาวณีย อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม
130. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม
131. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
132. นายรังสรรค บุศยเมือง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
133. นายเจริญ ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
134. นายวชิาพงษ ...
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134. นายวิชาพงษ อัปการัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา
เพ่ือเกษตรกรรมท่ี ๑

135. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

136. นางสาวรุงนภา สมบูรณชัย (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
137. นายเรืองศักดิ์ ภูมิสันติ (แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม
138. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
139. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
140. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
141. นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
142. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
143. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
144. นายฐานิต พิงคเจริญ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
145. นายชานนทวิทย เผื่อนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
146. นายสมคิด ปญญาดี (แทน) ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
147. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
148. นายราเชนทร ภุมมะภตูิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
149. นางกรองแกว ทีปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
150. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
151. นางธนัทภัทร มีสุวรรณ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
152. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุม

น้ําปง / (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
153. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
154. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
155. นางสีพรรณ ลักขณาวงค (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
156. นายพงศศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ

สาขาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
157. นายพนม วรรณชยพล (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
158. นางสาวปทุม กาวิละ (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
159. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
160. นายวัชระ ปมแปง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
161. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
162. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
163. นายจตุพร ปนทวงศ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
164. นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
165. นายสุกันยา ใหญวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5
166. นายทวี รัตนคูหา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
167. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
168. ร.ท.กิตติคุณ คงสมโภชน (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
169. นางนุชจณี นนทผล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
170. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
171. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
172. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
173. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
174. นางสาวก่ิงกอย นอยสะปุง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19

เชียงใหม
175. นายไพฑูรย สมนวล (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
176. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
177. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
178. นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
179. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
180. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
181. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
182. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓

183. นายกิตติภัช...
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183. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4

184. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

185. นางสาววณีรัตน แยมพรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

186. นายศุภกร ศรีศักดา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม

187. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
188. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
189. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
190. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
191. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
192. นายวรเวช จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
193. นางสาวประจง วงศสวย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
194. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
195. นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
196. นพ.วรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
197. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
198. นพ.ธํารง หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
199. นายทวี เรืองโฉม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
200. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
201. นายกําพล ใหลมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม)
202. นางธัญธร พัวพันธ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
203. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
204. นายสุรพล ปลื้มใจ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
205. นายวิลาศ สกะมณี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
206. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8

207. นายชาญธนินทร ...
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207. นายชาญธนินทร จินตนา (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
208. นางสาวคัคนางค จามาริก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9
209. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
210. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
211. นางสมจิตร ไชยโย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
212. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
213. นายปรีดา พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
สวนทองถิ่น
214. นายเกียรติชัย ลออวรากุล (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
215. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
216. นายฐิติ อินทะพันธุ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
217. นางธงชัย อัปการัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
218. นายทินกร อุตตะมะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
219. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
220. นางชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
221. นายจักรกฤษณ ไชยนอก (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
222. นายอภิรักษ ถ่ินพิทยานุรัตน (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
223. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
224. นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์ ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
225. นางพวงเพชร กุลทวี ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย จํากัด

(มหาชน)
สํานักพระราชวัง
226. นายบรรเจิด กิริยา รกน.ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
227. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
228. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
229. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
230. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
231. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
232. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
233. นายเทวินทร ศรีบุญมา สื่อมวลชนอิสระ
234. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผูสื่อขาว MCOT
235. นายสุรพันธ สอนไม ผูสื่อขาว
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

การสวดมนต...
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การสวดมนตไหวพระ
โดย สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การทําบันทึกขอตกลง (MOU) เพ่ือขจัดความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

ตามโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนขจัดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม
โดย สํานักงานอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
มีหนวยงานท่ีรวมทํา MOU จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก

1) จังหวัดเชียงใหม
2) ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
3) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
4) โรงพยาบาลนครพิงค
5) บานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
6) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
7) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
8) เทศบาลเมืองแมโจ
9) สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม
10) สํานักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวขนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
11) สํานักงานอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

จังหวัดเชียงใหม
12) สํานักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม

2. การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การบูรณาการความรวมมือการจัดการศึกษา
ใหแกพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 (หยอมบานหวยกุบก๊ับ) บานเมืองก้ืด ตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
โดย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 11 หนวยงาน  ไดแก

1) จังหวัดเชียงใหม
2) ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
3) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
4) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
5) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
7) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
9) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
10) สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11) องคการบริหารสวนตําบลก้ืดชาง

3. การมอบเกียรติบัตรใหนักเรียนผูเขารวมการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
ม.ท.ศ. รุนท่ี 10 ประจําป 2561 โดย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  มีนักเรียนรับเกียรติบัตร
จํานวน 11 ราย ดังนี้

1) นางสาวจิตติมา ...
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1) นางสาวจิตติมา สันคํา โรงเรียนบานสันตนหม้ือ
2) นางสาวพิมพกานต จองหราม โรงเรียนบานนาหวาย
3) เด็กชายอชิตพล สามฮอ โรงเรียนบานหวยน้ําขาว
4) นางสาวชุลีพร ภักดิ์ดุษดี โรงเรียนบานหวยน้ําขาว
5) นางสาวชนมชนก อรุณฤกษ โรงเรียนบานแมสา
6) นางสาวนภัสสร ดุแฮ โรงเรียนบานนาบุญโหลงขอด
7) นายปกรณ วรกิจพาณิชย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
8) นางสาวจันทนา แจมแจง โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31
9) นางสาวเบญจรัตน จิตเจนสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
10) นางสาวสิรีธร อูปแกว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
11) เด็กหญิงอรอรัญญา ผองศรี โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนเมษายน 2561 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
แจงวา มติคณะรัฐมนตรีรอการโปรดเกลาฯ ใหไปดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ในโอกาสนี้
ขอขอบคุณทุกสวนราชการ พ่ีนองขาราชการทุกทาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน
เปนอยางมาก รูสึกประทับใจท่ีไดมารับราชการท่ีจังหวัดเชียงใหม เพราะมีความงดงาม สวยงามทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม น้ําจิตน้ําใจเปยมไปดวยความสุข นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมไดออกพ้ืนท่ีรวมงานกัน
ฝากขอบคุณพ่ี ๆ นอง ๆ ทุกคนท่ีทํางานไดรวมกันในฐานะเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม และแมบาน
มหาดไทยจังหวัดเชียงใหมไดรับความดแูลเอาใจใสทุกอยางในระบบราชการ ขอฝากไว 3 ประการ ดังนี้

1) มีความสุขในการไดรับใชสนองพระมหากรุณาธิ คุณ พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  ตลอดจนสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่งพระองคทานไดทรงสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 สถาบันพระมหากษัตริยของเรา
คํานึงถึงความสุขของประชาชน ใหประชาชนพนจากความเดือดรอน ทุกขเข็ญ ท่ีผานมาไดมีโอกาสตามเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีอําเภอฝาง ทรงตรวจเยี่ยมโครงการดอยคํา โครงการนี้
สืบเนื่องจากพระองคทานไดใหประชาชนไดเปลี่ยนอาชีพท่ีมีคุณคา ปลูกพืชเศรษฐกิจสรางคุณคา สรางกําไร
ใหกับพสกนิกรของพระองคทาน ดังนั้น ขอใหพวกเราทํางานรับใชเบื้องยุคลบาท ขอใหทําเต็มกําลัง
ความสามารถ ใหประชาชนรูวาสถาบันพระมหากษัตริยนั้นรัก หวงใย ปรารถนาใหพสกนิกรของพระองค
มีชีวิตความเปนอยูท่ีดี  ทําใหเต็มความสามารถของเราเพ่ือประชาชน  ใหประชาชนรูวาขาราชการ คือ ผูรับใช
เปนขาของพระมหากษัตริย ซึ่งตองทํางานใหเต็มกําลัง เพ่ือประชาชนของพระองค

2) อยากใหจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดสะอาด คําวา “สะอาด” นี้ นอกจากจะ
หมายถึง การสะอาดทางกายภาพ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานตาง ๆ มารวมกันทําเพ่ือใหไดความสะอาดทาง
กายภาพ ความสะอาดสวยงาม อยากใหเปนจังหวัดสะอาดในเรื่องของการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหมีจิตใจ

ท่ีสะอาด...
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ท่ีสะอาด การทํางานนั้นตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชน คํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ประกอบ
ควบคูกันไป สุดทายเม่ือเราทําเพ่ือประโยชนของประชาชน เปนไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ
โดยมีเปาหมายเพ่ือประชาชนแลว ความสะอาดจะเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม ความสะอาดอยามองแคเรื่อง
กายภาพเทานั้น หากพนจากหนาท่ีทางราชการไปแลวจะไดสบายใจ ไมทุกขใจในภายหลัง

3) การทํางานสนองนโยบายรัฐบาลการเรงรัดการเบิกจายโครงการตาง ๆ ขอใหทํา
เต็มความสามารถ เชื่อวาเราทุกคนมีขีดความสามารถ พ่ีนองประชาชนพรอมจะรวมมือ สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ได ผมเชื่อม่ันในความสามารถ ขอใหชวยสานตอพระราชปณิธานใหแผไพศาลของสถาบัน
พระมหากษัตริย ใหพสกนิกรของพระองคทานเปยมไปดวยความสุขสืบไป

ในรอบ 2 ปครึ่ง อาจจะมีเรื่องกระทบกระท่ังมากมาย แตกตางกันไปแตละภารกิจ โดยท่ี
ธรรมเนียมภาคเหนือจะมีการขอสูมาอภัยในชวงปใหมเมือง หรือขออโหสิกรรมกัน การท่ีจะตองจากไปดํารง
ตําแหนงใหม  ผมตองขอสูมาอภัยท่ีไดลวงเกิน ไมวาจะดวยกาย วาจา และใจ ผมขออโหสิกรรมดวย
สุดทายอยากจะบอกวาการกาวตามพระบารมีอันแผไพศาลของพระมหากษัตริยจะนําพาความสุข ความเจริญ
ความสําเร็จมาสูทุกทาน ขอทุกทานกาวเดินเพ่ือประชาชนของพระองคทาน และทานจะเปนท่ีรักของ
ประชาชน ทํางานไปจะประสบความสําเร็จตามท่ีปรารถนา ขอบคุณครับ

1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับการแตงตั้ง/โยกยายใหตําแหนงท่ีในจังหวัดเชียงใหม
แนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน 6 ทาน ดังนี้

1) นายปโยธร ปงใจ
ตําแหนงปจจุบัน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5

รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5

รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดฝาง
2) นายนราธิป ธารากรสันติ

ตําแหนงปจจุบัน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
เชียงใหม

ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดฮอด

3) นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง
ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
4) นางอัจฉรา ภิรมยกุล

ตําแหนงปจจุบัน อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิ
และชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม...
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ตําแหนงเดิม อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๕
รักษาการในตําแหนง อัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดแมฮองสอน

5) นางสาวลัดดา แซลี้
ตําแหนงปจจุบัน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

6) นายสุรพล ปลื้มใจ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2

7) นายวีระพันธ ดีออน
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอประจันตคาม

มติท่ีประชุม รับทราบ
ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ติดราชการ

มอบหมายใหนายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในท่ีประชุม และใหดําเนิน
รายการตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 27 หนา โดยมี
นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 3/2561 ท้ังนี้ มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุม
จํานวน 2 แหง ไดแก สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 8 และเทศบาลนครเชียงใหม โดยเลขานุการไดดําเนินการ
แกไขรายงานการประชุมดังกลาวแลว หนวยงานสามารถเขาไปดาวนโหลดรายงานการประชุมฉบับแกไขไดท่ี
เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวขอยอย ประชุม
หัวหนาสวนราชการ 3/2561 ในการนี้ ขอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 3/2561
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน

2561
ผูอํานวยการ...
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ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือธนาคารแหงประเทศไทย (นางนวอร
เดชสุวรรณ) เศรษฐกิจโลก เดือนมีนาคม 2561 มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง กลุม G3 การผลิตและ
การบริโภคยังเปนแรงสงท่ีดีตอเนื่อง สาธารณรัฐประชาชนจีน แนวโนมขยายตัวตอเนื่อง แมทิศทางชะลอลง
เอเชียไมรวมจีนแนวโนมขยายตัวดีตอเนื่อง ตามการสงออก เศรษฐกิจไทย เดือนกุมภาพันธ 2561 ขยายตัว
ตอเนื่อง การสงออกสินคาและการทองเท่ียวขยายตัวดีตอเนื่อง สอดคลองกับเศรษฐกิจโลก อุปสงค
ภายในประเทศขยายตัว ท้ังการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการใชจายภาครัฐ รายไดภาคเกษตร
หดตัวจากราคายางและปาลมน้ํามัน ปจจัยสนับสนุนการบริโภคยังไมเขมแข็งและท่ัวถึงนัก เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน ดานอุปทานขยายตัว ผลผลิตพืชหลัก
โดยเฉพาะขาวนาปรังและออยโรงงานเพ่ิมข้ึนมาก ผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนท้ัง
ชาวตางชาติและชาวไทย ดานอุปสงคทรงตัว การใชจายภาคเอกชนยังไมกระจายตัว การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัว และการใชจายลงทุนภาครัฐลดลง เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม เดือนมีนาคม 2561 ไดแรงสง
จากภาคทองเท่ียวเปนสําคัญ นักทองเท่ียวชาวตางชาติยังคงเพ่ิมและกระจายตัวมากข้ึน รวมท้ังมีแนวโนมดี
การใชจายภาคเอกชนทรงตัว โดยกระจุกตัวในกลุมยานยนตท่ีขยายตัวไดตอเนื่อง การใชจายภาครัฐเพ่ิมข้ึน
จากรายจายประจํา สวนงบลงทุนปรับดีข้ึน ยอดคงคางสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชยขยายตัว
สูงกวาคาเฉลี่ยภาคเหนือ

