
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2561

วันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๒. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๓. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๔. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๕. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๖. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
๗. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
8. นายสมชาย เกตะมะ (แทน)ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
9. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
10. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
11. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
12. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
13. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
14. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
15. นายนพดล นวนพนัส (แทน)จาจังหวัดเชียงใหม
16. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
17. นายพงษศักดิ์ แกวแสนเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
19. นางสาวชลธิชา เกตตะพันธุ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
20. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
21. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักบริหาร

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/อําเภอ...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๒ -

อําเภอ
22. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม
23. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
24. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
25. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
26. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
27. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
28. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
29. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
30. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
31. นายสราวุฒิ วงพงษ นายอําเภอเชียงดาว
32. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน)นายอําเภอพราว
33. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
34. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
35. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
36. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง
37. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ (แทน)นายอําเภอสันปาตอง
38. นายวิทวัช บุตรตะ (แทน)นายอําเภอจอมทอง
39. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
40. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
41. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
42. นายธนไชย สอนอินทร (แทน)นายอําเภอดอยเตา
43. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
44. นายไพบูลย ใจตูม (แทน)นายอําเภอแมออน
45. นายเศรษฐวุฒิ ติมูล (แทน)นายอําเภอดอยหลอ
46. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
47. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
49. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
50. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
51. ร.ต.อ.ณรงค สูญโย (แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษ ฯ
52. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
/53. พ.ต.ท.หญิง วรรณวภิา
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53 พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา ม่ังมีผล (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
54. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
55. นายกรกฎ กลั่นกลิ่น (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
56. นายมนตรี นามขาน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
57. นายจอมพงษ ภูพัฒนากุล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
58. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
59. นายธนิต ไหลไพบูลย (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
60. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
61. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
62. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
65. พ.ท.หญิง สุกัญญา แกวจันทร (แทน)รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
66. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
67. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
68. ร.ท.สวน พรมเพ็ชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
69. น.ท.เสกสรร อยูนัด (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
70. ร.อ.สฤษพล พิทักษากร (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
71. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
72. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
73. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
74. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
75. นายสุวรรณ เข่ือนแกว (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
76. นายปณณทัต ใจทน ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
77. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
78. นายภยันต บรรเทาทุกข (แทน)สรรพากรภาค 8
79. นางภัคกร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
80. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2

/81.นางกาญจนาภรณ...
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81. นางกาญจนาภรณ หาญประกอบสุข (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/(แทน) ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)

82. นางสาวมาลินี รีวงค (แทน)ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
83. นายอนันต วิวัฒนวนาวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
84. นางมนทิรา เชิดชู นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
85. นายธนภัทร พงษอราม นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
86. นางสาวประภาศิริ กลางพอน (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
87. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน)ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
88. นายจักรพงษ สิทธิหลอ (แทน)ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
89. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
90. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
91. นางจิราพร เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
92. นางฉวีวรรณ สัญญา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
93. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
94. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
95. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
96. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
97. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
98. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
99. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
100. นายสุรียภาส สอนลือ (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
101. นางสาวอิสรีย จักรผันชีวี (แทน)ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม
102. นางสาวอาจารี เรือนดี (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1 /
103. นายยศพนต ดานสมบูรณ (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2

104.นางสาวกาญจนา...
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104. นางสาวกาญจนา ธรรมศรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน
สหกรณสันกําแพงอําเภอแมออนตามพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม

105. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
106. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
107. นางภณิดา ชัยปญญา (แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
108. นายวิริยะ แกวคง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
109. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
110. นายจํารูญวิทย จันนรานนท (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
111. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวเชียงใหม
112. นางสุธารา ยินดีรส (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
113. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
114. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
115. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
116. นายวุฒิชัย คําดี (แทน)ปศุสัตวเขต 5
117. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
118. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
119. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
120. นายสมชาย กันธะวงศ (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
121. นางสดุคะนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9
122. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
123. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
124. นายประสาน พรโสภิณ รกน.ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

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

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
126. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
127. นางสาวศรีสกุล ทําดี (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
128. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
129. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
130. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน)หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
131. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

132.นายเจริญ...
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132. นายเจริญ ผัดยา (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

133. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือ
เกษตรกรรมท่ี ๑

134. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
135. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
136. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
137. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
138. นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
139. นายสุภาพ หลักฐาน (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
140. นายพงษชัย มูลชินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
141. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
142. นายรังสรรค สุขชัยรังสรรค ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
143. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
144. นางจามรี ภูสวาง (แทน)ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม

บริษัท การบินไทย จํากัด
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
145. นายปยะพงษ ประพันธวัฒนะ (แทน)ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
146. นายธนกร จรูญรัชฎ (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

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

(เชียงใหม)
148. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑
149. นางสาวไพรรินทร ยานะ (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
150. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
151. นางธนัทภัทร มีสุวรรณ (แทน)ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
152. นางปจฉิมา ฟูกูล ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําปง
153. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
154. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
155. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
156. นายศุภวัณณ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
157. นายธีรชัย ดานวณิชวงค ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
158. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
159. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ๒ ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
160. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
161. นายสุพจน พัวพุมไทย (แทน)ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
162. นายพิชิต จันตะคาด (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
163. นายถาวร คงม่ัน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
164. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
165. นายยศพัทธ พิมพชารี (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
166. นายจตุพร ปนทวงค (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
167. นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
168. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5
169. นางสุวิพา เดชะเรืองศิลป (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
170. พ.ต.ท.สมพร ชื่นโกมล ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
171. นางสาวศรัญญา อุตรปวง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
172. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
173. นางพิมพพิศา หงษรัตน (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
174. นางสาวโกสุม สมนึก (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
175. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
176. นางบุษบา บุญศรี (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19

เชียงใหม
177. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
178. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
179. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
180. นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ (แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
181. นางจันทรฉาย ทองงาม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

182.นางสาวสุคนธทิพย...
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182. นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุม (แทน)หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
183. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
184. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
185. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒนพงศ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2
186. นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓
187. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
188. นางชนากานต สุนันทกร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
189. นางสาววณีรัตน แยมพราม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
190. นายสุทัศน กันทะมา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
191. นายพิษณุ พินิจ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34
192. นายประสาร พันธลิมา (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
193. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
194. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
195. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
196. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
197. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
198. ผศ.วันชาติ สุวัติถี (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
199. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
200. นางสาวประจง วงศสวย (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
201. นางพวงพันธ ทองปน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
202. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
203. ร.อ.ภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
204. นพ.วรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
205. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
206. นายนรินทร เอมกลิ่น (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค

207.นายทวี ...
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207. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม

208. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
209. นางธัญธร พัวพันธ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
กระทรวงอุตสาหกรรม
210. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
211. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
212. นางอมรรัตน รมพล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
213. นายทรงพล นาคะหนุ (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
214. นางสาวสุภารัตน วรรธนธนวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
215. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม
216. นายนาวิน สินธุสะอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
217. พ.ญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
218. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
219. นายปรีดา พรหมมายน เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร

(องคการมหาชน)
220. นายภูธาดล ธีรอธิยุต (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)
สวนทองถิ่น
221. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
222. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
223. นายฐิติ อินทะพันธุ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
224. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
225. นายยงยุทธ คุณธรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
226. นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
227. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
228. นายอภิรักษ ถ่ินพิทยานุรักษ (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
229. นายสาธิต ฉวีรัตน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
230. นายสุดเขต ตัณฑเจริญรัตน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
231. นางจุนทนี ชัยสุทธิวงศ (แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม

232.นายดุษด.ี..
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สํานักพระราชวัง
232. นายดุษดี ศรีวิชัย (แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
233. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
234. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
235. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
236. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม
237. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
238. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
239. นายเทวินทร ศรีบุญมา สื่อมวลชนอิสระ
240. นายวสุรมย สุริยะวงศ ผูสื่อขาวสถานีวิทยุ อสมท.เชียงใหม
241. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผูสื่อขาว MCOT
242. นางสาวศศิพิมล คําสุกดี ผูสื่อขาว สวท.เชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีคานิยม จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน
5 ราย  โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

1.1 นางสาวจิณณา   ผลดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
1.2 เด็กชายสตางค  บุตรสัย โรงเรียนบานสันปาสัก
1.3 เด็กหญิงหงสฟา   ลุงยอน โรงเรียนวัดสวนดอก
1.4 เด็กชายวิศรุต  ตะสา โรงเรียนบานบอหลวง
1.5 เด็กชายพีรพงศ  นะริน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก)

2. การมอบเกียรติบัตรใหแกปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด จํานวน 3 ราย โดย
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

2.1 สาขาปราชญเกษตรผูทรงภูมิปญญาและมีคุณูปการตอภาคการเกษตรไทย
นายตะวัน   หางสูงเนิน เกษตรกรจากอําเภอแมริม

2.2 สาขาปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
นายอินสอน   สุริยงค เกษตรกรจากอําเภอแมออน

2.3 สาขาปราชญเกษตรผูนําชุมชนและเครือขาย
นายเสนห   ทะพิงคแก เกษตรกรจากอําเภอสารภี

3.การมอบโล...
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3. การมอบโลขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย ตามโครงการ
เสริมสรางธรรมมาภิบาล ฯ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ราย  โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

3.1 นายนพรัตน   วงศเสนา สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
3.2 นายพัฒนพงษ   บัวรัตน ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัด

เชียงใหม
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแกเกษตรกรท่ีชนะการประกวดขาวหอมมะลิของจังหวัด

เชียงใหม ปการเพาะปลูก 2560/61 จํานวน 4 รางวัล  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
4.1 รางวัลชนะเลิศ  นายสุทิศ   มอยไข อําเภอสันปาตอง
4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายแห  ใจกวาง อําเภอแมริม
4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายฉลอง ฟองปญญา อําเภอสันปาตอง
4.4 รางวัลชมเชย  นายณัฐพงษ  ขันแกวม่ิง อําเภอดอยสะเก็ด

5. การมอบประกาศเกียรติคุณแกอําเภอท่ีไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
2561 แก อําเภอกัลยาณิวัฒนา  สะเมิง และแมออน   โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม

6. การมอบเกียรติบัตรแกอําเภอท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดนิทรรศการของดี 25 อําเภอ
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 5 รางวัล  โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

6.1 รางวัลชนะเลิศ  ไดแก เต็นทท่ี 3 อําเภอเชียงดาว  ดอยสะเก็ด
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก เต็นทท่ี 5 อําเภอสะเมิง ฝาง
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เต็นทท่ี 6 อําเภอพราว สันปาตอง
6.4 รางวัลชมเชย  ไดแก เต็นทท่ี 1 อําเภอเมืองเชียงใหม
6.5 รางวัลชมเชย  ไดแก  เต็นทท่ี 8 อําเภอสันทราย  หางดง

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2561 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม
จํานวน 6 ทาน  ดังนี้

1) พันตํารวจโท สมพร ชื่นโกมล
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนคดีความม่ันคง 3 กองคดีความ

