
ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม

ครั้งที่ 1/2560

วันจันทรที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ

โทรศัพท 053-112708-9



๒

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2560

วันจันทรท่ี 30 มกราคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ แก นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรแกบุคคลท่ีไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด

จํานวน 7 รางวัล (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโลและเข็มเชิดชูเกียรติผูใชภาษาไทยดีเดน ระดับประเทศประจําป พ.ศ.2559 แก

นายเทพศิริ สุขโสภา (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีผูมีคุณธรรม จริยธรรม แก

ดาบตํารวจกมล  คําหม้ัน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
5. การมอบเกียรติบัตรยกยองคนดีของสังคม แก นายณัฐพงษ  กนกธํารงแสง (สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม)
6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2560 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม  จํานวน

3 ทาน ดังนี้
๑) นายชูชีพ พงษไชย

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย

2) นางวิมลรัตน จันทรสกาว
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชีและการสอบบัญชี

3) นายสมถวิล ขัดสาร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและการพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและการพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2559



๓

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนมกราคม
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 รายงานสภาพอากาศเดือนมกราคม 2560 และการพยากรณอากาศเดือนกุมภาพันธ
๒๕๖๐
ผูนําเสนอ: นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชานนท   คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมกราคม 2560

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 นโยบายและผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559
ผูนําเสนอ: นายสุรเดช  สมิเปรม   ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

4.2 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม
ใหประชาชน ประจําเดือนมกราคม 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 41 ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.4 การจัดงานสัปดาหวันมาฆบูชา  ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายประพันธ  คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
4.5 การจัดกิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ

จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายประพันธ  คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 2/๒๕๖๐

วันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
๖.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
๖.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

๑) เรื่อง นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.2560

4.6 ประชาสัมพันธเทศกาลงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 16 ประจําป
2560
ผูนําเสนอ: นายชาตรี  กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง



๕

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ แก นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรแกบุคคลท่ีไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด

จํานวน 7 รางวัล (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) ดังนี้
2.1 สาขาปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก

- ลําดับท่ี 1 นายวราวุฒิ   รัตนวราหะ  เกษตร
- ลําดับท่ี 2

3. การมอบโลและเข็มเชิดชูเกียรติผูใชภาษาไทยดีเดน ระดับประเทศประจําป พ.ศ.2559 แก
นายเทพศิริ สุขโสภา (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

4. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีผูมีคุณธรรม จริยธรรม แก
ดาบตํารวจกมล  คําหม้ัน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

5. การมอบเกียรติบัตรยกยองคนดีของสังคม แก นายณัฐพงษ  กนกธํารงแสง (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม)

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2560 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)



๖

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม  จํานวน

3 ทาน ดังนี้
๒) นายชูชีพ พงษไชย

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย

2) นางวิมลรัตน จันทรสกาว
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชีและการสอบบัญชี

3) นายสมถวิล ขัดสาร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและการพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและการพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงราย

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



๗

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2559

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้งท่ี 12/2259 เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 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 12/2559
และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส www.chiangmai.go.th/meeting
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

หนาถัดไป

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



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2559

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในท่ีประชุม
2. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
5. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
6. นางสาววิราชินี คําชมภู รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
7. นายวิพงศ ดาวรัตนหงษ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
8. นายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
9. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
10. นายธนา นวลปลอด (แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม
11. นายสมบัติ เฟองปรางค ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
12. นายสายัณห กาวีวงค ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

เขต 7 (เชียงใหม)
15. นายกมลศิษฐ โรจนธนวิรชั นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
16. นายสาธิต ถุงลายทอง (แทน)ปองกันจังหวัดเชียงใหม
17. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
19. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน (แทน)ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
20. นางอุบลวรรณ พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
21. นางสุนทรี อินตา รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
22. นางฉวีวรรณ จุลวรรณ (แทน) รก.หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
อําเภอ
23. นายชัยณรงค นันตาสาย (แทน)นายอําเภอเมืองเชยีงใหม
24. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง

/25. นางสุภาพรรณ ...
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25. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
26. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
27. นายพีรศักดิ์ ธีรบดี (แทน)นายอําเภอสันกําแพง
28. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
29. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมริม
30. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
31. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
32. นายชูชัย โพธิ์ชัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว
33. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว
34. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
35. นายแสวง กาศรีวิชัย นายอําเภอไชยปราการ
36. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
37. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอเวียงแหง
38. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ นายอําเภอสันปาตอง
39. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ (แทน)นายอําเภอจอมทอง
40. นายฉลวย พวงพลับ นายอําเภอแมอาย
41. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
42. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม
43. วา ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
44. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
45. นางสิริกร สิทธิโรจนกุล (แทน)นายอําเภอแมออน
46. นายวิสูตร กรมพิศาล นายอําเภอดอยหลอ
47. นายวีรวัฒน กิจมานะทรัพย (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
48. นายประพันธ คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
49. พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิบ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
50. พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา วิจารณี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
51. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
52. พ.ต.ท.สุวัฒน โลจิรกาญจนกุล ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
53. พ.ต.ต.สุพจน บัวดี (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
54. นายณัฐวัฒน จําปาแขม (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
55. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
56. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
57. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
/58. นายรัชชัย ...
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58. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
59. นายอธิชัย ตนกันยา (แทน)ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
60. นายสมรัตน มะลิลา (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
61. นางสาวธิติมา พันรอด (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม
62. นายปรินันท โมกขสุวรรณ (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
63. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
64. พ.อ.โรมรัน ชูกาน รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม

(ทหาร)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
65. พ.อ.เรืองเดช ฟูปนวงศ (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
66. พ.ท.อนสรณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
67. ร.ท.เฉลิมพล ปนทิม (แทน)ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี 3
68. น.ต.วิทวัส กฤตพุทธ (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
69. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
70. ร.ท.กรานตชยั มีสมบูรณ (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
71. นายรณรงค เส็งเอ่ียม คลังเขต 5
72. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
73. นายสุวรรณ เข่ือนแกว ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
74. นางปานทิพ วงศาทิพย ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
75. นางสาวนิสารัตน กันทะวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
76. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
77. นางปรุงจิตร ฤกษบุญศรี (แทน)สรรพกรภาค 8
78. นางพรรณราย อินเหลือละ (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
79. นายพูนพล วงศสงคราม (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
80. นางสายขวัญ เกตุคํา ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม/

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม)
81. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
82. นายเขมชาติ ฉัตรแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
83. นางมณทิรา เชิดชู นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
84. พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
85. ผศ.ประสิทธิ์ศิลป ชมสะทาย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม

/86. นายวิสูตร ...
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86. นายวิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม

87. นายสุธน วิชัยรัตน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
88. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
89. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
90. นางสาวราณี วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
91. นายสุทธิ จันทรวงษ อํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
92. นางฉวีวรรณ สัญญา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม
93. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
94. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
95. นางพรทิพย ชํานาญกิจ (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
96. นางจิดาภา ปามาคํา (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
97. นางสาวกนกกาญจน ศิละวงษเสรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
98. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
99. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
100. นางสายฝน พัดบึ้ง ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
101. นางอาจารีย เรือนดี (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
102. นายยศพนต (แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
103. นางฉวีวรรณ สัญญา ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ

ชาวเขา)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
104. นายกฤษณ อําพันธุ (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
105. นายสุวรรณ สุวรรณา (แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
106. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
107. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม
108. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณจังหวัดเชียงใหม
109. นายสุวิทย ประชุม (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม
110. นายกานต ไตรโสภณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
111. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
112. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
113. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
114. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
115. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
116. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9

/117. นางสุนีย ...
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117. นางสุนี บูรณพานิชพันธุ (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6
จังหวัดเชียงใหม

118. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
119. นางสาวณัฐนีย ชุมแสงหิรัญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1
120. นายชนินทร แกวคํา ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
121. นายศิวะพงศ นฤบาล ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
122. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
123. นายสุรัช ธนูศิลป ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
124. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
125. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
126. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน)หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
127. นายรังสรรค บุศยเมือง (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
128. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
129 นายปรีชา สหเมธาพัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
130. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชยีงใหม
131. นายสมัย เมฆพัฒน (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
132. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
133. นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
134. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
135. นางพวงเพชร กุลทวี ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม บริษัท การบินไทย

จํากัด
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
136. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
137. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
138. นายสมชาย เปรมพาณิชยนุกูล ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
139. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
140. นายคณิต โพธิจินดา (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
141. นายศราวุธ คําภีระ (แทน)ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
142. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง/(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
143. วาท่ี ร.ต.สายรุง กลุนเขียว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
144. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
145. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม

/146 นายวิเชียร ...
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146 นายวิเชียร ศรีพฤกษ (แทน)โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
147. นายพีรพงษ ดาวรัตน (แทน)ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ สาขาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
148. นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
149. นายอดิศักดิ์ สุขะตุงคะ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
150. นางภูษณิศ ไชยมณี (แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
151. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
152. นายถาวร คงม่ัน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
153. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
154. นายยศพัทธ พิมพชารี (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
155. นายจีระนนท คนหาญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
156. นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
157. นางปรียภรณ สีหะกุละ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5
158. นายทวี รันตคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
159. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
160. นางสาวพันธุดา สุขกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
161. นายภูชิชญ จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
162. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
163. นายมณฑล ปริปุญโญ (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
164. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
165. นางเยาวภา พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
166. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
167. นายบุญญฤทธิ์ ใจอุน (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
168. นายประสาร ทัศการ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
169. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
170. นางสายกลาง จินดาสุ (แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม

/171. ดร.กษมา ...
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171. ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
172. นางวราภรณ วสุนธรารัตน หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
173. นางสาวธณิกานต วรธรรมานนท (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
174. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
175. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
176. นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1
177. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2
178. นางนริสา พงษพานิชย (แทน)ผูอําวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
179. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
180. นางไอชา แกวประภา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
181. นายเดช อนากาศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
182. นางมีนา กิติชานนท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
183. นายณัฐกูร รุณผาป (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34
184. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
185. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
186. ดร.สุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
187. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค (แทน)อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
188. ผศ.ธวัชชัย พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
189. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
190. นางยุพิน คําปน ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัด

เชียงใหม
191. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชูปถัมภ
192. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
193. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
194. นายนรุตมีชัย ทรายมูล (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30

จังหวัดเชียงใหม

/หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
195. รอยเอกภูรีวรรธ โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
196. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
197. นายธาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
198. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
199. นางฐิติรัตน ทองอินทร (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
200. นางสาลี ผองสวาง (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
201. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
202. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
203. นางกนกรัตน ศรีเพชรวรรณดี (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
204. นายจารุกิตติ์ เกษแกว ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
205. นางนนทรัช ทองสถิตย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
206. นางฉลองขวัญ ไชยโย (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
207. นางนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
208. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
209. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
210. พ.ญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
211. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
212. นางสาวประกายแกว รุงเรืองศรี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน)
213. นางอาณดา นิรันตรายกุล (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)
ภาคเอกชน
214. นายจุลนิตย วังวิวัฒน (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
215. นายนภดล จิรภักดิ์ (แทน)นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวเชียงใหม
สวนทองถิ่น
216. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
217. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
218. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
219. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
220. นายพิสิษฐ กสิกรณ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ

/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ...
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
221. นายนิรัญ เจริญ (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
222. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
223. นายสุทัน ศิริเมืองมูล (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
224. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
225. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
226. นางสาวพิมพใจ สายประสิทธิโชค (แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
227. นายสรรเสริญ ศีติสาร ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
228. นางสาวนัฐกานต อัศวแกวฟา กรรมการเชียงใหมสรางสรรค
229. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
230. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม
231. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

๑ การมอบเกียรติบัตรแกกรรมการสงเคราะหดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2559
จํานวน ๑ ราย (สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม) แก นางนัฐพร  ปนรัตน

๒ มอบใบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ประจําป 2559 จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๓ ราย (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) แก  บริษัท ซี แอนด ฮิล จํากัด  บริษัท โกลบอลทรีท
จํากัด  และ บริษัท ผึ้งนอย เบเกอรี่ จํากัด

๓ ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม

จํานวน ๙ ทาน ดังนี้
๑) นายวิพงศ ดาวรัตนหงษ

ตําแหนงปจจุบัน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดลําพูน

๒) นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๔ (ตาก)

๓) นายสมชาย เปรมพาณิชยนุกูล
ตําแหนงปจจุบัน ผู อํ านวยการสํ านั กจั ดการทรัพยากรป า ไม ท่ี ๑

(เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผู อํ านวยการสํ านักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี ๑๐

(ราชบุรี)
/4) นางสาวรุจนจิณี
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4) นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

5) นางบุษบา ศักรางกูร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร

6) นายสุทธิ จันทรวงษ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐
ตําแหนงเดิม พัฒนาสั งคมและความ ม่ันคงของมนุษย จั งหวั ด

กําแพงเพชร
7) นายจารุกิตติ์ เกษแกว

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแรเขต ๓ เชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแรเขต ๒ อุดรธานี

8) นายนัษฐภัทร ไกรงาม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนบานปง

9) นางพวงเพชร กุลทวี
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม บริษัท การบินไทย

จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงเดิม ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดขอนแกน บริษัท การบินไทย

จํากัด (มหาชน)

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1๑/2559 เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 2559
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู) ตามท่ี

จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี ๑๑/2559 เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา
09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร ๒๗ หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 2559
เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1๑/2559 และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุม
อิเล็กทรอนิกส www.chiangmai.go.th/meeting จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน
การประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระท่ี 3 ...
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายนันทวัฒน
สังขหลอ) เศรษฐกิจโลก เดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับดีข้ึนจากเดือนกอน และฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป
กลุม G3 ปรับดีข้ึนตามการผลิตและการบริโภค  สหรัฐอเมริกามียอดขายกลุมคาปลีกขยายตัว ตามการ
ขยายตัวของตลาดแรงงาน ยูโรมีการบริโภคปรับดีข้ึน ผลประกอบการดีข้ึน เงินยูโรออนคา ญี่ปุนมีการ
บริโภคทรงตัวจากเดือนกอน  จีนมีปรับดีข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอน ตามการบริโภคภาคเอกชน การสงออก
และการผลิตจากมาตรการภาครัฐท่ีทยอยออกมา เอเชีย ไมรวมจีน ฟนตัวตามการสงออกท่ีปรับดีข้ึน และ
การบริโภคท่ีปรับดีข้ึนตามแนวโนมเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยและภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบกับเดือนกอน
ประเทศไทยมีการสงออกขยายตัวสอดคลองกับการผลิตในอุตสาหกรรมสงออกและการนําเขาสินคาข้ันกลาง
การใชจายภาครัฐเรงข้ึนและยังคงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ  การทองเท่ียวชะลอลงโดยเฉพาะนักทองเท่ียวจีน
รวมถึงชาวไทยสงผลใหการบริโภคภาคบริการชะลอลง  การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวแตบางสวนปรับดี
ข้ึนจากการลงทุนในภาคกอสรางและเครื่องจักรอุปกรณ ภาคเหนือการสงออกปรับดีข้ึนจากเกษตรแปรรูป
และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไปญี่ปุน การใชจายภาครัฐงบลงทุนทรงตัวหมวดท่ีดินสิ่งปลูกสรางเพ่ิมแตเงิน
อุดหนุนลดลง การทองเท่ียวชะลอลงบางแตคาดวานาจะปรับดีข้ึนในระยะตอไป การลงทุนภาคเอกชนปรับ
ดีข้ึนบาง เฉพาะการนําเขาเครือ่งจักรในบางธุรกิจ แตภาคอสังหาริมทรัพยและกอสรางยังไมฟนตัว

เศรษฐกิจเชียงใหมชะลอตัวจากเดือนกอนเดือนพฤศจิกายน 2559 การทองเท่ียว
ชะลอจากนักทองเท่ียวจีน อยางไรก็ดี เดือน ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน
และไมพบการยกเลิกการจองหองพัก  การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว จากการใชจายในสินคาคงทนและ
สินคาในชีวิตประจําวันท่ีลดลง สวนหนึ่งจากการเลื่อนกิจกรรมบางสวนออกไป  การใชจายภาครัฐการลงทุน
ยังคงเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาคเอกชนปรับดีข้ึนบาง จากยอดจําหนายปูนซีเมนตดานคาธรรมเนียมการโอนท่ีดิน
และยอดโอนบานแนวราบกระเตื้องข้ึน  การผลิตภาคอุตสาหกรรม: ขยายตัวดีในกลุมผักแชแข็ง และผักผลไม
บรรจุกระปอง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) การจัดเก็บรายไดสวนราชการ