การออกใชธนบัตรแบบใหม (แบบ 17) สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดพิมพและออกใชธนบัตร
แบบใหม (แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพ่ือใชเปนธนบัตรหมุนเวียนท่ัวไป ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท
และ 100 บาท ออกใชในวันท่ี 6 เมษายน 2561 ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรใหมนี้ไดตามชองทางปกติ ผานธนาคาร
พาณิชยทุกแหง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ท้ังนี้ ธนบัตรทุกแบบท่ีออกใชกอนหนานี้ยังสามารถใชชําระหนี้
ไดตามกฎหมาย

ประชาสัมพันธรวมงานสัมมนาวิชาการ สภน. ประจําป 2561 เรื่อง “Digital
Economy : Rethink Reshape Reform” ในวันจันทรท่ี 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ อาคารศูนยประชุมนานาชาติ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม ปาฐกถาพิเศษ “ศักยภาพและความ
ทาทายเศรษฐกิจไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
และยังมีการเสวนาในหัวขอเดียวกันกับชื่องานสัมมนา ผูรวมสัมมนาประกอบดวย นายธนา เธียรอัจฉริยะ
รองผูจัดการใหญอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย นายพละวัต ตันศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมอาวุโสจังหวัด
เชียงราย นางสาวพิภาวิน สดประเสริฐ ผูจัดการใหญประจําประเทศไทย แอนท ไฟแนนเชียล นายทิวา ยอรค
Head Coach Kaidee.com ดําเนินรายการโดย รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวการณคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนเมษายน 2561
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ

จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561 ภาพรวมงบประมาณ 28,326.38 ลานบาท เบิกจายแลว
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19,533.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.96 มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 5.33 ผลการ
เบิกจายอยูลําดับท่ี 3 ของประเทศ แยกเปน  งบประจํา 17,875.40 ลานบาท  เบิกจายแลว 14,107.25
คิดเปนรอยละ 78.92 มีผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมายรอยละ 1.92 งบลงทุน 10,450.98 ลานบาท
เบิกจายแลว 5,426.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.92 มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 13.19
ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 9 ของประเทศ เงินกันเหลื่อมป จํานวน 2,659.90 ลานบาท เบิกจายแลว
1,810.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.05

หนังสือสั่งการและระเบียบเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ท่ี นร 0505/ว 188 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการใชจาย

งบประมาณ ภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561
มติ คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2561 เห็นชอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
เรงรัดการกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุนรายการปเดียวใหแลวเสร็จ ภายในเดือน พฤษภาคม 2561 รายจาย
ลงทุนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ใหเรงดําเนินการและกอหนี้ผูกพันในโอกาสแรก

2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนไป
มีท้ังหมด ๕ หมวด ๘๗ มาตรา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒
กําหนดใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลัง อยางเครงครัด เพ่ือใหฐานะการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และม่ันคงตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง วัตถุประสงค มีกฎหมายหลักท่ีชัดเจน รัฐตองรักษาวินัย
การเงินการคลังอยางเครงครัด เพ่ือความม่ันคงอยางยั่งยืนตอฐานะทางการคลังของประเทศ บังคับใชกับ
หนวยงานของรัฐทุกประเภท (มาตรา ๔) ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ องคการมหาชน
ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนด
รัฐตองดําเนินนโยบายการคลัง (มาตรา ๖) การจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได การใชจาย การบริหาร
การเงินการคลัง และการกอหนี้ อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได ตามหลักการรักษาเสถียรภาพ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และหลักความเปนธรรมในสังคม รัฐพึงเสริมสรางวินัยใหประชาชน
เสียภาษีอากรใหครบถวนตามกฎหมาย (มาตรา ๘) ใหมีคณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลังของรัฐ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน (มาตรา ๑๐) มีหนาท่ีสําคัญคือ จัดทํา/ทบทวน แผนการคลังระยะ
ปานกลาง กําหนดสัดสวนเพ่ือเปนกรอบรักษาวินัยการเงินการคลัง เชน กําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพี
สัดสวนงบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ของรัฐ ตลอดจนสัดสวนภาระท่ีรัฐตองชดเชยคาใชจายตามมาตรการ
หรือโครงการตาง ๆ เปนตน การตั้งงบประมาณรายจาย (มาตรา ๒๐) งบประมาณรายจายลงทุน ตองมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป และไมนอยกวาวงเงินสวนท่ีขาดดุลของ
งบประมาณประจําปนั้น งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตั้งไดเฉพาะเพ่ือ
วัตถุประสงคในการปองกันและแกไขสถานการณอันกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ความม่ันคง
ของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะรายแรง และภารกิจท่ีเปนความจําเปน
เรงดวนของรัฐ วินัยการเงินการคลัง ในการดําเนินการทางการคลัง และการจัดทํางบประมาณ วินัยดาน
รายได รายจาย การบริหารทรัพยสินของรัฐ การบริหารหนี้สาธารณะ รวมถึงเงินนอกงบประมาณ และ
ทุนหมุนเวียนท่ีสําคัญ เชน การจัดสรรงบประมาณ รัฐตองคํานึงถึงความจําเปน และภารกิจ รวมถึงฐานะ

เงินการคลัง...
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เงินการคลัง การมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ท่ีกอให เกิดภาระตอ
งบประมาณ หรือการสูญเสียรายได ใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมาย โดยมี
วัตถุประสงคท่ีชัดเจน และตองคํานึง ถึงภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายไดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย
และภาระท่ีรัฐตองรับชดเชยตองมียอดคงคางท้ังหมดรวมกันไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด หามเสนอ
กฎหมาย ท่ีมีบทบัญญัติใหจัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนจากท่ีกําหนดไวในกฎหมายเพ่ือให
หนวยงานของรัฐนําไปใชจายตามวัตถุประสงค ยกเวนกรณีการจัดเก็บเพ่ือเปนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน การกันเงินรายไดเพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําไปใชจาย ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
เพ่ือการหนึ่งการใดเปนการเฉพาะ จะตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายเทานั้น และจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังกอน การกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินของหนวยงานของรัฐ ตองอาศัยอํานาจตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยตองคํานึงถึงความโปรงใส คุมคาและประหยัด การบริหารหนี้สาธารณะจะตองเปนไป
ตามกฎหมาย อยูภายใตวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของผูกู ซึ่งตองทําอยางรอบคอบ เงินนอกงบประมาณ
ใหมีเทาท่ีจําเปน เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี และการจัดตั้งทุนหมุนเวียน จะกระทําไดแตโดย
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเทานั้น การทําบัญชี รายงาน และการตรวจสอบ กระทรวงการคลังตอง
กําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําไปใชในการจัดทํา
บัญชีและรายงานการเงิน โดยกระทรวงการคลังจะตองจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ ใหคณะรัฐมนตรี
ทราบและตองเปดเผยรายงานดังกลาวตอสาธารณชนดวย การสั่งลงโทษทางปกครองกรณีทําผิดวินัย
ตามกฎหมายนีใ้หเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
มอบหมายสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมหารือแนวทางรวมกับผูตรวจเงินแผนดินภาค 8 กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติและใหทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงเวียนไปทุกสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ใหถือเปนแนวทางปฏิบัติ  สําหรับหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายต่ํา
ใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือแจงใหชี้แจงดวย การขอขยายระยะเวลา แจงใหชัดเจนทุก
หนวยงานถือปฏิบัติดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ผลการเบิกจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 678,232,700
บาท  แยกเปนงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง 414,945,000 บาท คิดเปนรอยละ 61.18 งบดําเนินงาน
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 263,283,287,700 บาท คิดเปนรอยละ 38.82 ปจจุบันงบลงทุนเบิกจายแลว
77,214,666 บาท คิดเปนรอยละ 11.38 งบดําเนินงานเบิกจายแลว 22,956,882.80 บาท คิดเปน
รอยละ 3.38 รวมเบิกจายแลวท้ังหมด 100,171,548.80 บาท คิดเปนรอยละ 14.77 มีการกอหนี้
ผูกพันแลว 291,537,954.53 บาท คิดเปนรอยละ 42.98 อยูระหวางดําเนินการ 286,523,196.67
บาท คิดเปนรอยละ 42.25

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
จังหวัด) งบประมาณ 379,256,300 บาท แยกเปน งบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง 221,395,000 บาท
คิดเปนรอยละ 58.38 งบดําเนินงานหลังโอนเปลี่ยนแปลง 157,861,300 บาท คิดเปนรอยละ 41.62
ปจจุบันเบิกจายแลว 79,215,978.80 บาท คิดเปนรอยละ 20.89 กอหนี้ผูกพันแลว 116,224,404.53
บาท คิดเปนรอยละ 30.65 อยูระหวางดําเนินการ 183,815,916.67 บาท คิดเปนรอยละ 48.47

ผลการเบิกจาย...
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ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
ภาคเหนอื) งบประมาณ 298,976,400 บาท  ปจจุบันเบิกจายแลว 20,955,570 บาท คิดเปนรอยละ 7.01
กอหนี้ผูกพันแลว 175,313,550 บาท คิดเปนรอยละ 58.64 อยูระหวางดําเนินการ 102,707,280 บาท
คิดเปนรอยละ 34.35

หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นางศิริพร
รือเรือง) ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ภาพรวม  งบประมาณท่ีไดรับ 424,048,200 บาท แยกเปนรายจายลงทุนหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 287,092,435.20 บาท คิดเปนรอยละ 67.70 รายจายประจํา 131,002,900 บาท
คิดเปนรอยละ 30.90 รายจายอ่ืน 5,952,864.80 บาท คิดเปนรอยละ 1.40 ปจจุบันเบิกจายแลว
18,775,634.23 บาท คิดเปนรอยละ 4.43 กอหนี้ผูกพันแลว 72,336,133.17 คิดเปนรอยละ
17.06 อยูระหวางดําเนินการ 332,936,432.60 บาท คิดเปนรอยละ 78.51 สําหรับจังหวัดเชียงใหม
ไดรับการจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 262,782,900 บาท คิดเปนรอยละ 61.97 ปจจุบัน
เบิกจายแลว 5,708,771.60 บาท คิดเปนรอยละ 2.17 กอหนี้ผูกพันแลว 4,492,316.70 บาท
คิดเปนรอยละ 1.71 อยูระหวางดําเนินการ 252,581,811.70 บาท คิดเปนรอยละ 96.12

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ทุกหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ใหเรงรัดการดําเนินการเบิกจายดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี  มหายศนันท) การคาดหมาย

ลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณประเทศ
ไทยตอนบนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศรอนอบอาวเกือบท่ัวไปกับมีอากาศรอนจัดบาง
แหงในบางวัน สลับกับจะมีฝนฟาคะนองหลายพ้ืนท่ี ซึ่งจะชวยคลายรอนลงไดบาง หลังจากนั้นปริมาณและ
การกระจายของฝนจะเพ่ิมมากข้ึนโดยจะมีฝนฟาคะนองรอยละ 60-80 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักถึง
หนักมากบางแหง โดยเฉพาะดานตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง สรุปคาดวาปริมาณฝนรวมสวนใหญ
จะสูงกวาคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 10-20% สวนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเคียงคาปกติในคาบ 30 ป (พ.ศ.
2524-2553) ขอควรระมัดระวัง ชวงเดือนนี้อาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงกอตัวข้ึนบริเวณ
ทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุดีเปรสชั่นและพายุไซโคลนตามลําดับ แลวมีแนวโนม
การเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนไปทางตะวันออก เขาใกลหรือเคลื่อนผานดานตะวันตกของประเทศไทย
ซึ่งจะทําใหภาคเหนือมีฝนเพ่ิมมากข้ึน ขอใหติดตามขาวอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด
ตอไป การคาดหมายลักษณะอากาศสําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ครึ่งแรกของเดือนจะมีอากาศรอน
อบอาวโดยท่ัวไปและมีฝน 20-30% ของพ้ืนท่ี จากนั้นจะมีฝนฟาคะนองรอยละ 60-80 ของพ้ืนท่ีกับมี
ฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณน้ําฝน 150-190 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝนตก 15-17 วัน อุณหภูมิ
ต่ําสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต 10-20 กิโลเมตร/
ชั่วโมง