ม่ันคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2) นางฉวีวรรณ สัญญา

ตําแหนงปจจุบัน ผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10

ตําแหนงเดิม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
อุตรดิตถ

3) นายธนัฏฐโชค...
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3) นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดปราจีนบุรี

4) นายอนุชา สุขสงวน
ตําแหนงปจจุบัน คลังจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม คลังจังหวัดเชียงราย

5) นายพงศพัฒน ขัตพันธุ
ตําแหนงปจจุบัน ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปศุสัตวจังหวัดลําปาง

6) นางพรปวีณ วิชิต
ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดลําพูน

1.2 ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
สวนราชการท่ีรับผิดชอบงานในโครงการพระราชดําริขอใหปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ ขอใหมีบทบาท
ในการสนองงานพระราชดําริ  ยกตัวอยาง กรณีท่ีไดตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี พบปญหาในพ้ืนท่ี คือ 1) เรื่องไฟฟาการขยายเขตไฟฟาเขาสูพ้ืนท่ี และการใชโซลาฟารมซึ่ง
ไมมีการอบรมใหความรู ติดตั้งแลวใชไดแตเม่ือเวลาผานไปโซลาฟารมมีปญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อม ขอให
การไฟฟาเขาไปดูแลในพ้ืนท่ีดวย 2) โครงการบานเล็กในปาใหญ โครงการพ้ืนท่ีสูง โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน โครงการเกษตรอาหารกลางวัน ขอใหหนวยงานทางดานการเกษตร ดานสงเสริมการตลาดเขาไป
ดูแลใน พ้ืน ท่ีด วย และขณะท่ีพระองคท านเสด็จฯ โรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดนสิ่ งหนึ่ ง ท่ี
พระองคทานใหความสําคัญคือ หองสมุดโรงเรียน ในโอกาสนี้ จึงขอความรวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมเขาไปดูแลในสวนของหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และขอใหโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนทบทวนการสงเสริมการอานของเด็กๆ วาเหมาะสมกับวัยหรือไม

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชริตี้ การท่ีนักเรียนจะเดินทางมา
โรงเรียนตองใชสะพานชั่วคราวเนื่องจากสะพานเดิมถูกน้ําพัดพังเสียหาย ซึ่งโรงเรียนจะอยูอีกฝงหนึ่ง
และอีกฝงหนึ่งเปนหมูบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีปาไม ขอใหหนวยงานปาไมท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ชวยประสานงาน
เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว  นอกจากนี้ยังมีศูนยการเรียนรูชาวไทยภูเขาแมฟาหลวงบานเมโลเด
ในชวงฤดูฝนจะขาดแคลนนมและอาหารสด เพราะไมสามารถเดินทางเขาไปได

เรื่องพ้ืนท่ีอําเภอแมอายกับจังหวัดเชียงราย ปรากฏวาชุมชนของเราไปตั้งในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย ขอใหนายอําเภอแมอายและฝายปกครองดูวาจะเปลี่ยนเขตการปกครองหรือไม  ใหประสาน
กับนายอําเภอฝงตรงขามวาจะดําเนนิการอยางไรใหชัดเจน

งานตัวชี้วัด ในปนี้ทุกหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด  เชน การประหยัดพลังงาน
การประหยัดกระดาษ ขอใหหัวหนาสวนราชการใหสําคัญและติดตามเจาหนาท่ีในการบันทึกขอมูลในระบบ
รายงานผลตามเวลาท่ีกําหนด  สําหรับตัวชี้วัดความโปรงใสในการทํางาน ปท่ีผานมามี 3 หนวยงานท่ีตอง
ประเมิน คือ สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งคะแนนของทุกหนวยงานผานเกณฑ ระดับสูงสุดคือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด  ในปนี้ ประเมินครบทุกหนวยงาน ใหสํานักงานจังหวัดจัดอบรมทําความเขาใจตรงกัน

ในการกรอก...
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ในการกรอกขอมูล ในการเตรียมเอกสารใหครบถวนเพราะการประเมิน เรื่องความโปรงใสเปนหัวใจในการ
ทํางาน มีกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติตางๆ เราสามารถสรางการทํางานใหมีความโปรงใส ทําใหภาพการ
บริหารประเทศดีไปดวย เรื่องนี้ สํานักงานหากมีรูปแบบการประเมินชัดเจน ใชงบยุทธศาสตรจังหวัดในการ
จัดอบรม ไมตองรอใหเนิ่นนานเนื่องจากจะเก็บเอกสารไมครบถวน  ใหเริ่มตนดวยการทําความเขาใจกับ
ทุกสวนราชการสวนภูมิภาค ยกเวนอําเภอ ตั้งแตหัวหนาฝายอํานวยการหรือหัวหนายุทธศาสตรท่ีคิดวา
มีความรูเรื่องงานท้ังหมดของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ โดยใหสงรายชื่อมาใหจังหวัดเพ่ือจัดทําคําสั่ง
คณะกรรมการของจังหวัดในการทําตัวชี้วัด  กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเรงในเรื่องนี้
เพราะเขาสูไตรมาสท่ี 2 แลว

ขณะนี้เขาสูภาวะหมอกควัน ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 ไดมีการเขาสูกระบวนการ
ตรวจวัดจุดความรอน ท่ีเกิดข้ึนท่ีเรียกวา Hot Spot แลว ณ ขณะนี้ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหมพบจุด
Hot Spot 3 จุด ท่ีอําเภอสะเมิง 2 จุด อําเภอฮอด 1 จุด แตถาเปนพ้ืนท่ีเกษตรจะแบงกันทํา โดยสํานักงาน
เกษตรจะตองดูแลการเผาไมไดหามเผาชวงนี้ แตเผาแบบควบคุมได  ไมใชเผาเปนกองใหญแลวจุดลุกลามไปสู
เขตปา  สําหรับในพ้ืนท่ีปาสงวนเปนหนาท่ีของหนวยงานปาไมท่ีตองดูแล  พ้ืนท่ีชุมชนของอําเภอขอให
นายอําเภอใหความรูกับประชาชน จะสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับความรูความเขาใจของประชาชนเรื่องของ
การเผา ซึ่งการเผาเปนวิถีหนึ่งในพ้ืนท่ี อยาใหเผาจนกระทบตอคุณภาพอากาศ ขอใหทุกคนชวยกันดูแล
ควบคุมการเผา  ขอย้ําในชวงนี้ไมหามในพ้ืนท่ีเกษตรแตพ้ืนท่ีปาไมหามเผาเพราะเปนขอกฎหมาย ขอให
หนวยงานเกษตรใหความสําคัญ ระยะเวลาหามเผา คือ ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2561
หรือ 57 วัน ทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
แจงวาในปนี้อากาศนาจะชื้น  และบางครั้งอาจจะมีความจําเปนตองจํากัดเชื้อเพลิงท่ีเรียกวา การชิงเผา
แตถาสถานการณจุด Hot Spot เพ่ิมข้ึนเร็วอาจจะตองเลื่อนวันหามเผาข้ึน ลดการเกิดจุด Hot Spot
วัดวันตอวันเทียบกับปท่ีผานมา  แมทัพนอยท่ี 3 ใหมีการเปดศูนยปองกันไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ
โดยแมทัพภาคท่ี 3 จะเปนประธานเปดศูนยของภาคเหนือในเวลา 13.00 น. ทุกปท่ีผานมาจังหวัดเชียงใหม
ไดมีการจัดตั้งกองทุนแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน เพ่ือใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับชุมชน
ท่ีไมสามารถใชเงินของทางราชการได เชน การเตรียมการปองกันการลาดตระเวน หรือการใหเปนรางวัล
สําหรับพ้ืนท่ีท่ีสามารถควบคุมการเกิดไฟไหม อําเภอกัลยาณิวัฒนาใหไปสรางความยั่งยืน เชน การสรางฝาย
การปลูกปา การหาเทคโนโลยีมาชวยลดการเผา สําหรับปนี้จังหวัดเชียงใหมจะจัดการแขงขันกอลฟการกุศล
เพ่ือหารายไดเขากองทุนดังกลาวตอไป

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร
ลิ่มเจริญ) จังหวัดเชียงใหมจะจัดการแขงขันกอลฟการกุศล เพ่ือหารายไดเขากองทุนแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปา ดําเนินการแกไขท้ัง 3 มิติ คือ ระยะการรณรงค  ระยะเผชิญเหตุ  และระยะสรางความยั่งยืน
ซึ่งจะจัดการแขงขันในวันท่ี 10 มีนาคม 2561 ณ สนามกอลฟแมโจ มี 2 สวน คือ รายไดประเภทท่ี 1
จากการสมัคร ทีม VIP ทีมละ 40,000 บาท ทีมธรรม ทีมละ 20,000 บาท  รายไดประเภทท่ี 2 จาก
ผูสนับสนุน ซึ่งคณะกรรมการไดมีการจัดทําปายโฆษณา ขนาดปายกวาง 1 เมตร X ยาว 1 เมตร ในราคา
10,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวยทุกภาคสวน ท้ังนี้ ไดเปดบัญชีธนาคารรับการบริจาคในครั้งนี้
ชื่อบัญชี กอลฟการกุศลเพ่ือหารายไดเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา การแขงขันมีรางวัล
พิเศษเปนรถยนตนิสสันอเมรา
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระ...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๑๔ -

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น
เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 30 หนา โดยมี นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในท่ีประชุมชวงท่ี 1 และนายกฤษณ  ธนาวณิช รองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมชวงท่ี 2 ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 12/2560 ท้ังนี้  ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นางนวอร