เดือนพฤศจิกายน 2559 จัดเก็บรายไดท้ังสิ้น 869.03 ลานบาท ดังนี้ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน
691.59 ลานบาท สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน 135.45 ลานบาท สวนราชการอ่ืน จํานวน 40.30
ลานบาท ดานศุลกากร จํานวน 1.20 ลานบาท ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน 0.49 ลานบาท

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 สะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 -
23 ธันวาคม 2559 เปาหมายการเบิกจายไตรมาสท่ี 1 ภาพรวมรอยละ 30 งบลงทุนรอยละ 19 จังหวัด
เชียงใหมไดรับงบประมาณภาพรวม จํานวน 19,361.69 ลานบาท เบิกจายแลวจํานวน 9,724.77 ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ 50.23 มีผลการเบิกจายอยูในลําดับท่ี 2 ของประเทศ  แยกเปนงบประจํา จํานวน
10,770.06 ลานบาท  เบิกจายแลว จํานวน 7,875.50 ลานบาท งบลงทุน จํานวน 8,591.63 ลานบาท
เบิกจายแลว จํานวน 1,849.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.52 มีผลการเบิกจายอยูในลําดับท่ี 4 ของประเทศ
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป  จํานวน 3,141.83 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 1,610.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ
51.25 สําหรับผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน รายหนวยงาน

/ณ วันท่ี...
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ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2559 เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากมากไปนอยรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก
หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ สรุปมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 252 ลงวันท่ี

24 สิงหาคม 2559
2. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 253 ลงวันท่ี

24 สิงหาคม 2559
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 120 ลงวันท่ี 22

กันยายน 2559
4. หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด  ท่ี นร 0702/ว 124 ลงวันท่ี 10

ตุลาคม 2559
5. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/40339

ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2559
6. หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี  นร 0702/ว 12 ลงวัน ท่ี 9

พฤศจิกายน 2559
7. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 417 ลงวันท่ี

23 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ โครงการขับเคลื่อนการใชจายเงินภาครัฐยุคใหม เรื่อง “เบิกจาย

อยางม่ันใจไปกับบัญชีกลาง” วิชาท่ีบรรยาย ประกอบดวย ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ และคาใชจายในการฝกอบรมฯ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี จัดอบรม
ในวันเสารท่ี 28 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หองเอ็มเพรสแกรนดฮอลล ชั้น 3 โรงแรม
ดิเอ็มเพรสเชียงใหม

ขอเชิญหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผูคาภาครัฐ บุคคลท่ีสนใจสมัครสมาชิก
วารสารกรมบัญชีกลางประจําป 2560 1 ป 6 ฉบับ ราคา 390 บาท ฟรีคาสง เนื้อหาประกอบดวย สาระ
นารูจากกรมบัญชีกลางกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง ขอซักถามประเด็นสําคัญตาง ๆ

มิติใหมของการรับเงินสวัสดิการจากรัฐ ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผน
ยุทธศาสตร National e-Payment ไดมีมติเห็นชอบใหจัดทําโครงการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม
และการจายเงินสวัสดิการสังคมทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดทุกกลุม โดยกําหนดใหกรมบัญชีกลางเปนผูโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิ ซึ่งผูมีสิทธิจําเปนตองมีบัญชีเงินฝากธนาคารและลงทะเบียนพรอมเพย
จึงจะสามารถรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางภาครัฐได กรมบัญชีกลาง จึงไดมี
หนังสือแจงธนาคารตาง ๆ เพ่ือใหบริการเปดบัญชีเงนิฝากธนาคารศูนยบาท สําหรับผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการฯ
ประกอบดวย ผูมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูมีสิทธิรับเบี้ย
ความพิการ และผูมีสิทธิรับเงินคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ียังไมไดเปดบัญชี
เงินฝากธนาคาร สามารถเปดบัญชีเงินฝากธนาคารโดยไดรับการยกเวนเงินข้ันต่ําสําหรับการเปดบัญชี หรือ
เปดบัญชีศูนยบาทได ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 เปนตนไป จํานวนท้ังสิ้น 13 ธนาคาร  ท้ังนี้ ผูมีสิทธิสามารถ
นําหลักฐานหรือเอกสารของทางราชการเพ่ือแสดงตนของผูรับสิทธิ ในการเปดบัญชีธนาคารศูนยบาทได
มติท่ีประชุม รับทราบ

/3.3 การดําเนินการ...
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3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู อํ านวยการกลุ มงาน ยุทธศาสตร และข อ มูล เพื่ อการพัฒนาจั งห วัด

(นางอุบลวรรณ พวงภิญโญ) สรุปการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ของจังหวัดเชียงใหม ไดรับอนุมัติ 35 โครงการ เปนเงิน 396,112,400 บาท งบโครงการ 34
โครงการ  เปนเงิน 386,112,400 บาท งบบริหาร1 โครงการ เปนเงิน 10,000,000 บาท

1. การบริหารโครงการและการเบิกจาย อนุมัติโครงการจํานวนรวม 35 โครงการ
อนุมัติแลว 30 โครงการ คงเหลือ 5 โครงการ การเบิกจายเงิน งบจัดสรร 396,112,400 บาท
งบดําเนินงาน 105,961,700 บาท (26.75%) งบลงทุน 290,150,700 บาท (73.25%) ผลการ
เบิกจาย งบดําเนินงาน 26,354,501 บาท (24.87%) งบลงทุน 20,525,971 บาท ( 7.07%)
รวมท้ังสิ้น 46,880,472 บาท (11.84%)

