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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 4/2560

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ แก  นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเงินสงเสริมความเขมแข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบล  จํานวน 3 แหง (สํานักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโลรางวัลพรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภายใตหัวขอ

ศาสตรพระราชา จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือน เมษายน 2560 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัด

เชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน 7 ทาน ดังนี้
1) นายมนตรี นามขาน

ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดแมสะเรียง

2) นายอภิวัฒน ธีระวาสน
ตําแหนงปจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม พัฒนาการจังหวัดลําปาง

3) นายชํานาญ กายประสิทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน พลังงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

4) นางสาวชุติกาญจน พวงจิตร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

พะเยา
5) นายไพฑูรย พัชรอาภา

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ เชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผู อํ านวยการกองส ง เสริม ศักยภาพผู สู งอายุ
กรมกิจการผูสูงอายุ
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6) นายถวิล สมกัน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
ตําแหนงเดิม หัวหนาฝายพัฒนาชาวเขา ศูนยพัฒนาราษฎรบน

พ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน
7) นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ

ตําแหนงปจจุบัน ผู อํ านวยการสํ านักงานเจ าท าภู มิภาคสาขา
เชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผู อํ านวยการสํ านักงานเจ าท าภู มิภาคสาขา
นครสวรรค

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนเมษายน
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤษภาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ
3.6 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
3.7 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประจําป

พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชานนท   คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.8 รายการผลการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560

ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ-
ภัยจังหวัดเชียงใหม

3.9 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนเมษายน 2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

3.10 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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3.11 รายงานสถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมเดือนเมษายน 2560
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 การเตรียมความพรอมการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาค

ของจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.2 งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
ผูนําเสนอ: นายประพันธ  คําจอย  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
4.3 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ

พ.ศ. ...
ผูนําเสนอ: นางสาวราณี  วงศประจวบลาภ  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวัดเชียงใหม
4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ

และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนเมษายน 256
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.5 การดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”
ผูนําเสนอ: นายสมบัติ  เฟองปรางค   ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

4.6 ยุทธศาสตรผลไมจังหวัดเชียงใหม (มะมวง และกลวยหอมทอง)
ผูนําเสนอ: นางสาวรตนพร  กิติกาศ  เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

4.7 โครงการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี
ผูนําเสนอ: นายวีระศักดิ์  มโนวรรธน   ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

เชียงใหม
4.8 โครงการยกระดับและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเสนทางหางดง-สะเมิง

จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางเนตรนภา  สุทธิธรรมดํารง   ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร

(องคการมหาชน)
4.9 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค

ผูนําเสนอ: นายมารติน  เฟนสก้ี  สตาลลิ่ง

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 5/2560
วันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี 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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การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ แก  นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเงินสงเสริมความเขมแข็งสภาเด็กและเยาวชนตําบล  จํานวน 3 แหง (สํานักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโลรางวัลพรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภายใตหัวขอ

ศาสตรพระราชา จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) ดังนี้
3.1 รางวัลชนะเลิศ  ไดรับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 7,000 บาท

ชื่อผลงาน จิ๊กซอว  ชื่อทีม Friends เจาของผลงาน นายชลนที เสนาสุทธิพร  นางสาววรวินันท ศิริเลิศ
นายอังกูร แสนศิริวงศ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย

3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัลๆ ละ 5,000
บาท ชื่อผลงาน แคลองเปลี่ยน ชื่อทีม Bnv Energy เจาของผลงาน นางสาวเบญจมาพร  ตุงคบุรี
นางสาวปรียาวรรณ สีโวย  นายอติกานต อภิโชคธนพัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

3.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๆ ละ 3,000
บาท ชื่อผลงาน หนังสือเปนออมสิน ชื่อทีม BM เจาของผลงาน นายศรัทธา  เลิศกิติคุณ  นายศุภวัฒน ถ่ินคง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือน เมษายน 2560 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัด

เชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน 7 ทาน  ดังนี้
1) นายมนตรี นามขาน

ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดแมสะเรียง

2) นายอภิวัฒน ธีระวาสน
ตําแหนงปจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม พัฒนาการจังหวัดลําปาง

3) นายชํานาญ กายประสิทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน พลังงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

4) นางสาวชุติกาญจน พวงจิตร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

พะเยา
5) นายไพฑูรย พัชรอาภา

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ เชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผู อํ านวยการกองส ง เสริม ศักยภาพผู สู งอายุ
กรมกิจการผูสูงอายุ

6) นายถวิล สมกัน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
ตําแหนงเดิม หัวหนาฝายพัฒนาชาวเขา ศูนยพัฒนาราษฎรบน

พ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน
7) นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ

ตําแหนงปจจุบัน ผู อํ านวยการสํ านักงานเจ าท าภู มิภาคสาขา
เชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผู อํ านวยการสํ านักงานเจ าท าภู มิภาคสาขา
นครสวรรค

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



๘

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 26 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 3/2560
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

หนาถัดไป

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



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 3/2560

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในท่ีประชุม
2. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
3. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4. นายวิพงศ ดาวรัตนหงษ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
5. นายชาตรี ธินนท (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
6. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
7. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
8. นายรุงโรจน สุนทร (แทน)ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
9. นายสายัณห กาวีวงค ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
10. นางสาวสมใจ ชมใจ (แทน)หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
11. นายปริญญา วีระมนุรักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 (เชียงใหม)
12. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
13. นายธัชชัย โกมลรัตน (แทน)นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
14. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน)ปองกันจังหวัดเชียงใหม
15. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
16. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
17. นางอุบลวรรณ พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม/รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

19. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)รก.หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
20. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักงาน

บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อําเภอ
21. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม

/22. นายศักดิ์ชัย ...
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22. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง
23. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
24. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
25. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
26. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
27. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมริม
28. นายถนอม กุยแกว (แทน)นายอําเภอแมแตง
29. นายประสิทธิ์ หนอแนวอาย (แทน)นายอําเภอฮอด
30. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
31. นางสลีลญา คําภาแกว (แทน)นายอําเภอพราว
32. นายศิริพงษ นําภา (แทน)นายอําเภอฝาง
33. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
34. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
35. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอเวียงแหง
36. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ นายอําเภอสันปาตอง
37. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ (แทน)นายอําเภอจอมทอง
38. นายฉลวย พวงพลับ นายอําเภอแมอาย
39. นายจิรายุ ยองเพชร (แทน)นายอําเภออมกอย
40. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม
41. วาท่ี ร.ต. บัญชาชาย จันทรเปง (แทน)นายอําเภอดอยเตา
42. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
43. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแมออน
44. นายวิสูตร กรมพิศาล นายอําเภอดอยหลอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
45. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
46. พ.ต.อ.สมพร ปานพรหม (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
47. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
48. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
49. พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงหไฝแกว ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
50. พ.ต.อ.หญิง กัญญชญา เขตตสันเทียะ ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
51. ร.ต.ท.วิริยะ แกวประดิษฐ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 4
52. ร.ต.อ.หญิง สารภี สุตะ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
53. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
54. นายจักรพันธ เมฆศิขริน (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
55. นายปองพล กนกเวชยันต (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม

/56. นายครรชิต ...
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56. นายครรชิต หุตะกมล (แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม

57. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหมม

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
58. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
59. นายอธิชัย ตนกันยา (แทน)ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
60. นายสมรัตน มะลิลา (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
61. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
62. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
63. พ.อ.โรมรัน ชูกาน รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม

(ทหาร)
64. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
65. พ.อ.พิศิษฐ กันทะใจ (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
66. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
67. พ.อ.วิวัฒน อยูศรี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
68. ร.ท.เฉลิมพล ปนพิม (แทน)ผูบังคับกองพันพัฒนาท่ี 3
69. น.อ.ชาตินนท สทานไผท ผูบังคับการกองบิน 41
70. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
71. น.ท.มาโนช ธูปแกว (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
72. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
73. นายสุวรรณ เข่ือนแกว (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
74. นายสมชาย เปยมสุข (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
75. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
76. นางปรุงจิตร ฤกษบุญศรี (แทน)สรรพกรภาค 8
77. นางธัญญา ภูสวาง (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
78. นางพิมพกมล โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
79. นางสายขวัญ เกตุคํา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย/(แทน) ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม

80. นายเขมชาติ ฉัตรแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
81. นางมนทิรา เชิดชู นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม

/82. พ.ต.อ.ณรัชตพล ...
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82. พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
83. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
84. นางปนนาถ เจริญผล ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
85. นายสุธน วิชัยรัตน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
86. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
87. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
88. นางสาวดาวสวรรค รื่นรมย (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขา

ภาคเหนือเขต 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
89. นายวรพงษ บุญเคลือบ (แทน)พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
90. นายอนวัชช ไทยขวัญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
91. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
92. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
93. นายประพันธ เงินดี (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
94. นางสาวกนกพร แสวงธรรม (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
95. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ รก.ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
96. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน)หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
97. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
98. นายอํานวย คนสะอาด (แทน)ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม
99. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
100. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
101. นายวิรัตน สุระเดช ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

102. นางฉวีวรรณ สัญญา ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
103. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
104. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
105. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
106. นายพิทักษ พลขันธ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม
107. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณจังหวัดเชียงใหม
108. นายสุวิทย ประชุม (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม

/109. นางสุธารา ...
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109. นางสุธารา ยินดีรส (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
111. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
112. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
113. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
114. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
115. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
116. นางสาวถนอมจติต ทาวแดนคํา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
117. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
118. นายสมชาย กันธะวงค (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
119. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9
120. นางสุนี บูรณพานิชพันธุ (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
121. นายอนุสรณ พรชัย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
122. นางวิลารัตน สุขใจ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
123. นายฐาปกช มีเสน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
124. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
125. นายพัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
126. นางไฝทอง ลอบศรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
127. นายสุรัช ธนูศิลป ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
128. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
129. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาเชียงใหม
130. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน)หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
131. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
132. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
133. นายมาโนช ชาวสวน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
134. นายไชยสรณ ปญญา (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
135. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม/

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
136. นายสมัย เมฆพัฒน (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
137. นายมณเฑียร หวันทอง (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
138. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
139. นายจําเนียร สีเข่ือนแกว (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
140. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3

/หนวยงานในสังกัด ...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
141. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
142. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
143. นางจารุณี พุมพวง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
144. นายนิพนธ วิชัยรัตน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
145. นางปาลิกา ปราณนปรีดา (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤษศาสตรฯ
146. นายนิพล ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
147. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง/(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
148. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
149. นายวิชัย ประทีปทรัพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
150. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
151. นางสาวปาจรีย จินดากาญจน (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
152. นางภูษณิศ ไชยมณี (แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
153. นายสุพจน พัวพุมไทย ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
154. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
155. นางสุนันทา คงพากเพียร ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
156. นางธิดา สุขสบาย (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
157. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
158. นางจีระนนท คนหาญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
159. นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
160. นายทวี รันตคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
161. นางสาวนุชนาถ มุกุละ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
162. นายภูชิชย จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
163. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
164. นางสาวก่ิงกาญจน คําเมรุ (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
165. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
166. นางเยาวภา พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
167. นางสาวรุจนจินี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม

/168. นายบุญญฤทธิ์ ...
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168. นายบุญญฤทธิ์ ใจอุน (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)

169. นายประสาร ทัศการ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
170. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
171. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน (แทน)หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
172. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
173. นายประเทือง ทรัพยเกิด (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
174. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
175. นายชูชาติ หาได (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
176. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
177. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
178. นางชนากานต สุนันทกร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
179. นายเดช อนากาศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
180. นางมีนา กิติชานนท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
181. นายพิษณุ พินิจ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34
182. นางธิติมา โรจนวัชราภิบาล (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
183. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
184. ดร.สุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
185. นางศิริเพ็ญ ผอนจตุรัส (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
186 นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
187. ผศ.ธวัชชัย พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
188. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
189. นางประนอม ทองตน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
190. นายองอาจ แกวจา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
191. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
192. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว

/หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
193. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
194. นางสุดใจ นันตารัตน (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1

เชียงใหม
195. นายแพทยวรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
196. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
197. นายนรินทร เอมกลิ่น (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
198. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
199. นายแพทยวีระวัฒน สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
200. นายวินัย ภาคชีพ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

(เชียงใหม)
กระทรวงอุตสาหกรรม
201. นางสาวจันทรรัตน ขันไชย (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
202. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
203. นายชัยยุทธ สุขเสริม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
204. นางนนทรัช ทองสถิตย (แทน)ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
205. นางฉลองขวัญ ไชยโย (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
206. นายม่ิงขวัญ มวงอยู (แทน)หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
207. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
208. พ.ญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
209. นายนันวัฒน สังขหลอ (แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
210. นายสุรนันท ศรีวิพัฒน (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)
211. ดร.อาณดา นิรันตรากุล รก.ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
ภาคเอกชน
212. นายจุลนิตย วังวิวัฒน (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
213. นายรัชพล อภิรติมัย (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
214. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
215. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
216. นายยงยุทธ คุณธรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
217. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
218. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
/219. นายสุทัน ...
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219. นายสุทัน ศิริเมืองมูล (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
220. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
221. นายประมวล ธรรมปญญา (แทน)ผูอํานวยการ สนง.ธกส.จังหวัดเชียงใหม
222. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
223. นายนิพนธ อรุณทิพยไพฑูรย ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
สํานักพระราชวัง
224. นายธีระยุทธ อินตะเสน ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
225. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
226. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
227. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
228. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเกงจังหวัดเชียงใหม จํานวน 22 ราย (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม)

2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2560 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ประธานแจงให ท่ีประชุมทราบ ขอพระคุณทุกภาคสวนในการรับ เสด็ จ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดอยางสมพระเกียรติ ในวโรกาสท่ีเสด็จมา
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมภาคเหนือ สําหรับสวนราชการท่ียังไมไดติดตั้ง
พระบรมฉายาลักษณดานหนาอาคารสํานักงานใหติดตอขอรับไฟลจากสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
แลวดําเนินการใหเรียบรอย  ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม พระองคตรัสถามกับผูอํานวยการโรงเรียน ตชด.เชียงดาว เรื่อง
การเลี้ยงไก ขอมอบใหปศุสัตวจังหวัดเชียงใหมเขาไปประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนเชียงดาวใหเรียบรอย ขอใหสํานักจัดการทัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) ติดตามเรื่องการสรางถนน
ท่ีอําเภอดอยหลอใหเรียบรอย ใหนายอําเภอกัลยาณิวัฒนาประสานเรื่องการกอสรางอนุสาวรียสมเด็จ-
พระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรใหเรียบรอย ขอใหประมงจังหวัด
เชียงใหมคิดคนวิธีการเลี้ยงปลาในฤดูหนาวมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับสารอาหารท่ีเพียงพอ
ขอใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเรงดําเนินการแกไขปญหาเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมใหเรียบรอย

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัด
เชียงใหม แนะนําตวัตอท่ีประชุม จํานวน 1 ทาน   ดังนี้

/1) นางปนนาถ...
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1) นางปนนาถ เจริญผล
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานคุณหมิง
1.3 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอยายไปดํารงตําแหนงใหม ณ จังหวัด

อ่ืน แจงตอท่ีประชุม  จํานวน 3 ทาน    ดังนี้
1) นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ

ตําแหนงเดิม พลังงานจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ผูชวยปลัดกระทรวงพลังงาน

2) นายประสาร ทัศการ
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สําหรับอุตสาหกรรมบริหารสุขภาพ
ยายไปดํารงตําแหนง ผู อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

แมฮองสอน
3) นายวิสูตร บัวชุม

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม

ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
สํานักงานนครสวรรค

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 23 หนา โดยมี
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนา
สวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 2/2560 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายนันทวัฒน

สังขหลอ) ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางตอเนื่องแตยังมีความไมแนนอนคอนขางสูง
กลุม G 3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีข้ึน ตามการฟนตัวของภาคการผลิตขณะท่ีการบริโภคยังขยายตัวได
โดยกลุมยูโร ยังมีความเปราะบางจากสถาบันการเงินท่ีออนแอ และความเสี่ยงดานการเมือง กลุม CN ปรับดี
ข้ึน จากการสงออกกลุมเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส การลงทุนเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสราง

/พ้ืนฐาน...
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พ้ืนฐาน สอดคลองกับการนําเขา ขณะท่ีภาคการผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ตามภาคอุตสาหกรรม กลุม Asia
ฟนตัวตอเนื่อง ตามการสงออกฟนตัว broad-based มากข้ึนท้ังกลุมสินคา Tech และ Non-Tech ขณะท่ี
การบริโภคทรงตัว

เศรษฐกิจไทย เติบโตใกลเคียงกับปกอนแตปจจัยขับเคลื่อนแตกตางกันเดือน
กุมภาพันธ 2560 เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องการสงออกขยายตัวเกือบทุกหมวด สอดคลองกับการ
สงออกของภูมิภาคท่ีฟนตัวตอเนื่อง การอุปโภคบริโภคขยายตัว โดยเฉพาะในหมวดสินคาคงทน จากผลของ
การเปดตัวรถรุนใหม การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ท้ังการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ พ้ืนท่ีรับอนุญาตฯ
แตการลงทุนภาคการกอสรางปรับดีข้ึนเล็กนอย การคลังแผวลงบาง แตยังชวยกระตุนเศรษฐกิจอยู รายได
เกษตรเพ่ิมข้ึน จากผลของราคาและผลผลิต ภาคบริการ ขยายตัวกระจายตัวมากข้ึน ท้ังขนสงสินคาและ
คลังสินคา ภาคการทองเท่ียวหดตัว จากนักทองเท่ียวจีนและมาเลเซียท่ีลดลงหลังพนเทศกาลตรุษจีน
อุตสาหกรรมหดตัว จากหมวดยานยนต ยาง พลาสติก และเครื่องใชไฟฟา แตหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ปรับดีข้ึนตามการสงออก

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2560 ปรับดีข้ึนจากเดือนกอน การใช
จายภาครัฐเพ่ิมข้ึน จากโครงการกอสรางระบบถนนและชลประทาน  การสงออกขยายตัว จากเพ่ิมข้ึนท้ังสิ้น
คาอิเล็กทรอนิกสไปตลาดตางประเทศ และการสงออกชายแดนสินคาอุปโภคบริโภคไปสหภาพเมียนมา และ
ผลิตภัณฑยางพาราจีนตอนใต  การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอย แตกําลังซื้อโดยรวมยังออนแอ
สะทอนใหเห็นจากยอดขายสินคาหมวดคงทนและสินคาใชในชีวิตประจําวันยังหดตัว  การลงทุนภาคเอกชน
ยังซบเซา โดยเฉพาะในภาคการกอสรางและอสังหาริมทรัพยแตการลงทุนในภาคการผลิตปรับดีข้ึน  ผลผลิต
อุตสาหกรรมหดตัวนอยลง จากการเพ่ิมข้ึนของการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและแปรรูปผลผลิตเกษตรท้ัง
ผักสดแชแข็งและอบแหง น้ําตาลทราย และการสีขาว แตการผลิตเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลหดตัว  ผลผลิต
สินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน จากออยโรงงาน มันสําปะหลัง ขาวนาปรัง และกระเทียม ชวยใหรายไดเกษตรกรเพ่ิมข้ึน
แตยังมีความเสี่ยงจากราคาสินคาเกษตรหลายชนิดยังลดลง  การทองเท่ียวชะลอลง โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจีน
ภายหลังพนชวงตรุษจีน เชนเดียวกับนักทองเท่ียวไทยท่ีชะลอลง แรงสงของเศรษฐกิจภาคเหนือในระยะ
ตอไป 3 แรงสําคัญ ไดแก การใชจายภาครัฐ ภาครัฐใหความสําคัญกับการกระจายเงินประมาณผานงบกลุม
จังหวัดมากข้ึน ประมาณ 4-5 พันลานบาทตอกลุมจังหวัด ภาคเหนือไดรับอนุมัติเงินงบประมาณรวม
15,839 ลานบาท การทองเท่ียว นาจะมีแรงสงตอเนื่องในชวงไตรมาสแรก ซึ่งเปนชวงทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวจีน และจากสํารวจความเห็นนักทองเท่ียวจีนพบวาจังหวัดเชียงใหม เปนแหลงทองเท่ียวลําดับ
ตนๆ ท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ จากขอมูลของ China National Tourism Administration ป 2559
ประเทศท่ีนักทองเท่ียวจีนใชจายมากท่ีสุด 10 อันดับแรก ไดแก ไทย ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา มัลดีฟ
อินโดนีเซีย สิงคโปร ออสเตรเลีย อิตาลี และมาเลเซีย เนื่องจากระยะทางท่ีใกลทําใหไทย ญี่ปุน และเกาหลีใต
เปนประเทศท่ีนิยมมากท่ีสุด สําหรับเมืองท่ีมีการทองเท่ียวและใชจายมากท่ีสุด 10 อันดับ ไดแก โซล
กรุงเทพฯ โตเกียว โอซากา สิงคโปร เชียงใหม ลอนดอน มอสโก นิวยอรก โรม และซิดนีย รายไดเกษตร
นาจะปรับดีข้ึนบาง โดยผลผลิตขาวนาปรังคาดวาดีข้ึนกวาปกอนท่ีประสบ ภัยแลง ซึ่งนาจะเปนปจจัยสําคัญ
ใหรายไดเกษตรเพ่ิมข้ึนได

เศรษฐกิจเชียงใหม เดือนกุมภาพันธ 2560 ปรับดีข้ึนจากเดือนกอน การใชจาย
ภาคเอกชนปรับดีข้ึน สะทอนจากภาษีมูลคาเพ่ิม และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ
ยอดจดทะเบียนรถยนตมีทิศทางดีข้ึน การลงทุนภาครัฐกลับมามีบทบาทมากข้ึนจากโครงการระบบถนนและ
ชลประทาน รวมถึงโครงการกอสรางขนาดเล็ก โดยทิศทางยังดีอยูจากเม็ดเงินของกลุมจังหวัดท่ีนาจะเบิกจายได

/ตนไตรมาส ...
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ตนไตรมาส 2 ป 60 การทองเท่ียวยังขยายตัว แมแผวลงไปบาง จากนักทองเท่ียวจีนภายหลังผานชวง
ตรุษจีน สอดคลองกับนักทองเท่ียวไทยท่ีเดินทางเขารวมกิจกรรมและประชุมสัมมนาชะลอลงไป
จากเดือนกอน การลงทุนภาคเอกชนยังไมฟนตัว โดยภาคอสังหาริมทรัพยยังซบเซา สะทอนจากการเปด
โครงการใหมๆ ลดลงจากปกอน อยางไรก็ดี พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนมีนาคม 2560
คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) รายงานภาวะการคลัง ผลการ

เบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้
1. รายงานภาวการณคลัง ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม

เดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 975.23 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 28.66 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 3.03 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เดือนกุมภาพันธ 2560
สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 758.73 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ
2559 = 696.90 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 8.87 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ
179.62 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2559 = 163.48 ลานบาท) คิดเปน
รอยละ 9.87 สวนราชการอ่ืนมีรายไดจัดเก็บ 28.64 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว
(กุมภาพันธ 2559 = 78.65 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -63.59 สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
มีรายไดจัดเก็บ 6.95 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2559 = 5.89 ลานบาท)
คิดเปนรอยละ 18.00 ดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1.29 ลานบาท ต่ํากวาเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว (กุมภาพันธ 2559 = 1.65 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -21.82

2. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
ไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 และกําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนราย
ไตรมาส ดังนี้  งบรายจายภาพรวมไตรมาสท่ี 1 สะสมรอยละ 30 ไตรมาสท่ี 2 สะสมรอยละ 52 ไตรมาส
ท่ี 3 สะสมรอยละ 73 ไตรมาสท่ี 4 สะสมรอยละ 96 งบรายจายประจําภาพรวมไตรมาสท่ี 1 สะสม
รอยละ 33 ไตรมาสท่ี 2 สะสมรอยละ 55 ไตรมาสท่ี 3 สะสมรอยละ 76 ไตรมาสท่ี 4 สะสมรอยละ 98
งบรายจายลงทุน ภาพรวมไตรมาสท่ี 1 สะสมรอยละ 19 ไตรมาสท่ี 2 สะสมรอยละ 41 ไตรมาสท่ี 3 สะสม
รอยละ 63 ไตรมาสท่ี 4 สะสมรอยละ 87 ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2560
จังหวัดเชียงใหมไดรับงบรายจายภาพรวม จํานวน 26,401.46 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน
16,228.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.47 อยูลําดับท่ี 31 ของประเทศ  แยกเปนงบรายจายประจํา
จํานวน 17,462.89 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 11,532.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.04
งบรายจายลงทุน จํานวน 8,938.57 ลานบาท  เบิกจายไปแลว จํานวน 4,695.70 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 52.53 อยูลําดับท่ี 12 ของประเทศ สําหรับผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน รายหนวยงาน ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2560 เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากมาก
ไปนอย ตามเอกสารท่ีแจกท่ีในท่ีประชุมวันนี้

3. หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนมีนาคม 2560 การบริหาร
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด

/ท่ี นร ...
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ท่ี นร 0702/ว 58 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 สรุปสาระสําคัญ คือ 1) จัดทําแผนการปฏิบัติงาน/
แผนการใชจายงบประมาณ สงสํานักงบประมาณภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 หลักเกณฑ มีความ
สอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส รายจายประจํา งบฝกอบรม ประชุม และสัมมนา
เบิกจายภายในไตรมาสท่ี 3 ไมนอยกวารอยละ 60 รายจายลงทุน กอหนี้ผูกพันแลวเสร็จภายในวันท่ี 25
เมษายน 2560 รายการท่ีมีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท  ตองเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3
การจัดสรรงบประมาณ เม่ือสํานักงบประมาณ ไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจาย
งบประมาณ ใหใชจาย/กอหนี้ผูกพันได ตั้งแตวันท่ี พ.ร.บ.งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับแลว คือ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560

4. ขาวประชาสัมพันธโครงการ ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560
ตามท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังไดมีโครงการ ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 ซึ่งเปนมาตรการ
ใหความชวยเหลือ ทางการเงินแกผูมีรายไดนอย ไดอยางตรงเปาหมาย เนื่องจากท่ีผานมายังขาดฐานขอมูล
ทําใหคนไมจนไดรับผลประโยชนเกือบทุกโครงการ สวนกลุม คนจนจริง ไดรับประโยชนนอยมาก
จึงขอประชาสัมพันธมายังประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีไมเคยลงทะเบียน และผูมีรายไดนอยท่ีเคยลงทะเบียน
เม่ือปท่ีผานมา หากตองการไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ จะตองมาลงทะเบียนใหม ในรูปแบบสมัครใจ
รูปแบบการใหสวัสดิการ ในเบื้องตนจะใหเปนบัตรสวัสดิการ สําหรับใชชําระคาใชจายในภาคการขนสงและ
นอกภาคการขนสง ไดแก คารถเมล คารถไฟ คาน้ําประปา คาไฟฟา เปนตน เพ่ือชวยเหลือแบงเบาภาระ
รายจายของผูมีรายไดนอย โดยใชสิทธิไดตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 เปนตนไป คุณสมบัติและเงื่อนไข
๑) มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป โดยตองเกิดกอนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2542 3) วางงานหรือ
มีรายไดท้ังสิ้นท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 ไมเกิน 100,000 บาท 4) ไมมีหรือมีทรัพยสินทางการเงิน ไดแก
เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ หรือถามีทรัพยสินทางการเงิน
ดังกลาว จะตองมีจํานวนรวมท้ังสิ้นไมเกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 5) ไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายหรือถาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ดังกลาว จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไข คือ 5.1 ) ท่ีอยูอาศัยท่ีเปนท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (บานพรอมท่ีดิน) กรณีอยูอาศัยอยางเดียว
บานหรือทาวเฮาส ตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน 25 ตารางวา  หองชุด ตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน 35 ตารางเมตร  กรณีเปน
ท่ีอยูอาศัยและใชประโยชนจากท่ีดิน  ท่ีดินเพ่ือการเกษตร ตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน 10 ไร  ท่ีดินเพ่ือประโยชนอ่ืน
ตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน 1 ไร 5.2) ท่ีดิน  กรณีใชประโยชนจากท่ีดิน ท่ีดินเพ่ือการเกษตร ตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน
10 ไร  ท่ีดินเพ่ือประโยชนอ่ืน ตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน 1 ไร   ยื่นลงทะเบียนไดท่ี ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย  สํานักงานคลังจังหวัดท่ัวประเทศ และสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยลงทะเบียน
ท่ีใดท่ีหนึ่งเทานั้น ลงทะเบียนตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) รายงานความกาวหนา

การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงใหม
ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 35 โครงการ งบประมาณ 396,112,400 บาท งบโครงการ 34 โครงการ เปนเงิน
386,112,400 บาท และงบประมาณคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 โครงการ
เปนเงิน 10 ลานบาท 1) การบริหารโครงการและการเบิกจาย มีสวนราชการเสนอโครงการ จํานวน 35 โครงการ

/อนุมัติแลว...
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อนุมัติแลว 34 โครงการ  คงเหลือโครงการของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 1 โครงการท่ีอยูระหวาง
การปรับรายละเอียด   จังหวัดเชียงใหมมีการจัดสรรเงินงบประมาณ  จํานวน 396,112,400 บาท ดังนี้
งบดําเนินงาน จํานวน 105,961,700 บาท เบิกจายไปแลว จํานวน 32.14 ลานบาท   งบลงทุน จํานวน
290,150,700 บาท  เบิกจายไปแลว จํานวน 187.48 ลานบาท 2) การบริหารงานงบประมาณ
กอนโอนเปลี่ยนแปลง  งบลงทุน 164 รายการ  จํานวนเงิน 290,150,700 บาท   ไมเกิน 2 ลาน จํานวน
130 รายการ เปนเงิน 158,234,500 บาท   ตั้งแต 2 ลานข้ึนไป จํานวน 34 รายการ  เปนเงิน
131,916,200 บาท   งบดําเนินงาน จํานวน 105,961,700 บาท  มีผลการกอหนี้แลว 154 รายการ
เปนเงิน 217.46 ลานบาท  ยังไมกอหนี้ 12 รายการ  เปนเงิน 15.59 ลานบาท  เงินเหลือจาย ครั้งท่ี 1
เปนเงิน 36.97 ลานบาท  จํานวน 10 โครงการ  เงินเหลือจาย ครั้งท่ี 2 เปนเงิน 6.12 ลานบาท
จํานวน 3 โครงการ   งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน 106,085700 บาท  งบลงทุน
167 รายการ 290,026,700 บาท รายการท่ียังไมกอหนี้ 12 รายการ แยกเปน 6 รายการเดิม และ
6 รายการใหม เปนเงิน 15,594,500 บาท

ผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ภาพรวมงบประมาณ จํานวน 341,275,700 บาท มีผลการเบิกจายแลว จํานวน 16,786,792.25
บาท คิดเปนรอยละ 4.92 โดยแยกตามประเภทรายจาย ไดดังนี้ 1) รายจายลงทุน จํานวน 1,766,000
บาท 2) รายจายประจํา จํานวน 13,276,098.72 บาท 3) งบรายจายอ่ืน (งบ 5 ลาน) จํานวน
1,744,693.53 บาท มีการกอหนี้ผูกพันแลว 190,438,545.91 บาท คิดเปนรอยละ 55.80 โดยแยก
ตามประเภทรายจาย ไดดังนี้ 1) รายจายลงทุน จํานวน 183,464,349.61 บาท 2) รายจายประจํา
จํานวน 6,974,196.30 บาท  คงเหลือท่ียังไมไดเบิกจายและยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 81,705,711.45 บาท
คิดเปนรอยละ 23.94 โดยแยกไดดังนี้ 1) รายจายประจําท่ียังไมไดเบิก จํานวน 36,558,604.98 บาท
2) รายจายอ่ืน (งบ 5 ลาน) ท่ียังไมไดเบิก จํานวน 3,255,306.47 บาท 3) รายจายลงทุนท่ียังไมไดกอหนี้
ผูกพัน จํานวน 41,891,800 บาท จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการเสริมสรางเอกลักษณและ
อัตลักษณฯ กิจกรรมกอสรางหอนาฬิกาเพ่ือเปนจุดสัญลักษณของ จ.แมฮองสอน งบ 5,075,800 คาดวาจะ
ลงนามในสัญญาและกอหนี้ผูกพันภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2560 2) โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมฯ
กิจกรรมจัดซื้อกลอง CCTV งบ 36,816,000 ตํารวจภูธรภาค 5 อยูระหวางเสนอผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5
ลงนามในสัญญาและคาดวาจะกอหนี้ผูกพันภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2560 มีเงินเหลือ 52,344,650.39 บาท
คิดเปนรอยละ 15.34 ดังนี้ 1) เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 8,406,650.39 บาท
2) เงินจากการยกเลิกกิจกรรม 43,938,000 บาท
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๔ คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนเมษายน 2560
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี มหายศนันท) ลักษณะ

อากาศ 7 วันขางหนา ปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา วันท่ี 30-31 มีนาคม 2560 บริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนท่ีปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตมีกําลังออนลง และมีหยอมความกดอากาศต่ํา
จากความรอนเขามาแทนท่ี วันท่ี 1-4 เมษายน 2560 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีก
ระลอกหนึ่งแผเขาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ผลกระทบ ตอภาคเหนือ วันท่ี 30-31 มีนาคม 2560
อากาศรอนในตอนกลางวัน ต่ําสุด 18-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 29-37 องศาเซลเซียส  วันท่ี 1-3 เมษายน
2560

/มีฝนฟาคะนอง ...
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มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพ้ืนท่ี และมีลมกระโชกแรงบางแหง ต่ําสุด 18-26 องศาเซลเซียส
สูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลักษณะท่ัวไป เดือนเมษายน หยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอน
จะปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางชวง กับจะมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทยและ
ประเทศไทย มีอากาศรอนอบอาว กับมีอากาศรอนจัดบางพ้ืนท่ี อุณหภูมิสูงสุด 40-43 องศาเซลเซียส
โดยจะมีพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหลายพ้ืนท่ี คาดวาปริมาณฝนสวนใหญจะสูงกวาคาปกติ
เล็กนอยและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย ขอควรระวัง มีโอกาสสูงเกิดพายุฤดูรอน กอใหเกิด
ความเสียหายตออาคารบานเรือน และสวนไรนาได ปริมาณน้ําฝนท่ีตกอาจจะไมเพียงพอตอการอุปโภคและ
บริโภค รวมท้ังการใชน้ําทางเกษตรกรรม จึงควรวางแผนการใชน้ําใหไดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแลง
ซ้ําซาก ในบางชวงอากาศจะแหงมากเอ้ืออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาได จึงขอใหระมัดระวังการใช
เชื้อเพลิงในการทํากิจกรรมตางๆ ภาคเหนือ มีฟาหลัวและอากาศรอนในตอนกลางวัน ในบางชวงอาจมี
อากาศรอนจดัอุณหภูมิสูงสุด 40-43 องศาเซลเซียส มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพ้ืนท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหวางวันท่ี 3 – 27 มีนาคม 2560 โอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวง
มี 3 ชวง ไดแก  วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2560 อิทธิพลของมวลอากาศเย็น ลมพัดสอบ ภาคเหนือตอนลาง
วันท่ี 16 – 20 มีนาคม 2560 อิทธิพลของมวลอากาศเย็น คลื่นกระแสลมตะวันตก ลมพัดสอบ ภาคเหนือ
ตอนลาง  วันท่ี 26 – 29 มีนาคม 2560 อิทธิพลของมวลอากาศเย็น คลื่นกระแสลมตะวันตก ลมพัดสอบ
ภาคเหนือตอนลาง  ผลการปฏิบัติการฝนหลวง หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม ข้ึนปฏิบัติการ
ทําฝน จํานวน 6 วัน มีฝนจากการปฏิบัติการ จํานวน 4 วัน คิดเปนรอยละ 67 ผลจากการปฏิบัติการพบวา
มีฝนตกเล็กนอยบริเวณพิกัดการปฏิบัติการฝนหลวง และเนื่องจากวิกฤตคา PM10 เกินคามาตรฐานแตสภาพ
อากาศไมมีโอกาสทําฝนหลวง จึงใหการคัดแปรสภาพอากาศ เทคนิคการสลาย Inversion ดวยน้ําแข็งแหง
จํานวน 7 วัน บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง (อ.เมือง  อ.แมเมาะ) 6 วัน  จังหวัดแมฮองสอน (อ.เมือง) 1 วัน
หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจงัหวดัพิษณุโลกข้ึนปฏบิตัทํิาฝนเมฆเยน็ดวยเครือ่งบนิ Super King Air เ พ  ื่อเพ่ิมฝน
และยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ จํานวน 10 วัน มีฝนตกจํานวน 10 วัน คิดเปนรอยละ 100 จากการติดตาม
และประเมินผล พบวามีฝนตกเล็กนอย-ปานกลาง และไมพบลูกเห็บตกจากกลุมเปาหมายท่ีปฏิบัติการทําฝน
เมฆฝน  สามารถทําฝนชวยเหลือพ้ืนท่ี 9 จังหวัด 23 อําเภอ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม
(อ.อมกอย  อ.ดอยเตา) จังหวัดแพร (อ.วังชิ้น อ.ลอง อ.รองกวาง) จังหวัดกําแพงเพชร (อ.ปางศิลา-ทอง
อ.คลองลาน) จังหวัดตาก (อ.บานตาก) จังหวัดสุโขทัย (อ.เมืองสุโขทัย อ.ศรีสําโรง) จังหวัดพิจิตร (อ.บางมูล
นาก) จังหวัดเพชรบูรณ (อ.วังโปง อ.เมืองเพชรบูรณ อ.หนองไผ อ.น้ําหนาว อ.บึงสามพัน อ.หลมสัก อ.เขาคอ
อ.ชนแดน  อ.วิเชียรบุรี) จังหวัดลําปาง (อ.เมืองลําปาง อ.แมเมาะ) จังหวัดแมฮองสอน (อ.เมืองแมฮองสอน)
และปฏิบัติการทําฝนเมฆเย็นชวยเหลือบริเวณใกลเคียงในพ้ืนท่ีภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 5 จังหวัด 12 อําเภอ ไดแก จังหวัดหนองบัวลําภู (อ.ศรีบุญเรือง) จังหวัดชัยภูมิ (อ.เกษตรสมบูรณ
อ.คอนสาร) จังหวัดเลย (อ.ภูกระดึง อ.ดานซาย) จังหวัดลพบุรี (อ.โคกเจริญ) จังหวัดนครสวรรค (อ.แมวงก
อ.หนองบัว อ.เมืองนครสวรรค อ.ชุมแสง อ.ลาดยาว อ.ไพศาล)ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

/3.6 แผนดําเนินงาน ...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๑๖ -

3.6 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2560

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายชานนท   คําทอง) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหมไดมีการประชุมคณะทํางานศูนย
อํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม
2560 นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวถึง จากสถิติปนี้จุด Hotspot ท่ีเกิด
มากกวาปท่ีแลวถึงสามเทาโดยเฉลี่ย ซึ่งไดปรับแผนการเดินลาดตระเวนรวมหนวยงานปาไม และการคาดการ
พ้ืนท่ีท่ียังไมเกิดมา 2 - 3 ป ใหประเมินสถานการณการสะสมเชื้อเพลิงไวมาก ขอใหทุกหนวยประเมินในพ้ืนท่ี
เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2560 การประชุมครั้งท่ี 12 ไดมีขอสั่งการจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเนน
การบูรณาการการทํางานในทุกอําเภอใหมีประสิทธิภาพการแบงชุดลาดตระเวนชัดเจนโดยใหนายอําเภอ
กําหนด และตองมีการติดตามสถานการณในพ้ืนท่ีอําเภออยางสมํ่าเสมอ การดับไฟใหเจาหนาท่ี ทําการตรวจ
เชื้อเพลิงจนกระท่ังดับสนิท เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2560 นายพุฒิพงศ ศิริมาตย  รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ไดมีขอสั่งการใหอําเภอสํารวจขอมูลท่ีเสี่ยงในการเกิดไฟของแตละอําเภอ รวมวิเคราะหกับ
หนวยงานในพ้ืนท่ี ผูนําชุมชน และชาวบาน โดยเนนท่ียังไมเกิดจุดความรอน Hotspot ในพ้ืนท่ีในชวง 2-5 ป
ท่ีผานมา ใหอําเภอยอขนาดพ้ืนท่ี โดยการจัดชุดในระดับตําบลซึ่งชุดลาดตระเวนจะตองมี ปลัด/กํานัน
เปนหัวหนาชุด โดยบูรณาการรวมกับทุกหนวยงาน สํารวจกําลังพลสนับสนุนวามีหนวยใดบางและมีกําพล
ก่ีนาย ในระดับหมูบานใหผูใหญบานจัดชุดลาดตระเวน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีหมูบานของตนเอง และไดเนนย้ํา
การบูรณาการทํางานทุกหนวยงานในพ้ืนท่ี การแบงชุดลาดตระเวนและชุดดับไฟใหชัดเจน จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการรับมือ และอาจจะตองมีการสับเปลี่ยนกําลังในบางจุด การดําเนินการตระเวนทาง
อากาศและกําหนดจุดพิกัดบริเวณท่ีเกิดไฟปาเพ่ือจัดเจาหนาเขาไปดําเนินการ เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560
ไดมีการบินตรวจสถานการณไฟปาพ้ืนท่ีอําเภอแมวาง อําเภอจอมทอง เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 บิน
ลาดตระเวนพ้ืนท่ีอุทยานดอยสุเทพ – ปุยและลาดตระเวนของเจาหนาท่ีรวมฯ ภาคพ้ืนดินดวย ไดมีการ
ดําเนินการลาดตระเวนภาคพ้ืนท่ีดินในรูปแบบบูรณาการ และในเดือนมีนาคม จังหวัดเชียงใหมดับไฟไปแลว
939 ครั้ง

สถานการณหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม วันท่ี 29 มีนาคม 2560 จุด
ความรอนสะสม รายอําเภอ ชวง 60 วัน หามเผา จํานวน 533 จุด สูงสุดท่ีอําเภอเชียงดาว 84 จุด คาฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM10) ชวง 60 วัน หามเผา ตั้งแตวันท่ี 20 กุมภาพันธ ถึง 20 มีนาคม 2560 สูงสุด
เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560 คาฝุนละออง 153 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ความรอนสะสมประเภท
การใชประโยชนท่ีดิน ชวง 60 วัน หามเผาระหวางวันท่ี 20กุมภาพันธ – 22 มีนาคม 2560 เกิดในปา
อนุรักษ 273 จุด ปาสงวนแหงชาติ 172 จุด ชุมชนและอ่ืนๆ 49 จุด พ้ืนท่ีริมทางหลวง 26 จุด พ้ืนท่ีเกษตร
6 จุด และเขต สปก. 7 จุด พ้ืนท่ีเผาไหมจังหวัดเชียงใหม ขอมูลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-8 บันทึก
ขอมูล ระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 12 มีนาคม 2560 พ้ืนท่ีเผาไหม ปาอนุรักษ 57,923 ไร ปาสงวน
แหงชาติ 161,583 ไร เขต สปก. 9,738 ไร พ้ืนท่ีเกษตร 2,361 ไร ชุมชนและอ่ืนๆ 7,133 ไร พ้ืนท่ี
ริมทางหลวง (250 เมตร) 7,653 ไร รวมท้ังหมด 246,391 ไร
มติท่ีประชุม รับทราบ
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3.7 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร

ลิ่มเจริญ) การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหาภัยแลง ป 2560 กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ ภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2560
โดยเนนประชาสัมพันธสรางการรับรูและความเขาใจกับประชาชนท้ังในภาพรวม และในพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง ใหตระหนักถึงสถานการณและทราบขอมูลปริมาณน้ํา รวมถึงมาตรการการบริหาร
จัดการน้ําท่ีกําลังจะดําเนินการ โดยเนนใหประชาชนสามารถเขาใจไดโดยงาย และรับทราบไดอยางท่ัวถึง
รณรงคและสงเสริมใหประชาชน มีสวนรวมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ําและใชน้ํา เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคอยางประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังพิจารณาในการสรางความเขาถึงแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตร โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการน้ําและการ
เชื่อมโยงกับตลาด โดยอาจเชิญภาคเอกชน ปราชญชาวบาน หรือเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จแลวมารวม
ดําเนินการใหความรูแกเกษตรกร เชน การจูงใจเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชท่ีใชน้ํานอย
การสนับสนุนสงเสริมการหารายไดเสริม หรือแนวทางการประกอบอาชีพอ่ืนและการดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับสถานการณน้ําแลงในอนาคต กําหนดมาตรการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมท่ีพบบอยในชวงฤดูแลง เชน กรณีการลักขโมยเครื่องสูบน้ํา และเครื่องมือทางการ
เกษตรของประชาชนผูประสบภัยแลง เปนตน เพ่ือลดการซ้ําเติมปญหาความเดือดรอนของประชาชน เตรียม
ความพรอมในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน โดยการปองกันควบคุมโรคท่ีมักเกิดระบาดในชวงฤดูแลง เชน
อหิวาตกโรค โรคอุจจาระรวง และโรคอาหารเปนพิษ เปนตน พรอมท้ังเตรียมความพรอมในการจัดหาแหลง
น้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคสําหรับบริการประชาชนและใหความรูในการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมและถูก
สุขอนามัยกับประชาชน เพ่ือปองกันการเกิดโรคระบาดในชวงฤดูแลง การดําเนินการปองกันภัยแลงจังหวัด
เชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดมอบกระสอบทราย จํานวน
7,000 ใบ  ไดแก อ.จอมทอง 3,000 ใบ อ.แมอาย 1,000 ใบ อ.ฝาง 1,000 ใบ สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง 1,000 ใบ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม สาขาเชียงดาว 1,000 ใบ จัดการประชุมเชิงปองกันยับยั้งฯ เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560
เพ่ือพิจารณาขุดลอกเปดทางน้ํา ทําฝายชะลอน้ํา ก้ันน้ํา โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหใชเงินทดรองในเชิง
ปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10 ลานบาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวนท้ังสิ้น 15 อําเภอแยกเปน
โครงการจัดทําฝายชะลอน้ําไดแกอําเภอจอมทอง ดอยหลอ อมกอย แมแจม  แมแตง เชียงดาว พราว
เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แมอาย สันกําแพง ดอยสะเก็ด และอําเภอเมืองเชียงใหม และโครงการ
ขุดลอกลําเหมือง ไดแก อําเภอสันปาตอง แจงใหอําเภอการดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรการการดําเนินการของอําเภอ การลดความเสี่ยงจากภัยแลง ทบทวน
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงของอําเภอใหสอดรับกับแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด จัดเตรียมกําลังคน สํารวจวัสดุ อุปกรณ รถยนตบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องมือ
เครื่องใชในการบรรเทาความเดือดรอนจากภัยแลงไวใหพรอมใชการไดทันที พรอมท้ังประสานความรวมมือ
กับหนวยงานตางๆ ท้ังสวนราชการ หนวยงานทหาร ภาคเอกชน องคกรสาธารณกุศล ในการสนับสนุน
ทรัพยากร และปรับแผนการเผชิญเหตุของอําเภอใหสอดคลองกับสถานการณ ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีโดยกําหนด

/ภารกิจพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๑๘ -

ภารกิจพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และแบงมอบหนวยงานรับผิดชอบใหชัดเจน ติดตาม เฝาระวังสถานการณน้ําท้ังใน
เขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิเชน กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เพ่ือใชขอมูลทางวิทยาศาสตร และขอมูลทางวิชาการ
เปนกรอบในการปฏิบัติใหเกิดความแมนยํา ในการบูรณาการรวมกันอยางใกลชิด ใหอําเภอและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจและปรับปรุงขอมูลหมูบานชุมชนท่ีมีความเสี่ยงตอการประสบปญหาภัยแลง
ตลอดจนสํารวจภาชนะเก็บกักน้ํากลางท่ีอยูในสภาพใชการไดและจัดทําแผนการแจกจายน้ํา โดยกําหนดจุด
แจกจายน้ํากลางเพ่ือการอุปโภคบริโภค ณ สถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดในแตละหมูบาน/ชุมชน
พรอมท้ังใหขอมูลขาวสาร การแจงเตือน ตลอดจนคําแนะนําในการปฏิบัติแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ีอยาง
ตอเนื่อง สํารวจตรวจสอบสภาพท่ัวไป การใชประโยชนของแหลงน้ํา ท้ังแหลงน้ํากักเก็บเดิมและแหลงน้ําใหม
ท่ีมีการดําเนินการโดยงบประมาณของหนวยงานตางๆ โดยจัดทําบัญชีแหลงน้ําแยกเปนรายอําเภอ ตําบล
หมูบาน ใหครอบคลุม และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงของจังหวัด รณรงคและ
สงเสริมใหประชาชน มีสวนรวมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ําและใชน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอยาง
ประหยัด ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ รวมถึงประชาสัมพันธสรางการรับรู  และความเขาใจกับประชาชน
ใหทราบถึงขอมูลสถานการณน้ําในพ้ืนท่ี รวมถึงมาตรการการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐท่ีกําลังจะ
ดําเนินการ โดยเนนใหสามารถเขาใจไดงาย และรับทราบไดอยางท่ัวถึง บรูณาการหนวยงานระดับพ้ืนท่ี
ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนเตรียมความพรอมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแลงดานการเกษตร
ป 2559/60 ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 ท้ังในเรื่องแผนการจัดสรรน้ํา
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ตลอดจนมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาความสอดคลองกับปริมาณ
น้ําตนทุน และความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ประชาสัมพันธ สรางความรับรูใหขอมูลขาวสารเขาถึงประชาชน
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ใหฝายทองถ่ิน และทองท่ีลงพ้ืนท่ีใหความรูกับเกษตรกรอยางใกลชิด
เพ่ือใหเกษตรกรสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และพฤติกรรมการเพาะปลูกใหสามารถชวยเหลือตัวเองได
ดานการรักษาความสงบเรียบรอย โดยกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีพบบอยในชวง
ฤดูแลง เชน กรณีการลักขโมยเครื่องสูบน้ํา และเครื่องมือทางการเกษตรของประชาชนผูประสบภัยแลง
เปนตน เพ่ือลดการซ้ําเติมปญหาความเดือดรอนของประชาชน ดานการแพทยและสาธารณสุข เตรียมความ
พรอมในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน โดยการปองกันควบคุมโรคท่ีมักเกิดการระบาดในชวงฤดูแลง เชน
อหิวาตกโรค โรคอุจจาระรวงและโรคอาหารเปนพิษ เปนตน พรอมท้ังเตรียมความพรอมในการจัดหาแหลงน้ํา
สะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคสําหรับบริการประชาชน และใหความรูในการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมและ
ถูกสุขอนามัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ใหความสําคัญในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคเปนอันดับแรก โดยหาวิธีการเพ่ิมปริมาณน้ําในแหลงกักเก็บน้ําสําคัญท่ีประชาชนใชประโยชน เชน
การสูบน้ําจากแหลงน้ําหนึ่งไปยังอีกแหลงน้ําหนึ่งท่ีจะสามารถใชประโยชนไดมากกวา และตรงตามความ
ตองการของประชาชน โดยเฉพาะแหลงน้ําเพ่ือการผลิตน้ําประปา ใหฝายปกครองรวมกับฝายทหารในพ้ืนท่ี
สอดสอง ทําความเขาใจ และใหความชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาความเดือดรอน โดยเฉพาะกรณี
ขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร ตลอดจนระมัดระวังอยาใหเกิดปญหา
ความขัดแยงจากกรณีการแยงชิงน้ําหรือการนําประเด็นการขาดแคลนน้ํามาใชจัดตั้งกลุมมวลชนเพ่ือสราง
สถานการณความขัดแยงโดยเด็ดขาด พิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลงตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 รวมท้ัง
หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนดอยางเครงครัด โดยใหดําเนินการอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง เปนธรรม และใหคํานึงถึง
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เหตุผล สภาพความเปนจริง ประโยชนของทางราชการ ความโปรงใส และพรอมรับการตรวจสอบ โดยขอมูล
จํานวนราษฎรและครัวเรือนท่ีประสบภัยแลง ใหรายงานตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะครัวเรือนท่ีประสบ
ปญหาความเดือดรอนเทานั้นและขอมูลพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับความเสียหายแลว และคาดวาจะเสียหาย
ใหประสานขอมูลกับสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยใชขอมูลของสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนหลัก

ขอสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม
2560 ประเด็นไฟปาและหมอกควัน  ใหผูวาราชการจังหวัด 9 จังหวัด ภาคเหนือ แบงพ้ืนท่ี แบงเครื่องมือ
และแบงกําลังพล สําหรับปฏิบัติการในพ้ืนท่ีใหชัดเจน เชน ปาสงวน ปาอนุรักษ มอบหมายหนวยปฏิบัติ
ในพ้ืนท่ีของกรมปาไม กรมอุทยานฯ เปนหนวยรับผิดชอบหลัก สําหรับเขตชุมชน/หมูบาน พ้ืนท่ีการเกษตร
ใหมอบหมายฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด เปนหนวย
รับผิดชอบหลัก พ้ืนท่ีริมทางหลวง มอบหมายหนวยงานในพ้ืนท่ีของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
เปนหนวยรับผิดชอบหลัก นอกจากการแบงหนวยรับผิดชอบพ้ืนท่ีหลักแลว ใหมอบหนวยท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ
คอยสนับสนุนหนวยหลัก ในแตละพ้ืนท่ีโดยพิจารณาความเหมาะสมระหวางพ้ืนท่ีการปฏิบัติกับเครื่องมือ
อุปกรณ และทักษะความถนัดของบุคลากรหนวยสนับสนุนท่ีเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีดวย ใหผูวาราชการจังหวัด
นายอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําความเขาใจประชาชนในเขตปกครองโดยการออกอากาศทางสื่อ
ตางๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย เพ่ือสื่อสารมาตรการตางๆ ของภาครัฐ เชน ประกาศชวงเวลาหามเผา ความผิด
ทางกฎหมาย โดยในพ้ืนท่ีท่ีมีกลุมชาติพันธุตางๆ ควรมีการสื่อสารภาษาของกลุมนั้นๆ ดวย เม่ือคาฝุนละออง
เกินคามาตรฐาน ใหเรงปฏิบัติการลดฝุนละออง เชน การฉีดพนละอองน้ํา การแจกหนากากอนามัย เปนตน
ประเด็นภัยแลง ใหผูวาราชการจังหวัดหารือรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เชน กรมชลประทาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการเตรียมรับมือกอนเกิดภัยแลงในพ้ืนท่ี โดยกําหนดพ้ืนท่ีจัดทําแหลง
น้ําขนาดเล็ก สําหรับกักเก็บน้ํา เชน หลุมขนมครก หรือฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก เปนตน เนื่องจากอาจเกิด
พายุฤดูรอนในชวงนี้ สรางความเสียหายตอบานเรือนประชาชนไดเปนจํานวนมาก หากงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของไมเพียงพอ ใหเสนอเรื่องผาน
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ สื่อสารทําความเขาใจ
กับผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีในเรื่องการแบงปนน้ํา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมักจะเกิดปญหาดังกลาว หรือประเมิน
สถานการณแลว มีความเสี่ยง โดยใหเปดเวทีเพ่ือพูดคุยทําความเขาใจกัน และหาวิธีแกไขปญหารวมกัน และ
อาจตั้งผูแทนชุมชน หมูบาน เพ่ือเปนกรรมการบริหารจัดการน้ํารวมกัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล ) แผนการ

บริหารจัดการน้ําในฤดูแลง ป 2559/60 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน อําเภอแรกท่ีเกิดภัย คือ อําเภอ
ดอยเตา เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 โดยมีกําหนดระยะเวลาการใหความชวยเหลือฯ ไมเกิน 3 เดือน
นับตั้งแตวันท่ีเกิดภัย สิ้นสุดวันท่ี 3 มีนาคม 2559 และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหมขยายระยะเวลาการใหความชวยเหลือฯ 3 ครั้ง วันท่ี 30 เมษายน 2559 วันท่ี 31 พฤษภาคม
2559 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 อําเภอท่ีไมมีสถานการณภัยแลงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และไมไดประกาศ
เปนเขตภัยพิบัติฯ มี 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม แมออน สารภี และหางดง ปริมาณน้ําเข่ือนขนาดใหญ
ในเขตจังหวัดเชียงใหม ปริมาณน้ําในเข่ือนแมงัดสมบูรณชล 125.548 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ 47.39
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ของความจุอาง ปริมาณน้ําในเข่ือนแมกวงอุดมธารา 59.421 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 22.59 ของความ
จุอาง ปริมาณอางเก็บน้ําขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม จํานวน 12 แหง มีน้ํานอยกวารอยละ 50
จํานวน 5 แหง คือ อางเก็บน้ําแมจอกหลวง  อางเก็บน้ําแมโกน อางเก็บน้ําหวยมะนาว อางเก็บน้ําโปงจอ
และอางเก็บน้ําแมตูบ แนวทางการบริหารจัดการน้ําเข่ือนแมงัดสมบูรณชล น้ําใชในการเข่ือนแมงัด เม่ือวันท่ี
1 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 160 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 60 แบงเปนใชในพ้ืนท่ีโครงการแมแฝก-แม
งัด 50 ลาน ลบ.ม. น้ําใชในพ้ืนท่ีลุมน้ําปง 78 ลาน ลบ.ม. ใชสนับสนุนชวงวิกฤตและสํารองไวใชกรณีฝนท้ิง
ชวง 32 ลาน ลบ.ม. แผนการใชเครื่องสูบน้ําเพ่ือชวยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง และอุปโภค บริโภค
ป 2559/60 สวนเครื่องจักรกล สํานักงานชลประทานท่ี 1 มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 84 เครื่อง  โครงการ
ชลประทานเชียงใหม มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 76 เครื่อง การติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีชลประทาน สํานักงานชลประทานท่ี 1 สูบน้ําจากบอน้ําสาธารณะเขาลําเหมืองธรรมชาติ
บานมวงพ่ีนอง หมูท่ี 4 ต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง  สูบน้ําจากบอน้ําพระเจาทองทิพยเขาลําเหมืองธรรมชาติ
หมูท่ี 6 ต.บานกลาง อ.สันปาตอง สูบน้ําจากคลอง 23 ซายเขาระบบสงน้ํา เพ่ือลดเวลาการอัดน้ําเขาปากทอ
ต.ทุงตอม อ.สันปาตอง  สูบน้ําจากคลองสายใหญแมแตงเขาทางบานแหวน อ.หางดง  สูบน้ําจากอางเก็บน้ํา
แมหยวก เขาคูเมือง ประปาสถานีอุโมงค โรงสูบน้ําอุทยานราชพฤกษ เริ่มวันท่ี 28 มีนาคม – 4 เมษายน
2560 ปริมาณน้ําท่ีสูบประมาณ 200,000 ลบ.ม.

ประชาสัมพันธขอความรวมมือหนวยงาน อําเภอ แจงผูใชน้ําทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี
ในความดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรขอใหพักการทํานาปรังเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีอยางเด็ดขาด เพราะมีความ
เสี่ยงในการท่ีจะขาดน้ําในการเพาะปลูก และราคาท่ีจะตกต่ําเนื่องจากมีการปลูกขาวมากกวาความตองการ
ของตลาด  ซึ่งในขณะนี้ภาพรวมของประเทศมีการปลูกขาวนาปรังเกินกวาท่ีกําหนดไวแลวประมาณ 5 ลาน
กวาไร
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 การเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560
หัวหน าสํานักงานปองกันและบรร เทาสาธารณภัยจั งห วัด เ ชียงใหม

(นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ) การเตรียมการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560
ชื่อในการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” ชวงการรณรงคและเสริมสรางวินัย 10 มีนาคม 2560
ถึงวันท่ี 10 เมษายน 2560 และดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงวันท่ี 17 เมษายน 2560 ชวงควบคุม
เขมขน ระหวางวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2560 เปาหมายการดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน
ผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit) ลดลงใหเหลือนอยท่ีสุด โดยใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดวยตนเอง มาตรการการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก
1) มาตรการดานกายภาพ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับถนน ดําเนินการตรวจสอบลักษณะกายภาพ
ปรับปรุงซอมแซมถนนใหมีความปลอดภัยในการสัญจร ปรับปรุงสภาพแวดลอมขางทางเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัย
ในการขับข่ี สํารวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย และปรับปรุงแกไขใหมีความปลอดภัย สํารวจบริเวณท่ีมีการกอสราง
และเรงดําเนินการใหแลวเสร็จกอนชวงเทศกาลสงกรานต 2560 รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟฟา
สองสวางปายเตือนใหมีความเหมาะสม ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสํารวจจุดตัดทางรถไฟ ท้ังจุดท่ีไดรับอนุญาต
และ ไมไดรับอนุญาต และแกไขปญหาใหเกิดความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 2) มาตรการดาน
ยานพาหนะ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะใหถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กําหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือกํากับควบคุมดูแลยานพาหนtโดยใหเนนการควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ

/และรถ ...
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และรถโดยสารไมประจําทาง ขอความรวมมือกลุมผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกใหหยุดประกอบกิจการ
หรือหลีกเลี่ยงการใชรถบรรทุกในชวงเทศกาลสงกรานต ๒๕๖๐ ประชาสัมพันธใหประชาชนเตรียมความ
พรอมของยานพาหนะ โดยการตรวจสภาพรถกอนออกเดินทาง 3) มาตรการดานการสัญจร ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีถนนปลอดภัยในพ้ืนท่ี “1 ทองถ่ิน 1 ถนน ปลอดภัย” ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
พิจารณากําหนดมาตรการ แนวทางในการดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ
รวมถึงการกําหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในการปลอย โคมลอย เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติภัยท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการปลอยโคมลอย โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีรอบทาอากาศยาน ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กําหนดมาตรการองคกรและบทลงโทษ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการใชรถใชถนน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหรับทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ใหมีการจัดตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกกรณีเกิด
อุบัติเหตุใหญในพ้ืนท่ี เพ่ือหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ีแทจริงและกําหนดมาตรการ แนวทางแกไขไมใหเกิด
อุบัติเหตุซ้ําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวกดานการจราจรแกประชาชนผูใชรถใชถนน และ
สนับสนุนเจาหนาท่ีและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติ รวมท้ังจัดจุดพักรถจุดบริการใหเพียงพอท้ังนี้การจัดตั้งจุด
บริการจุดพักรถ ควรตั้งในถนนท่ีมีคนใชเสนทางสัญจรจํานวนมาก ใหประชาสัมพันธเก่ียวกับมาตรการท่ีจะ
ดําเนินการ สถานการณการเกิดอุบัติเหตุ และสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย รวมท้ังประชาสัมพันธใหผูขับ
ข่ีเปดไฟหนารถขณะขับข่ี เพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นแกผูขับข่ีและผูใชถนน ผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง
ใหอําเภอจัดกิจกรรมทางศาสนา “1 อําเภอ 1 ลานกิจกรรม” อาทิ การทําบุญตักบาตรหรือการจัดกิจกรรม
ของแตละศาสนา และประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมกิจกรรม เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุใน
พ้ืนท่ี 4) มาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย มาตรการหลักดานการบังคับใชกฎหมายใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง โดยเนนการลดพฤติกรรมเสี่ยงหลัก
ท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก เมาสุราแลวขับข่ียานพาหนะ และขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด เปนตน
ใหมีการบังคับใชคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแกไขปญหาอันเกิด
จากการขับข่ียานพาหนะ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีออกมาภายหลังและมีผลบังคับใช
กอนชวงเทศกาลสงกรานต ๒๕๖๐ อยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง ใหจัดตั้งจุดตรวจใหสอดคลองกับ
สถานการณการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี โดยใหเพ่ิมความเขมขนการจัดตั้งจุดตรวจในชวงเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ใหกําหนดพ้ืนท่ีเลนน้ําสงกรานตท่ีมีความปลอดภัยและปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (Zoning) และกําหนดวิธีเลนน้ําสงกรานตตามวิถีไทย มาตรการเสริมดานการบังคับใช
กฎหมาย ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเปนเจาภาพหลักบูรณาการการดําเนินงาน
รวมกับทุกภาคสวน ท้ังฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร และภาคเอกชน ในลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนท่ีตั้ง (Area
Approach) โดยนําแนวทาง “ประชารัฐ” มาใชเปนกลไกในการควบคุมปจจัยเสี่ยง และเฝาระวัง กํากับ
ปองปรามผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนท่ี โดยใหจัดตั้ง “ดานชุมชน” เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงในพ้ืนท่ี 5) มาตรการ
ดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมความพรอมดานการตอบสนองหลัง
การเกิดอุบัติเหตุ ท้ังยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณกูชีพกูภัย บุคลากร เจาหนาท่ี และระบบสื่อสาร
เพ่ือชวยเหลือผูประสบเหตุไดทันทวงที ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดเชียงใหม บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย จํากัด สาขาเชียงใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหความชวยเหลือและเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุ และประชาสัมพันธระบบการชวยเหลือตางๆ ท่ีผูประสบเหตุ
ควรจะไดรับ รวมท้ังประชาสัมพันธใหผูขับข่ียานพาหนะ ทําประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกันภัย พ.ร.บ.)
มติท่ีประชุม รับทราบ
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3.10 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมีนาคม 2560
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายทอง พันทอง) สถานการณ

โรคอาหารเปนพิษจังหวัดเชียงใหม เดือนมกราคม – มีนาคม  มีผูปวย 1,234 ราย สวนใหญพบในกลุมอายุ
15 – 24 ป มักพบการระบาดใน สถานศึกษา การจัดเลี้ยงในชุมชน การจัดอาหารเหมา วัด สาเหตุความเสี่ยง
สวนใหญเกิดจากเชื้อแบคทีเรียปนเปอนในอาหาร ไดแก อาหารปรุงท้ิงไวนาน อาหารบริจาคอาหารคางม้ือ
เชื้อแบคทีเรียท่ีพบ เชน salmonella,shigella บิดไมมีตัว ทําใหมีอาการรุนแรงถึงข้ันช็อคได ประเด็นขอ
ความรวมมือ สื่อสารใหแก ประชาชน ใหเลือกรับประทานอาหารท่ี ปรุงสุกใหม รอน สะอาด กินรอน ชอน
กลาง ลางมือ โรงเรียน ผูประกอบการอาหาร ประกอบอาหารท่ีปลอดภัย เขมงวดการเลือกวัตถุดิบข้ันตอน/
วิธีการปรุง ถูกสุขลักษณะ มีเหตุการณ อาหารเปนพิษ แจง รพสต สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทันที
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.11 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม
2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การดําเนินการรับ
เรื่องรองเรียนรองทุกขประจําเดือนมีนาคม 2560 ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2560 มีประชาชน
ยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกชองทาง จํานวน 238 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 116 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 47 และอยูในระหวางการดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริง
และแกไขปญหา จํานวน 132 เรื่อง  คิดเปนรอยละ 53 โดยจําแนกประเภทเรื่องรองเรียนฯ ประจําเดือน
มีนาคม 2560 ไดดังนี้  เรื่องเดือดรอนท่ัวไป จํานวน 76 เรื่อง ยุติแลว จํานวน 30 เรื่อง แจงเบาะแสการ
กระทําความผิด จํานวน 11 เรื่อง ยุติแลว จํานวน 2 เรื่อง   รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
จํานวน 49 เรื่อง ยุติแลว จํานวน 11 เรื่อง  ขอความชวยเหลือ จํานวน 13 เรื่อง ยุติแลว จํานวน 1 เรื่อง
ปญหาท่ีดิน จํานวน 24 เรื่อง ยุติแลว จํานวน 7 เรื่อง  ปญหาหนี้ จํานวน 9 เรื่อง ยุติแลว จํานวน 3 เรื่อง
ขอขอมูล ขอคําปรึกษาด านกฎหมาย และอ่ืนๆ จํานวน 66 เรื่ อง ยุติแลว  จํานวน 62 เรื่อง
เม่ือพิจารณาสถิติเรื่องรองเรียน รองทุกขหวงเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ของศูนยดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม ท่ีผานมาพบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่องรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 184
เรื่องตอเดือน โดยประเภทเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป
รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ และปญหาท่ีดิน ไมนับรวมประเภทการขอขอมูล ขอคําปรึกษาดาน
กฎหมาย

สถิติจํานวนผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวมประจําเดือนมีนาคม 2560 ในเดือน
มีนาคม 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 7,576 ราย โดยมีผูมาใชบริการชําระคาไฟฟา
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาน้ําประปา และชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต งานสงเสริมธุรกิจ
ประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.12 รายงานสถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางภูษณิศ  ไชยมณี) สถานการณ

การผลิตป 2559/60 หอมแดง พ้ืนท่ีเพาะปลูก 8,969 ไร ผลผลิตรวม 19,850 ตัน เก็บเก่ียวแลวรอยละ
40 แหลงผลิต อ.แมแจม ไชยปราการ จอมทอง ฮอด และดอยเตา ราคาท่ีเกษตรกรขายได  สดคละ 11 –

/13 บาท/กก. ...
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13 บาท/กก. แหงคละ 23 – 24 บาท/กก. มัดจุกคละ 25-35 บาท/กก. กระเทียม พ้ืนท่ีเพาะปลูก
24,286 ไร ผลผลิตรวม 78,760 ตัน เก็บเก่ียวแลวรอยละ 80 แหลงผลิต อ.สะเมิง แมแตง เชียงดาว
เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และแมอาย ราคาท่ีเกษตรกรขายได สดคละ 22-25 บาท/กก. แหงคละ 70-75
บาท/กก. มัดจุกคละ 70-75 บาท/กก. หอมหัวใหญ พ้ืนท่ีการเพาะปลูก 6,482 ไร ผลผลิตรวม 31,198
ตัน เก็บเก่ียวแลวรอยละ 85 แหลงผลิต อ.ฝาง และพราว  ราคาท่ีเกษตรกรขายได เบอร 0-1 ราคา15
บาท/กก. เบอร 2 ราคา 10 บาท/กก. เบอร 3 ราคา 7 บาท/กก. เบอร 4 ราคา 4-6 บาท/กก.
มันสําปะหลัง พ้ืนท่ีเพาะปลูก 2,460 ไร ผลผลิตรวม 8,152 ตัน แหลงผลิต อ.ไชยปราการ ฝาง และแมอาย
เก็บเก่ียวแลวรอยละ 60 ราคาท่ีเกษตรกรขายได 1.40 – 1.50 บาท/กก. ไมมีการวัดเชื้อแปง เกษตรกร
ชะลอการขุด  ลําไยนอกฤดู พ้ืนท่ีเพาะปลูก 91,759 ไร ผลผลิตรวม 120,113 ตัน เก็บเก่ียวแลวรอยละ
70 แหลงผลิต อ.จอมทอง พราว สารภี สันปาตอง และดอยหลอ ราคาท่ีเกษตรกรขายได เกรด AA+A
40-45 บ า ท /ก ก . เกรด B 30-35 บาท/กก. เกรด C 20-25 บาท/กก.
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ

4.1 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมกําหนด

จัดงานพิธีและงานรัฐพิธี  ดังนี้
1. วันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม การประกอบพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา  ประจําป
2560 และการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2560 การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข

2. วันพฤหัสบดี ท่ี 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม การประกอบพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ  การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2560