เดชวรรณ) เศรษฐกิจโลกเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวตอเนื่องธนาคารกลางสวนใหญคงนโยบายการเงิน
ผอนคลาย ยกเวน FED ท่ีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ ๑.๒๕-๑.๕๐ เศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน
2560 ขยายตัวดี ดานการผลิต รายไดเกษตรหดตัวท้ังราคาและปริมาณ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการสงออกสวนใหญขยายตัวดี  การทองเท่ียวขยายตัวได โดยเฉพาะจากจีน
ดานการใชจาย การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเกือบทุกหมวดสินคาโดยเฉพาะในหมวดสินคาคงทน การ
ลงทุนภาคเอกชนดีข้ึนตอเนื่องตามการลงทุนดานการกอสราง และเครื่องจักรและอุปกรณ การสงออก
ขยายตัวในทุกหมวดสินคาและเดือนพฤศจิกายนสงออกสูงสุดในรอบป การใชจายภาครัฐขยายตัวท้ังรายจาย
ประจําและรายจายลงทุน ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราการวางงานปรับลดลงจากเดือนกอน สวนอัตราเงิน
เฟอปรับข้ึนเล็กนอยจากราคาน้ํามันขายปลีกท่ีเพ่ิมข้ึน  เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนธันวาคม 2560 ปรับดีข้ึน
ตอเนื่องจากเดือนกอน ดานการผลิต ภาคเกษตรกรรมรายไดเพ่ิมข้ึนจากดานผลผลิตเปนสําคัญ ภาคทองเท่ียว
ขยายตัวไดตอเนื่องจากนักทองเท่ียวจีนและชาติอ่ืนๆ และกิจกรรมประชุมสัมมนา ภาคอุตสาหกรรมผลผลิต
เพ่ิมข้ึน จากสินคาเกษตรแปรรูปและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสขณะท่ีผลผลิตหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กลับสูระดับปกติ ดานการใชจายการบริโภคภาคเอกชนทรงตัวการใชจายหมวดสินคาคงทนเพ่ิมข้ึน
แตยอดขายสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันยังหดตัว การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว การกอสรางยังอยูในระดับต่ํา
การผลิตเพ่ือสงออกนําเขาเครื่องจักรเพ่ิมข้ึน การใชจายภาครัฐยังเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญแตยอดการเบิกจาย
ลดลงจากฐานสูง  การสงออกลดลงท้ังการสงออกผานดานชายแดนและท่ีมีใชชายแดน เศรษฐกิจจังหวัด
เชียงใหมเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัว ภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่อง จากนักทองเท่ียวจีนและ
สัญชาติอ่ืน นักทองเท่ียวไทยเพ่ิม ตลาดประชุมสัมมนาขยายตัว การใชจายภาครัฐยังเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ
ของเศรษฐกิจแตยอดเบิกจายลดลงเพราะฐานสูง  การใชจายภาคเอกชนทรงตัว การใชจายกระจุกตัว
ในหมวดยานยนตเพ่ิมข้ึนมาก จากการกระตุนตลาดของผูขายและการผอนปรนสินเชื่อ ภาคการเงินยอด
คงคางเงินฝากเพ่ิมข้ึนสวนสินเชื่อแมชะลอลงบางแตยังขยายตัวไดและสูงกวาคาเฉลี่ยภาคเหนือ

บทความ...
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บทความของนายวิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท) เม่ือวันท่ี
26 มกราคม 2561 ในชวงสัปดาหท่ีผานมาเงินดอลลาร สรอ. ออนคาลงอยางรุนแรงสงผลใหเงินสกุลตางๆ
ในภูมิภาครวมท้ังเงินบาทปรับแข็งคาข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่ง ธปท.กังวลวาหากเงินบาทยังมีแนวโนมแข็งคา
อยางรวดเร็วและตอเนื่องอาจกระทบตอภาคเศรษฐกิจจริงได ธปท.จึงจะยกระดับการดูแลและเพ่ิมความ
เขมงวด ในการติดตามการเคลื่อนไหวของคาเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนยายอยางใกลชิด รวมท้ังพรอม
ทบทวนมาตรการเพ่ิมเติมหากเห็นวาการเคลื่อนไหวของคาเงินผิดปกติ บทความเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม
2560 คริปโตเคอเร็นซี่ เชน บิตคอยน ไมใชเงินท่ีทางการไทยรับรองตามกฎหมายและปจจุบันยังไมมี
ธนาคารกลางใดในโลกยอมรับเปนเงินท่ีชําระหนี้ไดตามกฎหมาย คริปไตเคอเร็นซี่เปนสินทรัพยท่ีมีความ
ผันผวนและความเสี่ยงสูงกอนท่ีประชาชนจะลงทุนในสินทรัพยประเภทใดก็ตาม ควรเขาใจความเสี่ยงและ
ท่ีมาของผลตอบแทนอยางชัดเจน หากไมสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนได ควรหลีกเลี่ยงการลงทุน
อีกอยางท่ีตองระวังคือ การชักชวนลงทุนรวมกันในลักษณะแชรลูกโซ ท่ีชอบอางคริปไตเคอเร็นซี่เปนกลไก
การลงทุนเพ่ือหลอกลวงประชาชน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนธันวาคม
2560

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96
และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 88 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 26 มกราคม 2561

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
การท่ีไมสามารถลงนามในสัญญาได เพราะกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  ลงนามตองกอนวันท่ี 31 ธันวาคม
2560 ขณะนี้จะอยูในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ถาไดผูรับจางแลวอยูในกระบวนการ E-Bidding

มีกระบวนการ...

งบรายจาย งบประมาณ
ท่ีไดรับ

(ลานบาท)

เบิกจาย
(ลานบาท)

เบิกจาย
รอยละ

เปาหมาย
ไตรมาส

ท่ี 2
รอยละ

สูง/ต่ํา
กวา

เปาหมาย
รอยละ

คงเหลือ
(ลานบาท)

ลําดับ
ประเทศ

ภาพรวม 19,995.49 11,358.28 56.80 52.29 4.51 8,637.21 2
งบประจํา 9,830.79 8,373.49 85.18 55.00 30.18 1,457.30
งบลงทุน 10,164.71 2,984.79 29.36 43.11 -13.75 7,179.92 10
เงินกันไว
เบิกเหลื่อม
ป

2,627.44 1,127.33 42.91 1,500.11
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มีกระบวนการประกาศ กระบวนการใหการทักทวง และกระบวนการอ่ืน รัฐบาลมีเพ่ิมงบประมาณในระบบ
ท่ีเปนหวง คือ คุณภาพ ทุกหนวยงานท่ีขอเงินงบประมาณไปตองวิเคราะหใหเรียบรอย ถูกตอง เพราะ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางคอนขางจะมีเขมงวด เรื่องของกระบวนการตรวจสอบขอใหดําเนินการ
ใหเรียบรอย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๓ การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม/แผนพัฒนาภาคเหนือ/
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การวางแผนมี
งบประมาณ 3 กลุม  คือ แผนพัฒนาภาคเหนือ 298 ลานบาท  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 379 ลานบาท
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 424 ลานบาท แบงเปนของจังหวัดเชียงใหม 237 ลานบาท  รวมท้ังสิ้น 915
ลานบาท  ผลการเบิกจายเม่ือเดือนธันวาคม 2560 เดือนท่ี 3 ของไตรมาสแรกจังหวัดเชียงใหม
เบิกได 0.33 สําหรับเดือนมกราคม 2561 เปนเดือนแรกของไตรมาสท่ี 2 เบิกได 0.96 ในสวนของ
แผนพัฒนาจังหวัดจาก 379 ลาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งตองมีการชะลอ จัดหาผูรับจางไดแลวก็ยัง
ตองรอผูลงนาม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ ท่ีประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ
(ก.บ.ภ.) ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม เปนประธาน เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2561 ไดรับความเห็นชองในสวนท่ี
ขอเปลี่ยนแปลงไป ท้ังกรณีท่ีกระทบแผนและไมกระทบแผน รอการแจงจากสํานักงบประมาณตอไป
ผลการเบิกจายท่ีเพ่ิงเบิกจายไปไดแค 6.4 ลานบาท มีการกอหนี้ไปแลว 74 รายการ ซึ่งเปนเงิน 108
ลานบาท รอกอหนี้ 33 รายการ ท่ีขอขยายเวลาไปในวันนี้จะมีการประชุมจะไดมติท่ีชัดเจน จะขอขยายการ
เบิกจายในไตรมาสท่ี 2 ในการกอหนี้ผูกพันท่ีเคยหายไปในไตรมาสท่ี 2 ถามติออกมาชัดเจนขอให
สวนราชการเรงรัดดําเนินการตามโครงการ เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย การวางแผนลวงหนาในการ
เบิกจายท่ีไดประสานมาโดยตลอดสามารถทําใหผลการเบิกจายในไตรมาสท่ี 2 เดือนมีนาคม 2561 จะขยับ
ข้ึนตามท่ีสํานักงบประมาณไดกําหนดเปาหมายไวรอยละ 52 สําหรับงบพัฒนาภาคเหนือมีการกอหนี้ผูกพัน
สวนมากเปนโครงการของทางหลวงมีการหาตัวผูรับจางไดแลว แตติดขัดในเรื่องการขอขยายระยะเวลา
เพ่ือกอหนี้ผูกพันใหทันตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทํางบประมาณ ป พ.ศ.2562 ไดประสานสํานัก
งบประมาณ สวนราชการหรืออําเภอท่ีมีงบประมาณขอใหยื่นแบบ ปร.4 ปร.5 มาใหสํานักงานจังหวัดภายใน
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือจะสงใหสํานักงบประมาณไปเขาคณะกรรมการพิจารณาภายในวันท่ี
8 กุมภาพันธ 2561

หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นางศิริพร  รือเรือง) ผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณท้ังสิ้น 424,048,200 บาท ภาพรวมของการเบิกจาย
ณ วันท่ี 25 มกราคม 2561 จํานวน 3,783,207.42 บาท

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เรื่องงบประมาณปนี้ลาชากวากําหนดมาก สวนหนังสือการเปลี่ยนแปลงระบบจาก กนจ.เปน กนพ. เม่ือวันท่ี
24 พฤศจิกายน 2560 การแกไขรายละเอียดโครงการมีมากทําใหเขาสูระบบ กนจ. เพ่ือขอปรับรายละเอียด
ทําใหมีระบบ กนพ.ข้ึนมา เม่ือวันท่ี 16-24 พฤศจิกายน 2560 เปนชวงสูญญากาศทําอะไรไมได
ทําใหการเตรียมการลาชา  หลังจากนี้ไปตองเรงดําเนินการเพราะการจัดซื้อจัดจางไมผาน อาจจะเลื่อนไป

ประมาณกลางป ...
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ประมาณกลางป  ดังนั้น โครงการงบลงทุนท่ีเปนประโยชนกับประชาชนจะตองเรงดําเนินการใหถูกระเบียบ
ท่ีสุด ขอเรียนวาปนี้สาเหตุของการลาชาคือ การแกไขรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ในโครงการ ขอความกรุณา
นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตรวจสอบวาโครงการท่ีเสนอมามีหนวยงานใดทําไปแลวหรือไม ขอใหกํากับ
การทํางบประมาณงบลงทุนดวยตนเองจะไดจัดซื้อจัดจางไดทัน ขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัดประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และดอยคํา ในการพัฒนาโครงการดอยคํา ในเดือนเมษายน 2561 จะมีการ
เสด็จฯ เพ่ือติดตามความคืบหนาของโครงการ ขอใหถูกระเบียบและเปนไปดวยความรวดเร็ว เกษตรจังหวัด
ตองดูแลดวยตนเองเพราะเปนเรื่องของระบบการบริหารจัดการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร) เดือนมกราคม

2561 เปนชวงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเขาสูฤดูรอน  ในชวงระยะแรกนั้นจะมีลักษณะอากาศ
ท่ีแปรปรวนจะมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีในบางวัน  หลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมี
อากาศหนาวเย็นในตอนเชา  กับมีหมอกหนาเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีและมีอากาศรอนในตอนกลางวัน สวนมาก
ในชวงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนก็ยังคงแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ แตจะมีกําลังออนลงหรืออากาศ
อุนข้ึนและไมตอเนื่องประกอบกับจะมีลมตะวันออก กับลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย
การคาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนนี้  มักจะมีคลื่นกระแสลม
ฝายตะวันตกเคลื่อนมาจากประเทศพมา ท่ีผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟา
คะนอง มีลมกระโชกแรงในบางแหง กับอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาดวย จึงขอใหประชาชนติดตามขาวสาร
พยากรณอากาศ และคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิดไวดวย การคาดหมายลักษณะอากาศ
สําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม อากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุดพ้ืนราบประมาณ
๑๕-๑๗ องศาเซลเซียส  สวนยอดดอยอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ ๖-๑๐ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยรอยละ ๕๕-๖๐ มีฝนฟาคะนองเปนแหงๆ รอยละ ๒๐-๓๐ ของพ้ืนท่ีในชวงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๕ สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล  มานะสัมพันธสกุล)