ประธานในท่ีประชุม ...
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ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ในป พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหมไมแหงแลง  แตในป พ.ศ. 2562 อยาไดประมาท สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหมตองมีการแจงเตือนท่ีดี ตองดูการพยากรณอากาศ การใชน้ําอยางประหยัด การเพาะปลูกพืชในแต
ละฤดูกาล การทําโซนนิ่งพ้ืนท่ีการเพาะปลูก นายอําเภอตองรับทราบขอมูลตาง ๆ เหลานี้ ตองดู Supply
และ Demand วาเปนอยางไร เรื่องความยากจนของราษฎรในพ้ืนท่ี ทหาร ตํารวจตองรักษาความปลอดภัย
อยางไร ความเปนอยูของราษฎรจะเปนอยางไร ทุกสิ่งเหลานี้มีผลกระทบหมด สิ่งท่ีตองทําคือ One Data
จังหวัดเชียงใหมตองมีขอมูลหนึ่งเดียวเทานั้นและตองชัดเจน ขอมูลเดียวกันทุกหนวยงาน ขาราชการระดับสูง
มาตรวจราชการตองตอบเปนขอมูลเดียวกัน ตัวอยางเรื่องน้ํา แตละแหงมีขอมูลไมเหมือนกัน ดังนั้น ขอมูล
ชุดเดียวกันใหหนวยงานแตละหนวยไปบูรณการรวมกัน ทานจะใชขอมูลบริบทพ้ืนท่ีอยางไรใหตรงกัน
ขอใหนักวิชาการมาชวย อยาไปบริหารงานแบบ Function Based ตองบริหารงานแบบ Area Based บริบท
พ้ืนท่ีของเราไมเหมือนกัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 แผนปฏิบัติการฝนหลวง
ผูแทนศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายรังสรรค  บุศยเมือง) ผลการ

ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือการเกษตร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม - 24 เมษายน 2561 ตามภารกิจบรรเทาปญหา
ภัยแลงเพ่ือการเกษตร วันปฏิบัติการ 24 วัน เท่ียวบิน 111 เท่ียว  ชั่วโมงบิน 194.10 ชั่วโมง ใชสาร
122 ตัน  สาร 15 นัด จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีฝนตกอําเภออมกอย ฮอด ดอยเตา ดอยหลอ แมแจม แมวาง
จอมทอง  กัลยาณิวัฒนา  แมออน  สะเมิง  ดอยสะเก็ด และพ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา
ผลปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ิมความชุมชื้นใหกับปา และบรรเทาปญหาหมอกควัน ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม – 24
เมษายน 2561 ตามภารกิจเพ่ิมความชุมชื้นใหกับปาและบรรเทาปญหาหมอกควัน วันปฏิบัติการ 9 วัน
เท่ียวบิน 47 เท่ียว ชั่วโมงบิน 85.55 ชั่วโมง  ใชสาร 48.9 ตัน  สาร 23 นัด จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีท่ี
ไดรบัผลประโยชนจากการปฏิบัติการ คือ อําเภอฮอด อมกอย ดอยเตา แมแจม และจอมทอง สําหรับผลการ
ปฏิบัติการฝนหลวง ยับยั้งและบรรเทาลูกเห็บ ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม - 24 เมษายน 2561 ตามภารกิจ
ยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงพายุลูกเห็บ วันปฏิบัติการ 25 วัน เท่ียวบิน 34 เท่ียว ชั่วโมงบิน 83.35
ชั่วโมง  สาร 1,252 นัด จังหวัดเชียงใหมสามารถยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงพายุลูกเห็นไดในพ้ืนท่ีอําเภอ
แมแจม จอมทอง ฮอด อมกอย แมแตง แมริม สะเมิง และแมวาง  ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงไดเปดศูนยบริการ
ประชาชนดานการขอรับบริการฝนหลวง ผานเว็บไซต www.royalrain.go.th/royalrain หรือโทรศัพท
หมายเลข 0 5327 5051 การติดตามสถานการณน้ําฝนและน้ําทาอยางใกลชิดผานชองทางไลนชื่อ
อสฝล.ภาคเหนือ  ขอฝนภาคเหนือ1 ขาว_ฝนหลวงภาคเหนือ  และสถานการณน้ําโดย กนช.

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
กรณีท่ีมีคาฝุนละอองสูงกวา 120 มิลลิกรัม สามารถทําฝนหลวงเพ่ือชวยลดคาฝุนละอองไดทันที เรื่องใด
ท่ีเปนประโยชนตอประชาชนและไมขัดกับหลักเกณฑ ระเบียบ กฎหมาย สามารถทําไดโดยทันที จากนั้นให
รายงานผูบังคับบัญชาทราบเปนลายลักษณอักษรดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 แผนดําเนินงาน...
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3.6 แผนดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2561

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายสมคิด
ปญญาดี) จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาประจําป พ.ศ. 2561 ในชวง
หามเผาตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 ภายใตชื่อ 51 วัน ไมเผาเพ่ือเชียงใหมไรหมอกควัน
ไดดําเนินการจนสิ้นแลว พบวาจุดความรอนท่ีเกิดข้ึนลดลงมากถึงรอยละ 60 จากป พ.ศ. 2560 ท่ีเกิดจุด
ความรอน 609 จุด ในชวงหามเผาเกิดจุดความรอน 423 จุด แตในขณะท่ีคาคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหมในชวงหามเผาเกิดคาฝุนละอองเกินมาตรฐานท้ังสิ้น 10 วัน ซึ่งเปนผลท่ีไดรับอิทธิพลจากประเทศ
เพ่ือนบานและจังหวัดขางเคียงจึงทําใหจังหวัดเชียงใหมมีคาฝุนละอองในอากาศเกินคามาตรฐาน สําหรับ
ในชวงนี้จังหวัดเชียงใหมไดเขาสูมาตรการสรางความยั่งยืน เชน การทําฝายชะลอน้ํา การปลูกปา การทํา
ปาเปยก และการสนองโครงการตามพระราชดําริตาง ๆ เพ่ือใหชวยบรรเทาสถานการณแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปาในอนาคตไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้ ศูนยอํานวยการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหมขอความรวมมือใหประชาชนงดเผาในพ้ืนท่ีตาง ๆ และใหเจาหนาท่ีเพ่ิมความเขมงวดมากข้ึน
สําหรับเกษตรในพ้ืนท่ีปาท่ีหากเกิดไฟอาจจะลุกลามเกิดเปนไฟบริเวณกวางได

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
การขอความรวมมือไมใหเผาชวง 51 วัน เปนการทําลายวิถีชีวิต แตประชาชนก็ใหความรวมมือ นายอําเภอ
ตองใชท้ังศาสตรและศิลปในการสรางความเขาใจใหกับประชาชนในเมืองและประชาชนในชนบทใหเขาใจ
ซึ่งเปนเรื่องท่ียาก  ตองขอบคุณหนวยงานและอําเภอท่ีบูรณการหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ี ขอบคุณภาคเอกชน
ท่ีมีสวนชวยในเรื่องของอาหารและน้ําดื่ม ขอบคุณประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเขาใจเรา สํานักจัดการปาไมท่ี 1
เชียงใหม  สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 ตองสับเปลี่ยนกําลังใหดี พ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีอนุรักษเปนพ้ืนท่ีดูแล
ของหนวยงานทาน  พ้ืนท่ีท่ีมีการเผามากท่ีสุด ตั้งแตวันท่ี 21 - 25 พฤษภาคม 2561 เปนพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ี
อนุรักษไมใชพ้ืนท่ีทํากิน เพราะฉะนั้นนายอําเภอตองพิจารณามาตรการจากเบาไปหาหนัก ศูนยอํานวยการ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมจะดําเนินการปดเฉพาะปาท่ียังมีปญหา

ระเบียบวาระตอไปขอมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ
กันธิยะ) เปนประธานในท่ีประชุม  ท้ังนี้ ขอฝากย้ํา 2 เรื่อง ไดแก

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติม
พ.ศ. 2560 ขอใหทานแจงเจาหนาท่ี รวมถึงตัวทาน โดยเฉพาะชั้นความเรงดวน ดวนท่ีสุด หมายถึง ตอง
ปฏิบัติทันทีเม่ือไดรับหนังสือ ดวนมาก หมายถึง ตองปฏิบัติโดยเร็ว ดวน หมายถึง ปฏิบัติเร็วกวาปกติ หนังสือ
มาจากสวนกลางทานตองใหความสําคัญตามระเบียบงานสารบรรณ  ขอใหทุกหนวยงานดูเรื่องระเบียบงาน
สารบรรณและใหกําชับเจาหนาท่ีในสังกัดดวย

2. ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําหนังสือแจงสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค เพ่ือจัดทํา
ขอมูลรายชื่อขาราชการ เลขประจําประชาชน 13 หลัก ใหถูกตองครบถวน สงมายังกลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม สําหรับท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมมอบหมายใหจัดทํา
ขอมูลรายชื่อและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ของกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน
แพทยประจําตําบล ผูชวยสารวัตรกํานันทุกคน มอบหมายสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหมจัดทําขอมูลรายชื่อและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ของพนักงานสวนทองถ่ิน รวมถึงนายก

ผูบริหาร...
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ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ินทุกคนในจังหวัด เพ่ือจะนําขอมูลเหลานี้มาจัดทําเปนฐานขอมูลงานบุคคล
หากเกิดกรณีการกระทําผิดทางกฎหมายสามารถตรวจสอบไดวาเปนขาราชการหรือไม มติคณะรัฐมนตรี
เม่ือป พ.ศ. 2546 ระบุวาขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐหากกระทําผิดกฎหมายเมาแลวขับจะตองถูกลงโทษ
ทางวินัยดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนเมษายน 2561
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล)

สถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหมอยูลําดับท่ี 47 ของประเทศ และอยูลําดับท่ี 4 ของเขตบริการ
สุขภาพท่ี 1 พบผูปวย 60 ราย อัตราปวย 3.46 ตอแสนประชากร  ขณะนี้ยังไมพบผูเสียชีวิตจากโรค
ไขเลือดออก ประเด็นขอความรวมมือ ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง
การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม เนื่องจากฝนเริ่มตกทําใหมีแหลงเพาะพันธุยุงเพ่ิมมากข้ึน ขอความรวมมือ
เตรียมความพรอมวัสดุอุปกรณการปองกันควบคุมโรค ไดแก ทรายทีมีฟอส เครื่องพนฝอยละออง น้ํายาพน
สารทากันยุง เปนตน ขอความรวมมือเตรียมความพรอมวัสดุอุปกรณการปองกันควบคุมโรค ไดแก ทราย
ทีมีฟอส เครื่องพนฝอยละออง น้ํายาพน สารทากันยุง เปนตน บริหารจัดการ ติดตามสถานการณ และแกไข
ปญหาผานคณะกรรมการ พชอ.

โรคพิษสุนัขบา ป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยพบผูเสียชีวิต 8 คน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
สุรินทร สงขลา ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ หนองคาย และพัทลุง สําหรับจังหวัดเชียงใหมพบ
โรคพิษสุนัขบาในคน 2 รายสุดทายเม่ือป พ.ศ.2549 ท่ีอําเภออมกอย ขอมูลผูสัมผัสโรค ป พ.ศ. 2561
พบผูสัมผัสโรค 1,080 ราย มารับวัคซีนครบโดส 143 ราย ท่ีเหลืออยูระหวางการฉีด ไมพบผูปวยดวย
โรคพิษสุนัขบา ในชวงระยะเวลา 10 ป ท่ีผานมา กรณีมารับวัคซีนไมครบโดส เนื่องจากโปรแกรมถูกเขียน
เงื่อนไขไววาจะนับเฉพาะไดรับวัคซีนครบ 5 โดส เทานั้น แตตาม Guideline ถาสัตวไมเสียชีวิตก็จะใหวัคซีน
แค 3 โดส ผูสัมผัสไมมารับวัคซีน จํานวน 202 ราย ไดติดตามอาการแลว พบวา ไมมีอาการผิดปกติ
ประเด็นขอความรวมมือ ประชาสัมพันธการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาท้ังในสัตวและคน พบสัตวสงสัยปวย
แจงปศุสัตว นําหัวสัตวสงตรวจ พบคนสงสัยปวยรีบนําสงโรงพยาบาล การปองกันสุนัขกัดดวย 5ย.
(อยาแหย อยาเหยียบ อยาแยก อยาหยิบ อยายุง) นําสัตวเลี้ยงสุนัข แมว ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ทุกป ประชาสัมพันธใหผูท่ีถูกสุนัข/แมว กัด เลีย ขวน ไมวาจะเปนสุนัขมีเจาของหรือไมมีเจาของ ใหลางแผล
ใหถูกตอง และพบหมอเพ่ือฉีดวัคซีนและฉีดใหครบโดส ประชาสัมพันธแกความเขาใจผิดบางประการของ
ประชาชน เชน โรคพิษสุนัขบารักษาหายได สุนัขมีเจาของเลี้ยงในบานไมตองฉีดวัคซีนก็ได สุนัขมีเจาของ
ปลอดภัยมากกวาสุนัขจรจัด สุนัข/แมวแคขวน/เลีย/เปนลูกสุนัข ไมเปนไร  สุนัข/แมวกัดลางแผลดวยน้ําเปลา
เปดกอกใหน้ําชะลางก็พอ

ประธานในท่ีประชุม (นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
จังหวัดเชียงใหมพบปญหาโรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา  ขอใหนายอําเภอเฝาระวังสถานการณโรคดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม  ประจําเดือนเมษายน 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ในปงบประมาณ พ.ศ.