2. การบริหารงบประมาณ งบลงทุน 164 รายการ เปนเงิน 290,150,700
บาท งบประมาณไมเกิน 2 ลาน จํานวน 130 รายการ  เปนเงิน 158,234,500 บาท (39.95%)
งบประมาณ 2 ลานข้ึนไป จํานวน 34 รายการ  เปนเงิน 131,916,200 บาท ( 33.30 %) ผลการ
กอหนี้ (PO) กอหนี้แลว 133 รายการ เปนเงิน 186,208,131.69 บาท (64.18%) ยังไมกอหนี้
31 รายการ เปนเงิน 59,761,946.31 บาท ( 20.60%) เงินเหลือจาย 44,180,622 บาท (15.23%)
โครงการเงินเหลือจายใชไป  จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 36,973,500 บาท รายการท่ียังไมกอหนี้
31 รายการ เปนเงิน 59,761,946.31 บาท (20.60%) ติดเงื่อนไขกรมเจาทา จํานวน 1 รายการ
เปนเงิน 1,987,000 บาท(0.68%) ตกลงสํานักงบประมาณอนุมัติแลว จํานวน 18 รายการ  เปนเงิน
26,859,600 บาท (9.26%) ยกเลิกจํานวน 4 รายการ เปนเงิน 5,749,900 บาท (1.98%) รายการ
ใหมทดแทน จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 5,749,900 บาท  งบลงทุน 7 รายการ เปนเงิน 5,132,900 บาท
งบดําเนินงาน 2 รายการ เปนเงิน 617,000 บาท เปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน 7 รายการ เปนเงิน
11,902,100 บาท (4.10%) รายการไมแกไข ไดผูรับจาง/คาง PO จํานวน 1 รายการ เปนเงิน
5,560,000 บาท (1.92%) งบลงทุนเบิกจายในงบดําเนินงาน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน
7,703,346.31 บาท กอหนี้ 1,296,653.69 บาท รวม 9,000,000 บาท (1.92%)
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 รายงานสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2559 และการพยากรณอากาศเดือน
มกราคม ๒๕๖๐

ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน  คุณาวิวัฒนางกูร) คาดหมาย
ลักษณะอากาศชวงเทศกาลปใหม ระหวางวันท่ี ๒๙ ธันวาคม 2559 - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ในชวงวันท่ี
๒๙-๓๐ ธันวาคม 2559 ภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงประมาณ ๒-๓ องศาเซลเซียส สวนในชวง
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 2559 - ๒ มกราคม 2560 มีสภาพอากาศท่ีแปรปรวน โดยมีอากาศหนาว ลมแรง
และมีฝนฟา คะนองเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนจาก อิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝายตะวันตก
ท่ีเคลื่อนมาจากประเทศเมียนมารเขามาปกคลุมภาคเหนือ การคาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ สําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเชา สําหรับบริเวณ
เทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําคางแข็งหรือเหมยขาบในหลายพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุด
พ้ืนราบ ๑๒-๑๔ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดยอดดอย ๐๑-๐๕ องศาเซลเซียส
มติท่ีประชุม รับทราบ

/3.5 รายงานสถานการณน้ํา ...
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3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายอุดม มาเมือง) การบริหารจัดการน้ํา

ของเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2559 มีปริมาณน้ํา 180.802 ลาน ลบ.ม. (68.23%)
ปริมาณน้ําใชการได 168 ลาน ลบ.ม. กําหนดแผนการจัดสรรน้ําตามลําดับความสําคัญรวม 167 ลาน
ลบ.ม. ดังนี้ ปริมาณ 50 ลาน.ลบ.ม. สําหรับอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมในเขตโครงการแมแฝก-แมงัดฯ
คิดเปนรอยละ 99 ของพ้ืนท่ีชลประทาน ปริมาณ 82 ลาน.ลบ.ม. สําหรับอุปโภคบริโภค ระบบนิเวศนและ
เกษตรกรรมตลอดลําน้ําปง จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ปริมาณ 35 ลาน ลบ.ม. สําหรับการเตรียมแปลงตก
กลาฤดูฝนป 2560 ความจุท่ีไมใชการ (Dead storage) 12 ลาน ลบ.ม.

การบริหารจัดการน้ําของเข่ือนแมกวงอุดมธารา ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2559
ปริมาณน้ํา 114.576 ลาน ลบ.ม. (43.57%) ปริมาณน้ําใชการได 100 ลาน ลบ.ม. กําหนดแผนการ
จัดสรรน้ําตามลําดับความสําคัญ รวม 97 ลาน ลบ.ม ดังนี้ ปริมาณ 64 ลาน ลบ.ม. สําหรับขาวนาปรัง
34,600ไรไมผล 32,000 บอปลา 2,600 ไร รวม 69,200 ไร ในเขตโครงการแมกวงฯ (40% ของ
พ้ืนท่ีชลประทาน) ปริมาณ 6 ลาน ลบ.ม. สําหรับอุปโภคบริโภค (ประปาจังหวัดเชียงใหม) ปริมาณ
27 ลาน ลบ.ม. สําหรับการเตรียมแปลงตกกลาฤดูฝนป 2560 และความจุท่ีไมใชการ (Dead storage)
14 ลบ.ม.