สถานการณน้ําในลําน้ําปง ณ วันท่ี 29 มกราคม 2561 ตนน้ํา P20 อําเภอเชียงดาว มีน้ําวันละ
494,000 ลูกบาศกเมตร ระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 2.45 เมตร กลางน้ํา อําเภอเมืองเชียงใหม สะพานวงแหวน
รอบ 3 มีน้ําวันละ 3,210,000 ลูกบาศกเมตร ระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 7.98 เมตร  ประตูระบายน้ําปงปลอย
น้ํา 2,500,000 ลูกบาศกเมตร ระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 2.49 เมตร  ปลายน้ํา P73A อําเภอจอมทอง มีน้ํา
วันละ 1,400,000 ลูกบาศกเมตร ระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 6.10 เมตร   สถานภาพปริมาณน้ําทาของลําน้ําปง
ลดลงเรื่อยๆ และชวงทายน้ําไหลลงเข่ือนภูมิพลก็ลดลงมีการเก็บเก่ียวพืชฤดูฝนแลวเสร็จและเริ่มเพาะปลูก
ปลูกพืชฤดูแลง/ขาวนาปรัง เข่ือนแมงัดสมบูรณชล/เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือนลดลง
แนวโนม ปริมาณน้ําในน้ําปงเริ่มลดลงอยางตอเนื่อง ลําน้ําสาขาในลุมน้ําปงปนี้มีมากกวาปกอนรอยละ 30
แผนการเพาะปลูกฤดูแลงนอยกวาปท่ีแลวรอยละ 8 ปริมาณน้ําเข่ือนขนาดใหญในเขตจังหวัดเชียงใหม

ณ วันท่ี ...
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ณ วันท่ี 29 มกราคม 2561 ปริมาณน้ําในเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ปริมาณน้ําปจจุบัน 256.798
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 96.90 ของความจุอาง ปริมาณน้ําในเข่ือนแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ําปจจุบัน
115.056 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 43.75 ของความจุอาง แผนการบริหารจัดการน้ําเข่ือนแมงัด
สมบูรณชล ปริมาณน้ําในเข่ือน 256.798 ลานลูกบาศกเมตร นําไปใชในพ้ืนท่ีโครงการแมแฝก-แมงัด
110 ลานลูกบาศกเมตร  สําหรับในพ้ืนท่ีลุมน้ําปง 74 ลานลูกบาศกเมตร และสนับสนุนชวงวิกฤตและ
สํารองไวใชกรณีฝนท้ิงชวง 59 ลานลูกบาศกเมตร แผนการจัดสรรน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน 74
ลานลูกบาศกเมตร แบงเปนรายสัปดาห 21 สัปดาห  ในเดือนมกราคม 3.24 ลานลูกบาศกเมตร
เดือนกุมภาพันธ 15.51 ลานลูกบาศกเมตร เดือนมีนาคม 25.19 ลานลูกบาศกเมตร เดือนเมษายน 16.92
ลานลูกบาศกเมตร และเดือนพฤษภาคม 1.50 ลานลูกบาศกเมตร การบริหารจัดการน้ําของเข่ือนแมกวง
อุดมธารา เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2561 มีปริมาณน้ํา 115.056 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ
43.75 น้ําใชการ 101.056 ลานลูกบาศกเมตร กําหนดแผนการจัดสรรน้ําตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
สําหรับขาวนาปรัง 31,000 ไร ไมผลและไมยืนตน 43,188 ไร บอปลา 3,749 ไร รวม 77,973 ไร
จํานวน 64 ลานลูกบาศกเมตร สําหรับอุปโภคบริโภค (ประปาจังหวัดเชียงใหม) 6 ลานลูกบาศกเมตร
สําหรับเตรียมแปลงตกกลาฤดูฝนป 2561 จํานวน 40 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําของอางเก็บน้ํา
ขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม จํานวน 12 แหง มีปริมาณน้ํา 72.102 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน
รอละ 83.20 ปริมาณอางเก็บน้ําขนาดเลก็จังหวัดเชียงใหม ณ วันท่ี 29 มกราคม 2561 จํานวน 101 แหง
ความจุ 52,412,500 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ํา 40,994,356 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ
78.21 แผนการปลูกพืชฤดูแลง ป 2560/61 พ้ืนท่ีรวม 18,200 ไร  แผนการใชเครื่องสูบน้ํา
เพ่ือชวยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง และอุปโภค-บริโภค ป 2560/61 โครงการชลประทานเชียงใหม
15 เครื่อง โครงการฯ แมแตง 24 เครื่อง โครงการฯ แมกวง ในเขตเชียงใหม 17 เครื่อง รวมท้ังหมด
56 เครื่อง

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอใหนายอําเภอแมอายเจรจากับนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสาวใหสําเร็จ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมกราคม 2561
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (รอยเอก ภูริวรรธน โชคเกิด)

สถานการณโรคไขหวัดใหญ และปอดบวมจังหวัดเชียงใหม จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญ จังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 29 มกราคม 2561 พบผูปวยจํานวน 1,235 ราย ไมมีผูเสียชีวิต พบผูปวยมาก
ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ และสิงหาคม – ตุลาคมของทุกป และลดลงในชวงฤดูรอน กลุมอายุท่ีพบ
มาก 3 อันดับ ไดแก กลุมอายุ 5-9 ป, 0-4 ป และ 10-14 ป ตามลําดับ อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุด
3 อันดับ ไดแก อําเภอสันทราย อําเภอเมืองเชียงใหม และอําเภอสันกําแพง ตามลําดับ ในป 2561
จังหวัดเชียงใหม พบการระบาดเปนกลุมกอนในเดือนมกราคม จํานวน 3 เหตุการณ แบงเปนการระบาด
ในคายทหาร 2 เหตุการณ และในชุมชน 1 เหตุการณ สถานการณโรคปอดบวม จํานวนผูปวยโรคปอดบวม
จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 29 มกราคม 2561 พบผูปวยจํานวน 794 ราย ไมมีผูเสียชีวิต
พบผูปวยมากในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ และสิงหาคม – ตุลาคมของทุกป และลดลงในชวงฤดูรอน
กลุมอายุผูปวยท่ีพบมาก 3 อันดับ ไดแก  กลุมอายุ 0-4 ป, 65 ป ข้ึนไป และ 5-9 ป ตามลําดับ

อําเภอ...
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อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก อําเภอแมอาย อําเภอสันปาตอง และอําเภอสันกําแพงตามลําดับ
การปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ และปอดบวม 1) ดูแลรางกายใหอบอุนและแข็งแรงโดยเฉพาะผูสูงอายุ
เด็ก ผูท่ีมีโรคประจําตัวและผูพิการ ควรสวมเสื้อผาและผาหมกันหนาว ใหรางกายอบอุน 2) หม่ันเช็ดทําความ
สะอาดสิ่งของท่ีใชรวมกัน เชน คอมพิวเตอร ราวบันได ท่ีจับลูกบิดประตู โทรศัพท 3) ปองกันการแพรเชื้อ
ผูปวยท่ีมีอาการระบบทางเดินหายใจ ควรสวมMask ปดปากเวลาไอจาม ถามีอาการรุนแรงควรพบแพทย
ลางมือดวยสบูบอยๆ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผูปวย หยุดเรียน หยุดกิจกรรมเม่ือมีอาการปวย 4) หากมีอาการ
ไขสูง ออนเพลียมาก ทานอาหารไมได  หรือ มีอาการหายใจเหนื่อย/หอบ ควรไปพบแพทย 5) กลุมเสี่ยงควร
ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดแก ผูท่ีมีโรคประจําตัวเชน โรคปอด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต ผูท่ีมี
ภูมิคุมกันบกพรอง เด็ก 6 เดือน- 2 ป  ผูสูงอายุเปนตน

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
กระทรวงมหาดไทยเนนย้ําชวงนี้มีการระบาดของไขหวัดใหญ ขอใหทุกภาคสวนชวยนําขอมูลท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนําเสนอในวันท่ีไปย้ําเตือนในทุกพ้ืนท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การดําเนินการรับเรื่อง

รองเรียนรองทุกขตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2561 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผาน
ทุกชองทาง จํานวน 3,657 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 3,205 เรื่อง คิดเปนรอยละ 88
และอยูในระหวางการดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา
จํานวน 452 เรื่อง คิดเปนรอยละ 12 การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนมกราคม
2561 ขอมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม 2561 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกชองทาง จํานวน 157
เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 85 เรื่อง คิดเปนรอยละ 54 และอยูในระหวางการดําเนินการ
สงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 72 เรื่อง คิดเปนรอยละ
46 สถิติการดําเนนิการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –
มกราคม 2561 พบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่องรองเรียนฯ 157 เรื่อง โดยประเภทเรื่อง
รองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ และ
ขอความชวยเหลือ ไมนับรวมประเภทการขอขอมูล, ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย

ในเดือนมกราคม 2561 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 6,095 ราย
โดยมีผูมาใชบริการชําระคาน้ําประปา มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาไฟฟา และชําระภาษีรถยนต/
รถจักรยานยนต งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ไดรับรายงานจากอําเภอเมืองเชียงใหมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือไดรับแจงจากศูนยดํารงธรรมอําเภอ
ไมคอยใหการสนับสนุนในการแกไขปญหา ซึ่งกรมการปกครองจะทวงถามมายังอําเภอ ขอใหทองถ่ินจังหวัด
นําเรื่องศูนยดํารงไปเนนย้ําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองย้ําขอกฎหมายดวยวางานศูนยดํารงธรรมเปนงาน
ตามกฎหมายตามคําสั่งของ คสช. ถาไมปฏิบัติตามสามารถใชอํานาจทางกฎหมายบังคับใหดําเนินการได
ขอใหตรวจสอบขอกฎหมายและแจงเวียนใหนายอําเภอเพ่ือการบริหารจะไดเร็วข้ึน และทองถ่ินจังหวัด
ใหเนนย้ําในท่ีประชุมใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ท้ังนี้ ไดมีการเนนย้ําในท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการ

เปนประจํา...
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เปนประจําวางานศูนยดํารงธรรมเปนงานท่ีใหความสําคัญ ปญหาสมควรไดรับการแกไขในระดับพ้ืนท่ี ขอให
ทุกทานปฏิบัติตามแนวทางตามคําสั่งของ คสช. กรณีท่ีปญหาการรองเรียนเกินอํานาจหนาท่ีตองรายงาน
จังหวัดทราบ เพ่ือจะไดแจงหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาเรื่องนั้นๆ ตอไป เนนย้ํา จะตองมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูรองเรียน อยาใหเรื่องรองเรียนเงียบหาย ใหแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ
เปนระยะๆ โดยใหทําตามรูปแบบท่ีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคลฯ ) ไดเคยทําไวกอนหนานี้
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและเทศบาลนครเชียงใหมใหเขาไปตรวจสอบสัญญาณเตือนหนีไฟ
ไมติด และตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรมเดอะปารคท่ีเกิดเหตุไฟไหมเม่ือวานนี้ รวมท้ัง
โรงแรมและอาคารขนาดใหญท่ีจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายกําหนด
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.8 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม
2561

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนพร กิติกาศ) ผลการประชุม
หารือแนวทางการบูรณการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
รวมระหวางหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย  กระทรวงอุตสาหกรรมและ
หนวยงานภาคเอกชน  เม่ือวันจันทรท่ี 29 มกราคม 2561 ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม  ไดกําหนดประเภทสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เปน 3 ประเภท ดังนี้
1) สินคาเกษตร (ออนไหว) ไดแก  ลําไย ลิ้นจี่ หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ ถ่ัวเหลือง มันฝรั่ง กลวย
หอมทอง ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 2) สินคาเกษตร (เชิงรุก) ไดแก ลําไย สตรอวเบอรี่ สมสายน้ําผึ้ง  กาแฟ
เมลอน อโวคาโด ลิ้นจี่จักรพรรดิ มะพราวน้ําหอม  เงาะแมแตง สมุนไพร 3) สินคาเกษตรเศรษฐกิจ ไดแก
สตรอวเบอรี่ กาแฟ นมโคคุณภาพ พืชเมืองหนาว มะมวงน้ําดอกไมสีทอง

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต) หอมหัวใหญป 2560/61
จังหวัดเชียงใหม เบอร 0 – 2 ราคากิโลกรัมละ 15 บาท  เบอร 3 ราคากิโลกรัมละ 10 บาท  ภาวการณ
ผลิตปการเพาะปลูก 2560/61 จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกหอมหัวใหญ 6,385 ไร ลดลงจากปกอน
รอยละ 1.5 ประมาณการผลผลิต 25,540 ตันสด เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 13.52 ขณะนี้ผลผลิต
เก็บเก่ียวแลวประมาณรอยละ 10 สวนใหญเปนผลผลิตของอําเภอแมวาง  หอมแดง การผลิตและการตลาด
หอมแดง ป 2560/61 จังหวัดเชียงใหม  พ้ืนท่ีเพาะปลูก 9,927 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 ตัน/ไร
ผลผลิตสด 29,781 ตัน  ผลผลิตแหง 22,336 ตัน ชวงเวลาการเพาะปลูกเดือนพฤศจิกายน รอยละ 5
เดือนธันวาคม รอยละ 60-65 เดือนมกราคม รอยละ 30-35 ชวงเก็บเก่ียวเดือนกุมภาพันธ  รอยละ 5
เดือนมีนาคม  รอยละ 60-65 เดือนเมษายน  รอยละ 30-35 ชวงออกสูตลาดเดือนกุมภาพันธ รอยละ 5
เดือนมีนาคม รอยละ 60-65 และเดือนเมษายน รอยละ 30-35 พันธุท่ีปลูกคือ พันธุพ้ืนเมืองและ
หอมแขก   พ้ืนท่ีเพาะปลูกอําเภอแมแจม พ้ืนท่ีเพาะปลูก 4,482 ไร คิดเปนรอยละ 45.15 และผลผลิต
135.45 ตัน  อําเภอไชยปราการ พ้ืนท่ีเพาะปลูก 2,018 ไร คิดเปนรอยละ 20.33 ผลผลิต 60.99 ตัน
อําเภอฮอด พ้ืนท่ีเพาะปลูก 949 ไร คิดเปนรอยละ 9.56 ผลผลิต 28.68 ตัน  และอําเภอจอมทอง พ้ืนท่ี
เพาะปลูก 879 ไร คิดเปนรอยละ 8.86 ผลผลิต 26.58 ตัน  ตนทุนการผลิต หอมแดงสดอยูท่ี 10.89
บาท/กิโลกรัม  หอมแดงแหงอยูท่ี 13.63 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตหอมแดงป 2560/61 ขณะนี้อยูระหวาง
เพาะปลูก คาดวาจะออกสูตลาดในชวงตนเดือนกุมภาพันธ วิถีการตลาด คือ เกษตรกรจะขายเหมาใหแก

ผูรวบรวม...
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ผูรวบรวมในทองถ่ิน และวิธีการแขวนรอราคาโดยจะขายใหผูรวบรวมในทองถ่ินหรือผูรับซื้อรายยอยจาก
ตางจังหวัด กระเทียมปการผลิต 2560/61 พ้ืนท่ีการผลิตท่ีสําคัญ คือ อําเภอเวียงแหง 6,939 ไร คิดเปน
รอยละ 25 อําเภอแมแตง 1,413 ไร คิดเปนรอยละ 5 อําเภอสะเมิง 2,544 ไร  คิดเปนรอยละ 9
อําเภอแมอาย 3,678 ไร คิดเปนรอยละ 13 อําเภอฝาง 4,522 ไร คิดเปนรอยละ 16 อําเภอไชยปราการ
2,818 ไร คิดเปนรอยละ 10 อําเภอเชียงดาว 4,805 ไร คิดเปนรอยละ 17 และอําเภออ่ืน ๆ คิดเปน
รอยละ 5 รอยละการเก็บเก่ียว เดือนมกราคม รอยละ 5 เดือนกุมภาพันธ รอยละ 20 เดือนมีนาคม
รอยละ 65 เดือนเมษายน รอยละ 10 วิถีการตลาด เกษตรกรจะขายเหมาโดยจะขายใหผูรวบรวมในทองถ่ิน
และวิธีการแขวนรอราคา ซึ่งจะขายใหผูรวบรวมในทองถ่ิน และผูรับซื้อรายยอยจากตางจังหวัด สภาพปญหา
ราคากระเทียมนําเขาจากตางประเทศต่ํากวาราคาในประเทศ  ปญหาการลักลอบนําเขากระเทียมจาก
ตางประเทศ

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ฝากเรื่องท่ีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยไดกลาวไววา ผลผลิต
และความตองการของตลาด อยากใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดูแล การคาดการณไปขางหนาวาผลผลิต
จะมีเทาไร เราจะใชการตลาดเปนตัวนําขอมูลตนทาง เกษตรจังหวัดจะตองมีการตรวจซ้ํานอกเหนือจากการ
ข้ึนทะเบียน ยกตัวอยางท่ีอําเภอแมแจม บานมุในมีการปลูกสตรอวเบอรี่แทนขาวโพด ถาสตอรวเบอรี่
มีจํานวนมากใหดูเรื่องคุณภาพของสตอรวเบอรี่ดวย ฝากดูเรื่องการคาดการณผลผลิต การตลาดเพ่ือจะได
วางแผนอยางนอย 3 เดือน

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม (นางจันทรรัตน  ปยพัทธไชย) วัตถุดิบท่ีจะเขา
โรงงานจะประสานโรงงานเก็บขอมูลบางสวน ใชวัตถุดิบทางภาคการเกษตรท่ีจะนําเขาจากจังหวัดอ่ืนๆ
ท่ีไมใชวัตถุดิบของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งโรงงานจะใชวัตถุดิบของจังหวัดเชียงใหมประมาณรอยละ 30 ท้ังนี้
สามารถประสานโรงงานใหดูในสวนของพืชผลในจังหวัดเชียงใหมได รายละเอียดไดประสานกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัดแลว

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) นายอําเภอแมวาง
ในเรื่องของหอมหัวใหญไปตรวจสอบดูวาจํานวนผลผลิตกับเมล็ดพันธุสมดุลกันหรือไม

นายอําเภอแมวาง (นายมนัส สุริยสิงห) การคาดการณและการแกไขปญหาราคา
หอมหัวใหญ ทางอําเภอไดจัดประชุมเม่ือเดือนธันวาคม 2560 ในปนี้ราคายังคงดี จะตองรอดูชวงเดือน
กุมภาพันธ และเดือนมีนาคมซึ่งผลผลิตจะออกสูตลาดมากท่ีสุด

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ฝากเรื่องของสินคาเกษตร เนื่องจากเปนสินคาของจังหวัด  และเปนเศรษฐกิจฐานราก เกษตรดีเศรษฐกิจอ่ืนๆ
จะดีตามไปดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.9 การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม(นางพรปวีณ  วิชิต) จํานวนคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาต
ใหทํางาน ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 1 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ มีนายจาง 13,748 ราย แรงงานตางดาว จํานวน 59,899คน คิดเปนรอยละ

41.21...
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41.21 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 2
แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง-ลูกจาง
ณ ศูนยรับแจงการทํางานของ คนตางดาวจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 8 สิงหาคม ถึงวันท่ี 6 กันยายน
2560 ซึ่งข้ึนทะเบียนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 33/2560 มีนายจาง 8,829 ราย
แรงงานตางดาว จํานวน 33,344 คน คิดเปนรอยละ 22.94 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับ
อนุญาตใหทํางาน ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 3 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ท่ีข้ึนทะเบียนตาม มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 มีนายจาง 6,963 ราย และแรงงาน
ตางดาว 20,415 คน คิดเปนรอยละ 14.04 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน
ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 4 แรงงานตางดาวท่ีเปนชนกลุมนอย/บุคคลไมมีสถานะทางทะเบียน
มีนายจาง 8,511 ราย และแรงงานตางดาว 23,872 คน คิดเปนรอยละ 16.42 ของจํานวนแรงงาน
ตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 5 คนตางดาวประเภทท่ัวไป
ท่ีมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองไดรับวีซาประเภท Non-Immigrant Visa มีนายจาง จํานวน 1890 ราย และมีแรงงาน
ตางดาว จํานวน 5487 คน คิดเปนรอยละ 3.75 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตให
ทํางานในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 6 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามา
ทํางานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทาง (MOU) มีนายจาง 558 ราย และมี
แรงงานตางดาว จํานวน 1619 คน คิดเปนรอยละ 1.11 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาต
ใหทํางานในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 7 คนตางดาวท่ีเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุนพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 หรือกฎหมายอ่ืน ไดแก
พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔
เชนนักลงทุน ชางฝมือ ผูชํานาญการ มีนายจาง 125 ราย และมีแรงงานตางดาว จํานวน 754 คน คิดเปน
รอยละ 0.52 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม
รวมมีนายจางท่ีจางงานคนตางดาว ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 40,624 ราย และมีแรงงานตางดาวท่ีไดรับ
อนุญาตใหทํางานในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 145,360 คน

ผลการดําเนินงานศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา
จังหวัดเชียงใหม กลุมข้ึนทะเบียน ตามคําสั่ง คสช.ท่ี 33/2560 มีแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ผานการ
คัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง-ลูกจาง จากศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดเชียงใหม
เขามาใชบริการ มีนายจาง 9,114 ราย และแรงงานตางดาวจํานวน 29,916 คน มีแรงงานตางดาว
สัญชาติเมียนมา ผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง-ลูกจาง จากศูนยรับแจงการทํางานของ
คนตางดาวจังหวัดอ่ืนๆ เขามาใชบริการ มีนายจาง 1,758 ราย และแรงงานตางดาวจํานวน 5,376 คน
รวมผูใชบริการของกลุมแรงงานตางดาวท่ีข้ึนทะเบียนตามคําสั่ ง คสช.ท่ี 33/2560 จํานวนนายจาง
10,872 ราย และแรงงานตางดาว 35,292 คน แรงงานตางดาวประเภทอ่ืนๆ ท่ีเขามาใชบริการ กลุมถือ
บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ข้ึนทะเบียนตาม มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559
เขามาพิสูจนสัญชาติ จํานวน 11,284 คน กลุมถือหนังสือเดินทางเลมเดิมซึ่งใกลจะหมดอายุ เขามา
ดําเนินการเปลี่ยนเปนหนังสือรับรองบุคคล จํานวน 10,708 คน รวมมีแรงงานตางดาวสัญชาติเมียน
มาเขามาใชบริการ ณ ศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา จังหวัดเชียงใหม ท้ังหมด

จํานวน...
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จํานวน 57,824 คน รายงานความคืบหนาการดําเนินการตรวจสัญชาติของแรงงานตางดาวกลุมข้ึนทะเบียน
ตามคําสั่ง คสช.ท่ี 33/2560 จังหวัดเชียงใหม จํานวนแรงงานตางดาวท่ีผานการคัดกรองความสัมพันธ
การเปนนายจาง - ลูกจาง ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 8
สิงหาคม – 6 กันยายน 2560 จํานวน 36,405 คน เขารับการพิสูจนสัญชาติแลว จํานวน 29,347 คน
คงเหลือท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ จํานวน 3,079 คิดเปนรอยละ 91.54 สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว จํานวน
2301 คน ตรวจสอบ นายจาง/สถานประกอบการ จํานวน 305 แหง ไมพบคนตางดาวทํางานผิดกฎหมาย
ผลการดําเนินการศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2561
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 23 มกราคม 2561 ใหการชวยเหลือแรงงานตางดาว จํานวน 687 คน
แยกเปน การใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 46.43 แรงงานตางดาว
ขอความชวยเหลือในการเปลี่ยนนายจาง จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 39.60 และการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทระหวางนายจางกับลูกจาง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 13.97

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
อําเภอแมแจมกลุมชาติพันธุมาจากจังหวัดแมฮองสอนหรือจังหวัดเชียงราย ไดสอบถามคุณครูทราบวาไมใช
คนไทย มีกรณีแปลกๆ เกิดข้ึนมาเรื่อยๆ มีการอพยพเขามาทํางานเปนคนงานมาเก็บสตรอวเบอรี่ ขอใหดูแล
เพราะเม่ืออพยพเขามาแลวจะตองมาเรียนหนังสือ หรืออาจจะมีการยื่นฎีกาขอสัญชาติไทยตอไป
หากนายอําเภอพบเห็นชาติพันธุแปลกๆ ใหแจงสํานักงานแรงงานจังหวัดทราบดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ

๔.๑ การเตรียมการรับเสด็จ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ในหวงปลายเดือน

มกราคม และเดือนกุมภาพันธ 2561 จังหวัดเชียงใหมไดเตรียมการรับเสด็จ ดังนี้
1) พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมา

ทรงวางศิลาฤกษอาคารเรียนภาษาบาลีและทรงหมผาพระนอนพุทธไสยาสน วัดพระนอนหนองผึ้ง ตําบล
หนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ในวันพุธท่ี 31 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

2) สมเด็ จพระเจ าลู ก เธอ เจ าฟ าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราช กุมารี
จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแมโจ ระหวางวันท่ี 18 -19 กุมภาพันธ 2561

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะเสด็จพ้ืนท่ี
ดอยอางขางขอใหอําเภอฝางจัดเตรียมการรับเสด็จดวย    ในการเฝาฯ รับ-สงเสด็จทุกครั้งขอใหหัวหนา
สวนราชการเนนย้ําการแตงกายของผูเฝาฯ รับ-สงเสด็จ ใหแตงกายใหเรียบรอย ใหสวมหมวกเวลายืน
ในท่ีกลางแจง สุภาพสตรีจัดเก็บผมใหเรียบรอย สุภาพบุรุษตัดผมสั้นเม่ือสวมหมวกแลวผมจะตองไมกระดก
ออกมาจากหมวก
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 แผนปฏิบัติการ...
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4.2 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจําป พ.ศ. 2561
ผูแทนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายสมชาย

เกตะมะ) แผนปฏิบัติการดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลว เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2560 โดยมีผลปฏิบัติงานฯ ดังนี้
1) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 จํานวน 16.48 ลานตัน และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
ในป พ.ศ. 2560 จํานวน 15.61 ลานตัน สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยกอนเขาสูระบบกําจัดท่ีปลายทาง
ลดลง รอยละ 5.25 เม่ือเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตราย จํานวน 65,842 แหง คิดเปนรอยละ 77  3) มีหมูบาน/ชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ จํานวน 36,372 แหง คิดเปนรอยละ 43 แผนปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม
2560 ไดสิ้นสุดลง เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2560 โดยมีผลปฏิบัติงานฯ ดังนี้ 1) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
ในป พ.ศ. 2559 จํานวน 412,238.05 ตัน และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ในป พ.ศ. 2560 จํานวน
399,785.48 ตัน สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยกอนเขาสูระบบกําจัดท่ีปลายทางลดลงรอยละ 3.05 เม่ือเทียบ
กับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559  2 ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้ง จุดรวมขยะ
อันตราย จํานวน 2,320 แหง คิดเปนรอยละ 98.71  3) มีหมูบาน/ชุมชนตนแบบการจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,001 แหง คิดเปนรอยละ 43.55 เพ่ือใหมีการปฏิบัติการอยางตอเนื่องและ
เปนไปตามเปาหมายของแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจําป พ.ศ.2561
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 1) กรอบดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการ ตนทางโดยการลดปริมาณขยะและการ
สงเสริมการคัดแยกขยะท่ีตนทาง กลางทางโดยการจัดทําระบบเก็บและขนอยางมีประสิทธิภาพ ปลายทาง
โดยขยะมูลฝอยไดรับการกําจัดอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการโดยใชหลักการ 3 ช  ใชนอย ใชช้ํา และนํา
กลับมาใชใหม และหลักการประชารัฐ 2) เปาประสงค 4 ดาน คือ ขยะมูลฝอยไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน  ขยะมูลฝอยตกคางสะสมไดรับการจํากัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  ขยะมูลฝอย
มีการนํากลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเครือขายอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก เพ่ือ
สงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 3) ตัวชี้วัดเปาประสงค 6 เปาหมาย คือ ขยะมูลฝอยชุมชนท่ี
เกิดข้ึนในป พ.ศ.2561 รอยละ 40 ไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการท่ัวประเทศรอยละ 20 ไดรับการปรับปรุงแกไข ปด หรือบําบัดฟนฟู ขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2561 รอยละ 30 ถูกนําไปใชประโยชน ครัวเรือนรอยละ 50 เขารวมเครือขาย
อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลกเพ่ือสงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูบานชุมชนรอยละ 100
มีการจัดตั้งจัดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ 100 มีภาชนะรองรับมูล
ฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียวทุกแหง 4) การสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ฯ
โดยการประชาสัมพันธขาราชการ เจาหนาท่ีและลูกจางในสังกัดลดปริมาณขยะตามหลักการ 3ช จัดใหมี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานท่ีทํางานอยางนอย 4 ประเภท สีเขียวสําหรับเศษอาหาร
หรือขยะอินทรีย  สีสมสําหรับขยะอันตรายหรือมูลฝอยท่ีเปนพิษ สีเหลืองสําหรับขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
สีน้ําเงินสําหรับขยะมูลฝอยท่ัวไป การจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) เพ่ือสงเสริมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย รอยละ 50 ของครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รองผูวาราชการจังหวัด...
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รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ขอความอนุเคราะห
นายอําเภอใหสวนราชการในพ้ืนท่ีเปนตัวอยาง สวนมากไมทราบวาพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ ซึ่งจริงแลวตน
น้ําคือรับแลกขยะ ประเด็นปญหาคือ เม่ือตนน้ําไมสามารถทําได กลางน้ําคือการขนสงเกิดปญหา ปลายน้ําคือ
กําจัดขยะ  องคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนตนแบบลักษณะตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ปญหาขยะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ปลายน้ํา คือไมมีการคัดแยกมาจากตนน้ํา ทําใหเสียเวลาและงบประมาณ
รูปแบบโรงงานกําจัดขยะท่ีเอามาจากเมืองนอกใชไมไดผลกับประเทศไทย เพราะตนน้ํามันบิดเบือนไปแลว
ตนน้ําจริงๆ อยูท่ีจิตสํานึกขอใหท้ิงขยะลงในถังขยะ แตของเราตอใหมีถังขยะอยูดานหนายังคงท้ิงลงบนถนน
แมน้ํา  ฝากใหเยาวชน สถานศึกษา ลองนํามาทําดู ซึ่งบางโรงเรียนมีเรื่องแยกขยะ ใหนํากลับไปสอนชุมชน
ใหตระหนักในสิ่งนี้ คงตองใชเยาวชนรุนใหม จังหวัดเชียงใหมเคยมีปญหาเรื่องขยะซึ่งไมนาเกิดข้ึนกับ
เมืองทองเท่ียว ปญหาเรื่องขยะถาไมเริ่มตั้งแตวันนี้ไมถึงหาปตองมีพบปญหา และไมใชหนาท่ีของคนใด
คนหนึ่ง  สวนราชการตองเปนตัวอยางแตละสีของถังขยะคืออะไร และตองแยกอยางไร แตละอําเภอลอง
คัดแยกดู ตัวชี้วัดไมยากถาเราชวยกัน

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เรื่องขยะสําคัญ สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตองดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง
และตอเนื่อง สําหรับนโยบายเรื่องถนนสะอาดไดรับนโยบายไปแลวดําเนินการดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร

ลิ่มเจริญ) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561 จํานวนครั้ง 127 ครั้ง ผูบาดเจ็บ 135
ราย เสียชีวิต 10 ราย  สาเหตุเกิดจากเมาสุรา รอยละ 58.27 ขับรถเร็วเกินกําหนด รอยละ 18.9
ทัศนวิสัยไมดี รอยละ 17.32 ตัดหนากระชั้นชิด รอยละ 10.24 อําเภอท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 ลําดับแรก
ไดแก อําเภอสันทราย เกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง บาดเจ็บ 16 ราย เสียชีวิต 2 ราย อําเภอดอยสะเก็ดเกิด
อุบัติเหตุ 13 ครั้ง บาดเจ็บ 13 ราย เสียชีวิต 2 ราย  และอําเภอฝางเกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง บาดเจ็บ 16
ราย ไมมีผูเสียชีวิต