2560 ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข จํานวน 2,106 เรื่อง
เฉลี่ยเดือนละ...
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เฉลี่ยเดือนละ 176 เรื่อง และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข จํานวน
1,112 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 159 เรื่อง สามารถยุติเรื่องรองเรียนไปแลว 891 เรื่อง และอยูระหวาง
ดําเนินการ 221 เรื่อง

ประธานในท่ีประชุม (นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ให
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมรวบรวมรายชื่อสวนราชการท่ีมีเรื่องคงคางและดําเนินการชาลาแจงในท่ีประชุม
เดือนตอไปดวย  เรื่องศูนยดํารงธรรมเปนนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีใหความสําคัญมาก สวนราชการ
บางแหงไมใหความสําคัญ ทวงถามแลวยังไมสนใจ ประชุมเสร็จใหหัวหนาสวนราชการติดตามเรื่องกับ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 รายงานสถานการณดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา) รายงานสถานการณดานการเกษตรใน

จังหวัดเชียงใหม โครงการ 9101ฯ จังหวัดเชียงใหม เขารับรางวัลกับนายลักษณ วจนานวัช รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จํานวน
4 รางวัล  ไดแก รางวัลท่ี 1 โครงการดีเดนดานการปรับปรุงบํารุงดิน ไดแก โครงการการผลิตดินเพาะตนกลา
กลุมเกษตรกรบานหนองหอยใหม ตําบลแมแรม อําเภอแมริม รางวัลท่ี 1 โครงการดีเดน ดานฟารมชุมชน
ไดแก โครงการฟารมชุมชน กลุมสมาชิกในชุมชนตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว รางวัลท่ี 3 โครงการดีเดน
ดานการเกษตรอ่ืน ๆ  ไดแก โครงการเลี้ยงวัวเพ่ือเปนรายไดเสริมและลดหมอกควัน  กลุมสมาชิกชุมชนบาน
แมนาจรเหนือ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม และรางวัลชมเชย ชุมชนดีเดน ไดแก ชุมชนแมนาจร 1
อําเภอแมแจม

รายงานสถานการณภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เกิดภัยวันท่ี 23 กุมภาพันธ
2561 ไดแก อําเภอจอมทอง เกษตรกร 8 ราย พ้ืนท่ีการเกษตรดานพืชเสียหายสิ้นเชิง 3 ไร วงเงินขอรับ
การชวยเหลือ 5,070 บาท และอําเภอแมแตง เกษตรกร 245 ราย พ้ืนท่ีการเกษตร ดานพืชเสียหายสิ้นเชิง
997.25 ไร วงเงินขอรับการชวยเหลือ 1,566,112.50 บาท  โดยไดมีมติ ก.ช.ภ.อ. ของแตละอําเภอ
ใหขอรับความชวยเหลือมายัง ก.ช.ภ.จังหวัดเชียงใหม เกิดภัยวันท่ี 9 มีนาคม - 6 เมษายน 2561 ไดรับ
รายงานความเสียหายเบื้องตน ตามแบบ คชภ.1 (อําเภอ) จํานวน 9 อําเภอ ไดแก อําเภออมกอย เวียงแหง
แมแจม  แมอาย หางดง ดอยหลอ แมวาง ดอยเตา สันปาตอง เกษตรกรประสบภัย 1,816ราย พ้ืนท่ี
การเกษตรดานพืชคาดวาจะเสียหาย 1,495.00 ไร (ขาว 60.00 ไร พืชสวนและอ่ืน ๆ 1,390 ไร และ
พืชไร 52.00 ไร) วาตภัยท่ีเกิดข้ึนในชวงวันท่ี 15 - 17 เมษายน 2561 ไดรับรายงานความเสียหาย
เบื้องตนตามแบบ คชภ.1 (อําเภอ) จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อําเภอแมแตง แมออน จอมทอง ฝาง ฮอด
หางดง แมริม สารภี สะเมิง และเมืองเชียงใหม เกษตรกรประสบภัย 1,520 บาท พ้ืนท่ีการเกษตรดานพืช
คาดวาจะเสียหาย 2,310.50 ไร (ขาว 414.00 ไร พืชสวนและอ่ืน ๆ 1,786.50 ไร และพืชไร 108.00 ไร)

สถานการณ พืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2560/61 พ้ืนท่ีปลูกท่ี
สําคัญ ไดแก อําเภอเชียงดาว พราว ฝาง  เนื้อท่ีใหผลผลิต 58,930 ไร พันธุท่ีปลูก คือ มะมวงน้ําดอกไม
รอยละ 65 พันธุอ่ืน ๆ เชน มหาชนก จีนหวง R2E2 งาชางแดง แดงจักรพรรดิ และมันขุนศรี รอยละ 35
ประมาณการผลผลิตป พ.ศ. 2561 จํานวน 57,751 ตัน  การใหผลผลิต มะมวงในฤดู (เมษายน –
พฤษภาคม) มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 50 มะมวงลาฤดู (มิถุนายน – กรกฎาคม) มีประมาณการ

ผลผลิต...
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ผลผลิตคิดเปนรอยละ 20 มะมวงนอกฤดู (สิงหาคม – มีนาคม) มีประมาณการผลผลิตคิดเปนรอยละ 30
ราคามะมวงน้ําดอกไมคุณภาพกิโลกรัมละ 55 บาท  สถานการณการผลิตหอมหัวใหญ หอมแดง กระเทียม
ในจังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ีปลูกหอมหัวใหญ 6,795 ไร หอมแดง 11,950 ไร กระเทียม 27,695 ไร
คาดการณผลผลิตหอมหัวใหญ 27,180 ตัน หอมแดง 34,770 ตัน กระเทียม 96,933 ตัน  รายงานการ
เก็บเก่ียวหอมหัวใหญ เก็บเก่ียวแลวรอยละ 100 หอมแดงรอยละ 86 กระเทียมรอยละ 98 ลิ้นจี่ พ้ืนท่ี
ยืนตน 47,254 ไร พ้ืนท่ีใหผลผลิต 47,209 ไร ผลผลิต 24,360 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 516 กิโลกรัม/ไร
พันธุท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ พันธุจักรพรรดิ รอยละ 61 พ้ืนท่ี 28,825 ไร ประมาณการผลผลิต 14,860 ตัน
พันธุฮงฮวย รอยละ 34 พ้ืนท่ี 16,066 ไร  ประมาณการผลผลิต 8,282 ตัน และกิมเจ็ง,โอเฮ้ียะ รอยละ 5
พ้ืนท่ี 2,363 ไร ประมาณผลผลิต 1,218 ตัน ผลผลิตจะออกสูตลาดในชวงเดือนเมษายน-กรกฎาคม
โดยจะออกสูตลาดมากท่ีสุดในชวงเดือนพฤษภาคม ลําไย ป พ.ศ. 2561 พ้ืนท่ียืนตน 315,121 ไร พ้ืนท่ี
ใหผลผลิต 305,948 ไร ผลผลิต 269,047 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 879 กิโลกรัม/ไร  แยกเปน ในฤดู พ้ืนท่ียืน
ตน 220,440 ไร  พ้ืนท่ีใหผล 211,257 ไร ผลผลิต 138,737 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 655 ตัน นอกฤดู พ้ืนท่ี
ยืนตน 94,691 ไร พ้ืนท่ีใหผล 94,691 ไร ผลผลิต 130,674 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,380 ตัน  ประมาณ
ผลผลิตออกสูตลาด ในฤดู เก็บเก่ียวชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน  ปริมาณผลผลิต 138,373 ตัน นอกฤดู
ชวงท่ี 1 เก็บเก่ียวชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปริมาณผลผลิต 67,559 และนอกฤดูชวงท่ี 2 เก็บเก่ียว
ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ปริมาณผลผลิต 63,115 ตัน

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนพร กิติกาศ) กระทรวงเกษตร
และสหกรณไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2.4 หม่ืนลานบาท สําหรับขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ภายใต 2 แผนงานหลัก  คือ 1) ยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เปาหมายคือ เกษตรกร
ท่ัวไป ตองมีการจัดฝกอบรม เม่ืออบรมเสร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณจะจัดทําฝายชะลอน้ํา โดยจังหวัด
เชียงใหมไดรับฝายชะลอน้ํา 157 ฝาย ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจ  และ 2) ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สํารวจขอมูลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปาหมายเกษตรกร จํานวน 5,045 ราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มอบหมายใหสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะตองจัดทําเวทีประชาคมใหกับเกษตรกร 5,045 ราย ในพ้ืนท่ี 25 อําเภอ
ใหเรียบเสร็จภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากระยะเวลาเรงดวนขอความอนุเคราะหนายอําเภอ
ทุกอําเภอสงใบงาน เพ่ือกระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดจัดสรรงบประมาณมาให และขอความรวมมือ
แจงประสานเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อใหเขารับการอบรม หากคนใดไมเขารวมอบรมจะไมไดรับการ
สนับสนุนตามโครงการของ ธกส. ท่ีกําหนดไว เกษตรกรจะตองมีความสมัครใจท่ีจะเขาฝกอบรม ในกรณีท่ี
เกษตรกรตองการอบรมดานการประมง เม่ืออบรมเสร็จจะไดรับการสนับสนุนพันธุปลา แตหากเกษตรกรไมมี
สระเลี้ยงปลาไมได ท้ังนี้ ขอความอนุเคราะหอําเภอจัดสถานท่ีเพ่ือทําประชาคม โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจะสนับสนุนคาใชจายในการจัดสถานท่ีให

ประธานในท่ีประชุม (นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ใหสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหมทําหนังสือแจงอําเภอทุกอําเภอภายในวันจันทร ท่ี
30 เมษายน 2561 เนื่องจากอําเภอจะมีการประชุมกํานัน ผูใหญบานทุกตนเดือน นายอําเภอจะไดนํา
ขอมูลไปแจงในท่ีประชุม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.10 รายงาน...
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3.10 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน
2561

ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวปทุม  กาวิละ) สถานการณ
หอมหัวใหญ ป 2560/61 จังหวัดเชียงใหม  ภาวการณผลิตมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกหอมหัวใหญ 6,795 ไร
เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 4.83 ประมาณการผลผลิต 27,180 ตันสด เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 20.81
ขณะนี้ผลผลิตเก็บเก่ียวเสร็จสิ้นแลว  ภาวการณตลาด ผลผลิตหอมหัวใหญออกสูตลาดหมดแลว ผลผลิตสวน
ใหญผูประกอบการเก็บสตอกในหองเย็นเพ่ือรอการระบาย เบอร 0,1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15-16 บาท
เบอร 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10-13 บาท เบอร 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.50-7.50 บาท
สถานการณกระเทียม ปการผลิต 2560/61 จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกกระเทียม 27,418 ไร
เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 8.20 ประมาณการผลผลิต 96,926 ตันสด เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 16.77
ขณะนี้ผลผลิตเก็บเก่ียวแลวประมาณรอยละ 98 ราคากระเทียมสดทรงตัวตอเนื่องจากสัปดาหกอน สดคละ
ราคากิโลกรัมละ 12-15 บาท แหงคละราคากิโลกรัมละ 35-40 บาท  สถานการณหอมแดง ขณะนี้ผลผลิต
หอมแดงจังหวัดเชียงใหมออกสูตลาดแลวประมาณรอยละ 86 ราคาซื้อขายหอมแดงสดคละวันนี้ยังทรงตัว
จากสัปดาหกอน สวนหอมแดงแหงคละปรับราคาสูงข้ึนจากสัปดาหกอนเล็กนอย เนื่องจากผูประกอบการเริ่ม
เก็บสตอกเพ่ิมข้ึน  หอมแดงสดคละราคากิโลกรัมละ 5-8 บาท  หอมแดงแหงคละราคากิโลกรัมละ 12-14
บาท

นายอําเภอเวียงแหง (นายชัชวาลย  พุทธโธ) ในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงแหงเกษตรกร
ขายกระเทียมราคาไมถึง 40 บาท  เงินโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียมยังไมไดรับ ขณะนี้ในพ้ืนท่ี
เก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จสิ้นแลว

ประธานในท่ีประชุม (นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ให
นายอําเภอเวียงแหงทําหนังสือรายงานสถานการณมายังผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวปทุม  กาวิละ) โครงการ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกระเทียม จังหวัดเชียงใหมไดรับอนุมัติแลว ในชวงบายของวันนี้จะมีการประชุม
อนุมัติวงเงินกูของเกษตรกรท่ีประสงคเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม
ปการผลิต 2560/61
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.11 สรุปผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2561

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร
ลิ่มเจริญ) สถิติอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561 ระหวางวันท่ี 11 – 17 เมษายน
2561 เกิดเหตุ 132 ครั้ง นอยกวาคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํานวน 16 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10.81
ผูเสียชีวิตจํานวน 11 ราย นอยกวาคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 8.33 ผูบาดเจ็บ
141 ราย นอยกวา คาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.62 อําเภอท่ีไมมีรายงาน
ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ จํานวน 2 อําเภอ ไดแก อําเภอกัลยาณิวัฒนา และเวียงแหง สาเหตุหลักเกิดจาก
เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกําหนด ทัศนวิสัยไมดี  ตัดหนากระชั้นชิด สภาพถนนไมปลอดภัย หลับใน สภาพรถ