อางเก็บน้ําแมออนมีปริมาณน้ํา 4.578 ลาน ลบ.ม. รอยละ 101.06 อางเก็บน้ํา
แมตะไครมีปริมาณน้ํา 0.852 ลาน ลบ.ม. รอยละ 100.24 อางเก็บน้ําแมจอกหลวงมีปริมาณน้ํา 0.485
ลาน ลบ.ม. รอยละ 44.09 อางเก็บน้ําแมโกนมีปริมาณน้ํา 5.073 ลาน ลบ.ม. รอยละ 91.74 อางเก็บน้ํา
หวยมะนาวมีปริมาณน้ํา 1.085 ลาน ลบ.ม. รอยละ 25.23 อางเก็บน้ําโปงจอมีปริมาณน้ํา 1.710
ลาน ลบ.ม. รอยละ 65.77 อางเก็บน้ําหวยเดื่อมีปริมาณน้ํา 2.585 ลาน ลบ.ม. รอยละ 60.45 อางเก็บ
น้ําแมแหลงหลวงมีปริมาณน้ํา 2.667 ลาน ลบ.ม. รอยละ 73.25 อางเก็บน้ําแมตูบมีปริมาณน้ํา 14.740
ลาน ลบ.ม. รอยละ 37.79 อางเก็บน้ําสันหนองมีปริมาณน้ํา 1.328 ลาน ลบ.ม. รอยละ 91.59 อางเก็บ
น้ําแมขอนมีปริมาณน้ํา 4.090 ลาน ลบ.ม. รอยละ 100.25 อางเก็บน้ําแมทะลบหลวงมีปริมาณน้ํา
12.987 ลาน ลบ.ม. รอยละ 84.88
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร

ลิ่มเจริญ) สรุปสถานการณภัยหนาว จังหวัดเชียงใหมไดมีการประกาศจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ
ภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 จัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยหนาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แจงใหอําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยหนาวระดับอําเภอ/ระดับ
ทองถ่ิน และใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยหนาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 แจงใหอําเภอและองคปกครองสวนทองถ่ินสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ประสานและขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากมูลนิธิ ภาคเอกชน
เพ่ือเตรียมการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว จากการสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร
จํานวน 25 อําเภอ มีจํานวน 343,129 ชิ้น  ไดแก กลุมผูเปราะบาง  ผูสูงอายุ 142,261 คน เด็ก
5,117 คน คนพิการ 24,253 คน กลุมผูมีรายไดนอย 62,462 คน กลุมผูประสบความเดือดรอนท่ัวไป
109,036 คน

/การชวยเหลือ...
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การชวยเหลือผูประสบภัยหนาวของภาคเอกชน
๑. กองทุนฮอนดาเคียงขางไทย มอบเครื่องกันหนาวใหแกจังหวัดเชียงใหม จํานวน

11,000 ชิ้น (แยกเปน เสื้อผาหม 5,000 ตัว, เสื้อกันหนาว (เด็ก) 3,000 ตัว, ถุงเทาเด็ก 3,000 คู)
๒. กาชาดจังหวัดเชียงใหม มอบผาหมกันหนาวแกราษฎรผูประสบภัยหนาว

จํานวน 3,000 ผืน พ้ืนท่ีอําเภอเวียงแหง จํานวน 1,000 ผืน อําเภอแมอาย จํานวน 1,000 ผืน และ
อําเภอฮอด จํานวน 1,000 ผืน

๓. มูลนิธิราชประชานุเคราะหฯมอบผาหมกันหนาวพระราชทาน แกราษฎร
ผูประสบภัย จํานวน 2,000 ชุด ในพ้ืนท่ีอําเภอดอยเตา จํานวน 500 ชุด อําเภอฮอด  จํานวน 500 ชุด
อําเภอเวียงแหง จํานวน 500 ชุด และอําเภอไชยปราการ  จํานวน 500 ชุด

๔. โครงการ “ทําดีตามพอ” ปนสุขเพ่ิมไออุน ป 6 มอบเครื่องกันหนาว จํานวน
8,800 ชิ้น

๕. มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวันในประเทศไทย มอบเครื่องกันหนาว พรอมอุปกรณ
กีฬา จํานวน 12,000 ชิ้น

๖. บริษัท ศุภาลัยและกองชาง มอบเครื่องกันหนาว จํานวน 1,000 ชิ้น
๗. พันเอกเสกศิลป แสงศร ผูแทนพระองคพระเจาหลานเธอ พระองคเจา -

สิริวัณณวรีนารีรัตน มอบถุงพระราชทานชวยเหลือผูประสบภัยหนาวและเสื้อกันหนาว ในพ้ืนท่ี อ.อมกอย
จํานวน 3,000 ชิ้น

๘. บริษัท ปตท. มอบผาหมกันหนาว จํานวน 1,500 ผืน
๙. เซ็นทรัลกาดสวนแกว มอบผาหมกันหนาว จํานวน 90 ชิ้น
๑๐. มูลนิธิรวมดวยชวยกันสํานึกรักบานเกิด มอบผาหมกันหนาวและอุปกรณ

กีฬาแกราษฎรผูประสบภัยหนาวในพ้ืนท่ีตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จํานวน 1,800 ผืน พรอมอุปกรณ
กีฬา

๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเครื่องกันหนาว จํานวน 350 ชิ้น
ในพ้ืนท่ี ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย

๑๒. คณะบิ๊กไบคจิตอาสา มอบเครื่องกันหนาว อ.อมกอย
๑๓. ผาหมพระราชทานรัชกาลท่ี 10 จํานวน 2,000 ผืน แยกเปนอําเภอเชียงดาว