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ขอมูลเรื่องอุบัติเหตุ
ยังไมนาพึงพอใจ ขอขอบคุณทานอัยการ  ทานผูพิพากษา ท่ีไดชวยทางออมเรื่องการบังคับใชกฎหมาย และ
ตํารวจภูธรจังหวัดท่ีดําเนินการไดผลเปนอยางดี  ปนี้มีการกักขังแทนการจําคุกในหวงเทศกาลปใหม 64 ราย
สวนมากสํานวนท่ีสํานักงานอัยการสงมาไมมีการอุทธรณ  สวนใหญจะเปนคนในพ้ืนท่ีจังหวัด  และอยูใน
ระหวางการคุมประพฤติจํานวนมาก  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใหประสานขอมูล
ผูถูกคุมประพฤติท่ีรวบรวมไวกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด เพ่ือนําบุคคลดังกลาวมาบําเพ็ญประโยชน
ในหวง 7 วันอันตรายในชวงสงกรานตท่ีจะถึงนี้  และใหประสานอําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด วาจะนําบุคคลดังกลาวนี้ไปบําเพ็ญประโยชนในระหวาง 7 วันอันตรายในชวงสงกรานต
อยางไร อยากใหเขาเห็นภาพวา การไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการรอดชีวิตจากอุบัติเหตุเปนอยางไร
อยากใหเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหวง 7 วันอันตราย ท้ังท่ีเปนวันหยุดราชการ
ตอเนื่องเปนอยางไร และขอใหนายอําเภอวางแผนการปฏิบัติงานชวงสงกรานตไวลวงหนา และนําวาระ
ความปลอดภัยในถนนเขาท่ีประชุมกํานัน ผูใหญบาน เพ่ือใหมีผลในทางปฏิบัติ ในเดือนนี้ตองเตรียมตัวแลว

ขอใหถอดบทเรียน...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๒๖ -

ขอใหถอดบทเรียนและเตรียมความพรอมเรื่องอุบัติ เหตุ เนื่องจากเกิดข้ึนกับคนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด
ไมใชนักทองเท่ียว สําหรับขาราชการตองเปนแบบอยางเมาไมขับ

ประธานในท่ีประชุม (นายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
การปองกันอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหมเปนวาระของจังหวัด เราตองชวยกันลดปญหา ชวยกันรณรงคเรื่อง
ดื่มไมขับ และขอใหหัวหนาสวนราชการเนนย้ําบุคลากรในสังกัดดื่มไมขับ

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร
ลิ่มเจริญ) จังหวัดเชียงใหมมีอุบัติเหตุเสียชีวิตตอเดือนประมาณ 50 ราย สาเหตุรถจักรยานยนตขับข่ีประมาท
รอยละ 90 โดยมีพฤติกรรมเมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย วิเคราะหหาสาเหตุ เพ่ือหาแนวทางในการแกไข
ตองเนนย้ําในการบังคับใชกฎหมาย มีการติดตั้งกลอง CCTV เนนย้ําบุคลากรในสังกัดใหเปนแบบอยาง
ในการไมดื่มสุราแลวขับข่ียานพาหนะ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดทุกครั้ง
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 โครงการบานคนไทยประชารัฐ
ธนารักษพื้นท่ีเชียงใหม (วาท่ีรอยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล) โครงการ “บานคนไทย

ประชารัฐ” บนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ชม.1745 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ความเปนมาของโครงการ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2561 ใหความเห็นชอบ
กรอบการดําเนินโครงการ “บานคนไทยประชารัฐ” ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองบนท่ีดินราชพัสดุ ประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีโครงการ
ดําเนินการ กรมธนารักษไดกําหนดรูปแบบการกอสรางโครงการ“บานคนไทยประชารัฐ” เปนท่ีอยูอาศัย
ประกอบดวย 1) บานแฝดพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 28 ตารางเมตร 2) บานแถวพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 28
ตารางเมตร 3) อาคารชุดพักอาศัยพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 28 ตารางเมตร ในระดับราคา 350,000 -
700,000 บาทตอหนวย กลุมเปาหมาย 1) ประชาชนผูไดรับสิทธิในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 2) ประชาชน
ท่ีมีรายไดไมเกิน 35,000 บาทตอคนตอเดือน 3) ประชาชนท่ัวไป โดยธนาคารไมตองสนับสนุนดอกเบี้ย
โดย จะพิจารณากลุมเปาหมายลําดับท่ี 1 กอน เม่ือความตองการเหลือจึงพิจารณากลุมเปาหมายท่ี 2
และท่ี 3 ตามลําดับตอไป ผูไดรับสิทธิอยูอาศัยจะไดรับสิทธิเพียง 1 คน ตอ 1 ยูนิต เทานั้น คุณสมบัติของ
ผูเขารวมโครงการผูมีสัญญาชาติไทย รูปแบบ โครงการผอนชําระสูการเชาระยะยาวกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอาศัย
เปนของผูไดรับสิทธิอยูอาศัย และผูไดรับสิทธิพัฒนาโครงการ ดังนี้ 1) พ้ืนท่ีโครงการในท่ีดินราชพัสดุ
ท่ัวประเทศท่ีไดรับอนุมัติ 2) ราคาท่ีอยูอาศัยในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาทตอหนวย
3) กําหนดใหมีการจัดสรรพ้ืนท่ีสวนกลางไมเกินรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีโครงการฯ เพ่ือรองรับกิจกรรมตางๆ
ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน และ/หรือเปนประโยชนตอโครงการ เปาหมายโครงการ “บานคน
ไทยประชารัฐ” และความรวมมือ ระหวางกรมธนารักษ ท่ีดินราชพัสดุผอนปรนระเบียบ หลักเกณฑคาเชา
คาธรรมเนียมฯ เปนกรณีพิเศษ  เอกชน นิติบุคคล ผูลงทุนและไดรับสิทธิการกอสรางฯ และบริหารโครงการ
30 ป ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห สนับสนุนเงินลงทุน ผูไดรับสิทธิอยูอาศัย 1) ประชาชน
ผูไดรับสิทธิในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 2) ประชาชนท่ีมีรายไดไมเกิน 35,000 บาท ตอคนตอเดือน
3) ประชาชนท่ัวไป ผูไดรับสิทธิอยูอาศัย 1) ทําสัญญาเชากับผูไดรับสิทธิพัฒนาโครงการ 2) อัตราคาเชา
ผอนชําระข้ันต่ําไมเกิน 4,500 บาท ตอเดือน ไมรวมคาสวนกลาง 3) เม่ือผูไดรับสิทธิอยูอาศัยผอนชําระ

คาท่ีอยูอาศัย...
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คาท่ีอยูอาศัยตามเงื่อนไขของผูไดรับสิทธิพัฒนาโครงการ แลวจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์อาคารสิ่งปลูกสราง
ตามสัญญา และไดเปนผูเชาโดยตรงกับกรมธนารักษ หรือตามท่ีธนาคารกําหนด

โครงการบานคนไทยท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ีชม.๑๗๔๕ (บางสวน)
ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม เนื้อท่ี ๑๕ ไร ๐ งาน ๙6 ตารางวา อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือจดชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ ระยะ ๔๘๐.๐๗๑ เมตร ทิศใตจดศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ ระยะ ๔๗๗.๘๙๔ เมตร ทิศตะวันออกจดถนนสายคันคลองชลประทานสายใหญ ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรภาคเหนือ ระยะ ๑๔๐.๕๓๐ เมตร ทิศตะวันตกจดศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร ระยะ ๑๔๓.๔๙๗
เมตร หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินจํานวน ๑ ฉบับ ไดแก น.ส.ล. เลขท่ี ๔๐/๒๔๗๓ เนื้อท่ี ๒,๑๔๓ – ๑ – ๖๘ ไร
ใชประโยชนเปนชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากัด ปจจุบันสงคืนกรมธนารักษแลว เนื่องจากเลิกใช
ประโยชน สภาพท่ีดินเปนท่ีราบไมมีสิ่งปลูกสราง ราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินป พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๒
ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท มูลคาท่ีดินท้ังแปลง ๕,๑๔๔,๒๐๘,๐๐๐ บาท ราคาซื้อ-ขาย (ราคาตลาด) ตารางวาละ
๒๐,๐๐๐ บาท มูลคาราคาซื้อ-ขาย ท้ังแปลง ๑๗,๑๔๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท ขอกําหนดการใชประโยชนของ
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 กําหนดการใชประโยชนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี
ชม.1745 ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  กําหนดเปนสีขาว ไมไดกําหนดเขตการ
ใชประโยชนในท่ีดินตามท่ีจําแนกในกฎกระทรวงใหบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 ข้ันตอน
การดําเนินงานปจจุบันไดมีการประกาศรับฟงความคิดเห็น เก่ียวกับการดําเนินโครงการบานคนไทยประชารัฐ
บนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ชม.1745 ดังกลาว ผูใดประสงคแสดงความคิดเห็นผานชองทาง
ท่ีกําหนดภายในเวลา 7 วัน นับตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2561 เปนตนไป และทําการปดประกาศรับฟง
ความคิดเห็นในแปลงพ้ืนท่ีดําเนินการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 แนวทางประเมิน ตัวช้ีวัดท่ี 4.2
พลังงานจังหวัดเชียงใหม (นายชํานาญ กายประสิทธิ์) ดวยจังหวัดเชียงใหม

มอบหมายใหสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามขอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหนาสวนราชการ และหนวยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ เรื่องการ
ลดพลังงาน และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดสรุปแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในประเด็นเก่ียวกับการลดพลังงาน พรอมท้ังคาเปาหมายและการรายงานผลเพ่ือใหเกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึน โดยสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ท่ีจะตองดําเนินการรายงานผลการใชพลังงาน
ทุกเดือนจนจบปงบประมาณ ผานระบบ www.e-report.energy.go.th และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดเชียงใหมมีสวนราชการท่ีตองรายงานขอมูลจํานวนท้ังสิ้น 120 หนวยงาน จังหวัดเชียงใหม
โดย สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม ขอแจงรายละเอียดเรื่องการลดพลังงาน เพ่ือใหสวนราชการ
กลุมเปาหมายรับทราบและดําเนินการรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงคขอใหสวนราชการท่ีตองรายงานขอมูลจํานวนท้ังสิ้น 120 หนวยงาน ดําเนินการรายงานขอมูล
เปนประจําทุกเดือนลงในระบบใหครบถวนภายในสัปดาหสุดทายของเดือนถัดไป ดังนี้ 1) ขอมูลปริมาณ
การใชไฟฟาจริง 2) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง 3) ขอมูลสําหรับการจัดทําคาดัชนีการใช
พลังงาน และรายงานขอมูลเดือนธันวาคม 2560 ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม 2561 และ

รายงานผล...
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รายงานผลทุกเดือนจนจบปงบประมาณพ.ศ.2561 ผานระบบเว็บไซต www.e-report.energy.go.th
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 0 5311 2034 ตอ 14