ไมปลอดภัย ...
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ไมปลอดภัย มีสิ่งกีดขวางบนถนน และบรรทุกเกินอัตรา ตามลําดับ สถานท่ีเกิดเหตุ ไดแก ทางตรงรอยละ 89
ทางโคงรอยละ 29 ทางแยกรอยละ 12 และจุดกลับรถ หรือข้ึนเขารอยละ 1.51 ประเภทยานพาหนะ
ไดแก รถนั่งสวนบุคคลรอยละ 98.54 รถจักรยานยนตรอยละ 87.59 รถกระบะรอยละ 8 ซึ่งอุบัติเหตุ
สวนใหญเกิดบนถนนกรมทางหลวงรอยละ 57 ชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติสูงสุดคือ 16.01 – 20.00 น. รอยละ
29.55 ระหวางวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2561 มีการเรียก 89,622 คัน พบการกระทําผิดและ
ดําเนินคดีจํานวน 32,396 คัน คิดเปน รอยละ 36.15 เพ่ิมข้ึนจากป 2560 จํานวน 5,471 คน จุดตรวจ
บูรณาการ มีตํารวจเปนกําลังหลัก รองลงมาไดแก สมาชิก อปพร. กํานัน/ผูใหญบาน เจาหนาท่ีฝายปกครอง
และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ตามลําดับ มีการตั้งดานตรวจ จํานวน 47 จุด มีเจาหนาท่ีประจําจุดตรวจท้ังหมด
1,746 คน ดานชุมชน 1,046 แหง การสรุปถอดบทเรียนสงกรานต พ.ศ. 2561 ดังนี้

- ดานคน ควรมีการบังคับใชกฎหมายการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยาง
จริงจัง เขมงวด โดยเฉพาะกรณีการจําหนายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลใหกับเยาวชน กรณีเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนกับเยาวชนอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีมีสาเหตุมาจากเมาแลวขับ ใหดําเนินการสืบสวนหาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนรวมไปถึง สืบหาถึงสถานท่ีจําหนายสุรา และใหดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด การตั้ง
จุดตรวจบูรณาการ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี รวมถึงมีการกําชับใหเจาหนาท่ี
ประจําจุดตรวจ   ใหควบคุมเขมขนในชวง 16.00 น. ถึง 20.00 น. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานจุดตรวจ เชน คาตอบแทนเจาหนาท่ีใหมีความเหมาะสม การจัดหาอุปกรณในการปฏิบัติงานให
เพียงพอ กวดขันไมใหเยาวชนท่ีไมมีใบอนุญาตขับข่ี ใชยานพาหนะ โดยพิจารณาโทษกับผูปกครองท่ีปลอยให
เยาวชนใชรถใชถนนโดยไมมีใบอนุญาตขับข่ี ควรประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ
อยางตอเนื่องโดยเนนมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เขมงวด

- ดานถนนและสภาพแวดลอม ควรมีการประกาศเจาพนักงานจราจร เพ่ืออํานวย
ความสะดวกบนถนนท่ีมีการจราจรของนักทองเท่ียวหนาแนน เชนการจัดเสนทางรถทางเดียว การปดทาง
กลับรถบางชองทาง การพิจารณาใชเสนทางวงเวียน เปนตน ขอความรวมมือผูประกอบการ ดําเนินการ
จัดการพ้ืนท่ีท่ีกําลังกอสราง โดยการติดตั้งสัญญาณเตือน ปาย ไฟวับวาบใหเห็นไดอยางชัดเจน

- ดานยานพาหนะ ควรดําเนินมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะอยางตอเนื่องตอไป ใหรถโดยสารของทองถ่ินซึ่งใหบริการนักทองเท่ียวท่ียังไมไดจดทะเบียนชนิดรถ
โดยสารสาธารณะ (ปายเหลือง) ใหจดทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการใหผูขับรถโดยสาร
ดําเนินการขออนุญาตใบขับข่ีใหถูกประเภท ใหกวดขันบริษัทใหบริการเชารถ ใหความสําคัญกับการแนะนํา
นักทองเท่ียวถึงเสนทาง จุดเสี่ยงจุดอันตรายในพ้ืนท่ีตาง ๆ รวมถึงกําชับใหเชารถแกผูมีใบอนุญาตขับข่ีเทานั้น
รวมท้ังแนะนําใหคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ควรดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนได
ทราบถึงจุดบริการตรวจสอบสภาพรถ ใหมากยิ่งข้ึน กวดขันใหพาหนะทุกคันทําประกันภัย ตาม
พระราชบัญญัตขินสงทางบก โดยไมใหอายุของประกันขาด

- ดานความปลอดภัยนักทองเท่ียว ควรบังคับใชกฎหมายจราจรกับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติเชนเดียวกับนักทองเท่ียวชาวไทย ควรมีการจัดรถบริการ/สถานท่ีจอดรถแกนักทองเท่ียวใน
สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญท่ีมีปริมาณนักทองเท่ียวหนาแนน และควรใหมีการจดทะเบียนรถบริการนักทองเท่ียว
ใหเปนรถบริการประเภทสาธารณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย

- ดานความปลอดภัยทางน้ํา ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ํา

ดานการชวยเหลือ...
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- ดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนให
มีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

ประธานในท่ีประชุม (นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ภาพรวมจังหวัดเชียงใหมทําไดดีข้ึน จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุลดลง คนเจ็บลดลง คนเสียชีวิตเทาเดิม
ปตอไปใหแหลงทองเท่ียวทุกแหงตั้งจุดตรวจแอลกอฮอลดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ

4.1 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม
ใหประชาชน ประจําเดือนเมษายน 2561

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส) จังหวัดเชียงใหมจัดโครงการ ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน  ครั้งท่ี
6/2561 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน ๒๕๖1 ณ โรงเรียนบานหวยสมปอย ตําบลดอยแกว  อําเภอจอมทอง
มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 64 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา
และมอบทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม ไดมีการประชุมแกไขปญหาความ
ตองการในพ้ืนท่ีอําเภอจอมทอง ณ หองประชุมโรงเรียนบานหวยสมปอย ขอเชิญชวนสวนราชการรวม
กิจกรรมครั้งท่ี 7/๒๕๖1 ในวันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕๖1 ณ เทศบาลตําบลหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอ
ไชยปราการ

ประธานในท่ีประชุม (นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ท่ีผานมามีสวนราชการไปรวมกิจกรรมจํานวนมาก  แตเม่ือลงทะเบียนเสร็จแลวไมทราบวาไปอยู ท่ีใด
อยากใหทุกทานอยูตอนท่ีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวใหประชาชนไดรูจัก
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 36 ประจําปการศึกษา 2561

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม (นายสรวมไชย มีสมศักดิ์) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
มีนโยบายสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูภูมิภาคตางๆ และ
เทศบาลนครเชียงใหมไดรับการคัดเลือก ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจําปการศึกษา 2561 นครเชียงใหมเกมส
ท่ีจะกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 1 – 10 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลฯ และสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป โดยมีการจัดการแขงขันกีฬากวา 11 ชนิด เชน กรีฑา เทเบิลเทนนิส วอลเลยบอลในรม
วอลเลยบอลชายหาด ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง แบดมินตัน หมากรุกไทย หมากฮอสไทย เซปกตะกรอ และ
บาสเกตบอล ซึ่งเปนกีฬาสาธิต เทศบาลนครเชียงใหมไดจัดเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน ท้ังสถานท่ีจัดการ
แขงขันท่ีไดมาตรฐาน จัดทําระบบลงทะเบียนนักกีฬาเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว การรายงานผลการแขงขัน
ท่ีทันสมัย การประชาสัมพันธ ระบบสารสนเทศตาง ๆ รวมถึงไดประสานงานโรงแรมหรือท่ีพักท่ีเพียงพอ
ตอจํานวนผูมาแขงขันและเจาหนาท่ีกวา 15,000 คน จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ

ท่ีจะเดินทาง...
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ท่ีจะเดินทางมาเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในครั้งนี้ นอกจากจะเปนการ
แสดงศักยภาพดานการกีฬาของจังหวัดเชียงใหมและเทศบาลนครเชียงใหม ยังเปนการสงเสริมการทองเท่ียว
ของจังหวัดเชียงใหมในอีกทางหนึ่งดวย คาดวาจะมีการใชจายเงินในจังหวัดเชียงใหมในชวงนั้นไมนอยกวา
100 ลานบาท ทําใหผูประกอบการและประชาชนสามารถสามารถสรางรายไดในชวงการจัดการแขงขัน
กีฬา เทศบาลนครเชียงใหมจึงขอประชาสัมพันธและขอเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหมรวมเปน
สวนหนึ่งในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย
นครเชียงใหมเกมส ท่ีจะจัดข้ึนชวงปลายป และรวมกันเปนเจาบานท่ีดี ตอนรับผูมาเยือนดวยมิตรไมตรี
และรอยยิ้ม

ประธานในท่ีประชุม (นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ใหประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เชน ดานการจราจร ดานหนวยปฐม
พยาบาล การประชาสัมพันธ เปนตน
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 5/2561
ในวันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
สีกากีแขนยาว / เครื่องแบบตามสังกัด

5.2 สวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม
5.2.1 สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (โดยเอกสาร) ประชาสัมพันธการเปด

รับคําขออุปกรณชวยเหลือผูพิการจากอุบัติเหตุทางถนน ในวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ กลุมวิชาการ
ขนสง สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (แมเหียะ) และประชาสัมพันธกําหนดการประมูลปายเลขสวยสําหรับ
รถเกง ครั้งท่ี 22 อักษร ขว จํานวน 301 หมายเลข ในวันท่ี 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม  สําหรับรถกระบะบรรทุก (ปคอัพ 2 ประตู) จะเปนการประมูลครั้งท่ี 5
ทางอินเตอรเน็ต www.tabienrod.com อักษร ยข เปดระบบวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ปดระบบวันท่ี 4
สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. เปนตนไป สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี โทรศัพท 0 5327 0411 0 5317 8265
และ 1584

5.2.2 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม (โดยเอกสาร) ประชาสัมพันธขาว
ประจําเดือนเมษายน 2561 จํานวน 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง ผูประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ตาม
พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2561 – 19
เมษายน 2562 และเรื่องเว็บไซตทางเลือกใหมจากสํานักงานประกันสังคม www.sso-life.com เพ่ือให
ผูประกันตนไดเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทรศัพท 0 5311 2630
หรือสายดวน 1506

5.2.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชยีงใหม (โดยเอกสาร) ประชาสัมพันธการ
ใหบริการสินเชื่อเพ่ืออยูอาศัยดวยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผอนชําระแบบสบาย ๆ 40 ป สําหรับทุกวัตถุประสงค
สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย เชน สินเชื่อบาน For Home สินเชื่อบานสุขสันต ป 2561 สินเชื่อท่ีอยูอาศัยเพ่ือ

สวัสดิการ...
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สวัสดิการแหงรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทรศัพท 0 5324 6469-70 ตอ 343-
345

4.2.4 สํานักงานประชาสัมพันธเขต 3 (โดยเอกสาร) ประชาสัมพันธวารสารสื่อ
สัมพันธ สงเสริมวิชาการประชาสัมพันธ สรางสรรคภาพลักษณองคกร  ฉบับเดือนเมษายน 2561
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

-ไมมี-

ประชุมเลิกเวลา 12.10 น.