1,500 ผืน และอําเภอแมแตง 500 ผืน
๑๔. สมาคมราชกรีฑาสโมสร มอบผาหม จํานวน 1,000 ผืน อําเภอแมแตง
๑๕. โครงการ “กลุม บ.เครือเจริญโภคภัณฑ” มอบผาหม จํานวน 1,900 ผืน

รวมไดแจกจายเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน  จํานวน 49,120 ชิ้น
คงเหลือความตองการ 294,009 ชิ้น
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2560

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายชานนท คําทอง) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560 ดังนี้

/1. การประชุม ...
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1. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการปองกันการเกิดหมอกควันไฟปา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เม่ือวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

2. การประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งท่ี 1) เม่ือวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารอํานวยการ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม

3. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหมประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป 2560 และเปดหองศูนยอํานวยการสั่งการฯ(War Room) ท่ีชั้น 1 อาคารอํานวยการศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใชเปนศูนยสั่งการติดตามสถานการณแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม

4. วันท่ี 6 ธันวาคม 59 เวลา 09.00น.นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม และคณะกรรมการ จัดประชุมคณะทํางาน
ศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2/2559

5. วันท่ี 19 ธันวาคม 2559 นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธานประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 3/2559 ท่ีหองศูนยอํานวยการสั่งการแกปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพ่ือติดตามการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

6. วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดชียงใหม
เปนประธานประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 4/2559 การประชุมไดใหแตละหนวยงานสรุปการดําเนินงานท่ีเก่ียวของและไดมีขอสั่งการการจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการสั่งการฯระดับอําเภอ ตองจัดตั้งใหเรียบรอย และเรื่องการแตงตั้งสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมใหเปนเลขารวม เนื่องจากพ้ืนท่ีราบท่ีไมใชพ้ืนท่ีปาสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสามารถใหการสนับสนุนในการขับเคลื่อนไดเปนอยางดี แลวไดกําหนด 60 วันหามเผา
ของป 2560 ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ ถึง 20 เมษายน 2560

7. กิจกรรมรณรงคการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2559
ณ อําเภอเชียงดาว จังหวังเชียงใหม

8. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการในการแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปา โซนใต 7 อําเภอ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 จัดท่ีวาการอําเภอฮอด 3 อําเภอ คือ
อําเภออมกอย อําเภอดอยเตา อําเภอฮอด ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 จัดท่ีวาการอําเภอ
จอมทอง 4 อําเภอ คืออําเภอฮอด อําเภอแมแจม อําเภอจอมทอง อําเภอดอยหลอ และอําเภอกัลยาณิวัฒนา
โซนเหนือ 7 อําเภอ  ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 จัดท่ีวาการอําเภอฝาง 3 อําเภอ คือ
อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ อําเภอแมอาย ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 จัดท่ีวาการอําเภอ
เชียงดาว 4 อําเภอ คือ อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอพราว อําเภอแมแตง โซนกลาง 11 อําเภอ
ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 จัดท่ีวาการอําเภอแมริม 6 อําเภอ อําเภอแมริม อําเภอสันทราย
อําเภอดอยสะเก็ต อําเภอเมืองเชียงใหม   อําเภอสันกําแพง อําเภอแมออน ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม
2559 จัดท่ีวาการอําเภอแมริม 5 อําเภอ อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง อําเภอสารภี อําเภอสะเมิง
อําเภอแมวาง

/9. การประชุม ...
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9. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการมาตรการและการกําหนด
พ้ืนท่ีปา มาตรการการดําเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีปา (การชิงเผา) เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม
2559 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ไดสรุปผลการประชุม 1) การจัดการ
เชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีปาเต็งรังท่ีเกิดการเผาซ้ําซาก  ไดแก อําเภอจอมทอง ยกเวนตําบลขวงเปาอําเภอฮอด
อําเภอดอยเตา อําเภออมกอย อําเภอแมแจม เฉพาะตําบลกองแขก และตําบลบานทับ และอําเภอ
ดอยหลอ  ตําบลดอยหลอ ตําบลยางคราม ตําบลสันติสุข 2) การจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีสวนปาภาครัฐ
(ออป.) ไดสงแผนแจงอําเภอในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือบูรณาการแผนจัดการรวมกันแลว 3) การจัดการเชื้อเพลิง
ในพ้ืนท่ีเกษตรท่ีสูง ไรหมุนเวียน ในอําเภออมกอย ตําบลสบโขง และตําบลนาเกียน จะมีการวางแผนควบคุม
อยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีหนวยควบคุมไฟปา หนวยปองกันรักษาปา และอําเภอทองท่ีและกําหนดวันท่ี
เหมาะสมท่ีจะทําการจัดการเชื้อเพลิงตอไป

ประธานในท่ีประชุม ใหแขวงทางหลวงตัดหญาบริเวณขางทางแลวเก็บใหเรียบรอย
เจาหนาท่ีลาดตระเวนในเขตอุทยานตองใหความรูและปลูกจิตสํานึกเรื่องการไมเผาปาใหชาวบานดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 ศูนยอํานวยการความความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวหน าสํ านั กงานปองกันและบรร เทาสาธารณภัยจั งห วัด เ ชียงใหม

(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) สถิติอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2559 ของจังหวัดเชียงใหม ระหวาง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 จํานวนการเกิดเหตุ 139 ครั้ง อันดับ 1 ของประเทศ
จํานวนผูบาดเจ็บ 137 ราย อันดับ 1 ของประเทศ จํานวนผูเสียชีวิต 7 ราย อันดับ 16 ของประเทศ
อําเภอท่ีมีจํานวนผูบาดเจ็บสูงสุดคือ อําเภอเมืองเชียงใหม 17 คน สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก
เมาสุราและขับรถเร็วเกินกําหนดมาตรการปใหม 2560 เนนลด 4 ปจจัยเสี่ยง คือ คน รถ ถนน
สิ่งแวดลอม