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ทุกหนวยงานให
รายงานผลในระบบตามเวลาท่ีกําหนดยกเวนอําเภอไมตองรายงาน  สํานักงานพลังงานจังหวัดสรุปรายชื่อ
หนวยงานท่ีไมปฏิบัติตามตัวชี้วัดรายงานตอผูวาราชการจังหวัด
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 ผลการดําเนินงานสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นางภณิดา ชัยปญญา) 1) ผลการ

ประกวดโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนระดับประเทศ
ดานการปรับปรุงบํารุงดิน รางวัลท่ี 1 ชุมชนแมแรม โครงการผลิตดินเพาะตนกลากลุมเกษตรกรบาน
หนองหอยใหม ตําบลแมแรม อําเภอแมริม ดานฟารมชุมชน รางวัลท่ี 1 ชุมชนเมืองคอง โครงการฟารม
ชุมชนกลุมสมาชิกในชุมชน ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว ดานการเกษตรอ่ืนๆ รางวัลท่ี 3 ชุมชนแมนาจร 1
โครงการเลี้ยงวัวเพ่ือเปนรายไดเสริมและลดหมอกควันกลุมชุมชนแมนาจรเหนือ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม
ผลการประกวดชุมชนดีเดนโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืนระดับประเทศ รางวัลชมเชยชุมชนแมนาจร 1 อําเภอแมแจม 2) โครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ จงัหวัดเชียงใหมดําเนินการจํานวน 71 แปลง ดานพืช ขาว พืชผัก ไมผล ไมยืนตน
58 แปลง ดานแมลงเศรษฐกิจ ผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง 4 แปลง  ดานปศุสัตว ไกพ้ืนเมือง โคนม ไกไข 8 แปลง
ดานประมง ปลานิล 1 แปลง  เปาหมายการพัฒนาเกษตรกร 5 ดาน คือ ลดตนทุนการผลิตใหไดรอยละ 20
เพ่ิมผลผลิตใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 20เพ่ิมคุณภาพผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย
ผลผลิต ใ หไดเกรด AAA การตลาด มีตลาดปลายทางท่ีแนนอนการทํา MOU และทําขอตกลงรวมกับ Modern
Trade โดยผาน บริษัท ประชารัฐสามัคคี การบริหารจัดการกลุมเขมแข็ง มีการจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ 3) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2561 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561
ภายใตแผนการผลิตการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 สนับสนุนคาใชจายใหชาวนาท่ีลดพ้ืนท่ีทํานาปรัง
ในป 2561 หันไปทําการเพาะปลูกพืชอ่ืนท่ีหลากหลายรายละไมเกิน 15 ไร ๆ ละ 2,000 บาท โดยไมทํา
การปลูกพืชท่ีมีอายุมากกวา 120 วัน และพืชท่ีเปนขาวโพดเลี้ยงสัตว และโครงการสงเสริมการผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา ป 2560/61 ภายใตมาตรการรักษาเสถียรภาพสินคาเกษตรและรายไดเกษตรกร
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 อนุมัติใหดําเนินโครงการสงเสริมการ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา ป 2560/61 ภายใตมาตรการรักษาเสถียรภาพสินคาเกษตรกรและ
รายไดเกษตรกร : ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ
กระจายผลผลิตใหออกสูตลาดสมํ่าเสมอ ไมกระจุกตัว เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวทดแทนการปลูกขาวท่ีใหผลตอบแทนต่ํากวา สนับสนุนคาใชจายรายละไมเกิน 15 ไรๆ ละ 2,000 บาท
ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการโครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา ป 2560/61
และโครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 สมัครเขารวมโครงการ ภายในวันท่ี 31
ธันวาคม 2560 ยืนยันขอมูลการปลูก ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกของเกษตรกรและ

พิจารณา...
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พิจาณาการใหสิทธิ์แกเกษตรกร ภายใน 15 มีนาคม 2561 ผลการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ
ณ วันท่ี 8 มกราคม 2560 เกษตรกรปลูกขาวโพดหลังนา 191 ราย  พ้ืนท่ี 1,398 ไร  เกษตรกรปลูกพืช
หลากหลาย 1,938 ราย พ้ืนท่ี 9,278 ไร  รวมพ้ืนท่ี 10,676 ไร  พ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรังจังหวัดเชียงใหม
ป 2560/61 จํานวน 144,642 ไร เพ่ิมจากป 59/60 32,530 ไร เพ่ิมข้ึนรอยละ 29.015 สรุปขอมูล
การลดพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง ป 2560/61 ณ วันท่ี 25 มกราคม 2561 ทําการปลูกขาวนาปรังไปแลว
จํานวน 33,948 ไร

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ใหสํานักงานเกษตร
จังหวัดแยกขอมูลเปนรายเดือน รายอําเภอ โดยใหนําขอมูลพ้ืนท่ีขาวนาปรังจากโครงการชลประทานเชียงใหม
มาประกอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเดินทางลงพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว แมริม แมแจม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 ประชาสัมพันธการประมูลปายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขล
ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นายชาญชัย  กีฬาแปง) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม

กําหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน (รถเกง) ครั้งท่ี 21 หมวดอักษร ขล
ซึ่งมีความหมายวา ขับรถเลขสวย ร่ํารวยโชคลาภ จํานวน 301 หมายเลข ในวันเสาร 10 กุมภาพันธ –
วันอาทิตยท่ี 11 กุมภาพันธ 2561 ณ  ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เพ่ือนําเงิน
รายไดโดยไมหักคาใชจายเขากองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ท้ังนี้ เพ่ือความเปนสิริมงคล
แกผูชนะการประมูลปายเลขสวยท้ัง 301 หมายเลข  ไดนําแผนปายทะเบียนรถท้ังหมดประกอบพิธีเสริม
ศิริมงคล เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2560 โดยมีพระครูโอภาสปญญาคม รองเจาคณะอําเภอสะเมิง
เจาอาวาสวัดดับภัย  เปนประธานในพิธีเสริมศิริมงคล  พรอมดวยพระเถระชั้นผูใหญในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 9 รูป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8 ประชาสัมพันธงานมหกรรมผาตีนจก ผลิตภัณฑชนเผาและงานกาชาด
นายอําเภอแมแจม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ ) กําหนดจัดงานมหกรรม

ผาตีนจก ผลิตภัณฑชนเผาและงานกาชาดอําเภอแมแจม  ระหวางวันท่ี 9 - 11 กุมภาพันธ 2561 ณ ลาน
ท่ีวาการอําเภอแมแจม  ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการ 9101 นิทรรศการกระบวนการ
ทอผาตีนจก กาดหม้ัวคัวฮอม การออกรานจําหนายสินคาผาตีนจก การประกวดผาตีนจก  นิทรรศการและ
การจําหนายสินคาของโครงการหลวง เปนตน

4.9 ประชาสัมพันธงานสตรอวเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 17 ประจําป
2561

นายอําเภอสะเมิง (นายชาตรี  กิตติธนดิตถ) การจัดงานเทศกาลสตรอวเบอรรี่
และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 17 ประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 9 – 11 กุมภาพันธ 2561 ณ บริเวณ
สนามท่ีวาการอําเภอสะเมิง เพ่ือเผยแพรผลผลิตสตรอวเบอรรี่คุณภาพดีของอําเภอสะเมิงท่ีเปนแหลงปลูกท่ี
ใหญท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศ พรอมกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย เชน การจําหนายสตรอวเบอรรี่ ผลผลิต
ทางการเกษตรและสินคา OTOP การประกวดสตรอวเบอรรี่ การประกวดธิดาชนเผา นิทรรศการจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน กาดม่ัวครัวฮอม ตลาดสีเขียว และตลาดประชารัฐ การแสดงมหรสพ

ซึ่งในวันเสาร...
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ซึ่งในวันเสารท่ี 10 กุมภาพันธ 2561 เวลา 07.30 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติสตรอวเบอรรี่
ผานเวทีกลาง ณ หนาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และในเวลา 08.49 น. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมจะรวม
ชมขบวนรถบุปผชาติสตรอวเบอรรี่และใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดฯ อยางเปนทางการ
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2561
วันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 สวนราชการแจงเพิ่มเติม
5.2.1 ผูแทนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายนพดล  นวนพนัส) การจัด

งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 42 ประจําป 2561 กําหนดจัดงานระหวางวันท่ี
๒-๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด เชิงสะพานนวรัฐ และขวงประตูทาแพ พิธีเปดงานฯ
ในวันศุกรท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด พิธีปลอย
ขบวนรถบุปผชาติฯ ในวันเสารท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ
ดานหนาจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พิธีมอบถวยรางวัลพระราชทานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ
ในวนัเสารท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด

5.2.2 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (นางจิราพร
เชาวนประยูร ยามาโมโต) มูลนิธิสากลคนพิการจะจัดทําโครงการปนไปไมท้ิงกัน สานตองานท่ีพอทํา ระหวาง
วันท่ี 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือระดมทุนจัดตั้งศูนยฝกอาชีพคนพิการอาเซียน อําเภอ
เชียงดาว โดยใหคนตาบอดปนจักรยานรวมกับจิตอาสา รวม 40 คน  ปนจากกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม
ระยะทาง 861 กิโลเมตร ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2561 พระเจาหลานเธอ พระองคเจา-
พัชรกิติยาภา เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษอาคารฝกอาชีพคนพิการอาเซียนแลว และในวันท่ี 4 กุมภาพันธ
2561 ทีมปนจะเดินทางมาถึงอําเภอสารภี และวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 จะมีกิจกรรมรณรงคสิทธิ
คนพิการภายในจังหวัดเชียงใหม มีการจัดกิจกรรมทอดผาปามหากุศล เพ่ือระดมทุนในการสรางศูนยฝกอาชีพ
ท้ังนี้ จะมีนักปนจักรยานมารวมรวมท้ังสิ้น 110 คน ซึ่งจะปนผานไปยังอําเภอตางๆ โดยเริ่มเวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมรวมปน แบงเสนทางการปน
2 สาย คือ คนตาบอดปนไปอําเภอแมริม อําเภอเชียงดาว สําหรับคนตาดีปนในอําเภอเมืองเชียงใหมเพ่ือ
ระดมทุน ขอประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมทําบุญเพ่ือชวยเหลือคนพิการ

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ขอเชิญชวนทุกทานรวม
ทําบุญเพ่ือชวยเหลือคนพิการ

5.2.3 ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.ปยพันธ ภัทรพงศสินธุ) นําเสนอ
1) คดีพระรูปหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมเขารองเรียนขอความชวยเหลือกรณีถูกชายในเฟสบุคลอลวงใหแสดง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและขมขูรีดเอาทรัพย ซึ่งไดแนะนําใหไปแจงความท่ีสถานีตํารวจภูธรสารภี ตอมา
สามารถจับกุมตัวไดแลว 2) คดีรีดเอาทรัพย ไดรับการรองเรียนกรณี มีผูหญิงมาเพ่ิมเปนเพ่ือนทางเฟชบุค

แลวพูดคุย...