วัลยา สิปปพันธ บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

วิราชินี คําชมภู ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววริาชินี คําชมภ)ู

ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม

2561
ผูนําเสนอ: นางนวอร  เดชสวุรรณ   ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ

ธนาคารแหงประเทศไทย

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายอนุชา  สุขสงวน  คลังจังหวัดเชียงใหม

1

ผลการเบิกจายเงนิงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2561

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
The Chiangmai Provincial office of the Comptroller General

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2561

รายจาย งบประมาณ ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง
(PO)

เบิกจาย เปาหมาย
ไตรมาส

ที่ 3
รอยละ

สูง / ตํ่า
กวาเปาหมาย

ลําดับที่
ของ

ประเทศจํานวนเงิน รอยละ

ภาพรวม 29,316.69 2,907.66 21,446.83 73.16 74.29 - 1.13 2

ประจํา 18,813.79 132.45 15,331.41 81.49 77 4.49

ลงทุน 10,502.90 2,775.21 6,115.42 58.23 65.11 - 6.88 7

เงินกันเหล่ือมป 2,672.04 617.58 1,874.52 70.15

หนวย : ลานบาท

ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561
9

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 678,232,700 บาท

154,427,536.02
(22.77%)

234,288,203.32
(34.54%)

289,516,960.66
(42.69%)

ผลการเบิกจ่าย อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 438,917,800.00

(64.71%)
239,314,900.00

(35.29%)
678,232,700.00

(100%)

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

408,765,000.00
(60.27%)

269,467,700.00
(39.73%)

678,232,700.00
(100%)

อยูระหวาง
การกอหน้ีผูกพัน

248,380,960.66
(36.62%)

41,136,000.00
(6.07%)

289,516,960.66
(42.69%)

การเบิกจาย 105,771,371.00
(15.60%)

48,565,165.02
(7.17%)

154,427,356.02
(22.77%)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

54,612,668.34
(8.05%)

179,675,534.98
(26.49%)

234,288,203.32
(34.54%)

25 พฤษภาคม 2561

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาภาคเหนือ)
งบประมาณ 298,976,400 บาท

44,921,200.00
(15.02%)

82,651,250.00
(27.64%)

171,403,950.00
(57.33%)

ผลการเบิกจาย อยูระหวางดําเนินการ อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน

รายการ งบลงทุน งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 193,550,000.00

(64.74%)
105,426,400.00

(35.26%)
298,976,400.00

(100%)

อยูระหวาง
การกอหนี้ผูกพัน

152,129,950.00
(50.88%)

19,082,000.00
(6.38%)

171,211,950.00
(57.27%)

การเบิกจาย 17,317,050.00
(5.79%)

28,768,837.00
(9.62%)

46,085,887.00
(15.41%)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

24,103,000.00
(8.06%)

57,575,563.00
(19.26%)

81,678,563.00
(27.32%)

ข้อมลู ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561
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ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาจังหวัด)
งบประมาณ 379,256,300 บาท

108,341,649.02
(28.57%)

152,609,640.32
(40.24%)

118,305,010.66
(31.19%)

ผลการเบิกจ่าย อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 245,367,800.00

(64.70%)
133,888,500.00

(35.30%)
379,256,300.00

(100%)
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

215,215,000.00
(56.75%)

164,041,300.00
(43.25%)

379,256,300.00
(100%)

อยูระหวาง
การกอหนีผ้กูพนั

96,251,010.66
(25.38%)

22,054,000.00
(5.82%)

118,305,010.66
(31.19%)

การเบกิจาย 88,454,321.00
(23.32%)

19,887,328.02
(5.24%)

108,341,649.02
(28.57%)

อยูระหวาง
ดําเนนิการ

30,509,668.34
(8.04%)

122,099,971.98
(32.19%)

152,609,640.32
(40.24%)

25 พฤษภาคม 2561

โครงการกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวม)

ผลการเบิกจ่าย อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ
315,870,077.93

(74.49%)

กอหน้ีผูกพัน
83,908,118.17

(19.79%)

เบิกจาย
24,270,003.90

(5.72%)

รายการ รายจายลงทุน รายจายประจํา รายจายอื่น รวม
จัดสรร 301,491,600.00 (71.10%) 116,756,600.00 (27.53%) 5,800,000.00 (1.37%) 424,048,200.00 (100%)

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 287,092,435.20 (67.70%) 131,002,900.00 (30.90%) 5,952,864.80 (1.40%) 424,048,200.00 (100%)

การกอหน้ีผูกพัน 64,238,697.47 (22.38%) 19,669,420.70 (15.01%) - 83,908,118.17 (19.79%)

การเบิกจาย 6,286,604.73 (2.19%) 15,568,463.89 (11.88%) 2,414,935.28 (40.57%) 24,270,003.90 (5.72%)

อยูระหวางดําเนินการ 216,567,133.00 (75.43%) 95,765,015.41 (73.11%) 3,537,929.52 (59.43%) 315,870,077.93 (74.49%)

ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม)

ข้อมลู ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2561

รายการ รายจายลงทุน รายจายประจํา รายจายอื่น รวม
จัดสรร 167,775,400.00 (39.57%) 70,097,150.00 (16.53%) - 237,872,550 (56.10%)

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 168,187,800.00 (64%) 94,595,100.00 (36%) - 262,782,900.00 (61.97%)

การกอหน้ีผูกพัน 299,000.00 (0.18%) 15,873,616.70 (16.78%) - 16,172,616.70 (6.15%)

การเบิกจาย 0.00 (00.00%) 7,982,253.90 (8.44%) - 7,982,253.90 (3.04%)

อยูระหวางดําเนินการ 167,888,800 (99.82%) 70,739,229.40 (74.78%) - 238,628,029.40 (90.81%)

ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561

อยูระหวางดําเนินการ
238,628,029.40

(90.81%)

กอหน้ีผูกพัน
16,172,616.70

(6.15%)

เบิกจาย
7,982,253.90

(3.04%)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนมิถุนายน 2561
ผูนําเสนอ: นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร  ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ขอมูลหนาถัดไป

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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 พยากรณอากาศระยะ 7 วัน 

ประจําวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2561 

              ออกประกาศ วันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
  

ลักษณะอากาศทั่วไป 

        ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในชวงวันท่ี 27-28 พ.ค. หยอมความกดอากาศตํ่าปกคลุมอาวเบงกอลตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันตก

เฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และฝงตะวันตกของประเทศไทย ทําใหบริเวณภาคเหนือมีฝนเพ่ิมข้ึนกับมีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวง

วันท่ี 29 พ.ค. – 2มิ.ย. หยอมความกดอากาศตํ่าจะเคล่ือนไปปกคลุมประเทศเมียนมาตอนบนทําใหจะยังคงมีฝนตกไดตอเนื่อง 

ขอควรระวัง  ในชวงวันท่ี 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. ขอใหประชาชนบริเวณดานตะวันตกของภาคเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก  

และฝนท่ีตกสะสมไวดวย 

พยากรณอากาศบริเวณภาคเหนือ 

        มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักบางแหงตลอดชวง 

ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส             

การคาดหมายฝนสะสมราย 24 ชั่วโมง 

27 พ.ค. 2561 

 
การคาดหมายฝนสะสมราย 24 ชั่วโมง  

28 พ.ค. 2561 

 

29 พ.ค. 2561 

 

30 พ.ค. 2561 

 
การคาดหมายฝนสะสมราย 24 ชั่วโมง  

31 พ.ค. 2561  

 

1 มิ.ย. 2561 

 

 2 มิ.ย. 2561 

 
 

หนวย : มิลลิเมตร (mm) 

นางสาวดวงพร แกวบังวัน  เวรพยากรณอากาศ                                                                                                       นางเพ็ญศิริ  ตรีสัตย 

สวนพยากรณอากาศ โทร 053-277-919                                                                                                       ผูอํานวยการสวนพยากรณอากาศ   

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   กรมอุตุนิยมวิทยา                                                                                                  ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ     
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3.5 การปฏิบัติการฝนหลวง
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ

Super King Air 2013

CN 2221
CASA 1531

AS350-18301

CASA 1532

CASA 1533

บรรทุก 1 ตนั

บรรทุก 1 ตนั

CASA 1521

บรรทุก 2 ตนั
บรรทุก 1 ตนั

บรรทุก 1 ตนั

พลุ AgI

ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

กองปฏิบัติการฝนหลวง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หนวยปฏิบัติการฯ เชียงใหม
หนวยปฏิบัติการฯ ตาก

ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยฯ จ.เชยีงใหม

หนวยฯ จ.พิษณุโลก





สถานีเรดารฝนหลวงอมกอย
อ.อมกอย จ.เชียงใหม

รับผิดชอบ
พ้ืนที่การเกษตร:
แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน
พ้ืนที่ลุมรับน้ําเขื่อน:
ภูมิพล สิริกิต์ิ แมกวงอุดมธารา แมงัดสมบูรณชล
กิ่วลม กิ่วคอหมา แมมอก
(8 จังหวัด 7 เขื่อน)

รับผิดชอบ
พ้ืนที่การเกษตร:
สุโขทัย กําแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ
พ้ืนที่ลุมรับน้ําเขื่อน:
ภูมิพล สิริกิต์ิ แควนอยบํารุงแดน
(7 จังหวัด 3 เขื่อน)

(16 พ.ค 61)

สถานีเรดารเคล่ือนท่ี
อ.รองกวาง จ.แพร

HELICOPTER 1 ลํา



CASA 2 ลํา

CASA 2 ลํา

CN 1 ลํา

SKA 1 ลําสถานีเรดารเคล่ือนท่ี
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ALPHA JET 2 ลํา

(16 พ.ค 61)
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ภารกิจยับยั้งลูกเห็บ : บ.Alpha Jet
• ปฏิบัติการ รวม 17 เท่ียวบิน
• ช่ัวโมงบินปฏิบัติการ 18:35/18.80

ช่ัวโมง
• ใช AgI จํานวน 918 นัด
• พื้นท่ีเปาหมาย :

เชียงใหม (อมกอย แมแจม สะเมิง ฮอด
จอมทอง  แมแตง แมรมิ แมวาง เชยีงดาว)
ลําพูน (บานโฮง)
ลําปาง (งาว เสริมงาม)
พะเยา (จุน)
เชียงราย (เวียงปาเปา แมลาว)

การปฏิบัติการฝนหลวงยับย้ังการเกิดลูกเห็บ โดยเคร่ืองบิน Alpha Jet
เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2561

การติดตามสถานการณน้ําฝนและน้ําทาอยางใกลชิด

http://www.royalrain.go.th/royalrain/
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มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

สถานการณโรคสําคัญ
จ.เชียงใหม

จาํนวนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก ปี 61 เปรียบเทียบปี 60 และ ค่ามธัยฐาน 5 ปี
86 ราย อัตราป่วย 4.37ต่อแสน ปชก. ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต

ขอมูล ณ วันท่ี 21 พ.ค. 61

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median 46 28 36 47 165 375 614 826 818 240 120 71

2560 51 29 36 47 165 375 591 375 192 164 120 71
2561 23 16 14 22 11
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แม่อาย
ฝาง

ไชยปราการ
เวียงแหง

เชียงดาว
พร้าว

แม่แตง

แม่แจ่ม

สะเมิง แม่ริม สันทรายดอยสะเก็ด

แม่วาง
หางดงเมือง

สารภีสันกําแพง
แม่ออน

สันป่าตอง
ดอยหล่อ

จอมทอง

ฮอด

ดอยเต่าอมก๋อย

กัลยาฯ

= 14 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 0.67

= 0
คิดเป็นร้อยละ 0

= 53 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 2.55

= 2013 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 96.78

2561

ขอมูล ณ วันท่ี 21 พ.ค. 61

15 อาํเภอ

5

1

2
1

1
1

2

ประเด็นขอความร่วมมือ

1. หน่วยงาน/
จัดการขยะ/

2. ประชาสัมพนัธ์ประชาชน บุคลากรในเครือข่ายให้สาํรวจ
/

3. ประชาสัมพนัธ์กรณีมีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก เช่น มีไข้
/ /

โรคประจาํตัว อ้วน ตดิสุรา
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สถานการณ์โรคพษิสุนัขบ้าปี 2561
ด้วยโรคพษิ

สุนัขบ้า 9 ราย : สุรินทร์  สงขลา
ตรัง นครราชสีมา  บุรีรัมย์
ประจวบครีีขันธ์  พทัลุง หนองคาย
และยโสธร

จ.เชียงใหม่ พบโรคพิษ
สุนัขบ้าในคน 2 ราย

อ.อมก๋อย ปี 2549

จาํนวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอิมมูโนโกลบูลิน จ.
เชียงใหม่

ฉีดวัคซีนครบชุด
(ครบชุด 4-5 เขม็

หรือกระตุ้น)
4-5 เขม็

ฉีดวัคซีนไม่ครบ
ชุด

ฉีดวัคซีนรวม ไม่ฉีด
วัคซีน

ฉีดอมิมู
โนโกลบู

ลิน
(RIG)

ID IM ID IM ID IM ID IM

984 584 319 1,477 32 52 1,335 2,113 20 801

ประเด็นขอความรวมมือ
1. ประชาสัมพันธการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาท้ังในสัตวและคน พบสัตวสงสัย

ปวยแจงปศุสัตว นําหัวสัตวสงตรวจ พบคนสงสัยปวยรีบนําสงโรงพยาบาล
และ การปองกันดวย 5 ย.(อยาแหย อยาเหยียบ อยายุง อยาแยก อยาหยิบ)

2. นําสัตวเลี้ยงสุนัข แมว ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาทุกป
3. ประชาสัมพันธใหผูท่ีถูกสุนัข/แมว กัด เลีย ขวน ไมวาจะเปนสุนัขมีเจาของ

หรือไมมีเจาของ ใหลางแผลใหถูกตอง และพบหมอเพื่อฉีดวัคซีนและฉีดให
ครบโดส

4. ประชาสัมพันธแกความเขาใจผิดบางประการของประชาชน เชน โรคพิษสุนัข
บารักษาหายได สุนัขมีเจาของเลี้ยงในบานไมตองฉีดวัคซีนก็ได สุนัขมีเจาของ
ปลอดภัยมากกวาสุนัขจรจัด สุนัข/แมวแคขวน/เลีย/เปนลูกสุนัข ไมเปนไร
สุนัข/แมวกัดลางแผลดวยน้ําเปลาเปดกอกใหน้ําชะลางก็พอ

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

การแกไขเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หวงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หวงเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)

52



เปรียบเทียบจํานวนสถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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3.8 รายงานสถานการณดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม
2561
ผูนําเสนอ: นายสมพล  แสนคํา   เกษตรจังหวัดเชียงใหม

รายงานสถานการณ์ด้านการเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่

นายสมพล  แสนคาํ
เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่

ประชุม หวัหนา้ส่วนราชการ ประจาํเดือน พฤษภาคม 2561

สถานการณ์ พชืเศรษฐกิจใน จ.เชียงใหม่
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28/05/61