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน” เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  ศาลเจาฝาง ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๕๑ หนวยงาน โดยนําเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับ
ผูดอยโอกาส จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสรุปปญหา ดังนี้ เรื่องขอขยาย
เขตไฟฟา ๕ เรื่อง จํานวน ๕ หมูบาน ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาฝาง รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
เก่ียวของ ตรวจสอบพิกัดพ้ืนท่ีดําเนินการใหชัดเจน เพ่ือยื่นเรื่องขอใชพ้ืนท่ีกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมหรืออุทยานแหงชาติใหถูกตอง เรื่องขอปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ํา(แกมลิง)
พ้ืนท่ี หมูท่ี 7 ต.สันทราย กรมพัฒนาท่ีดิน ไดสงชางรังวัดเขามาสํารวจเพ่ือจะดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีตอไป
เรื่องขอกอสรางอางเก็บน้ํา จํานวน ๓ แหง พ้ืนท่ี ต.แมคะ ต.แมขา และ ต.แมสูน โครงการชลประทาน

/ไดขอใหองคกร...
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ไดขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ท้ัง ๓ แหง สงสําเนาเอกสารเพ่ือนําไปตรวจสอบวา
ขณะนี้กระบวนการของโครงการกอสรางอางเก็บน้ําท้ัง ๓ แหง ไดดําเนินการอยางไร เม่ือทราบผลแลวจะแจง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง ๓ แหงทราบเปนลายลักษณอักษรตอไป 4) เรื่องขอกอสรางสะพาน
คสล. พ้ืนท่ีบานแมใจเหนือ หมูท่ี ๘ ตําบลเวียง ใหอําเภอรวมรวมขอมูลและสงเรื่องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณผานกลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม เพ่ือพิจารณาสนับสนุนจากงบเหลือจาย
โครงการพัฒนาจังหวัดตอไป การดําเนินกิจกรรมครั้งตอไป ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ  สนามกีฬาเทศบาลตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 การดําเนินกิจกรรมหมูบานตนแบบรณรงคไมขายเสียง
ผูแทนสํานักงานการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นางฉลองขวัญ ไชยโย)

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม รวมกับจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม (กศน.) ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยสงเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ (ศส.ปชอ.) และจังหวัด (ศส.ปชจ.) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยสงเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) โดยดําเนินโครงการเสริมสรางความรูประชาธิปไตย การเลือกตั้งและ
การออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงคหมูบานไมขายเสียง เพ่ือรองรับการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนในอนาคต
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกหมูบานท่ีจะเขาโครงการจะตองผานประชาคมหมูบานผานมายังศูนยสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) และศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ (ศส.ปชอ.) เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกใหเหลืออําเภอละ 1 หมูบานเขารวมกิจกรรมตามโครงการ โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต
เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2560 บัดนี้ ไดดําเนินการคัดเลือกหมูบานตนแบบรณรงคไมขายเสียง
อําเภอละ 1 หมูบาน เขารวมกิจกรรมหมูบานตนแบบรณรงคไมขายเสียง จํานวนท้ังสิ้น 25 หมูบาน

มติท่ีประชุม รับทราบ
4.4 สรุปการจัดงานตามรอยพอ “กษัตริยเกษตร”

ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)
มหาวิทยาลัยแมโจ ไดจัดงาน ตามรอยพอ กษัตริย เกษตร เม่ือวันท่ี 19-25 กุมภาพันธ 2560
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ เปนการจัดงานเพ่ือเทิดพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธาน และการนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไดรับความรวมมือในการจัด
งานจากจังหวัดเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ กิจกรรมในงานประกอบดวย สวนท่ี 1 งานแสดง
นิทรรศการ สวนท่ี 2 แปลงสาธิต  สวนท่ี 3 การประชุม สัมมนา อบรม วิชาการ  ฐานเรียนรู  สวนท่ี 4
กิจกรรม กาดแมโจ 2477 และสวนท่ี 5 กิจกรรมอ่ืนๆ  ตลอดระยะเวลา 7 วัน มีผูเขาชมงานแตละวัน
ประมาณ 10,000 – 25,000 คน ประกอบดวย นักเรียนจาก 52 โรงเรียน ประมาณ 20,000 คน
นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 15,000 คน บัณฑิตและผูปกครองบัณฑิต 20,000 คน เกษตรกร 4,500 คน
ชุมชน/เครือ 1,500 คน  นักวิชาการ 500 คน  ผูสื่อขาวและสื่อสารสนเทศ 300 คน  ผูท่ีสนใจและ
นักทองเท่ียว 50,000 คน รวมท้ังสิ้นมีผูเขาชมงานกวา 110,000 คน

มติท่ีประชุม รับทราบ
/4.5 การจัดงานประเพณี...
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4.5 การจัดงานประเพณีสงกรานตจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560
ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายรัชพล  อภิรติมัย) ประชาสัมพันธการจัดงาน

ประเพณีสงกรานตเชียงใหม ประจําป 2559 ภายใตแนวคิด ปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม “สมโภช 60 รอบ
นักษัตร 720 ป เมืองเชียงใหม : สุขกาย  เย็นใจ  ปลอดภัย  ไรแอลกอฮอล” ระหวางวันท่ี 12-15 เมษายน
2560 เทศบาลนครเชียงใหมรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณี
สงกรานตเพ่ือเปนการรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของลานนาใหคงอยูสืบไป
ตลอดจนเปนการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในครั้งนี้
เทศบาลนครเชียงใหมรวมกับ สสส. รณรงคใหประชาชนทุกคนงดดื่มแอลกอฮอลและงดสูบบุหรี่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หามดื่มและหามขายในท่ีสาธารณะ
มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ จึงขอประชาสัมพันธใหทราบกัน
โดยท่ัวไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 การจัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) จังหวัดเชียงใหมท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

และภาคเอกชน  ไดรวมกันจัดพิธี “สระเกลาดําหัว   ปอเมืองเจียงใหม” มาเปนประจําทุกปโดยถือเปน
ประเพณีอันดีงามท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน โดยในป 2560 ไดกําหนดประกอบพิธี ในวันเสารท่ี 15
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เชิญชวนหัวหนาสวนราชการ
หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค นายอําเภอ ทุกอําเภอ ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหงรวมพิธี “สระเกลาดําหัว  ปอเมืองเจียงใหม” ประจําป 2560 เสนทางจากประตูทาแพ
ไปตามถนนทาแพถึงพุทธสถานเลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญประเทศ เลี้ยวซายเขาจวนผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผูใหญและพิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัด
เชียงใหม ประจําป พ.ศ.2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ดวยผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม  นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม  และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม  จะทําพิธีสรงน้ํา
ดําหัวพระเถระผูใหญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต  ประจําป 2560
ในวันอาทิตยท่ี 16 และวันจันทรท่ี 17 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหมจึงขอเรียนเชิญทานและ
ขาราชการในสังกัดรวมพิธีดังกลาว โดยใหไปพรอมกันในเวลา 07.45 น. ของวันท่ี 16 และ 17 เมษายน
2560 ณ  บานพักผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8 การจัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560
ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ )

โครงการถายทอดเสริมสรางความภาคภูมิใจอัตลักษณลานนา พิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป
๒๕๖๐ กําหนดจัดงานในวันจันทรท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณกูเจาหลวงเชียงใหมวัดสวนดอก
พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญทุกทานรวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

/4.9 งานปใหมเมือง ...
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4.9 งานปใหมเมือง ดอกเอ้ืองงาม
รก.ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ (ดร.อาณดา  นิรันตรากุล) สงกรานตนี้

ขอเชิญชวนเท่ียวงาน ปใหมเมือง ดอกเอ้ืองงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันท่ี 12 – 16
เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยในงานชื่นชมกับเสนหดอกเอ้ืองเมืองเหนือและกลวยไมไทย
กวา 100 ชนิด อาทิ เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองคํา เอ้ืองสายนม เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง เอ้ืองเกาก่ิว เอ้ืองมอนไข กลวยไมเหลือง
จันทบูรณ เอ้ืองสายเชียงใหม เข็มแสด ฟาแลนนอปซิส ออนซิเดียม กลวยไมหวายลูกผสม ฯลฯ รวมท้ัง
ดอกไมไทยนานาพรรณท่ีจะบานสะพรั่งตลอดงานในบริเวณเรือนกลวยไมและบริเวณสวนตางๆ
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี

4/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวดัเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน) มีขอสั่งการ ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทยใหจังหวัดเชิญชวนจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษาใน

จังหวัด และอําเภอ ฝกทําดอกไมจันทน เพ่ือแจกจายใหแกผูเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทน  ขอมอบหมายให
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม เปนหนวยงานหลักในการฝกอบรมการทําดอกไมจันทนใหกับ
สวนราชการและอําเภอ เพ่ือนําไปฝกอบรมใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป

2. มีนักทองเท่ียวจากจีนมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมแลวเสียชีวิต ผลพิสูจนการ
เสียชีวิตเกิดจากการช็อคและมีโรคประจําตัว มอบหมายสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ประสานแหลงทองเท่ียวทุกแหงใหมีปายเตือนนักทองเท่ียวเรื่องสุขภาพ และใหมีแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ
จัดฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับเจาหนาท่ีหรือผูประกอบการสถานท่ีทองเท่ียวทุกแหงดวย
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ประชุมเลิกเวลา 12.00 น.

วัลยา สิปปพันธ บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สุนทรี  อินตา ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุนทรี  อินตา)

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ



๙

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

ภาวะเศรษฐกิจไทย ภาคเหนอืและเชียงใหม

นายนันทวัฒน สังขหลอ

ผูอํานวยการ สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

27 เมษายน 2560

 ภาวะเศรษฐกิจโลก

 เศรษฐกิจไทย และภาคเหนือ

 เศรษฐกิจเชียงใหม

ประเด็นนําเสนอ
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Asia

• เศรษฐกิจกลุมประเทศ G3 ยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง
• ตามการฟนตัวของภาคการผลิตและการบริโภคในประเทศท่ีมีทิศทางดีขึ้น
• โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีการจางงานเขาใกลระดับการจางงานเต็มท่ี
• เห็นสัญญาณการฟนตัวของการลงทุนชัดเจนขึ้น
• คาดการวาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตอเนื่อง

• ในภาพรวมเศรษฐกิจเอเชียไมรวมจนีฟนตัวตอเนื่อง
• จากการสงออกฟนตัวจากดานปริมาณเปนสําคัญ

เศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางตอเนื่อง
แตยังมีความเสี่ยง Geo Politics และนโยบายกีดกันการคา

3/8

• เศรษฐกิจจีนปรับดีขึ้นจากท้ังภาคคาปลีก การลงทุน และภาคการผลิต
• โดยยอดคาปลีกปรับดีขึ้นอยาง broad-based
• การลงทุนปรับดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและภาคอสังหาริมทรัพย แมวาทางการ

จะดําเนินมาตรการทางการเงินท่ีเขมงวดมากขึน้
• ภาคการผลิตขยายตัวอยาง broad-based

 ภาวะเศรษฐกิจโลก

 เศรษฐกิจไทย และภาคเหนือ

 เศรษฐกิจเชียงใหม

ประเด็นนําเสนอ
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5/8ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

ภาคตางประเทศยังอยูใน
ทิศทางการฟนตัว

การสงออกสินคาขยายตัวดี
ในหลายหมวดสินคา

การบริโภคภาคเอกชน
มีทิศทางปรบัดีขึ้น

การทองเที่ยวปรบัดีขึ้น
จากเดือนกอนหนา

การใชจายภาครัฐยังคงเปนแรง
ขับเคลื่อนสําคัญ

การฟนตัวของการลงทุนภาคเอกชน
ยังไมเขมแข็ง

เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
- อัตราเงินเฟอทั่วไปชะลอลงจากราคาอาหารสดและพลังงาน
- อัตราการวางงานเพ่ิมขึ้นเล็กนอย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเดือนมนีาคม 60
ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน

6/25

การทองเที่ยว: ยังมีแรงสงตอเนื่อง โดยขยายตัวดี โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีนเปนสําคัญ

ภาคเกษตร: รายไดเกษตรกรปรับตัวดีขึน้ ตามปริมาณผลผลิตขาวและออยที่เพิม่ขึ้นเกินคาด

การผลิตอุตสาหกรรม: เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมน้ําตาล การสีขาว เคร่ืองด่ืม และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส สอดคลองกบัการสงออกสินคาชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไปตลาดเอเชีย
ที่ขยายตัวตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก

การบริโภคภาคเอกชน: ในหมวดสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันและสินคาคงทนยังลดลง กําลัง
ซ้ือของผูบริโภคยังออนแอ แมรายไดภาคเกษตรและความเชื่อมั่นจะปรับดีขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน: โดยรวมทรงตัว โดยภาคอสังหาริมทรัพยยังซบเซา อยางไรก็ดี ภาคการ
ผลิตเพื่อสงออกมกีารนําเขาเคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น

การใชจายลงทุนภาครัฐ: แผวลง แตเปนปจจยัชั่วคราว  โดยยังมีความคืบหนาการเบิกจายโครงการ
การกอสรางระบบถนน โครงการในความรับผิดชอบของจังหวัด และโครงการขนาดเล็ก

เศรษฐกิจภาคเหนือ เดือน ม.ีค.60
มีหลายเคร่ืองชี้เศรษฐกิจท่ีปรับดีขึ้นจากเดือนกอน

6/8ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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 ภาวะเศรษฐกจิโลก

 เศรษฐกจิไทย และภาคเหนือ

 เศรษฐกจิเชียงใหม

ประเด็นนําเสนอ

7/8

การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว โดยภาคอสังหาริมทรัพยยัง
ซบเซา การเปดโครงการใหมๆ ลดลงจากปกอน ขณะท่ี
พื้นท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลปรับลดลง

การทองเท่ียวยังขยายตัวดี จากนักทองเท่ียวจีนเดินทาง
กลับเขามามากข้ึน สะทอนจากจํานวนผูโดยสารผานทา
อากาศยานในภาคเหนือ จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติผาน
ดานตรวจคนเขาเมือง และเท่ียวบินตรงสูทาอากาศยาน
เชียงใหม สอดคลองกับสินเช่ือธุรกิจโรงแรมยังขยายตัวดี

การลงทุนภาครัฐมีบทบาทในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ จแม
แผวลงบาง โดยมีการเบิกจายโครงการระบบถนนและ
โครงการลงทุนขนาดเล็ก รวมถึงแนวโนมยังดีจากม็ดเงิน
ของกลุมจังหวัดท่ีนาจะเบิกจายไดในเมษายนเปนตนไป

8/8ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

% YoY

% YoY

% YoY

การใชจายภาคเอกชนแผวลง สะทอนจากภาษีมูลคาเพิ่ม
และยอดจดทะเบียนหมวดยานยนตลดลง โดยมีปจจัยฉุด
ร้ังการใชจายจากหนี้ครัวเรือนยังอยูในระดับสูง

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



๑๓

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนเมษายน
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียน
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รายงานภาวะการคลัง

1.1 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนมีนาคม 2560 จํานวน
1,109.41 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 157.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ -12.46

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เดือนมีนาคม 2560

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) รอยละ

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 894.74 80.65
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 171.16 15.43
สวนราชการอ่ืน 41.17 3.71
ดานศุลกากร 1.53 0.14
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 0.81 0.07

รวม 1,109.41 100.00

/ผลการจัดเก็บรายได...



ผลการจัดเก็บรายได� ณ เดือนมีนาคม 2560 
- สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได�จัดเก็บ 894.74 ล�านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป,ท่ีแล�ว (มีนาคม 

2559 = 961.75 ล�านบาท) คิดเป0นร�อยละ -6.97  
- สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได�จัดเก็บ 171.16 ล�านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป,ท่ีแล�ว (มีนาคม 

2559 = 211.95     ล�านบาท) คิดเป0นร�อยละ -19.25  
- ส�วนราชการอ่ืน มีรายได�จัดเก็บ 41.17 ล�านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป,ท่ีแล�ว (มีนาคม 2559 

= 90.81 ล�านบาท) คิดเป0นร�อยละ -54.66  
- ธนารักษ=พ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได�จัดเก็บ 0.81 ล�านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป,ท่ีแล�ว (มีนาคม 2559 

= 1.74 ล�านบาท)   คิดเป0นร�อยละ -53.45  
- ด�านศุลกากร ท�าอากาศยานเชียงใหม� มีรายได�จัดเก็บ 1.53 ล�านบาท สูงกว�าเดือนเดียวกันของป,ท่ีแล�ว 

(มีนาคม 2559 = 1.06 ล�านบาท) คิดเป0นร�อยละ 44.34 

2. ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
2.1 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช,จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 
      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช,จ�ายงบประมาณรายจ�าย

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดเป7าหมายการเบิกจ�ายรายจ�าย
ภาพรวมไม�น,อยกว�าร,อยละ 96 และรายจ�ายลงทุนไม�น,อยกว�าร,อยละ 87 และกําหนดเป7าหมายการเบิกจ�ายเป<นราย  
ไตรมาส ดังนี ้

งบรายจ�าย ป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาสท่ี 1 
ร,อยละ 

ไตรมาสท่ี 2 สะสม 
ร,อยละ 

ไตรมาสท่ี 3 สะสม 
ร,อยละ 

ไตรมาสท่ี 4 สะสม 
ร,อยละ 

ภาพรวม 30 52 73 96 

รายจ�ายประจํา 33 55 76 98 

รายจ�ายลงทุน 19 41 63 87 

2.2  ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 
   2.2.1 ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

หน�วย : ล,านบาท 

งบรายจ�าย งบประมาณ  
ที่ได,รับ 

เบิกจ�าย เบิกจ�าย
ร,อยละ 

เป7าหมาย 
ไตรมาสที่ 2 

ร,อยละ 

สูงกว�า
เป7าหมาย 
ร,อยละ 

คงเหลือ ลําดบั
ประเทศ 

 ภาพรวม 27,253.30 18,988.52 69.67 52.00 17.67 8,264.78 4 

 งบประจํา 18,367.01 13,920.06 75.79 55.00   4,446.95   

 งบลงทุน 8,886.29 5,068.45 57.04 41.00 16.04 3,817.84 10 
 

 เงินกันไว,เบิกเหลื่อมป- 3,393.69 2,527.05 74.46     866.64  

2.2.2 ผลการเบิกจ�าย... 
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    2.2.2 ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 
21 เมษายน พ.ศ. 2560 

หน�วย : ล,านบาท 

     สําหรับผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคCการมหาชน  
รายหน�วยงาน ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560 เรียงลําดับตามผลการเบิกจ�ายจากมากไปน,อย มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบรายจ�าย งบประมาณ  
ที่ได,รับ 

เบิกจ�าย เบิกจ�าย
ร,อยละ 

เป7าหมาย 
ไตรมาสที่ 3 

ร,อยละ 

ต่ํากว�า
เป7าหมาย 
ร,อยละ 

คงเหลือ ลําดบั
ประเทศ 

ภาพรวม 28,416.72 20,133.60 70.85 73.00 -2.15 8,283.12 3 

งบประจาํ 19,599.05 14,830.06 75.67 76.00   4,768.99   

งบลงทุน 8,817.67 5,303.54 60.15 63.00 -2.85 3,514.13 13 
 

เงินกันไว,เบิก 
เหลื่อมป- 

3,393.96 2,584.42 76.15     809.54   

ผลการเบิกจ�าย... 

๓



หนว่ย:ล้านบาท
ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน  งบประมาณ

ทีไ่ด้รับ
 PO ทัง้ส้ิน  เบกิจา่ย

ทัง้ส้ิน
 ร้อยละ
เบกิจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

รวมทัง้สิ้น 146 หน่วยงาน 8,816.58 2,631.28 5,303.54 60.15 3,513.03
ส่วนราชการ 143 ส่วนราชการ 8,495.96 2,631.28 5,017.61 59.06 3,478.35

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 361.58 0.00 361.58 100 0.00
2 ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม่ 16.63 0.00 16.63 100 0.00
3 ส านกังานปอ้งกันควบคุมโรคที ่1 10.66 0.00 10.66 100 0.00
4 ส านกังานปศุสัตว์เขต 5 7.11 0.00 7.11 100 0.00
5 ส านกังานสรรพากรพืน้ทีเ่ชียงใหม่ 1 6.36 0.00 6.36 100 0.00
6 ส านกังานสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ 5.32 0.00 5.32 100 0.00
7 ส านกังานขนส่งจงัหวัดเชียงใหม่ 3.75 0.00 3.75 100 0.00
8 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นเชียงใหม่ 3.60 0.00 3.60 100 0.00
9 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ทีสู่งจงัหวัดเชียงใหม่ 3.42 0.00 3.42 100 0.00
10 ส านกังานเกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 2.14 0.00 2.14 100 0.00
11 ศูนย์วิจยัข้าวเชียงใหม่ 2.13 0.00 2.13 100 0.00
12 ศูนย์พัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบา้นธรรม

ปกรณ์ (เชียงใหม่)
2.08 0.00 2.08 100 0.00

13 ศูนย์ฟืน้ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จงัหวัดเชียงใหม่ 1.63 0.00 1.63 100 0.00
14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 1.49 0.00 1.49 100 0.00

15 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 1.35 0.00 1.35 100 0.00
16 สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 1 1.21 0.00 1.21 100 0.00
17 ส านกังานสรรพากรพืน้ทีเ่ชียงใหม่ 2 1.21 0.00 1.21 100 0.00
18 ส านกังานแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 1.15 0.00 1.15 100 0.00

19 ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวเชียงใหม่ 1.14 0.00 1.14 100 0.00

20 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่งจงัหวัดเชียงใหม่ 0.93 0.00 0.93 100 0.00

21 กองก ากับการ 5 กองบงัคับการฝึกพิเศษ กองบญัชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน

0.92 0.00 0.92 100 0.00

22 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0.85 0.00 0.85 100 0.00
23 ส านกังานสรรพากรภาค 8 0.79 0.00 0.79 100 0.00
24 ส านกังานศุลกากรภาคที ่3 0.77 0.00 0.77 100 0.00
25 ศูนย์วิจยัและบ ารุงพันธุสั์ตว์เชียงใหม่ 0.76 0.00 0.76 100 0.00
26 ส านกังานเจา้ท่าภมูิภาคที ่1 สาขาเชียงใหม่ 0.74 0.00 0.74 100 0.00

๔
ผลการเบกิจา่ยงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จงัหวัดเชียงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูล ณ วันที ่21 เมษายน 2560
(เรียงล าดับผลการเบกิจา่ยจากมากไปนอ้ย)

เป้าหมายไตรมาสที่ 3 เฉล่ียเดือนเม.ย. 60 ร้อยละ 48.33 >>            เบิกจา่ยร้อยละ 48.33          ร้อยละ 48.32-41    ต่ ากว่าร้อยละ 41



ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน  งบประมาณ
ทีไ่ด้รับ

 PO ทัง้ส้ิน  เบกิจา่ย
ทัง้ส้ิน

 ร้อยละ
เบกิจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

27 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
จงัหวัดเชียงใหม่

0.56 0.00 0.56 100 0.00

28 ส านกังานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่ 0.51 0.00 0.51 100 0.00
29 นคิมสร้างตนเองเขื่อนภมูิพล จงัหวัดเชียงใหม่ 0.50 0.00 0.50 100 0.00
30 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 0.43 0.00 0.43 100 0.00
31 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่6 จงัหวัด

เชียงใหม่
0.42 0.00 0.42 100 0.00

32 ส านกังานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดเชียงใหม่ 0.33 0.00 0.33 100 0.00

33 สถานแรกรับคนไร้ทีพ่ึง่สันมหาพนจงัหวัดเชียงใหม่ 0.33 0.00 0.33 100 0.00

34 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 0.32 0.00 0.32 100 0.00
35 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 0.29 0.00 0.29 100 0.00
36 ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 0.28 0.00 0.28 100 0.00