1

ลาํไย

ขอมูล พื้นท่ียืนตน
(ไร)

พื้นท่ี ใหผล
(ไร)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก/ไร)

2561 315,121 305,948 269,047 879

ในฤดู 220,440 211,257 138,737 655

นอกฤดู 94,691 94,691 130,674 1,380

สถานการณ การเก็บเก่ียวลําไยนอกฤดู (วันที่ 1 ม.ค. - 24 พ.ค. 61 )

จํานวน สะสม รอ้ยละ
130,674 66,717 51.06
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ราคาผลผลติ  ลําไย นอกฤดู (ณ วันที่ 28 พ.ค. 61 )

เกรด ราคา (บาท )
รวง AA 11

A 7
B 4
C 1

ชอ AA+A 45-50
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สถานการณลําไยสถานการณลําไย จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161

แนวทางปองกันปญหาลําไยแนวทางปองกันปญหาลําไย จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161
ปญหาลําไยดานการผลิต

ลําไยตดิผลดกเกินไป ขายไมคอยไดราคา

โครงการรณรงคการผลิตลําไยคุณภาพ 2561 ใน พื้นท่ีเปาหมาย 17 อําเภอ
เกษตรกร 2,410 รายพื้นท่ี 12,931 ไร ผลผลิต 12,000 ตัน โดยอาศัยเทคนิค
การตัดแตงชอผล ท่ีวิจัยโดย ผศ.พาวิน มะโนชัย  มหาวิทยาลัยแมโจ
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สถานการณลําไยสถานการณลําไย จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161

แนวทางปองกันปญหาลําไยแนวทางปองกันปญหาลําไย จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161
โครงการรณรงคการผลิตลําไยคุณภาพ 2561
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รายการ ปีการผลติ 2560/61
75,000
54,425

มะม่วง
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 65 %
 35% พนัธ์ุ (เช่น มหาชนก, จีนหวง, R2E2, งาช้างแดง ,แดงจักรพรรด,ิ

มนัขุนศรี)

57,751 ตัน

ประมาณการณ์ผลผลติ  ปี 2561

การให้ผลผลติ
มะม่วงในฤดู (เม.ย. – พ.ค.) มปีระมาณการผลผลติคดิเป็นร้อยละ 50
มะม่วงล่าฤดู (ม.ิย. – ก.ค.) มปีระมาณการผลผลติคดิเป็นร้อยละ 20

มะม่วงนอกฤดู (ส.ค. – ม.ีค.) มปีระมาณการผลผลติคดิเป็นร้อยละ 30

ราคาผลผลติ
- 40-45 บาท ต่อ กโิลกรัม
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แนวทางปองกันแนวทางปองกันปญหามะมวงปญหามะมวง จังหวดัเชียงใหม ปจังหวดัเชียงใหม ป 25256161
- การอบรมใหความรูเรื่องการผลติมะมวงคณุภาพ
- การหอผล
- ตดัชอผล
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การอบรมการผลติมะมวงคณุภาพ

การหอผลมะมวง
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สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม รวมกับเครือขายวิสาหกจิชุมชน
ชาวสวนมะมวงจังหวัดเชยีงใหม  ขอเชญิชวนใหผูที่สนใจเยีย่มชมงาน

“งานวันมะมวงและของดีเมืองเชียงใหม  ครั้งที่ 9”
ระหวางวันที่ 6-8 มถุินายน 2561 ณ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
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ปการผลิต พื้นท่ียืนตน
(ไร)

พื้นท่ีใหผล
(ไร)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก/ไร)

2561 47,254 47,209 24,130 516

ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดอืน  เมษายน-กรกฏาคม

พันธุจักรพรรดิ์
รอยละ 61

พื้นท่ีปลูก 28,825 ไร

พันธุฮงฮวย
รอยละ 34

พื้นท่ีปลูก 16,066 ไร

พันธุอื่นๆ
รอยละ 5

พื้นท่ีปลูก 2,363 ไร
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สถานการณ การเก็บเก่ียวลําไยลิ้นจี่
(วันที่ 21 เม.ย. - 24 พ.ค. 61)

ประมาณการลิ้นจี่ 24,130 ตัน

ยกยอด
(ตัน)

วันนี้
(ตัน)

เก็บเก่ียวแลว
(ตัน)

รอ้ยละ

3,580 900 4,440 18.4

ราคาผลผลติ พนัธุ ฮงฮวย มัดชอ ราคา AA+A 30-33 บาท
สงโรงงาน AA+A ราคา 24-26 บาท
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แนวทางปองกันแนวทางปองกันปญหาลิ้นจ่ีปญหาลิ้นจ่ี จังหวัดเชียงใหม ปจังหวัดเชียงใหม ป 25256161
- การตัดแตงก่ิง
- การตัดแตงชอผล
- การหอผล
- การกระจายผลผลิต ออกนอกพ้ืนท่ี (ขายท่ี กทม. โดย

กลุมวิสาหกิจชุมชน ฯ )
- เพ่ิมปริมาณการบริโภคในจังหวัด ( เกษตรกรจําหนาย

โดยตรง ท่ีสวนสาธารณะหนองบวกหาด )

การแตงกิง่
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การกระจายผลผลติออกนอกพืน้ที่

โครงการไทยนยิมยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมสงเสริมการเกษตร  ไดรบัผดิชอบ 5 โครงการ
1.โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบยีนสวัสดกิารแหงรัฐ

เปาหมาย สํานกังาน
เกษตรจังหวัดเชยีงใหม 810 ราย   ผลการสมัคร
เตรยีมอบรม 972 ราย โดยสงเกษตรกรทกุราย เขารับการอบรม
ณ ศนูยปฏิบตักิาร 5 ศนูย ในจังหวัดเชยีงใหม  ไดแก
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1.ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชยีงใหม
2. ศนูยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ดาน อารกัขาพชื จังหวัดเชียงใหม
3. ศนูยสงเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สงู)
4.ศูนยสงเสริมและพฒันาอาชพี จังหวัดเชยีงใหม
5. ศนูยสงเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวัดลําพูน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง

งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตรโดยใหศูนยปฏิบัตกิารดําเนินการ

2. โครงการพฒันาอาชีพชาวสวนยางรายยอย  เพื่อความยัง่ยืน
เปาหมาย 1,000 ราย  ผลการสมัครเขารวม  จํานวน 4 ราย
กรมฯโอนใหดําเนนิการ กจิกรรมจัดอบรมใหเกษตรกร 6,040 บาท
3.โครงการสรางทกัษะและสงเสริมอาชพีดานการเกษตร  เปาหมาย
255 ชุมชน 51,000 ราย งบประมาณ 147,073,000 บาท
กิจกรรม 2 กิจกรรม

3.1 อบรมเกษตรกร ชุมชนละ 2,000 ราย อบรมใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 กรกฏาคม 2561
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3.2 พัฒนาอาชพีเกษตรกร 255 ชุมชน  ชุมชนละ 300,000 บาท
ดําเนนิการใหแลวเสร็จ ในวันที่ 30 กนัยายน 2561

ขณะนี้อยูระหวางการจัดเวทีชุมชน ครัง้ที่ 1 และประกาศรายชื่อ
ผูมีสทิธิ์เขารับการอบรม  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561
4.โครงการพฒันาผูประกอบการเกษตร รุนใหม  เปาหมาย 50 ราย
งบประมาณ 220,000 บาท (กําลงัอยูระหวางการคดัเลือกเกษตรกร)
5.โครงการศนูยขยายพนัธุพืช ดําเนินการโดยศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดลําพูน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)

จบการนําเสนอ
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3.9 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือน
พฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

การผลติและการตลาดลิน้จ่ี จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2561

การผลิต

ปีการผลิต (ไร่) (ตัน) ผลผลิตรวม (ตัน) (กก./ไร่)

2559 53,477 53,110 19,982 376

2560 52,982 52,982 25,325 478

2561 47,254 47,209 24,360 516

การตลาด
ราคาลิ้นจ่ีพันธุฮงฮวย

ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561

ปการผลิต 2559 2560 2561

เบอร 1 24 27 28
เบอร 2 22 25 24
เบอร 3 19 21 18
เบอร 4 - 18 13

แป - - -

22,456 ไร่
12,215 ตน้

2,258 ไร่
1,070 ตน้

2,819 ไร่
1,025 ตน้ 7,538 ไร่

4,054 ตน้

9,031 ไร่
5,054 ตน้

เดือน ปริมาณ (ตัน)

เมษายน 61
พฤษภาคม 11,312
มิถุนายน 10,665
สิงหาคม 2,322

รวม 24,360

คาดการณผลผลติออกสูตลาด ป 2561

ภาวะการคา : ขณะนี้ผลผลิตล้ินจ่ีออกสูตลาดแลวรอยละ 2.9 คิดเปน 706 ตัน เปนผลผลิตของ อําเภอแมริม
อําเภอฝาง และอําเภอไชยปราการ และราคาซื้อขายล้ินจ่ีทรงตัวตอเนื่องจากวันกอน

ประจําวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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การผลติและการตลาดลิน้จ่ี จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2561

การผลิต

ปีการผลิต (ไร่) (ตัน) ผลผลิตรวม (ตัน) (กก./ไร่)

2559 53,477 53,110 19,982 376

2560 52,982 52,982 25,325 478

2561 47,254 47,209 24,360 516

การตลาด
ราคาลิ้นจ่ีพันธุฮงฮวย

ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561

ปการผลิต 2559 2560 2561

เบอร 1 24 27 28
เบอร 2 22 25 24
เบอร 3 19 21 18
เบอร 4 - 18 13

แป - - -

22,456 ไร่
12,215 ตน้

2,258 ไร่
1,070 ตน้

2,819 ไร่
1,025 ตน้ 7,538 ไร่

4,054 ตน้

9,031 ไร่
5,054 ตน้

เดือน ปริมาณ (ตัน)

เมษายน 61
พฤษภาคม 11,312
มิถุนายน 10,665
สิงหาคม 2,322

รวม 24,360

คาดการณผลผลติออกสูตลาด ป 2561

ภาวะการคา : ขณะนี้ผลผลิตล้ินจ่ีออกสูตลาดแลวรอยละ 2.9 คิดเปน 706 ตัน เปนผลผลิตของ อําเภอแมริม
อําเภอฝาง และอําเภอไชยปราการ และราคาซื้อขายล้ินจ่ีทรงตัวตอเนื่องจากวันกอน

ประจําวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

การผลติและการตลาดลิน้จ่ี จังหวัดเชียงใหม ปการผลติ 2561

การผลิต

ปีการผลิต (ไร่) (ตัน) ผลผลิตรวม (ตัน) (กก./ไร่)

2559 53,477 53,110 19,982 376

2560 52,982 52,982 25,325 478

2561 47,254 47,209 24,360 516

การตลาด
ราคาลิ้นจ่ีพันธุฮงฮวย

ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561

ปการผลิต 2559 2560 2561

เบอร 1 24 27 28
เบอร 2 22 25 24
เบอร 3 19 21 18
เบอร 4 - 18 13

แป - - -

22,456 ไร่
12,215 ตน้

2,258 ไร่
1,070 ตน้

2,819 ไร่
1,025 ตน้ 7,538 ไร่

4,054 ตน้

9,031 ไร่
5,054 ตน้

เดือน ปริมาณ (ตัน)

เมษายน 61
พฤษภาคม 11,312
มิถุนายน 10,665
สิงหาคม 2,322

รวม 24,360

คาดการณผลผลติออกสูตลาด ป 2561

ภาวะการคา : ขณะนี้ผลผลิตล้ินจ่ีออกสูตลาดแลวรอยละ 2.9 คิดเปน 706 ตัน เปนผลผลิตของ อําเภอแมริม
อําเภอฝาง และอําเภอไชยปราการ และราคาซื้อขายล้ินจ่ีทรงตัวตอเนื่องจากวันกอน

ประจําวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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หอมแดง
ข้อมูลการผลิต-การตลาดหอมแดง ปี 2560/61 จงัหวดัเชียงใหม่

ข้อมลู ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61

(ไร)่
6,525 8,559 11,590

(กก./ไร่) 3,250 2,964 3,000

ผลผลิตสด (ตนั) 21,206 25,369 34,770

ผลผลิตแห้ง (ตนั) 15,907 19,027 20,078

24 พฤษภาคม 2561

54.85%

18.64%

6.63%

8.77%

ชนิด ราคา (บาท/กก.)
2558 2559 2560 2561

สปัดาห์ก่อน 23 พ.ค.61

สดคละ 5.50-7.50 12-14 11 - 13 4-8 6-7 -

แหง้คละ 8-15 20-23 20 - 25 12-20 17-18 17 - 20

หอมแขก

5,068 ไร่
ผลผลติ 15,204 ตนั

613 ไร่
ผลผลติ 1,839 ตนั

1,722 ไร่
ผลผลติ 5,166 ตนั

810 ไร่
ผลผลติ 2,430 ตนั

ภาวะการค้า (24 พ.ค. 61)
ปีการผลติ 2560/61 ของจงัหวดั

.แมแ่จ่ม เกบ็ผลผลติหอมแดงแขวนไวใ้นโรงเกบ็
รอราคา ราคา ขายหอมแหง้คละ กก.ละ 17 - 20 บาท
จากตน้เดอืนพฤษภาคม 2561 เลก็น้อยประมาณ กก.ละ 1-3 บาท

หอมหัวใหญ ป 2560/61 จังหวัดเชียงใหม
ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561

หนวย:บาท/กก.

เบอร ป 2557/58
(ราคาเฉล่ีย)

ป 2558/59
(ราคาเฉล่ีย)

ป 2559/60
(ราคาเฉล่ีย)

ป 2560/61
(ราคาเฉล่ีย)

0 6.00-8.00 10.50-17.25 15.00-16.00 5.00-15.00

1 6.00-8.00 10.50-17.25 15.00-16.00 5.00-15.00

2 6.00-8.00 10.50-15.13 10.00-13.00 5.00-15.00

3 3.30-7.50 9.38-10.50 5.50-7.50 4.00-12.00

คละเกรด - - - -

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

100-500 ไร
500-1,500 ไร

พ้ืนท่ีเพาะปลูกหอมหัวใหญ

1,500-3,000 ไร
มากกวา 3,000 ไร

ภาวะการผลิต : ปการผลิต 2560/61 จังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีเพาะปลูกหอมหัวใหญ 6,795 ไร (เพิ่มข้ึน
จากปกอนรอยละ 4.83) ประมาณการผลผลิต 27,180 ตันสด (เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 20.81) ขณะนี้
ผลผลิตเก็บเก่ียวเสร็จส้ินแลว
ภาวะการตลาด : ผลผลิตหอมหัวใหญออกสูตลาดหมดแลว ผลผลิตสวนใหญเกษตรกร/ผูประกอบการเก็บ
สต็อกในหองเย็นเพื่อรอการระบาย (ราคาหอมหัวใหญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 61 กก.ละ 8 บาท)
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ขอมูล ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61 แนวโนม (%)

พ้ืนท่ีปลูก (ไร) 6,760 7,447 6,482 6,795 +4.83
ผลผลิตสด (ตัน) 28,020 32,786 22,499 27,180 +20.81
ผลผลิตตอไร (กก.) 4,145 4,403 3,471 4,000 +15.24

ตนทุนการผลิต (บาท/กก.) - 6.46 - - -

แผนการเพาะปลูก และการเก็บเก่ียวผลผลิต หอมหัวใหญ
เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ชวงเพาะปลูก

2% 58% 30% 10%
อ.แมวาง อ.แมวาง

อ.สันปาตอง
อ.ฝาง

อ.ฝาง
อ.พราว
อ.แมรมิ

อ.ฝาง
อ.พราว

ชวงเก็บเก่ียว

25% 47% 20% 8%
อ.แมวาง

อ.สันปาตอง
อ.ฝาง

อ.แมวาง
อ.สันปาตอง

อ.ฝาง
อ.พราว
อ.แมรมิ

อ.ฝาง
อ.พราว

อ.ฝาง
อ.พราว

แหลงผลิตสําคัญ อําเภอแมวาง (50%) และอําเภอฝาง (30%)

ขอมูลการผลิตการตลาดหอมหัวใหญ  ป 2560/61 จังหวดัเชยีงใหม

แนวทางการบริหารจดัการ หอมหัวใหญ่ กระเทยีม
และหอมแดง จงัหวดัเชียงใหม่  ปีการผลติ 2560/61

แนวทางการดําเนินการ
1

การกระจายผลผลิต
- /ผู ้สนใจเข้าร่วมกระจายผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ่
และหอมแดง ของจงัหวดัเชียงใหม่ ไปยงัปลายทางต่างจงัหวดั
- กระเทียม หอมหัวใหญ่ และหอมแดง

และจดัหาจุดจาํหน่าย
2

ดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
- จดัทาํโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61 โดยขออนุมติัเงินจ่ายขาด
จากคณะกรรมการนโยบายและช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 3 ต่อปี
ให้เกษตรกรผู ้ 6
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

3 -
หอมหัวใหญ่ และหอมแดง

4
การชะลอและป้องปรามการลักลอบนําเข้ากระเทียม
และหอมหัวใหญ่

- แจง้ประสานกระทรวงพาณิชย ์ในการพิจารณาคงมาตรการ หลกัเกณฑก์ารนาํเขา้กระเทียม และหอมหัวใหญ่

- (ศุลกากร ,ตาํรวจ) ในการดาํเนินการป้องกนัปราบปรามการลกัลอบ
นาํเขา้กระเทียมและหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 กกต.จังหวัดเชียงใหม ประกาศรับสมัครผูตรวจการเลือกตั้ง

ผูนําเสนอ: นายเกรียงไกร  พานดอกไม  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม

ผูตรวจการเลือกต้ัง
และ

ผูตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัด
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พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

กําหนดใหมี “ผูตรวจการเลอืกตั้ง”

(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดําเนินการ
เลือกตั้ง เจาหนาท่ีของรัฐและมีอํานาจแจงเตือนใหปฏิบัติ
ใหถูกตองได ถาไมดําเนินการแกไขใหรายงาน กกต.

หนาทีแ่ละอํานาจของผูตรวจการเลือกตัง้

(2) ตรวจสอบการกระทําความผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระทําใดท่ีจะเปนเหตุ
ทําใหการเลือกตั้ งไม สุจริตและเ ท่ียงธรรม หรือเปนไป
โดยมิชอบดวยกฎหมาย
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หนาทีแ่ละอํานาจของผูตรวจการเลือกตัง้

(3) เขาไปในท่ีเลือกตั้ง หรือสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ คําส่ัง ประกาศ และ
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งและตามท่ีไดรับมอบหมาย

ในการเขาไปในท่ีเลือกตั้ง ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อาจแตงตั้งผูชวยปฏิบัติงานเขาไปชวยเหลือการปฏิบัติงานได

หนาทีแ่ละอํานาจของผูตรวจการเลือกตัง้

(3) เขาไปในท่ีเลือกตั้ง หรือสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ คําส่ัง ประกาศ และ
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งและตามท่ีไดรับมอบหมาย

ในการเขาไปในท่ีเลือกตั้ง ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อาจแตงตั้งผูชวยปฏิบัติงานเขาไปชวยเหลือการปฏิบัติงานได
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(1) มสีัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มอีายุไมต่ํากวา 45 ป แตไมเกิน 70 ป นับถึงวันสมัคร
(3) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจงัหวัดท่ีสมัครติดตอกัน

ไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันสมัคร
(4) สาํเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปรญิญาตรีหรือเทียบเทา
(5) มีความเปนกลางทางการเมอืง
(6) มีความซื่อสัตยสุจริต ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(7) มสีุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณุสมบตัิของผูตรวจการเลือกตั้ง

(1) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานฯ
(2) อัยการจังหวัดเชียงใหม เปนกรรมการ
(3) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดหรือ เปนกรรมการ

ผูแทนที่มีช้ันยศ ตั้งแตพันตํารวจเอกข้ึนไป
(4) ประธานสภาทนายความจังหวดัเชียงใหม เปนกรรมการ
(5) ผูมีอํานาจทาํการแทนขององคกรเอกชน เปนกรรมการ

ที่ไดรับการรับรองจาก ผอ.สนง.กกต.จว.
หรือเลขาธิการ กกต. เลือกกันเองหนึ่งคน

คณะกรรมการคดัเลอืก จ.เชยีงใหม

77



(6) ตัวแทนระดับจังหวัด เปนกรรมการ
ของสภาองคกรชุมชนตําบล

(7) ประธานหอการคาจังหวัด เปนกรรมการ
(8) ผอ.สน.กกต.จว. เปนกรรมการและเลขานุการ
(9) พนักงานของ สนง.กกต.จว. 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการคดัเลอืก จ.เชยีงใหม

กระบวนการคัดเลอืกและแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง

กรณีผูสมัคร
ไมครบ 16 คน

ขยายเวลารับสมัคร
ออกไปอีก 3 วัน

คณะกรรมการคัดเลือก
คัดเลือกผูสมัครใหเหลอื 16 คน

คณะกรรมการคัดเลือก
ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหาม

รับสมัคร
(๑๓ - ๒๒ มิ.ย. 61)

ผอ.สนง.กต.จว.
ประกาศรับสมัคร

(24 พ.ค. 61)

กกต.
พิจารณาคัดเลอืกใหเหลือ 8 คน

ประกาศรายช่ือใหประชาชน
แจงขอมูล/รองเรียน

กกต. มีคําสั่งแตงตั้งผูตรวจการ
เลือกตั้ง

(ประมาณ ก.ย. 61 และข้ึนบัญชีไว 5 ป)
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กระบวนการคัดเลือกและแตงต้ัง ผูตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัด

ดําเนินการจับสลากจากบัญชีผูตรวจการเลือกต้ังเพ่ือแตงต้ัง

ผูตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม
- ท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดเชียงใหม 2 คน   และ
- ท่ีมิไดมีภูมิลําเนาในจังหวัดเชียงใหม ๕ คน
(เชียงราย พะเยา ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน แพร นาน)

จํานวนผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม 7 คน
ในการเลือกต้ัง ส.ส. /การเลือก ส.ว.

เปนการท่ัวไปแตละครั้ง
กกต. แตงต้ังผูตรวจการเลือกต้ัง

เปนผูตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัด

บญัชีอตัราค่าตอบแทน และ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

ตําแหนง
อัตราคาตอบแทน

รายเดือน
(บาท)

คาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัตงิาน
(บาท/วัน)

ผูตรวจการเลือกตัง้ประจําจังหวัด 50,000.-
- คาเบ้ียเลี้ยง 400.-
- คาที่พัก 1,500.-
- คาพาหนะ 1,000.-
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การรับสมัครผูตรวจการเลือกต้ัง
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4.2 ITA
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

Integrity and Transparency Assessment

ITA 2561

ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทัง้ชาตติานทจุรติ
(Zero Tolerance & Clean Thailand)

จังหวดัเชียงใหม่
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วตัถุประสงค์
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สํานักงานป.ป.ท.)

ได้ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมิน

“ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการ

ธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม”

ธรรมาภิ
พงึจะต้องมแีละยดึถือปฏบัิติได้เป็นอย่างดี

ITA
ความพร้อมรับผดิ

คุณธรรมการทํางานในองค์กร

ความปลอดจากการทุจริต

ความโปร่งใส

วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร
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1. ประกาศจงัหวดัเชียงใหม่
เจตจาํนงสุจริต
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2. ปฏิบตัิ

กรณข้ีาราชการมผีลการปฏิบตัริาชการอยู่ในระดบั
( 60)
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3.
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์
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4. มาตรการ

แผนพฒันาจงัหวดั
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5. และกลไก

จงัหวดัเชียงใหม่
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6. ต่อต้านการ

ประพฤตไิม่ชอบ
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4.3 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ผูนําเสนอ: นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินงานที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 7/2561

เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕๖1
ณ เทศบาลตําบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 64 หนวยงาน
มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา และ

มอบทุนการศึกษา และเงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

การประชุมแกไขปญหาความตองการในพื้นท่ีอําเภอไชยปราการ
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองบัว

กําหนดจัดกิจกรรมคร้ังตอไป
ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 8 / ๒๕๖1

วันที่ 21 มิถนุายน ๒๕๖1
ณ โรงเรียนบานเปยงหลวง

ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
(การแตงกาย ชุดสุภาพ)

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

111



4.4 ประชาสัมพันธการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ.
2561
ผูนําเสนอ: นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ   วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

ดวยกรมการศาสนา โดยคณะกรรมการฝายคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาไดดําเนินการ
คัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา  ประจําป พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว  โดยจังหวัดเชียงใหม
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ  เจาอาวาสวัดปาไมแดง  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  ไดรับการคัดเลือกเปน
ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. 2561 ประเภทสงเคราะหประชาชน  และสงเสริมการพัฒนา
ชุมชนโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สาขาสงเคราะหประชาชนและชุมชน ในการนี้  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูชา  ประจําป พ.ศ. 2561 และพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแกผูทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง  ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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4.5 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค
ผูนําเสนอ: นายมารติน เฟนสก้ี-สตาลลิ่ง กรรมการเชียงใหมสรางสรรค

รายงานเชียงใหม่สร้างสรรค์
ประชุมหวัหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่
พฤษภาคม 2561

Contact us:
www.creativechiangmai.com
martin@creativechiangmai.com

2

CCM at the Debut Event of the Northern Science Park

CCM participated in the debut event and exhibition at the Northern
Science Park on 25 May 2018.
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3

Collaboration with international partners on craft and design
sector development (with STeP, TCDC, British Council, NOHMEX)

Rebranding handmade-chiangmai and collaborating with TCDC’s/NOHMEX new craft shop
“daily crafts”

Daily craft shop at One Nimman

4

Promoting city friends ship with Khon Kaen and promoting next
generation of volunteers to show community leadership
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5

Updating Digital Sector Directory

Digital Event planned in July/August 2018

6

Aging in Place & Good Aging Projects --- and a planned Medical
Technology & Aging Society Forum planned with German and other
international partners (August 2018, September 2018)
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7

Supporting environmental campaigns such as World Environment
Day and Last Straw

8

Thank you for your attention
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 6/2561

วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
แขนยาว/ เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)
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