37 ส านกังานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เขตพืน้ที ่5

0.27 0.00 0.27 100 0.00

38 โรงเรียนไชยปราการ 0.20 0.00 0.20 100 0.00
39 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนนุวิชาการ 10 0.18 0.00 0.18 100 0.00
40 ส านกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 0.16 0.00 0.16 100 0.00
41 สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 0.15 0.00 0.15 100 0.00
42 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ 0.15 0.00 0.15 100 0.00
43 สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชียงใหม่ 0.15 0.00 0.15 100 0.00
44 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที ่1 0.14 0.00 0.14 100 0.00
45 ส านกังานพลังงานจงัหวัดเชียงใหม่ 0.12 0.00 0.12 100 0.00

46 ส านกังานคุมประพฤติจงัหวัดเชียงใหม่ 0.08 0.00 0.08 100 0.00

47 ส านกังานอัยการจงัหวัดฝาง 0.04 0.00 0.04 100 0.00
48 ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ 0.03 0.00 0.03 100 0.00
49 ส านกังานจดัหางานจงัหวัดเชียงใหม่ 0.03 0.00 0.03 100 0.00
50 ส านกังานการท่องเทีย่วและกีฬาจงัหวัดเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.02 100 0.00
51 ส านกังานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.02 100 0.00
52 ส านกังานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจงัหวัด

เชียงใหม่
0.01 0.00 0.01 100 0.00

53 โรงเรียนฝางชนปูถัมภ์ 1.25 0.00 1.25 99.92 0.001
54 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3.31 0.00 3.30 99.91 0.003
55 วิทยาลัยเทคนคิสารภี 11.18 0.00 11.17 99.90 0.01
56 วิทยาลัยเทคนคิสันก าแพง 1.59 0.00 1.59 99.81 0.003
57 ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ 1.50 0.00 1.49 99.27 0.01
58 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2.60 0.00 2.57 99.00 0.03
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59 ส านกังานพัฒนาภาค 3 หนว่ยบญัชาการทหารพัฒนา 390.45 4.55 385.88 98.83 4.57

60 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวัดเชียงใหม่ 1.78 0.02 1.76 98.82 0.02

61 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 0.14 0.00 0.13 98.53 0.002
62 ส านกังานอัยการภาค 5 27.26 0.19 26.65 97.75 0.61
63 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 0.75 0.00 0.73 97.58 0.02
64 ส านกังานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 เชียงใหม่ 0.86 0.00 0.84 97.45 0.02
65 ศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนอื 0.73 0.00 0.71 97.26 0.02
66 ส านกังานทีดิ่นจงัหวัดเชียงใหม่ 0.85 0.03 0.82 96.71 0.03
67 ส านกัวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขต 1 13.63 0.45 13.18 96.70 0.45
68 ส านกัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจงัหวัดเชียงใหม่
0.75 0.00 0.70 93.06 0.05

69 ส านกังานทางหลวงที ่1 211.08 1.90 196.39 93.04 14.70
70 ส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวัดเชียงใหม่ 8.43 0.81 7.50 88.95 0.93
71 กองบงัคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 7.31 0.82 6.49 88.80 0.82
72 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 211.98 8.45 184.15 86.87 27.83
73 ส านกังานจงัหวัดเชียงใหม่ งบพัฒนาจงัหวัด 245.56 23.13 210.28 85.63 35.28
74 ส านกังานส่ิงแวดล้อมภาคที ่ 1 3.48 0.25 2.98 85.57 0.50
75 มณฑลทหารบกที ่33 3.88 0.69 3.19 82.19 0.69
76 ส านกังานพัฒนาทีดิ่นเขต 6 8.55 0.50 6.92 81.01 1.62
77 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่ 34.41 4.58 27.70 80.49 6.72
78 ส านกังานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่ 3.53 0.00 2.83 80.14 0.70
79 สถานพีัฒนาทีดิ่นเชียงใหม่ 126.60 12.93 100.82 79.64 25.78
80 สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 95.35 13.89 75.39 79.06 19.96
81 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 0.07 0.00 0.05 76.81 0.02
82 ส านกังานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม่) 675.48 156.70 507.82 75.18 167.66
83 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1.82 0.00 1.36 74.61 0.46
84 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1.78 0.48 1.29 72.41 0.49
85 ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที ่7 0.60 0.00 0.43 71.67 0.17
86 ส านกังานชลประทานที ่1 247.83 1.64 164.45 66.35 83.38
87 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 558.87 38.41 365.31 65.36 193.57
88 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่2 374.40 90.44 241.59 64.53 132.82
89 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่1 295.70 72.78 188.99 63.91 106.71
90 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่3 306.65 90.47 190.37 62.08 116.29
91 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 14.70 5.43 8.89 60.49 5.81
92 ส านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที ่1 318.49 103.29 191.44 60.11 127.05
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93 ส านกังานสนบัสนนุบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ 4.87 0.00 2.91 59.70 1.96
94 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

เขต  5
41.94 15.84 24.82 59.19 17.11

95 ศูนย์ปฏบิติัการพัฒนาทีดิ่นโครงการหลวง 82.05 2.15 48.48 59.09 33.56
96 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 439.04 176.46 251.45 57.27 187.59
97 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 11.52 5.00 6.52 56.59 5.00
98 ทีท่ าการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่ 10.32 0.00 5.82 56.40 4.50
99 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 37.56 15.18 20.81 55.41 16.75
100 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 52.34 21.87 27.17 51.92 25.16
101 ศูนย์อนามัยที ่10 เชียงใหม่ 16.42 8.10 8.32 50.67 8.10
102 โรงพยาบาลนครพิงค์ 211.99 104.70 107.29 50.61 104.70
103 ศูนย์วิจยัข้าวสะเมิง 3.28 1.64 1.64 49.86 1.64
104 เรือนจ าอ าเภอฝาง 1.03 0.41 0.51 49.46 0.52
105 ส านกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัดเชียงใหม่ 246.06 0.00 120.86 49.12 125.19
106 ส านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่1 450.09 166.33 216.97 48.21 233.12
107 โรงเรียนกาวิละอนกุูล 3.00 1.15 1.44 48.11 1.56
108 ส านกัศิลปากรที ่7 เชียงใหม่ 71.76 33.55 34.20 47.66 37.56
109 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 38.94 17.84 18.21 46.76 20.74

110 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 62.71 30.10 28.88 46.05 33.83

111 ส านกับริหารพืน้ทีอ่นรัุกษ์ที ่16 205.90 101.84 93.24 45.29 112.66
112 ศูนย์วิจยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 3.20 1.79 1.42 44.25 1.79
113 ส านกัจดัการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชียงใหม่) 113.24 34.94 45.37 40.06 67.87
114 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 72.43 40.91 28.43 39.25 44.00

115 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ 202.81 129.69 71.27 35.14 131.54
116 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 66.04 39.72 22.74 34.44 43.29
117 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที ่33 12.83 8.53 4.30 33.50 8.53
118 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 14.54 10.14 4.38 30.08 10.17
119 สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นเวียงพิงค์ 8.47 5.93 2.54 30.00 5.93
120 ส านกังานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ 33.53 23.14 10.01 29.86 23.52
121 โรงเรียนราชประชานเุคราะห ์31 9.11 4.55 2.68 29.47 6.42
122 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 4.16 2.95 1.21 29.16 2.95
123 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 254.18 124.61 71.68 28.20 182.50
124 สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 8.95 5.20 2.40 26.80 6.55
125 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 300.25 223.28 62.05 20.66 238.20
126 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงดาว 29.26 21.60 5.98 20.43 23.28
127 ต ารวจภธูรภาค 5 253.63 202.53 51.10 20.15 202.53
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128 โรงเรียนราชประชานเุคราะห ์ 30 5.49 3.81 1.09 19.93 4.39
129 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 49.72 40.51 9.20 18.51 40.52
130 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนอืในพระบรม

ราชินปูถัมมภ ์จงัหวัดเชียงใหม่
7.53 6.19 1.30 17.32 6.22

131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนเีชียงใหม่ 20.02 16.76 3.26 16.28 16.76
132 ส านกังานอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่เขต 3 7.17 6.18 0.97 13.55 6.20

133 โรงพยาบาลสวนปรุง 11.94 10.30 1.57 13.16 10.37
134 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 1.11 1.00 0.11 9.67 1.00
135 กองบนิ 41 50.57 46.16 4.38 8.66 46.19
136 โรงเรียนโสตศึกษาอนสุารสุนทร 10.98 10.00 0.68 6.15 10.31
137 ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 1 

(เชียงใหม่)
1.97 1.89 0.08 3.81 1.89

138 กองบงัคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 26.88 25.98 0.90 3.33 25.98
139 ส านกังานอัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 22.21 21.59 0.24 1.09 21.97
140 ส านกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 233.54 218.06 1.95 0.83 231.59
141 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 5.57 5.19 0.00 0.00 5.57
142 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 2.32 2.26 0.00 0.00 2.32
143 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0.95 0.94 0.00 0.00 0.95

องค์การมหาชน  2  หนว่ยงาน         276.48           -    276.48  100              -   
1 สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 256.98 0.00 256.98 100 0.00
2 สถาบนัวิจยัและพัฒนาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน) 19.50 0.00 19.50 100 0.00

รัฐวิสาหกิจ  1  หนว่ยงาน           44.14           -          9.46  21.43          34.68
1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 44.14 0.00 9.46 21.43 34.68

ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

๘

๓. หนังสือเพื่อทราบ...



3. หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบั ติ  ประจําเดือน เมษายน 2560 จํานวน 2 เรื่อง

3.1  หนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 42 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การ
ขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณ  

กระทรวงการคลังได,กําหนดหลักเกณฑCการขยายเวลาเบิกจ�ายงบประมาณ ดังนี้  
  1. อนุมัติให,ส�วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหน�วยงานอ่ืนของรัฐ ขยายเวลาเบิกจ�ายเงินประมาณป- 
พ.ศ. 2552 – 2559 กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม�มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ ท่ีได,รับอนุมัติให,ขยายเวลาเบิกจ�ายเงิน
และกันเงินไว,เบิกเหลื่อมป-ถึงวันทําการสุดท,ายของเดือนมีนาคม 2560 ต�อไปได,ถึงวันทําการสุดท,ายของเดือน
กันยายน 2560 ท้ังนี้ ไม�รวมถึงเงินงบประมาณรายการต�อไปนี้  
   1.1 เงินงบประมาณป- พ.ศ. 2558 รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู,จาก
ต�างประเทศ  
   1.2 เงินงบประมาณป- พ.ศ. 2559  
         1.2.1 รายการตามโครงการตามมาตรการกระตุ,นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ  
        (1) งบกลาง รายการเงินสารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาเป<น  
        (2) งบกลาง รายการค�าใช,จ�ายเสริมสร,างความเข,มแข็งและก,าวหน,าของ 
                                                             ประเทศตามแนวทางปฏิรูป  
  1.2.2 รายการท่ีก�อหนี้ผูกพันไว,ก�อนสิ้นป-งบประมาณ พ.ศ. 2559 และวันครบ 
                                               กําหนดอายุสัญญาเกินวันทําการสุดท,ายของเดือนมีนาคม 2560 ได,รับ 
                                               อนุมัติให,กันเงินไว,เบิกเหลื่อมป-และขยายเวลาเบิกจ�ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน 
                                               ถึงวันทําการสุดท,ายของเดือนกันยายน 2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
                                               ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 112 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2559  
    1.3 เงินงบประมาณป- พ.ศ. 2555 – 2558 รายการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให,ขยาย 
ระยะเวลาก�อหนี้ผูกพันได,ถึงวันทาการสุดท,ายของเดือนมีนาคม 2560  
  2.  ตรวจสอบผลการพิจารณา ในระบบ GFMIS โดยใช,คาสั่งงานตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

 3.2  หนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 52  ลงวันท่ี 20 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณป- พ.ศ. 2559 เหลือจ�ายกรณีไม�มีหนี้ผูกพันเพ่ือนํามาจัดสรรเป<นสิ่งจูงใจ 
 อนุมัติให,กันเงินงบประมาณป- พ.ศ.2559 เหลือจ�ายกรณีไม�มีหนี้ผูกพันเพ่ือนํามาจัดสรรเป<นสิ่งจูงใจได, ถึง
วันทําการสุดท,ายของเดือน มีนาคม 2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 101    
ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 เพ่ือให,ส�วนราชการเตรียมวางแผนการใช,จ�ายเงินงบประมาณดังกล�าวเพ่ือพัฒนา
บุคลากร/พัฒนาองคCกร จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. เงินงบประมาณเหลือจ�าย หมายถึง เงินเหลือจ�ายจากการใช,จ�ายเงินเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ,าง หรือ 
จากการดําเนินงานต�าง ๆ ของส�วนราชการในส�วนของงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ�ายอ่ืน 
ยกเว,น งบบุคลากรและงบกลาง ท่ีได,ดําเนินงานใช,จ�ายตามแผนงานจนบรรลุเป7าหมาย และส�วนราชการได,ชําระหนี้      
ค�าสาธารณูปโภคค,างชําระให,แก�รัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 เรียบร,อยแล,ว  
 2. ค�าใช,จ�ายในการพัฒนาบุคลากร/พัฒนาองคCกร มีวัตถุประสงคCให, ส�วนราชการจัดทําแผนการใช,จ�ายเงิน
สําหรับงาน/โครงการใด ๆ เป<นการเฉพาะ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในองคCกร หรืออํานวยความสะดวกในการให,บริการประชาชน และสนับสนุนการดําเนินงานในหน,าท่ี
ให,เกิดประสิทธิภาพ มิได,หมายรวมให,นําไปสมทบรายการค�าใช,จ�ายท่ีมีเงินงบประมาณไม�เพียงพอ หรือไปใช,เสริม
ภาพลักษณCขององคCกรหรือบุคลากร เช�น เครื่องแต�งกาย และต,องไม�เป<นค�าใช,จ�ายการเดินทางไปศึกษาดูงานใน
ต�างประเทศ 

3. อนุมัติให,... 

๙



3. อนุมัติให,ส�วนราชการท่ีได,รับอนุมัติให,กันเงินไว,เบิกเหลื่อมป-กรณีไม�มีหนี้ผูกพันเพ่ือนํามาจัดสรรเป<น
สิ่งจูงใจตามหนังสือกระทรวงการคลัง (กค 0402.5/ว 101 ลว. 30 สิงหาคม 2559) และมีคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการในภาพรวมของส�วนราชการมากกว�า 3.75 คะแนนข้ึนไป ตามผลการประเมินของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณดังกล�าวถึงวันทําการสุดท,ายของเดือน กันยายน 2560 โดย
ให,ดําเนินการ ดังนี้  

 3.1 รับรองว�า เงินงบประมาณท่ีขอกันเงินเป<นเงินเหลือจ�ายตามคํานิยามในข,อ 1 พร,อมแนบหนังสือ
รับรองจากรัฐวิสาหกิจว�าหน�วยงานได,ชําระค�าสาธารณูปโภคค,างชําระเรียบร,อยแล,ว  

 3.2 คํานวณเงินเหลือจ�ายตามหลักเกณฑCท่ีกําหนดตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี    
กค 0409.7/ว 45 ลว. 15 มีนาคม 2548 โดยระบุว�าเป<นค�าใช,จ�ายพัฒนาบุคลากร/พัฒนาองคCกร และแต�ละ
รายการเป<นจํานวนเงินเท�าใด ในแบบแจ,งรายละเอียดการกันเงินฯ และให,เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินเหลือจ�าย
ดังกล�าว เพ่ือเป<นรายการค�าใช,จ�ายพัฒนาบุคลากร/พัฒนาองคCกรได, โดยไม�ต,องขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ค�าใช,จ�ายกับสํานักงบประมาณ 
   3.3 ในกรณีท่ีส�วนราชการประสงคCจะโอนจัดสรรเงินงบประมาณที่ได,รับอนุมัติให,ขยายเวลาเบิก
จ�ายเงินให,หน�วยงานในสังกัดท่ีต้ังอยู�ในส�วนภูมิภาค ให,ดําเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี  
กค 0409.7/ว 43 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2548  
 4. การดําเนินการตามข,อ 3 ให,ส�วนราชการแจ,งรายละเอียดให,กรมบัญชีกลาง กองกฎหมาย กลุ�มงาน
ด,านการกันเงินฯ ทราบ ภายในวันทําการสุดท,ายของเดือน มิถุนายน 2560  
 5. ส�วนราชการจะสามารถก�อหนี้ผูกพัน/เบิกจ�ายเงินงบประมาณได,เม่ือ กรมบัญชีกลางได,ดําเนินการใน
ระบบ GFMIS เรียบร,อยแล,ว 
 6. ในกรณีท่ีส�วนราชการประสงคCจะเปลี่ยนแปลงรายการ ค�าใช,จ�ายในการพัฒนาบุคลากร/พัฒนาองคCกร
แตกต�างไปจากรายการค�าใช,จ�ายตามข,อ 3.2 ให,ส�วนราชการแจ,งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายการค�าใช�จ�าย 
ตามแบบแจ,งการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ พร,อมแนบหนังสือ กรมบัญชีกลางท่ีอนุมัติค�าใช,จ�ายรายการเดิมให, 
กรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ – จ�ายเงินภาครัฐ ทราบ เพ่ือดําเนินการในระบบ GFMIS โดยไม�ต,องมีหนังสือ
ขอทําความตกลงเปลี่ยนแปลงรายการค�าใช,จ�ายกับกระทรวงการคลัง 

 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได,ท่ีเว็บไซดCของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข,อ ภารกิจการควบคุมการ
ใช,จ�ายเงินของส�วนราชการ     
 

---------------------------------------------- 
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3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤษภาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ปริมาณฝนตกสะสม 1 ม.ค.-23 เม.ย 60
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ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมอุตุฯHimawari

27 Apr 2017 12Z
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28 Apr 2017 12Z

29 Apr 2017 12Z
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ลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา
• วันท่ี 27-29 เม.ย. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผลง

มาปกคลุมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใตและประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศรอน ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนอง และมีลม
กระโชกแรงเพ่ิมข้ึนกับมีลูกเห็บตกบางแหง แลวอุณหภูมิจะลดลง

• วันท่ี 30 เม.ย. – 3 พ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงท่ีปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต มีกําลังออนลง ทําใหบริเวณดังกลาว
มีฝนฟาคะนองลดลง

• ผลกระทบ ตอภาคเหนือ
• 27-30 เม.ย. อากาศรอน และมฝีนฟาคะนองรอยละ 20-

40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแหง
อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศา

• วันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. อากาศรอนในตอนกลางวันกับมีอากาศ
รอนจัดในบางพื้นท่ีโดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นท่ี

• อุณหภูมิสูงสุด 30-40 องศาเซลเซียส
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3 เดือนขา้งหนา้
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คาดหมายอุณหภูมิสูงสุด 3 เดือนขา้งหนา้

ลักษณะทั่วไป เดอืนเมษายน

ครึ่งแรกของเดือน เดือนนี้เปนเดือนที่เปลีย่นจากฤดูรอนเขาสู
ฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยประเทศไทยตอนบน
จะยังคงมีอากาศรอนอบอาวเกือบทั่วไป สลับกับจะมีฝนฟา
คะนองบางพื้นที่
ครึ่งหลังของเดือน มรสมุตะวันตกเฉียงใตจะพัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย โดยจะมีกําลังคอนขางแรง
เปนระยะๆ กับจะมีรองความกดอากาศตํ่าพาดผานบริเวณ
ภาคกลางและภาคตะวนัออก จะทาํใหปริมาณการกระจาย
ของฝนเพิ่มมากขึ้น
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ขอควรระวัง
•

อากาศประจาํวนัจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยา่งใกลชิ้ดต่อไป
ดว้ย

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง 40-60%



๑๖

3.5 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
จากการติดตามพยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบวาโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงในชวง

เดือน เมษายน 2560 แบงเปน 4 ครั้ง ดังนี้
ชวงวันท่ี 1 – 6 เมษายน 2560 เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง คลื่นกระแสลม

ตะวันตก และลมพัดสอบ (ภาคเหนือตอนลาง)
ชวงวันท่ี 12 – 18 เมษายน 2560 เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง และพายุ

ไซโคลน Maarutha
ชวงวันท่ี 23 – 25 เมษายน 2560 เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง และ

ลมพัดสอบ (ภาคเหนือตอนลาง)
ชวงวันท่ี 27 – 29 เมษายน 2560 เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตั้งแต 1 ตุลาคม – 23 เมษายน 2560
1.แผนการปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 1(ตั้งแต 1 ต.ค. 59 – 29 ก.พ. 60) บินปฏิบัติการ

ฝนหลวง 32 วัน มีฝนตก 32 วัน (คิดเปนรอยละ 100) จํานวนเท่ียวบิน 175 เท่ียว ชั่วโมงบิน 250:05
ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง 162.07 ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 3 จังหวัด
17 อําเภอ (เชียงใหม ลําพูน ตาก) 3 เข่ือน (ภูมิพล แมงัดสมบูรณชล แมกวงอุดมธารา)

-แผนการปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 2และแผนการบรรเทาหมอกควันและไฟปา (ตั้งแต
3 มี.ค.– 23 เม.ย. 60) บินปฏิบัติการฝนหลวง 26 วัน มีฝนตก 24 วัน (คิดเปนรอยละ 92) จํานวนเท่ียวบิน
130 เท่ียว ชั่วโมงบิน 228:55ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง 119.00 ตัน พลุซิลเวอรไอโอไดด 271 นัด
พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 14 จังหวัด 58 อําเภอ 7 เข่ือน

2.ปฏิบัติการยับย้ังความรุนแรงของพายุลูกเห็บ (ตั้งแต 3 มี.ค. – 23 เม.ย. 60) บินปฏิบัติการ
ฝนหลวง (เครื่องบิน Super King Air และเครื่องบินAlpha Jet)14 วัน จํานวนเท่ียวบิน 17 เท่ียว ชั่วโมงบิน
33:00ชั่วโมง จํานวนการใชพลุซิลเวอรไอโอไดด789 นัด พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการ
ฝนหลวง 15 จังหวัด 31 อําเภอ (พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย แมฮองสอน เชียงใหม
ตาก ลําพูน พะเยา แพร ลพบุรี นครสวรรค เลย และชัยภูมิ)

3.ปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปญหาหมอกควัน (ตั้งแต 3 มี.ค. – 23 เม.ย. 60)
บินปฏิบัติการฝนหลวง 9 วัน จํานวนเท่ียวบิน 28 เท่ียว ชั่วโมงบิน 68:25 ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง
20.00 ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 3 จังหวัด 4 อําเภอ (แมฮองสอน เชียงใหม
ลําปาง)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ชวงเดือนเมษายน 2560
(แผนการปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 2 และแผนการบรรเทาหมอกควันและไฟปา)

1. แผนการปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 2และแผนการบรรเทาหมอกควันและไฟปา
(ตั้งแต 1 - 23 เม.ย. 60)

- หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม บินปฏิบัติการฝนหลวง 11 วัน มีฝนตก 10 วัน
(คิดเปนรอยละ 91) จํานวนเท่ียวบิน 29 เท่ียว ชั่วโมงบิน 53:30ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง 34.00 ตัน



๑๗

พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลําปาง (แมเมาะ เมืองปาน เถิน งาว แจหม) จ.เชียงใหม
(ดอยสะเก็ด แมแตง พราว ดอยเตา แมแจม สะเมิง กัลยาณิวัฒนา) จ.ลําพูน (ลี้) จ.นาน (บานหลวง) จ.แพร
(สอง ลอง เมืองแพรหนองมวงไข รองกวาง) จ.เชียงราย (เทิง) จ.พะเยา (ภูซาง)และพ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือน
แมกวงอุดมธาราเข่ือนแมงัดสมบูรณชลเข่ือนภูมิพลเข่ือนก่ิวลม

- หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกบินปฏิบัติการฝนหลวง 13 วัน มีฝนตก 11 วัน
(คิดเปนรอยละ 85) จํานวนเท่ียวบิน 34เท่ียว ชั่วโมงบิน 73:25ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง 34.00 ตัน
พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวงจ.สุโขทัย (กงไกรลาศ)จ.เพชรบูรณ (วังโปง ชนแดน
เมืองเพชรบูรณ เขาคอ หลมสัก) จ.ตาก (แมระมาด ทาสองยาง สามเงา) จ.เชียงใหม (อมกอย ดอยเตา)
จ.ลําพูน (บานโฮง) จ.ลําปาง (เกาะคา งาว) จ.นาน (นานอย เวียงสา นาหม่ืน) จ.พิษณุโลก (นครไทย
เนินมะปราง วังทอง บางระกํา ชาติตระการ) จ.แพร (รองกวาง) และพ้ืนท่ีลุมรับน้ํา เข่ือนแควนอยบํารุงแดน
เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนปาสักชลสิทธิ์เข่ือนภูมิพล

2.ปฏิบัติการยับย้ังความรุนแรงของพายุลูกเห็บ(เครื่องบิน Super King Air และเครื่องบิน Alpha Jet)
(ตั้งแตวันท่ี1 - 23 เม.ย. 60) บินปฏิบัติการฝนหลวง 10 วัน จํานวนเท่ียวบิน 13 เท่ียว จํานวนการใช
พลุซิลเวอรไอโอไดด401 นัด พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม (อมกอย)
จ.แมฮองสอน (สบเมย) จ.ตาก (สามเงา)จ.ลําปาง (แมทะ)จ.พะเยา (เมืองพะเยา ดอกคําใต)จ.แพร (สอง)
จ.เพชรบูรณ (เมืองเพชรบูรณ หลมสัก)จ.พิษณุโลก (นครไทย) และผลปฏิบัติการไมพบลูกเห็บตกในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการ

3.ปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปญหาหมอกควัน (ตั้งแต 3 มี.ค. – 23 เม.ย. 60) บิน
ปฏิบัติการฝนหลวง 7 วัน จํานวนเท่ียวบิน 21 เท่ียว ชั่วโมงบิน 70:00 ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง 14
ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม (แมแจม)จ.ลําปาง (แม เมาะ)
จ.แมฮองสอน (เมืองแมฮองสอน)และผลปฏิบัติการพบวา ในบางวันกลุมควันฟุงกระจายลอยข้ึน (ขณะนี้ยังอยู
ระหวางเก็บขอมูลตรวจวัดเมฆฟสิกสดวยเครื่องบินวิจัย Super King Air เพ่ือวิเคราะหผลปฏิบัติการตอไป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.6 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.7 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประจําป
พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชานนท   คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

แผนการดาํเนินงานอ้งกนัแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า
จงัหวดัเชียงใหม่ประจาํปี พ.ศ.2560

- จํานวนจุดความรอน Hotspot 59 จํานวน 997 จุด

- คา PM10 มจีํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน จํานวน 14 วัน

- ระดับคา PM10 สูงสุดถึงของป 59 สูงสุด 192 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (วันที่ 26 มี.ค.59)

- จับกุมดําเนินกับคดีผูกระทําผิด ในชวง 60 วัน จํานวน 18 คดี

- อากาศยานขึ้นลงไดปกติ ไมดีเลย หรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปญหาหมอกควัน

สถานการณปญหาหมอกควันและไฟปา ป 2559
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เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ปี 2560

(ในช่วง 60 วนั ห้ามเผาเดด็ขาด)

ลดจํานวนจุด HOTSPOT ลง 20% จากป 59 (ป 59 เกิด 997 จุด ป 60 ตองไมเกิน
797 จุด)
ลดจํานวนจุด HOTSPOT ลง 20% จากป 59 (ป 59 เกิด 997 จุด ป 60 ตองไมเกิน
797 จุด)

พื้นทีเผาไหมลดลง 20% จากป 59 (ป 59 จํานวน 1,412,399 ไร ป 60 ตองลดลง
เหลือ 1,129,920 ไร )
พื้นทีเผาไหมลดลง 20% จากป 59 (ป 59 จํานวน 1,412,399 ไร ป 60 ตองลดลง
เหลือ 1,129,920 ไร )

คา PM10 มีจาํนวนวันที่เกิน คามาตรฐาน ลดลง 10% จากป 59 (ไมเกิน 12 วัน)คา PM10 มีจาํนวนวันที่เกิน คามาตรฐาน ลดลง 10% จากป 59 (ไมเกิน 12 วัน)

ลดระดับคาความเขมขนของ PM10 ใหตํ่ากวาป 59 (ป59 PM10 สูงสุด192
g/m3)
ลดระดับคาความเขมขนของ PM10 ใหตํ่ากวาป 59 (ป59 PM10 สูงสุด192
g/m3)

การขึ้นลงของอากาศยานตองเปนไปตามปกติ ขึ้นลงไดทุกเที่ยวบินการขึ้นลงของอากาศยานตองเปนไปตามปกติ ขึ้นลงไดทุกเที่ยวบิน

ประชาชนตระหนักถึงปญหาหมอกควันและไฟปา และมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหาอยางยั่งยืน
ประชาชนตระหนักถึงปญหาหมอกควันและไฟปา และมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหาอยางยั่งยืน

แผนการปฏิบัติงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการเตรยีมการและปองกัน
(พ.ย.-ก.พ.)

มาตรการรับมือ
(ก.พ.-เม.ย.)

มาตรการสรางความยัง่ยืน
(พ.ค.-ก.ย.)

ใชระบบ
Single

Command

บูรณาการ
คน/เงนิ/งาน
ประชารฐั

จัดการเชิงพืน้ที่

เนนการมี
สวนรวม

ของชุมชน

บังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครดั

ประยกุตใช
ขอมูล

ภูมิศาสตร
กําหนดพื้นที่
เปาหมาย

ปองกันกอน
เกิดเหตุ

4
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พ้ืนท่ีทําการเกษตร 13%

หนวยงานในกระทรวงเกษตรเปน
ผูรับผิดชอบหลัก

อปท. เปนผูรับผิดชอบหลัก

หนวยงานในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

เปนผูรับผิดชอบหลัก

ประสานกําลังกับชุดอาสาสมัครของหมูบานทําการ
ลดปรมิาณเชื้อเพลิง ทาํแนวกันไฟ และเขาเผชญิเหตุดบัไฟ

โดยกําหนดความรับผิดชอบแยกรายพ้ืนท่ี (Area Base)

ทางหลวงแผนดิน/ทางหลวงชนบท
เปนผูรับผิดชอบหลัก

พ้ืนท่ีทางหลวง
1%

พ้ืนท่ีปาไม
70%

พ้ืนท่ีอยูอาศยั
และชุมชน 16%

กอนถึง 60 หามเผากอนถึง 60 หามเผา
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ประกาศจังหวัดเชียงใหม เร่ืองมาตรการปองกันการจุดไฟเผาในที่โลงแลพ้ืนที่การเกษตร

ประกาศจังหวัดเชียงใหม เร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม
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ประกาศ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เชียงใหม่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ช่วงห้ามเผาคอื
20 กุมภาพนัธ์ 2560

ถึง
20 เมษายน 2560

แก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ประชุมคณะทาํงาน
ศูนยอ์าํนวยการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัเชียงใหม่ ประจาํปี 2560
และเปิดห้องศูนย์ การฯ(War Room) 1 อาคารอาํนวยการศาลา

1

2

1

3 4 5

171312

24 เมษายน 2560
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9 ธนัวาคม 2559

โซนใต้ 7 อาํเภอ

8 ธนัวาคม 25591 3 อาํเภอ คือ อาํเภออมก๋อย อาํเภอดอยเต่า อาํเภอฮอด

2 4 อาํเภอ คือฮอด อาํเภอแม่แจ่ม อาํเภอจอมทอง อาํเภอดอยหล่อ และอาํเภอกลัยาณิวฒันา

ป่า (ต่อ)

3 3 อาํเภอ คือ อาํเภอฝาง อาํเภอไชยปราการ อาํเภอแม่อาย

โซนเหนือ 7 อาํเภอ

4 4 อาํเภอ คือ อาํเภอเชียงดาว อาํเภอเวียงแหง อาํเภอพร้าว อาํเภอแม่แตง

13 ธนัวาคม 2559

21 ธนัวาคม 2559
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ป่า (ต่อ)
โซนกลาง 11 อาํเภอ

5 6 อาํเภอ อําเภอแมริ่ม อําเภอสนัทราย อําเภอดอยสะเก็ต อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอสนักําแพง
อําเภอแมอ่อน

6 5 อาํเภอ อําเภอหางดง อําเภอสนัป่าตอง อําเภอสารภี อําเภอสะเมิง อําเภอแมว่าง

22 ธนัวาคม 255922 ธนัวาคม 2559

23 ธนัวาคม 255923 ธนัวาคม 2559

ควบคุมการเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวน

พร้อมกาํลงัในรูปแบบบูรณาการ



26/04/60

8

- จัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ ในพ้ืนท่ีปาเต็งรัง
เทาท่ีจําเปน

- ทําแนวกันไฟ จํานวนระยะทาง 1820.50 กิโลเมตร

- ประชุมช้ีแจง มอบนโยบายใหกับนายอําเภอ นายก
อปท. กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เพ่ือเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน

15

หนวยงานกระทรวงเกษตรรวมเสริมการผลิตปุยอินทรีย (ทําปุย
หมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร ไถกลบตอซัง (ขาว, ขาวโพด)
ทําปุยพืชสด และนํ้าหมักชีวภาพ สรางชุมชนเกษตรปลอดการเผา
ตนแบบ และอบรมแกนนํา ถายทอดความรูเพ่ือการหยุดเผาฯ
แกเกษตรกร

-ใหทุกหนวยจัดเตรียมเจาหนาท่ี อุปกรณเครื่องมือในการดับไฟปา
รถนํ้า ใหพรอมปฏิบัติ

16

- ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพันธทุกชองทางใหชุมชนรับรูรับทราบถึง
โทษภัยของหมอกควันและไฟปา และขอความรวมมือใหงดการเผา
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จัดเตรียมความพรอมในการทํา
ปุยหมักจากเปลือกขาวโพด

17

จัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ เตาเผา
200 ลิตร พลังงานจังหวัดเชียงใหม

สถานีควบคุมไฟปา (พ้ืนท่ีปาอนุรักษ)
จํานวน 15 สถานี อัตรากําลัง 420 นาย

หนวยปองกนัรักษาปา (พ้ืนท่ีปาสงวนฯ)
จํานวน 29 หนวย อัตรากําลัง 261 นาย

18

อําเภอ 25 อําเภอ

ทองถ่ิน 211 ทองถ่ิน

ตํารวจ 37 สภ.
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เมื่อ 7 มี.ค.60 ศบภ.มทบ.33 จัดกําลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟปา ท้ังหมด 12 ชุด ชุดละ 10 นาย
เขาประจําพ้ืนท่ีเสี่ยง ในเขาประจําพ้ืนท่ีเสี่ยง ใน ๑๐๑๐ อําเภอของอําเภอของ จวจว..ชช..มม..

ระดบัสูง ระดบักลาง
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จัดทาํแผนระดมพลดับไฟป่า
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ

สถานการณ์ปกติ สถานการณ์
รุนแรง

สถานการณ์
วกิฤติ

22
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23

2.ไลน

1.โทรศัพท - เบอรโทรศัพท 053-112236
- เบอรโทรศัพท 191

3.วิทยุสั่งการ

24
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4.โปรแกรมรายงานการสั่ง
การแกไขปญหาไฟปา

(ในเว็บไซต)

http://123.242.165.5/wncm/

บินตรวจสถานการณไฟปา
พื้นที่อําเภอแมวาง อําเภอจอมทอง

วันศุกร ที่ 17 มีนาคม 60 วันศุกร ที่ 23 มีนาคม 60

ดําเนินการตระเวนทางอากาศและกําหนดจุดพิกัดบริเวณท่ีเกิดไฟปา
เพ่ือจัดเจาหนาเขาไปดําเนินการ

บินลาดตระเวนพื้นที่อุทยาน
ดอยสุเทพ

-ปุยและลาดตระเวนของ
เจาหนาที่รวมฯภาคพื้นดิน

วันศุกร ที่ 7 เมษายน 60

บินตรวจสถานการณไฟปา
พื้นที่อําเภอแมแจม



26/04/60

14

เจาหนาท่ีปาไม ฝายปกครองของอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ราษฎร ในชุมชน รวมลาดตระเวน เฝาระวัง ดับไฟปา พรอมกับการบังคับใช
กฎหมาย รวมกันในลักษณะ “ประชารัฐ”

โดยเนนการลาดตระเวน
ในชวงเวลาเท่ียงวันถึง 22.00 น.

กระทําผิดตาม พรบ.ปาไม
จํานวน 6 คดี

กระทําผิดตาม พรบ.
การสาธารณสุข
จํานวน 8 คดี

อยูในชั้นพนักงานสอบสวน
4 คดี

อยูในชั้นศาล - คดี

เปรียบเทยีบปรับคดีละ
2,000 บาท

การบังคับใชกฎหมายในชวงเวลา
“60 วัน หามเผาเราทําได เพื่อเชียงใหมไรหมอกควัน”

(วันที่ 20 กุมภาพันธ – 20 เมษายน 2560)

28
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ในกรณีท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินคามาตรฐาน ไดเตรียมการดังนี้ในกรณีท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินคามาตรฐาน ไดเตรียมการดังนี้
11.. แจงเตือนประชาชนใหสวมหนากากอนามัยปองกันตนเองแจงเตือนประชาชนใหสวมหนากากอนามัยปองกันตนเอง
22.. งดออกกําลังกายในท่ีโลงแจงงดออกกําลังกายในท่ีโลงแจง
33.. จัดเตรียมจัดเตรียมหองสะอาดหองสะอาด ((clean roomclean room)) เพื่อรองรับเพื่อรองรับผูปวยผูปวย

กลุมกลุมเส่ียง และแนะนําประชาชนใหเตรียมหองสะอาดเส่ียง และแนะนําประชาชนใหเตรียมหองสะอาด (CLEAN ROOM)(CLEAN ROOM)
ไวท่ีบานไวท่ีบาน//ท่ีทํางาน เพื่อหลีกเล่ียงมลพิษในอากาศท่ีทํางาน เพื่อหลีกเล่ียงมลพิษในอากาศ

44.. พนละอองน้ําเพื่อดักจับฝุนละอองขนาดเล็ก และเพิ่มความพนละอองน้ําเพื่อดักจับฝุนละอองขนาดเล็ก และเพิ่มความ
ชุมชื้นในอากาศชุมชื้นในอากาศ

29

30
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กิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยชุมชน

บวชป่า ปลูกป่า สร้างฝาย

ปรมิาณซงัขา้วโพดหรอืเศษวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร
ทีไ่มถู่กเผาในทีโ่ลง่ ปี 2560

แผน ผล หมายเหตุ
อ.เชียงดาว 378 42 ทต.เมืองนะ/ทต.ปิงโค้ง

อ.แมแ่จ่ม 1,570 65
สหกรณ์แมแ่จม่ 1,520 18 มีวตัถดุิบสะสมไว้ ประมาณ 1,500 ตนั

สพจ.เชียงใหม่
อําเภอ อปท.

50 47 จํานวน
3,845 กระสอบ

(7 ก.ก./กระสอบ = 26,915 ก.ก. (ถ่าน )
= 942,025 ก.ก.(ซงัข้าวโพด)=942.02 ตนั

1,948 107

หน่วย : ตนั

ข้อมลู ณ วนัที่ 24 มนีาคม 2560
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* การใช้ประโยชน์จากเศษวสัดุเหลอืใช้ โดยส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยอนิทรีย์

34



26/04/60

18

35

แผนที่ตําแหนงจดุความรอนHotspot
ระหวางวันที่ 20 กุมพาพันธ

ถึง 20 เมษายน 2560
จํานวน 609 จุด

กราฟแสดงจุดความรอนสะสม รายวัน ชวงวันที่ 1 มกราคม – 20 เมษายน
เปรยีบเทียบระหวางป 2558 2559 และป 2560
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กราฟแสดงจุดความรอนสะสม รายวัน ชวง 60 วัน หามเผา
เปรียบเทียบระหวางป 2558 ป 2559 และป 2560

กราฟแสดงคาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ชวง 60 วัน หามเผา
ตั้งแตวันท่ี 20 กุมภาพันธ ถึง 20 เมษายน 2560

** มคีา่ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน
เกนิคา่มาตรฐาน 4 วนั คอื

วนัที่ 24 มนีาคม 2560 มคีา่สูงสุด 153
ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร

วนัที่ 7 เมษายน 2560 มคีา่สูงสุด 131
ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร

วนัที่ 8 เมษายน 2560 มคีา่สูงสุด 122
ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร

วนัที่ 9 เมษายน 2560 มคีา่สูงสุด 128
ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร
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พื้นที่เผาไหมจังหวัดเชียงใหม
ขอมูลจากภาพถายดาวเทียม

Landsat-8 บันทึกขอมูล
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง

6 เมษายน 2560

พื้นท่ีเผาไหม
1. ปาอนุรักษ = 207,210 ไร
2. ปาสงวนแหงชาติ = 218,629 ไร
3. เขต สปก. = 16,722 ไร
4. พื้นที่เกษตร = 5,002 ไร
5. ชุมชนและอื่น = 23,754 ไร
6. พื้นที่ริมทางหลวง (250เมตร) = 14,676 ไร

รวมทั้งหมด = 485,994 ไร

พื้นท่ีเผาไหม
1. ปาอนุรักษ = 207,210 ไร
2. ปาสงวนแหงชาติ = 218,629 ไร
3. เขต สปก. = 16,722 ไร
4. พื้นที่เกษตร = 5,002 ไร
5. ชุมชนและอื่น = 23,754 ไร
6. พื้นที่ริมทางหลวง (250เมตร) = 14,676 ไร

รวมทั้งหมด = 485,994 ไร

ผลจากการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม
ในชวง 60 วัน หามเผาเราทําได เพ่ือเชียงใหมไรหมอกควัน

ผลจากการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม
ในชวง 60 วัน หามเผาเราทําได เพ่ือเชียงใหมไรหมอกควัน

- สามารถลดจํานวนจุด Hotspot จากปที่แลว จํานวน 997 จุด เหลือ 609 จุด ลดลง 38%

- คา PM10 มีจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน ลดลงจากปทีแ่ลว 14 วัน เหลือ 4 วนั ลดลง 71%

- ระดับคา PM10 สูงสุดถึงของป 59 ทีสู่งถึง 192 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (วันที่ 26 ม.ีค.58) ลดลง
เหลือสูงสุด 153 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในป 60 (วันที่ 24 ม.ีค.60)

- จับกุมดําเนินกับคดีผูกระทาํผิด ในชวง 60 วัน จํานวน 14 คดี

- อากาศยานขึ้นลงไดปกติ ไมดีเลย หรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปญหาหมอกควัน

- พื้นที่เผาไหมจากป 59 จํานวน 1,412,399 ไร ลดลง จาก 1 มกราคม ถึง 6
เมษายน 2560 จํานวน 485,994 ไร่
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อย่างไรบ้าง?

.ศ. 2555 ประเทศไทยมียอดจําหน่าย
โทรศัพท์มือถือมากถึง 15

ด้านกรมควบคุมมลพษิได้คาดการณ์เอาไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจะ
11 ล้าน เทียบเท่ากับสนามฟุตบอล

ขนาดมาตรฐาน ประมาณ 6
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โทรศัพท์มือถือ มีโครเมียมเป็นส่วนประกอบ
• ปุ่มสัมผัส มีเบริลเลียมเป็นส่วนประกอบ
•
•แผงวงจร มีโบรมีนเป็นส่วนประกอบ
•ฝาครอบ มีสารหนูเป็นส่วนประกอบ
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3.8 รายการผลการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ-

ภัยจังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2560

เปาหมาย 1. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2560
2. เพ่ือลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit) ลดลงให

เหลือนอยท่ีสุด โดยใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานดวยตนเอง

1. มาตรการ
1.1การจัดตั้งจุด

ตรวจบูรณาการ
จุดตรวจบูรณาการ จํานวน 47 จุด
จุดบริการประชาชนของหนวยงานตาง ๆ  จํานวน 113 จุด
ดานชุมชน จํานวน 171 จุด ครอบคลุม ท้ัง 25 อําเภอ
จุดบริการแขวงทางหลวง 1 - 3 จํานวน 21 จุด
จุดตรวจของกองกําลังทหาร จํานวน 6 จุด
รวมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท้ังสิ้น 4,452 นาย

1.2 การบูรณาการ จัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.
2560 จังหวัดเชียงใหม และดําเนินการประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือวิเคราะหสาเหตุและ
กําหนดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุเปนประจําทุกวัน
ตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเยาวชนอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีเมาสุราแลว
ขับข่ียานพาหนะ พรอมสืบสวนถึงแหลงท่ีมาของการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแก
เยาวชนอายุต่ํากวา 20 ป

1.3 การบังคับใช
กฎหมาย

บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดจริงจัง ตามมาตรการ 10 รสขม (1ร. คือ
ความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 2ส. คือ ขับรถยอนศร ฝาฝนสัญญาณจราจร 3ข. คือ
ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ไมมีใบขับข่ี  แซงในท่ีคับขัน 4ม. คือ เมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย
มอเตอรไซคไมปลอดภัย ใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ)

ป 2559 ป 2560 เปรียบเทียบ รอยละ
เรียกตรวจ 76,214 84,055 +7,841 10.29
ดําเนินคดี 22,333 26,951 +4,618 20.68

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 46/2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558

สงกรานต 60 รอยละ
การยึดรถ 283 100
- รถยนตสวนบุคคล 98 34.62
- รถจักรยานยนต 208 73.50
- รถบรรทุก 1 0.35

มาตรการจับจริง 10 ขอหาหลักเมืองทองเท่ียว (จอดรถในท่ีหามจอด ไมสวมหมวก
นิรภัย ขับรถบนทางเทา ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถขณะเมาสุราหรือสิ่งอ่ืน ขามถนนผิด
กฎหมาย ไมมีใบอนุญาตขับข่ี กอมลพิษทางเสียง ขับรถประมาทหวาดเสียว และจองถนน
เปนท่ีจอดรถ)



๒๑

1.4 ดานถนน  ดําเนินการปรับปรุงและแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย สัญญาณจราจร ไฟสองสวาง ปาย
เตือน และปายสัญลักษณ ซอมแซมและบํารุงถนนใหมมีสภาพสมบูรณและคืนผิวจราจร
กอนเทศกาลสงกรานต ตลอดจนเตรียมชองทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัด พรอมปาย
แนะนํา
 ดําเนินการตรวจจับความเร็ว โดย Speed Camera บนเสนทางท่ีใชความเร็ว เชน
ถนนเชียงใหม-เชียงราย (ทางหลวงหมายเลข 118) บริเวณดอยนางแกว
 ดําเนินการจัดเจาหนาท่ีของสถานีรถไฟเชียงใหมประจําจุดตัดทางรถไฟทุกจุดใน
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟ
 ดําเนินการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ 11 จุดใหมีเครื่องก้ันอัตโนมัติ

1.5 ดานขนสง
สาธารณะ

 ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารสาธารณะใหมีสมรรถนะพรอมใชงาน และเพียงพอตอ
ความตองการ รวมไปถึงสภาพความพรอมดานรางกายของพนักงานขับรถ จะตองไมมี
สารเสพติดและแอลกอฮอล

2. การดูแล
นักทองเท่ียว

แตงตั้งคณะทํางานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนสายข้ึนวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคํา ดอยอางขางและดอยอินทนนทดําเนินการ
ประกาศเจาพนักงานจราจรฯ ไมใหรถโดยสารขนาดใหญและรถโดยสารสองชั้นใชเสนทาง
ข้ึนดอยฯ ดังกลาว และกําหนดเวลาข้ึน-ลงวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
บริหารจัดการจราจรของแหลงทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวหนาแนน เชน ดอยมอนแจม
และหมูบานแมกําปอง โดยใหรถโดยสารรับจางขนสงนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจดทะเบียน
รถโดยสารใหถูกตองตามกฎหมายเพ่ือใชรับสงนักทองเท่ียว
เพ่ิมความเขมงวดเรื่องมาตรการการเชารถของนักทองเท่ียว (การเชารถ การขับรถสวนตัว
และรถบานเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย)
 ทําปายและแผนพับประชาสัมพันธใหขอมูลนักทองเท่ียวเก่ียวกับการเลนน้ําสงกรานต
ตามวัฒนธรรมไทย การคุมครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจราจรในลักษณะตางๆ

3. มาตรการพิเศษชวง
เทศกาลสงกรานต

 กําหนดเขตเลนน้ําปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Zoning) จํานวน 42 จุด ครอบคลุม
ท้ัง 25 อําเภอ
 กําหนดเขตเลนน้ําปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Zoning) จํานวน 42 จุด ครอบคลุม
ท้ัง 25 อําเภอ
 กําหนดใหมี 1 อําเภอ 1 ลานกิจกรรม
 กําหนดใหมี 1 ทองถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย จํานวน 83 สาย
จัดเตรียมรถยนตกูภัย รถพยาบาลเพ่ือเตรียมรับสถานการณอุบัติภัยจราจรทางบก
ทางน้ํา และอุบัติภัยหมู และจัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบอุบัติภัย
ติดตั้งปายเตือนเขตน้ําลึกของคูเมืองท้ัง 4 ดาน และจัดวางทุนลอยน้ําในบริเวณคูเมือง
โดยรอบท้ัง 4 ดาน เพ่ือเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณบอกแนวน้ําลึก
ออกประกาศเจาพนักงานจราจรเพ่ือหามรถจอดในถนนบางสายและหามรถโดยสาร
ขนาดใหญดอยท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ

4. การบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดเชียงใหม

เตรียมพรอมครอบคลุม 25 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม โดยการแจงเหตุ สามารถแจง
ไดท่ีเบอร 1669 ซึ่งเชื่อมตอบูรณาการกับเบอร 191

5. ประชาสัมพันธและ
สั่งการ

รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบสถานการณอุบัติเหตุทางถนน ขอมูล
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจําวัน และมาตรการการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2559 ของจังหวัดเชียงใหม เชน มาตรการ 10 รสขม
มาตรการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๖/๒๕๕๘ ท่ี 14/2560
และ ท่ี 15/2560 ขอควรระวังในการใชรถใชถนนและการเลนน้ําสงกรานตอยาง
ปลอดภัยดวยการปฏิบัติตามกฎหมายผานสื่อทุกชองทาง
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สถิติอุบัติเหตทุางถนนชวงเทศกาลสงกรานต2560ของจังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560

1. จํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึน 158ครั้งนอยกวา ป 2559 จํานวน 10 ครั้ง (ป 2559 จํานวน168 ครั้ง) คิด
เปนรอยละ 5.95 ของป 2559

อําเภอท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนสูงสุด ไดแก
ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนอุบัติเหตุ(ครั้ง)

1 สันทราย 18
2 แมริม 13
3 เชียงดาว, แมอาย, แมแตง 12

- วันท่ีมีจํานวนอุบัติเหตุมากท่ีสุดคือ
(1) วันท่ี 12 เมษายน 2560 จํานวน 33 ครั้ง
(2) วันท่ี 13 เมษายน 2560 จํานวน 32 ครั้ง
(3) วันท่ี 14 เมษายน 2560 จํานวน 31 ครั้ง

2. จํานวนผูเสียชีวิต 11 คนเปนชาย 6 คน หญิง 5 คน นอยกวาป 2559 จํานวน 2 คน (คิดเปนรอย
ละ 15.38) อําเภอท่ีมีจํานวนผูเสียชีวิตสูงสุด ไดแก

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนผูเสียชวีิต
(คน)

1 สันทราย, เชียงดาว และเมืองเชียงใหม 2
2 จอมทอง, พราว, สันกําแพง, สันปาตอง, แมริม 1

3. จํานวนผูบาดเจ็บ 164 คนเปนชาย 116 คน หญิง 48 คน นอยกวา ป 2559จํานวน 10 คน (ป
2559 จํานวน 174 คน) คิดเปนรอยละ 5.74 อําเภอท่ีมีจํานวนผูบาดเจ็บสูงสุด ไดแก

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนผูบาดเจ็บ (คน)
1 สันทราย 20
2 แมอาย 13
3 สันปาตอง, แมริม, แมแตง 12

4. อําเภอท่ีไมมีรายงานผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ จํานวน 3 อําเภอ ไดแก
อําเภอกัลยาณิวัฒนา , สะเมิง และอําเภอหางดง

วัน/เดือน/ป จํานวนครั้ง
ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
11 เมษายน 2560 18 14 3 17 1 0 1
12 เมษายน 2560 33 23 9 32 1 1 2
13 เมษายน 2560 32 28 10 38 2 0 2
14 เมษายน 2560 31 21 11 32 2 0 2
15 เมษายน 2560 26 17 9 26 0 3 3
16 เมษายน 2560 13 11 4 15 0 0 0
17 เมษายน 2560 5 2 2 4 0 1 1

รวม 158 116 48 164 6 5 11
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5. สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก
ลําดับท่ี สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน (ครั้ง) รอยละ

1 เมาสุรา 72 35.47
2 ขับรถเร็วเกินกําหนด 47 23.15
3 ทัศนวิสัยไมดี 27 13.30
4 สภาพถนนไมปลอดภัย 19 9.36
5 ตัดหนากระชั้นชิด 12 5.91
6 สภาพรถไมปลอดภัย 10 4.93
7 หลับใน 4 1.97
8 แซงรถผิดกฎหมาย 4 1.97
9 มีสิ่งกีดขวาง 3 1.48

10 ฝาฝนเครื่องหมายจราจร 3 1.48
11 บรรทุกเกินอัตรา 1 0.49
12 ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร 1 0.49

6.ประเภทยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไดแก
ลําดับที่ ประเภทยานพาหนะ จํานวน(คร้ัง) รอยละ

1 รถน่ังสวนบุคคล 154 95.06
- รถมอเตอรไซค 136 83.95
- รถปคอัพ 11 6.79
- เกง 6 3.70
- SUV 1 0.62

2. อ่ืนๆ (รถจักรยาน) 8 4.94
รวม 162 100.00

7. ลักษณะสถานท่ีท่ีเกิดเหตุ สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก
ลําดับท่ี ประเภทสถานท่ีเกิดเหตุ จํานวน(ครั้ง) รอยละ

1 ทางตรง 92 58.23
2 ทางโคง 49 31.01
3 ทางแยก 16 10.13
4 อ่ืน ๆ 1 0.63

8. ประเภทถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก
ลําดับท่ี ประเภทถนน จํานวน(ครั้ง) รอยละ

1 ถนนอบต./หมูบาน 73 46.50
2 กรมทางหลวง 64 40.76
3 ทางหลวงชนบท 14 8.92
4 ในเมือง/เทศบาล 5 3.18
5 ถนนใน อบจ. 1 0.64
6 อ่ืนๆ (ถนนเลียบคันคลองชลประทาน) 1 0.64
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9. ชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดในชวงเวลา
ลําดับท่ี ชวงเวลา จํานวน(ครั้ง) รอยละ

1 16.01 – 20.00 น. 61 38.61
2 12.01 – 16.00 น. 36 22.79
3 08.01 – 12.00 น. 21 13.29
4 20.01 – 00.00 น. 19 12.02
5 00.01 – 04.00 น. 15 9.49
6 04.01 – 08.00 น. 6 3.80

10. ชวงอายุผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
ลําดับท่ี ชวงอายุ (ป) จํานวน(คน) รอยละ

1 50 ปข้ึนไป 40 22.87
2 15 – 19 36 20.57
3 20 – 24 29 16.57
4 40 – 49 21 12.00
5 30 – 39 18 10.28
6 1 – 14 18 10.28
7 25 – 29 13 7.43

10.ประเภทคนในพื้นท่ี/นอกพื้นท่ี
ลําดับท่ี ประเภทท่ีอยู จํานวน(คน) รอยละ

1 คนในพ้ืนท่ี 108 61.71
2 คนนอกพ้ืนท่ี(เขตจังหวัด) 47 26.86
3 คนนอกเขตจังหวัด 20 11.43

12. สถานะผูประสบอุบัติเหตุ
ลําดับท่ี ประเภทท่ีอยู จํานวน(คน) รอยละ

1 ผูขับข่ี 131 74.86
2 ผูโดยสาร 41 23.43
3 คนเดินเทา 3 1.71

13.- จุดตรวจบูรณาการ มีตํารวจเปนกําลังหลัก รองลงมาไดแก สมาชิก อปพร. กํานัน/ผูใหญบาน
เจาหนาท่ีฝายปกครอง และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ตามลําดับมีการตั้งดานตรวจ จํานวน 47จุด มีเจาหนาท่ี
ประจําจุดตรวจท้ังหมด 1,1,893คน

- จํานวนดานชุมชน 852 แหง สงเสริมดานการมีสวนรวมของทองถ่ิน ชุมชนหมูบาน จุดตรวจรวม
บนถนนสายรองและอาสาสมัครเฝาระวังแจงเตือนภัยรวมปฏิบัติหนาท่ีรวม
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การดําเนินการ จํานวน (หนวย)
1. จํานวนดานชุมชน 852 ดาน
2. จํานวนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในดาน 5,873 คน
3. การดําเนินการของดานชุมชน

3.1. การเรียกตรวจ 6,715 คัน
3.2. พบผูขับข่ีมีอาการเมาสุรา 276 คน
3.3. ผูโดยสาร/รวมเดินทางมีอาการเมาสุรา 239 คน
3.4. ไมคาดเข็มขัดนิรภัย

3.4.1. ผูขับข่ีไมคาดเข็มขัดนิรภัย 588 คน
3.4.2. ผูรวมเดินทางไมคาดเข็มขัดนิรภัย 317 คน

3.5. ไมสวมหมวกนิรภัย
3.5.1. ผูขับข่ีไมสวมหมวกนิรภัย 1,149 คน
3.5.2. ผูรวมเดินทางไมสวมหมวกนิรภัย 534 คน

3.6. ขับรถยอนศร 13 คัน
3.7. ขับรถเร็วหรือมีพฤติกรรมขับข่ีท่ีอันตราย 19 คัน

4. มาตรการทางสังคม
4.1. วากลาวตักเตือน 1,860 คน
4.2. ใหพัก/ไมใหขับตอไป 29 คน
4.3. ยึดกุญแจรถชั่วคราว (คนในพ้ืนท่ี) 9 คัน
4.4. กรณีคนตางพ้ืนท่ีกระทําความผิดตามคําสั่งหัวหนา คสช. ท่ี

46/2558 ในกรณีเมาสุราขับข่ี/ขับรถเร็วเเจงตํารวจหรือทหารยึดรถ
0 คัน

4.5. แจงผูปกครอง/ญาติมารับ 1 คัน
4.6. แจงเตือนและหามบรรทุกคนเลนน้ําทายรถกระบะ

(ชวงเทศกาล)
56 คน

4.7. แจงเตือนการเลนน้ําสงกรานตท่ีไมเหมาะสม
(ชวงเทศกาล)

68 คัน

14. ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียก84,055คัน พบการกระทําผิดและ
ดําเนินคดีจํานวน 26,951คนคิดเปน รอยละ 32.06ลําดับการกระทําผิดสูงสุดไดแก เพ่ิมข้ึนจากป 2559
จํานวน 4,618 คน คิดเปนรอยละ 20.68

ลําดับท่ี การกระทําผิดและดําเนินคดี จํานวน(คน) รอยละ (เพิ่ม/ลด)
1 ไมสวมหมวกนิรภัย 9,972 37.00 +1,966
2 ไมมีใบขับข่ี 9,604 35.64 +1,526
3 ไมคาดเข็มขัดนิรภัย 2,610 9.68 +338
4 ความเร็วเกินกําหนด 1,673 6.21 +857
5 เมาสุรา 1,089 4.04 - 369
6 มอเตอรไซดไมปลอดภัย 840 3.12 - 41
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ลําดับท่ี การกระทําผิดและดําเนินคดี จํานวน(คน) รอยละ (เพิ่ม/ลด)
7 โทรศัพทขณะขับข่ี 444 1.64 +187
8 ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร 261 0.97 -14
9 ขับรถยอนศร 250 0.93 +58

10 แซงในท่ีขับขัน 208 0.77 +110

15. ขอมูลอุบัติเหตุแยกรายอําเภอเปรียบเทียบเทศกาลสงกรานต 2560

อําเภอ เทศกาลสงกรานต 2559 เทศกาลสงกรานต 2560 เปรียบเทียบ (+เพ่ิม,-ลบ)
ครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต ครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต

กัลยาณิวัฒนา 1 1 0 0 0 0 -1 -1 0
จอมทอง 9 9 3 5 7 1 -4 -2 -2
ดอยสะเก็ด 11 12 2 7 8 0 -4 -4 -2
ดอยหลอ 2 3 0 2 2 0 0 -1 0
ดอยเตา 0 0 0 3 3 0 +3 +3 0
ฝาง 7 7 0 11 11 0 +4 +4 0
พราว 2 2 0 8 9 1 +6 +7 +1
สะเมิง 2 2 0 0 0 0 -2 -2 0
สันกําแพง 8 9 1 6 6 1 -2 -3 0
สันทราย 16 15 1 18 20 2 +2 +5 +1
สันปาตอง 16 16 0 11 12 1 -5 -4 +1
สารภี 9 9 0 4 4 0 -5 -5 0
หางดง 6 7 1 0 0 0 -6 -7 -1
อมกอย 3 4 0 3 3 0 0 -1 0
ฮอด 8 10 0 4 4 0 -4 -6 0
เชียงดาว 10 10 1 12 10 2 +2 0 +1
เมืองเชียงใหม 15 15 0 9 7 2 -6 -8 +2
เวียงแหง 3 3 0 2 3 0 -1 0 0
แมริม 9 9 1 13 12 1 +4 +3 0
แมวาง 8 8 0 4 6 0 -4 -2 0
แมออน 2 1 1 1 1 0 -1 0 -1
แมอาย 8 7 2 12 13 0 +4 +6 -2
แมแจม 2 2 0 7 7 0 +5 +5 0
แมแตง 3 5 0 12 12 0 +9 +7 0
ไชยปราการ 8 8 0 4 4 0 -4 -4 0
รวม 168 174 13 158 164 11 -10 -10 -2
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จังหวัดเชียงใหม 4 ปยอนหลัง
ครั้ง เจ็บ ตาย

2560 158 164 11
2559 168 175 13
2558 119 118 13
2557 116 144 9

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.9 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนเมษายน 2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่

1 แม่ฮ่องสอน 19 ราย อัตราป่วย 7.28 ต่อแสน ปชก.
2 เชียงใหม่ 124 ราย อัตราป่วย 7.28 ต่อแสน ปชก.
3 น่าน 25 ราย อัตราป่วย 5.22ต่อแสน ปชก.
4 ลาํปาง 23 ราย อัตราป่วย 3.06 ต่อแสน ปชก.
5 เชียงราย 33 ราย อัตราป่วย 2.66 ต่อแสน ปชก.

สถานการณ์ไข้เลอืดออกประเทศไทย  ปี 2560
1 สงขลา 1,833 ราย อัตราป่วย 130.38 ต่อแสน ปชก.
2 พัทลุง 498 ราย อัตราป่วย 95.48 ต่อแสน ปชก.
3 ปัตตานี 638 ราย อัตราป่วย 92.45 ต่อแสน ปชก.
4 นราธิวาส 585 ราย อัตราป่วย 75.10 ต่อแสน ปชก.
5 นครศรีธรรมราช 673 ราย อัตราป่วย 43.41 ต่อแสน ปชก.
27 เชียงใหม่ 124 ราย           อัตราป่วย 7.28 ต่อแสน ปชก.

ข้อมูล 19 เมษายน 2560 สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
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3.10 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนเมษายน 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สรุปผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (ประจําเดือนเมษายน 2560)
******************************

1. การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนเมษายน 2560
ประจําเดือนเมษายน 2560 (ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2560) มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ

ผานทุกชองทาง จํานวน 111 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 56 เรื่อง คิดเปนรอยละ 50% และ
อยูในระหวางการดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 55 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 50% โดยจําแนกประเภทเรื่องรองเรียนฯ ประจําเดือน เมษายน 2560 ดังตอไปนี้

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแต
ละประเภท

ผลการดําเนินการ
ยุติเรื่อง กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
1. เรื่องเดือดรอนท่ัวไป 42 13 31% 29 69%
2. แจงเบาะแสการกระทําความผิด 2 - - 2 100%

3. รองเรียนหนวยงานหรือ
เจาหนาท่ีรัฐ 17 1 6% 16 94%

4. ขอความชวยเหลือ - - - - -
5. ปญหาท่ีดิน 6 3 50% 3 50%
6. ปญหาหนี้ 2 2 100% - -

7. ขอขอมูล, ขอคําปรึกษา
ดานกฎหมาย และอ่ืนๆ 42 37 88% 5 12%

รวม 111 56 50% 55 50%
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(ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2560)

2. สถิติการดาํเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 7 เดือนท่ีผานมา (หวงเดือนตุลาคม 2559 – เมษายน 2560)

เดือน/ป จํานวนเรื่อง เพิม่/ลด
ผลการดําเนินการ

ยุติเรื่องแลว อยูในระหวางการ
ดําเนินการ

ตุลาคม 2559 193 180 9
พฤศจิกายน 2559 174 -19 151 23
ธันวาคม 2559 189 +15 147 42
มกราคม 2560 137 -52 97 40
กุมภาพันธ 2560 174 +37 102 72
มีนาคม 2560 248 +74 108 130
เมษายน 2560 111 -137 56 55
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เม่ือพิจารณาตามตาราง ขอ 1 และ2 พบวา การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
หวงเดือน ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560 ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ในหวง 7 เดือน ท่ีผานมา
พบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่องรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 175 เรื่องตอเดือน โดยประเภท
เรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป, รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ
และปญหาท่ีดิน (ไมนับรวมประเภทการขอขอมูล, ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย)

3. สถิติผลการดําเนินการเรือ่งรองเรียน/ รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
(หวงเดือนกรกฎาคม 2557 – ตุลาคม 2559)

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแตละ

ประเภท

ผลการดําเนินงาน
ยุติเรื่องแลว กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
1. เรื่องเดือดรอนท่ัวไป

- สาธารณูปโภค
- เหตุรําคาญ
- มลภาวะ
- ขมขู
- สาธารณภัย
- คุมครองผูบริโภค

1,301
300
318
416
57
73

137

1,289
299
316
414
57
73

137

100%
100%
99%

100%
100%
100%
100%

5
1
2
2
-
-
-

0%
0%
1%
0%
-
-
-

2. แจงแบะแสกระทําผิด
- ยาเสพติด
- ผูมีอิทธิพล
- สถานบันเทิง
- พนัน
- ปาไม
- ดานแรงงาน

505
90
23

148
147
88
9

502
90
23

145
147
88
9

99%
100%
100%
98%

100%
100%
100%

3
-
-
3
-
-
-

1%
-
-

2%
-
-
-



๓๒

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแตละ

ประเภท

ผลการดําเนินงาน
ยุติเรื่องแลว กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
3. รองเรียนปญหาท่ีดิน

- ขอพิพาทท่ีดิน เอกชนกับรัฐ
- ขอพิพาทท่ีดิน เอกชนกับ
เอกชน
- การออกเอกสารสิทธิ์
- ถูกปดก้ันเสนทาง
- บุกรุกท่ีสาธารณะ

353
19
31

101
21

181

350
19
29

101
21

180

99%
100%
94%

100%
100%
99%

3
-
2
-
-
1

1%
-

6%
-
-

1%

4. รองเรียนหนวยงาน/
เจาหนาท่ีรัฐ
- ทุจริต
- การบริการ
- ไมเปนธรรม
- พฤติกรรม

937
221
117
227
372

929
218
117
226
368

99%
99%

100%
100%
99%

8
3
-
1
4

1%
1%
-

0%
1%

5. ขอความชวยเหลือ
- ประกอบอาชีพ
- ทุนการศึกษา
- สงเคราะห
- ขอท่ีดินทํากิน
- ขอความชวยเหลืออ่ืนๆ

1,601
29
20
39

144
1,369

1,589
29
20
38

143
1,360

99%
100%
100%
97%
99%
99%

10
-
-
1
1
9

1%
-
-

3%
0%
1%

6. เรื่องท่ัวไป ขอขอมูล
ปรึกษา
- ขอทราบขอมูล
- แสดงความคิดเห็น
- อยูในระหวางการพิจารณา
- อ่ืนๆ

174
47
85
9

33

174
47
85
9

33

100%
100%
100%
100%
100%

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

7. หนี้
- หนี้นอกระบบ
- คํ้าประกัน
- กูสินเชื่อ
- บัตรเครดิต

140
121

5
14
-

139
120

5
14
-

99%
99%

100%
100%

-

1
1
-
-
-

1%
1%
-
-
-

รวม 5,011 4,980 98.20% 31 1.80%

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2560)
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4. ตารางแสดงขอมูลยอดเรื่องรองเรียนรองทุกขท่ีคงคางในระบบของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
(หวงเดือนกรกฎาคม 2557 – ตุลาคม 2559)

ลําดับท่ี หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ คงคาง จํานวนเรื่อง
คงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป 6เดือน–1ป 3-6 เดือน 1-3 เดือน

1. ท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม

5 1 4 - -

2. สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม

4 1 3 - -

3. ท่ีทําการปกครองอําเภอสันกําแพง 2 2 - - -
4. ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 2 2 - - -
5. ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 2 2 - - -
6. ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 2 1 1 - -
7. ท่ีทําการปกครองอําเภอแมออน 2 2 - - -
8. สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 2 2 - - -
9. ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 1 1 - - -

13. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -
14. ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 1 - 1 - -
16. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 1 - 1 - -
17. ท่ีทําการปกครองอําเภอไชยปราการ 1 - 1 - -
18. สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาเชียงใหม
1 - 1 - -

19. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ชม.

1 - 1 - -

21. ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 1 - 1 - -
22. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

เชียงใหม
1 1 - - -

23. การประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม

1 1 - - -

รวม 31 17 14 - -
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5. สถิติจํานวนผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม ประจําเดือนเมษายน 2560

ลําดับ รายการงานบริการ จํานวนผูมาใชบริการ (ราย)

๑. ชําระคาไฟฟา 1,876
๒. ชําระคาน้ําประปา 2,130
๓. ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต 1,388
๔. รับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ 50
๕. งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย 424

รวม 5,868

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2560)

ในเดือนเมษายน 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 5,868 ราย โดยมี
ผูมาใชบริการชําระคาน้ํ าประปามากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาไฟฟา และชําระภาษีรถยนต/
รถจักรยานยนต งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ ดังท่ีปรากฏใน
แผนภูมิวงกลมนี้

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.11 รายงานสถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมเดือนเมษายน 2560
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

สถานการณสินคาเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
โทร 053 - 112668 - 70
E-mai : cm_ops@moc.go.th

ขาวนาปรัง

ราคาที่เกษตรกรขายได
ราคาขาวเปลือกเหนียว
(สปต.)

59/60 58/59 57/58

ความชื้น 15% 8,200- 8,500 12,400 – 12,800 10,000 – 10,500

ความชื้นไมเกิน 30 % 7,000-7,200 - 7,800 – 8,200

บาท/ตัน
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หอมแดง
ราคาที่เกษตรกรขายได บาท/กก.

รายการขอมลู ป 2560 ป 2559 ป 2558

ราคาท่ีเกษตรกรขายได
- สดคละ
- แหงคละ
- มัดจุกคละ

11 – 13
23 – 24
25 - 35

10.58
18.48

-

7.08
12.95

-

กระเทยีม
ราคาที่เกษตรกรขายได

รายการ 2559/60 2558/59 2557/58

สดคละ 24 – 27 11 - 13 9 - 11

แหงคละ 75 - 80 45 - 50 52 – 55

บาท/กก.
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มันสําปะหลัง
ราคาที่เกษตรกรขายได

รายการ ป 2559/60 ป 2558/59
มันสําปะหลัง 1.40 – 1.50 1.90

หมายเหตุ: 1.ไมมีการวัดเชื้อแปง
2.เกษตรกรชะลอการขุด

บาท/กก.

ลําไย (นอกฤด)ู
ราคาที่เกษตรกรขายได

บาท/กก.
รายการขอมลู ป 2559/60 ป 2558/59 ป 2557/58

ราคาท่ีเกษตรกรขายได
- AA
- A
- B
- C

25 – 30
25 – 30
20 – 25
15 – 20

30 - 33
27 - 30

-
-

33 - 35
27 – 29

-
-
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ธงฟา

วันท่ี 9 มีนาคม 2560 มีผูรวมงาน 300 คน มูลคาการจําหนาย 39,600 บาท
ลดภาระคาครองชีพประชาขนได 30% ของมูลคา 11,880 บาท

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน”

ธงฟา

วันท่ี 29-30 มีนาคม 2560 มีผูรวมงาน 500 คน มูลคาการจําหนาย
228,673 บาท ลดภาระคาครองชีพประชาขนได 17% ของมูลคา 38,673 บาท

ตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 การเตรียมความพรอมการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาค

ของจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ตามท่ีรัฐบาลได กําหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวันท่ี 25-29 ตุลาคม 2560 โดยวันท่ี 26 ตุลาคม เปนวันพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในการนี้ จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชน
ในสวนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ซึ่งอยูในระหวางพิจารณาคัดเลือก
สถานท่ีท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาคเปนไปดวยความ
เรียบรอยจังหวัดเชียงใหม จะไดจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชน
ในสวนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหมซึ่งประกอบไปดวย

1. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทน
ก. ท่ีปรึกษาฝายบรรพชิต
ข. ท่ีปรึกษาฝายฆราวาส
ค. คณะกรรมการอํานวยการ

2. คณะกรรมการฝายสถานท่ีและงานกอสราง
3. คณะกรรมการฝายพิธีการ
4. คณะกรรมการฝายศาสนพิธี
5. คณะกรรมการฝายจัดหาดอกไมจันทน
6. คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี
7. คณะกรรมการฝายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
8. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ
9. คณะกรรมการฝายจัดการแสดงงานออกพระเมรุ
10. คณะกรรมการฝายตกแตงพระเมรุชั่วคราว และซุมดอกไมจันทน
11. คณะกรรมการฝายจัดการถายทอดโทรทัศนและการประชาสัมพันธ
12. คณะกรรมการฝายรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร
13. คณะกรรมการฝายยานพาหนะและการขนสง
14. คณะกรรมการฝายการรักษาพยาบาล
15. คณะกรรมการฝายจัดตกแตงพระเมรุจําลอง
15. คณะกรรมการฝายตอนรับและรับรอง
16. คณะกรรมการฝายจดหมายเหตุ

ซึ่งคณะกรรมการฝายตาง ๆ จะประกอบดวยสวนราชการ หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยตาง ๆท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหมจะไดแจงประกาศจังหวัดเชียงใหมดังกลาว ใหทราบใหครั้งหนึ่ง

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



๔๐

4.2 งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
ผูนําเสนอ: นายประพันธ  คําจอย  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม

งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวสิาขบชูา ประจําป ๒๕๖๐ จังหวดัเชยีงใหม

“วิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก”

มติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๖๗/๒๕๖๐

วนัวิสาขบูชา วนัสําคญัสากลของโลก ประจําปีพุทธศกัราช
๒๕๖๐

ใหจ้งัหวดั ร่วมกบัคณะสงฆจ์งัหวดั หน่วยงาน องคก์ร และ

เทศนา ทาํบญุตกับาตร เวยีนเทยีน และจดันิทรรศการ ฯลฯ



๔๑

กิจกรรม (๑)
จงัหวดัเชียงใหม่ จดักจิกรรม ๓ กจิกรรม คอื
(๑) พิธี เ ปิด งาน  มอบเกีย รติบ ัตรแก่ ผู ้ทํ าคุณประ โยชน์ ต่ อ

พระพทุธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ และแห่ขบวนโคมไฟวิสาขบูชา
วนั/เวลา ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.

พทุธสถานเชียงใหม่ ถงึ วดัพระสงิห ์วรมหาวหิาร
การแต่งกาย ชุด /ชุดสุภาพ โทนสขีาว
หมายเหตุ เรยีนเชิญสว่นราชการเขา้ร่วมกจิกรรมดว้ย

กิจกรรม (๒)
(๒) กจิกรรมการแข่งขนัวิชาการทางพระพทุธศาสนา ของ

นกัเรยีนนกัศึกษา และเยาวชน จาํนวน ๕ กจิกรรม
วนั/เวลา ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตลอดวนั)

วดัพระสงิห ์วรมหาวหิาร
การแต่งกาย - /ชดุสภุาพ โทนสขีาว

- สถาบนั



๔๒

กิจกรรมแขงขันวิชาการพระพุทธศาสนา
กจิกรรมแขงขันวชิาการพระพุทธศาสนา
(๑) การตอบปญัหาธรรมะ
(๒) การบรรยายธรรมะ
(๓) การวาดภาพธรรมะ
(๔) การสวดมนตท์าํนองสรภญัญะ
(๕) การประกวดรอ้งเพลงธรรมะ

กิจกรรม (๓)
(๓) สาขบูชา
วนั/เวลา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.

๑.วดัศรโีสดา พระอารามหลวง ๒.วดัเจด็ยอด พระอารามหลวง
๓.วดัพระสิงห ์วรมหาวิหาร ๔.วดัสวนดอก พระอารามหลวง
๕.ว ัดเจดีย ์หลวง วรวิหาร และ ๖.ว ัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวหิาร (เวลา ๑๗.๐๐ น.)

การแต่งกาย /ชดุสภุาพ โทนสขีาว
หมายเหตุ เรยีนเชิญสว่นราชการเขา้ร่วมกจิกรรมดว้ย



๔๓

ประธานพิธีเวียนเทียน
(๑) วดัพระสงิห ์ ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่
(๒) วดัเจด็ยอด รองฯ พฒุพิงศ์ ศิรมิาตย ์
(๓) วดัสวนดอก รองฯ กฤษณ์ ธนาวณิช
(๔) วดัพระธาตดุอยสุเทพ รองฯ ประจวบ กนัธยิะ
(๕) วดัศรโีสดา ปลดัจงัหวดัเชียงใหม่
(๖) วดัเจดียห์ลวง นายอาํเภอเมืองเชียงใหม่

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



๔๔

4.3 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ. ...
ผูนําเสนอ: นางสาวราณี  วงศประจวบลาภ  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวัดเชียงใหม

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



๔๕

4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนเมษายน 256
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินงาน

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน”
เม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ณ  สนามกีฬาเทศบาลตําบลบานปง
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม



๔๖

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๖๓ หนวยงาน
โดยนําเคร่ืองอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม



๔๗

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที่และสรุปปญหา ดงัน้ี

๑ . ขอทราบความคืบหน าการขอใช พ้ืนที่ กอสร าง
โรงพยาบาลหางดง

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ
หนังสือรายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหผูวาราชการ
จังหวัดลงนาม ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ และจัดสงให
คณะกรรมการฯ ของกรมปาไมพิจารณา

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๒. ขอทราบความคืบหนาการกอสรางสะพาน
พระเจามหาพรหมมหาราช แทนสะพานเดิมที่ชํารุด

 สํานักงานทางหลวงชนบท อยูระหวางดําเนินการสํารวจ
ออกแบบและจะทดสอบดินฐานราก โดยโครงการอยูใน
แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 ขณะน้ี อบจ.เชียงใหมจะเขาดําเนินการซอมแซมสะพาน
เพ่ือใหประชาชนใชไดช่ัวคราว



๔๘

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๓. เทศบาลตําบลหนองตองขอเบ่ียงเสนทางเดิน
นํ้าปง เพ่ือกอสรางฝายทามะโก ที่ชํารุดเสียหาย
 เน่ืองจากการดําเนินการใดๆ ในลํานํ้าปง จะตองไดรับ

อนุญาตจากสํานักงานเจาทาภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม
จึงใหเทศบาลตําบลหนองตอง ติดตอรับคําแนะนําในการ
ขออนุญาตดําเนินการกับสํานักงานเจาทาภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๔. การกอสรางแกมลิงเก็บนํ้าแมทาชาง ในเขตพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
 เน่ืองจากเทศบาลตําบลหนองควาย เคยขออนุญาตใช

พ้ืนที่จากกรมอุทยานแหงชาติเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ แตไมไดรับ
อนุญาต ซึ่งหากมีการกอสรางแกมลิงจะสามารถแกไขปญหา
นํ้าทวมในฤดูฝน และเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงได ที่ประชุมจึงให
เทศบาลตําบลหนองควาย เขาขอรับคําปรึกษาจากสํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๑๖ เพ่ือหาแนวทางการดําเนินการ
ตอไป



๔๙

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

การดําเนินกิจกรรมคร้ังตอไป

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ  องคการบรหิารสวนตําบลสบเปง
อําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม

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



๕๐

4.5 การดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”
ผูนําเสนอ: นายสมบัติ  เฟองปรางค   ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

การดําเนนิการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”
สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม

ครม.ไดมีมติ เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เห็นดวยกับแผนแมบท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2564)
ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ไดกลาว
ในรายการคืนความสุขใหคนในชาติเก่ียวกับการแกไขปญหาขยะ
อยางเปนรูปธรรม



๕๑

และไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยบูรณาการรวมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดทําแผนปฏิบัติการ
“ประเทศไทยไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป โดยใช
หลักการ 3R โดยมีเปาหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศ ลดลงรอยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” สําหรับจังหวัด
เชียงใหมไดแจงใหสวนราชการ และองคการปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการตามแนวทางดังกลาว และใหรายงานผลการดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของ ซึ่งสถจ.ชม.ไดรวบรวมขอมูลถึงเดือนเมษายน
2560 ดังน้ี



๕๒

1. สวนราชการท่ีจัดกิจกรรมลด/คัดแยกขยะในหนวยงาน
จํานวน 49 หนวยงาน (เปาหมาย รอยละ 100)
สามารถตรวจสอบรายชื่อ หนวยงาน ไดท่ีเว็บไซตของ
สถจ.ชม.

2. จํานวนหมูบาน/ชุมชนตนแบบการลด/คัดแยก
จํานวน 776 หมูบาน/ชุมชน
จากจํานวนหมูบาน/ชุมชนท้ังหมด 2,298 หมูบาน/ชุมชน
คิดเปนรอยละ 33.77 (เปาหมายรอยละ 40)

3. จํานวนหมูบาน/ชุมชน ท่ีจัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตราย
จํานวน 1,145 หมูบาน/ชุมชน
จากจํานวนหมูบาน/ชุมชนท้ังหมด 2,298 หมูบาน/ชุมชน
คิดเปนรอยละ 49.83 (เปาหมาย รอยละ 100)

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.6 ยุทธศาสตรผลไมจังหวัดเชียงใหม (มะมวง และกลวยหอมทอง)
ผูนําเสนอ: นางสาวรตนพร  กิติกาศ  เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรผลไมจังหวดัเชียงใหม
(กลวยหอมทองและมะมวง)
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มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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4.7 โครงการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี
ผูนําเสนอ: นายวีระศักดิ์  มโนวรรธน   ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

เชียงใหม

โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่
โดย

นักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 27
รวมกับ

มูลนิธิแสง-ไซกี เหตระกูล   หนังสือพิมพ กรมการแพทย

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม
ชุดเล็ก ณ เทศบาลตําบลบานปง อ.หางดง จ.เชียงใหม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ชุดใหญ ณ โรงเรียนแมออนวิทยาลัย อ.แมออน จ.เชียงใหม

วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560
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25 คลินิกใหบริการตรวจรักษาโรค
 1.
 2.
 3.ตรวจทางเดินอาหารและลาํไส้
 4.ตรวจหามะเร็งเต้านม
 และตรวจสภาพตับ
 5.ตรวจระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง
 6. .
 7.
 8.ตรวจหลอดเลอืดสมอง

 9.ให้คาํแนะนําโภชนาการอาหาร
 10.ตรวจสุขภาพช่องปาก และ

ทันตกรรม
 11..ตรวจรักษาโรคผิวหนัง
 12..ตรวจสุขภาพข้อและกระดกู

2 คลนิิก
 13. 6 คลนิิก
 14.ตรวจรักษาสุขภาพช่องหู 2 คลนิิก
 15. ตรวจสุขภาพดวงตา 4 คลนิิก

14 คณะแพทยที่ทําการตรวจรักษา
1.คณะแพทย วปอ.รุนท่ี 27
2.แพทยจาก รพ.ราชวิถี
3.แพทยจาก รพ.เลิดสิน
4.แพทยจากรพ.ธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ
5.แพทยจาก รพ.วชิระ
6.แพทยจาก รพ.ตํารวจ
7.แพทยจาก รพ.เมตตาประชา
รักษ

8.คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9.คณะแพทยหญิงชนิดา กาญจนลาภ
10.คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย
11.แพทยจากวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬา
ภรณ
12.ศูนยการแพทยกาญจนาภเิษก ม.มหิดล
13.วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก ม.รังสิต
14.วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.เทคโนโลยสีรุนารี
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แผนผังกระบวนการดําเนินงานโครงการแพทยเคลื่อนที่

เปาหมายในการตรวจรักษา
พ้ืนท่ีเปาหมายพ้ืนท่ีเปาหมาย
 ชุดใหญชุดใหญ ผูปวยท่ีอาศัยอยูใน อ.แมออน อ.สันกําแพง อ.ดอยสะเก็ด อ.

บานธิและ อ.แมทา
 ชุดเล็กชุดเล็ก ผูปวยท่ีอาศัยอยูใน ตําบลบานปง อ.หางดง
จํานวนผูปวยจํานวนผูปวย
 ชุดใหญชุดใหญ ไมนอยกวา 5,500 คน โดยประมาณ
 ชุดเล็กชุดเล็ก ไมนอยกวา 500 คน โดยประมาณ
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วางตําแหนงการจัดโครงการแพทยเคลือนที่

Action PlanAction Plan
การดาํเนนิการ ช่วงเวลา ผูร้บัผดิชอบ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

1. 7 มี.ค. 60 คณะทาํงานเขต

2. สง่หนงัสือถึง ผวจ. นายอาํเภอ สสจ. สสอ. รพ.สต. โรงเรียน

3. รว่มประชุม หวัหนา้สว่นราชการ กาํนนัผูใ้หญบ่า้น   อ.สนักาํแพง แมอ่อน
ดอยสะเก็ด สารภี และบา้นธิ

7
โครงการ

4. .สต. 1
6

คณะทาํงานทุกส่วน

5. .1 7 คณะทาํงานทุกส่วน

6. .แมอ่อนวทิยาลยั 2
9

1
2

คณะทาํงานทุกส่วน

7. 1 9

8. 1
9

คณะทาํงานทุกส่วน
และหน่วนงานภายนอก

9. 22,23,24

10. .โรงเรียนแมอ่อน
25 และ 26 พ.ค.
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กองอํานวยการ - จุดคัดกรอง
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ผูปวยรอพบแพทย

จุดจายยา



26/04/60

6

ผูปวยพบแพทยโรคหัวใจ

เครื่องตรวจทางเดินอาหาร
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แพทยฝงเข็ม
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ทันตกรรม

แพทยผาตัดน้ิวล็อค
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โรงทาน เลี้ยงอาหารผูปวย

ผูป้ระสานงาน
หน่วยแพทย์
1.นพ.สุวิทย์ เกยีรติเสรี ผูป้ระสานงานคณะแพทย์ โทร 08-6904-4636
2.คุณเบญจวรรณ ขมัภรัตน์ ทีมงานผูป้ระสานงานคณะแพทย์ โทร 08-1842-9407
3.คุณสุวฒัน์ วิบูลยว์ฒัน์ ผูแ้ทนคณะ วปอ. 27 โทร 08-1806-2359
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค .ส่วนกลาง
1. ทองปัสโณว์ นปส.11 สรก.(ส) กฟภ. โทร 08-9667-8181,Fax 02-590-9558
2.คุณบรรจง ลายมะนะตา อก.คส.ฝสส.กฟภ. โทร 08-9896-0688
3.คุณโสภา ขนิษฐบุตร หผ.จค.2 ฝสส.กฟภ. โทร 08-9914-4414
4.คุณพีรวิชญ์ สุขสบาย นวน.5 กคส.ฝสส. โทร 08-1825-0407
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค .
1. มโนวรรณ์ ผจก.กฟจ.เชียงใหม่ โทร 08-1881-7577
2.คุณอนุชา อินทวงศ์ รก.อก. กอก. กฟน.1 โทร 09-9385-1919
3.คุณธีระพงศ์ กรุษประยรู ผจก.กฟส.อ.หางดง โทร 08-1530-0200
4.คุณทองศุกร์ วงศโ์สภา ผจก.กฟส.อ.สันกาํแพง โทร 08-5036-9715,Fax 053-332-040
5.คุณไกรศรี อินโปธา รษ.ผจก.กฟย.อ.แม่ออน โทร 08-9262-8263,Fax 053-859-472
6.คุณณรงค์ คาํรินทร์ หผ.กป. กฟส.อ.สันกาํแพง โทร08-1885-3864
7.คุณมานิตย์ ไชยมงคล เลขาฯคณะทาํงาน กฟส.อ.สันกาํแพง โทร 08-3318-2995
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลยั
1.คุณสาคร สมหนุน ผอ.รร. แม่ออนวิทยาลยั โทร 08-1765-7852
2.คุณชาญชยั ไพยารมณ์ รอง ผอ. รร.แม่ออนวิทยาลยั โทร 08-6915-5065
3.คุณจาํรัส เกดิมงคล รอง ผอ. รร.แม่ออนวิทยาลยั โทร 09-1069-0318
•เทศบาลตาํบลบา้นปง
1.คุณภาวิณี ปลดัเทศบาลตาํบลบา้นปง โทร 08-1783-2236



๕๖

4.8 โครงการยกระดับและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเสนทางหางดง-สะเมิง
จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางเนตรนภา  สุทธิธรรมดํารง   ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร

(องคการมหาชน)

โครงการยกระดบัและสงเสรมิ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว

เสนทางหางดง-สะเมงิ จงัหวัดเชียงใหม

สํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

27 เมษายน 2560

1. บานเหมืองกุง
2. วัดทุงเกวน
3. วัดพระธาตุศรีเมืองปง
4. โครงการหลวงทุงเริง
5. โครงการหลวงปางดะ
6. ไรสตรอเบอรร่ี อําเภอสะเมิง

การศึกษาดูงานการทองเที่ยว
เสนทางหางดง-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม
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บานเหมืองกุง

วัดตนเกวน
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โลหะปราสาท พระธาตุศรีเมืองปง

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง
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ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางดะ

ไรสตรอเบอรรี่ อําเภอสะเมิง
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กรอบแนวทางการดําเนินโครงการยกระดับและสงเสริมอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเสนทางหางดง-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม

- ประชาสัมพันธ
- สงเสริมการตลาด

• จัดตั้งคณะทํางานเพื่อกํากับและ
ขับเคลื่อนโครงการ
• รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลแหลง
ทองเที่ยว สินคาและบรกิาร
• สรางจุดขายของเสนทางทองเที่ยว
• การพฒันาบคุลากรในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
• สรางเครอืขายอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
• สราง (ตอยอด) องคความรู

• พฒันาแหลงทองเที่ยว
• พฒันากิจกรรมการทองเที่ยว
• พฒันาสินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยว
• จัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว
• ขอรับรองมาตรฐานแหลงทองเที่ยว
• ขอรับรองมาตรฐานสนิคาและ
บรกิาร
• การสรางความปลอดภัย
• การพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก

• กิจกรรมประชาสัมพันธผานสื่อ
• กิจกรรมประชาสัมพันธผานการ
ประชุมระดบัจังหวัดและกลุมจังหวัด
• กิจกรรม Road Show
• กิจกรรม Event / Exhibition

- รวบรวมขอมูล
- สรางเครือขาย
- สรางจุดขายของการทองเที่ยว
- สรางปจจัยสนบัสนุนการยกระดบั

และสงเสริมอตุสาหกรรม
การทองเที่ยว

- พัฒนาสินคา/บรกิาร
ทองเท่ียว
- พัฒนาแหลงทองเท่ียว
- เพ่ิมศักยภาพแหลงทองเท่ียวสินคา/บริการ
- ยกระดับแหลงทองเท่ียวสินคา/บริการ
- สรางความเช่ือม่ันดานการ
ทองเท่ียว

1 2 3

การประชุมคณะทํางานบูรณาการเพ่ือยกระดับและสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเสนทางหางดง-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม
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4.9 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค
ผูนําเสนอ: นายมารติน  เฟนสก้ี  สตาลลิ่ง

รายงานเชยีงใหมส่รา้งสรรค ์

ประชุมหวัหนา้สว่นราชการประจําจงัหวดัเชยีงใหม่
เมษายน 2560

www.creativechiangmai.com
cmcc@creativechiangmai.com
April 2017

2

6Thank you for wearing “Can do”



1

3

6TEDxChiangMai Launch Event and Volunteer Recruitment
Live from TED 2017 Live Event this Thursday

The next big TEDxChiangMai event, Thailand’s oldest and biggest idea and creativity event, will be on 10 February 2018.

4

6
TED 2017 Live Viewing Event and CDA
Launch Thursday 27 April in Chiang Mai

Launch



2

5

65-7 May – Launch of the Chiang Mai Directory IT, Software, Media
& Design Company Directory @ NDX

Over 70 IT, software, media and design companies are covered in this first edition

6

6Supporting Organization and Booth at NDX
www.northerndigitalexpo.com

Northern Digital Expo 2017 พบกบังานรวมนวัตกรรมดจิิทลัไอทคีรั้งใหญ!่!!
5-7 May – also launching Chiang Mai IT Company Directory

Creative Chiang Mai will have a booth next to BOI



3

7

6Northern Innovation Fair at Central Airport
Plaza on 5-7 Mai

พบกบัหลากหลายผลิตภณัฑน์วัตกรรมจากผู้ประกอบการใน
เครือขา่ยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนอื (Northern Science
Park: NSP) ใหไ้ด้เลือกชม ชมิ และชอ้ปในราคาสุดคุ้ม

8

6What public media art can do – Launch of Public Media Arts
Academy in Bangkok, Creative Chiang Mai one of the supporters

http://en.bacc.or.th/event/-
Seminar-What-Urban-Media-
Art-Can-Do---Why-When-
Where--How.html



4

9

6
What public media art can do – Launch of Public Media Arts Academy in
Bangkok, Creative Chiang Mai one of the supporters
www.goethe.de/ins/th/en/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20955524

10

6
Smart City Proposal for Chiang Mai submitted to German Ministry
of Science & Education. CMU, CCM, Fraunhofer Institute Germany
www.fona.de/en/call-sustainable-development-of-urban-regions-21914.html

Urban Green Environmental Transition
– Chiang Mai, Thailand



5

11

6
World IP Day Event
together with US
Consulate, TCDC,
Maker Space
Thailand, and other
partner organizations
– 28 April 2017

www.facebook.co
m/events/1093956
980708508/

12

6
Exploring opportunities with Autodesk in the areas of biomedical,
material science, gene technology, etc.
https://bionano.autodesk.com/



6

13

6
Supporting Ministry of Science & Technology, German Embassy,
Ministry of Industry and FTI – Industrie 4.0 in Thailand 4.0 event
http://industrie4thailand.com/
Website developed by Chiang Mai designers! (CNX Creative) – 15 May 2017

14

6Supporting Ministry of Science & Technology, German Embassy,
Ministry of Industry and FTI – Industrie 4.0 in Thailand 4.0 event

Event mind map developed by Chiang Mai designer! (Tul Lekutai of Deco Moda)



7

15

6Additional Supporters in 2017 – Thank you!
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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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)

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



๖๐