แนวทางการดําเนินงาน ชวงควบคุมเขมขน 7 วัน ใหเพ่ิมความเขมขนในการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 2560 จังหวัด อําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งจุดตรวจบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เขมขน จัดตั้งจุดอํานวยความ
สะดวก และจุดบริการ จุดพักรถริมทาง ใหหนวยทหารในพ้ืนท่ี (กกล.รส.) ถือปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนา
คสช. ท่ี 46/2558 อยางตอเนื่องใหเตรียมความพรอมดานการแพทยฉุกเฉินการตอบสนองหลังเกิดเหตุ
ท้ังดานโรงพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร เพ่ือชวยเหลือผูประสบเหตุอยางทันทวงที ใหตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะให
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปใหม 2560
ชวงรณรงคตั้งแตวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 หัวขอการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ  รักษา
วินัยจราจร” กิจกรรมเนนย้ํา จัดทํา “ประชาคมหมูบาน/ชุมชน” และจัดตั้ง “ดานชุมชน” กิจกรรมทาง
ศาสนา “1 อําเภอ 1 กิจกรรม” จัดกิจกรรมทําความดีเพ่ือพอ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว รวมใจใสหมวก” จัดใหมี
ถนนปลอดภัยในทองถ่ิน “ 1 ทองถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย” จุดตรวจบูรณาการ จุดตรวจชวงเทศกาลปใหม
2560 จังหวัดเชียงใหมจํานวน 49 จุด จุดละ 2,000 บาท เสนทางข้ึนดอยท่ีสําคัญ ไดแก วัดพระธาตุดอย
สุเทพฯ วัดพระธาตุดอยคํา ดอยอางขางและดอยอินทนนท จะมีการตั้งกองอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรฯ และตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว ดังนี้
สําหรับการข้ึนลงดอยสุเทพ กําหนดเวลาการข้ึนลงดอยสุเทพ เวลาข้ึน ตั้งแตเวลา 06.00 – 19.00 น. และ

/เวลา 12.30 ...
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เวลา 12.30 – 15.00 น. และเวลาลง ตั้งแต 09.30 – 12.00 น. และ 15.30 – 18.00 น. และหามรถ
โดยสารขนาดใหญและรถโดยสารสองชั้นข้ึน ในสวนของถนนข้ึนดอยอินทนนทจะหามรถโดยสารขนาดใหญ
และรถโดยสารสองชั้นข้ึนตั้งแตทางเขาน้ําตกแมสาเปนตนไป และดอยอางขางจะหามรถโดยสารขนาดใหญ
และรถโดยสารสองชั้นข้ึนตั้งแตทางแยกท่ีเชื่อมตอกับถนนโชตนาเปนตนไป โดยจะกําหนดเปนประกาศเจา
พนักงานจราจร โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถเร็ว โดยใชเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ
ทล.118 เชียงราย-เชียงใหม (ดอยนางแกว-ดอยสะเก็ด) เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุบนทางเขา ทล.118
เชียงราย-เชียงใหม (ดอยนางแกว-ดอยสะเก็ด) “มาตรการการควบคุมความเร็วโดยการใชกลองตรวจจับ
ความเร็วแบบอัตโนมัติ”โดยดําเนินการติดตั้งกลองตรวจจับความเร็วจํานวน 5 จุด บนถนน ทล.118
ระหวางหลักกิโลเมตรท่ี 15.5-51 มีระยะทางรวม 36 กิโลเมตร โดยเริ่มตรวจจับจริงตั้งแตชวงปใหม
ป 2560 เปนตนไป ข้ันตอนการตรวจจับความเร็ว กลองถายภาพบันทึกความเร็วรถ ตลอด 24 ชั่วโมง
สัญญาณเรดารตรวจจับความเร็วรถท่ีขับเร็วเกินกําหนด สงถายขอมูลจากกลองมายัง computer ผานระบบ
Internet ตรวจสอบทะเบียนรถกับฐานขอมูลกรมขนสงทางบก ออกใบสั่ง ตั้งจุดตรวจจับ ปรับทันทีหรือ
สงไปรษณีย ใหชําระธนาณัติ

ประธานในท่ีประชุม ขอย้ําเรื่องการเมาแลวไมขับใหกับหัวหนาสวนราชการทุกทาน
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด และใหเนนย้ําขาราชการและบุคลากรของทานใหถือปฏิบัติดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2559
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) ขาว สถานการณการผลิตป

2559/60 จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีปลูกขาว รวม 431,910 ไร คาดการณผลผลิตท่ีจะไดรับ 269,312 ตัน
การเก็บเก่ียว ขาวเปลือกเหนียวออกสูตลาดแลว 99% ขาวเปลือกหอมมะลิออกสูตลาดแลว 97 % คาดวา
ประมาณเดือนมกราคม 2560 จะเก็บเก่ียวผลผลิตหมด ราคาท่ีเกษตรกรขายได ราคา ณ วันท่ี 26 ธันวาคม
2559 ขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (ความชื้น 15%) ตันละ 10,600- 11,200 บาท ขาวเปลือกเหนียว
เมล็ดยาว (ความชื้นไมเกิน 25%) ตันละ 9,000- 9,500 บาท ขาวเปลือกหอมมะลิ (ความชื้น 15%) ตันละ
11,300- 11,700 บาท ขาวเปลือกหอมมะลิ (ความชื้นไมเกิน 30%) ตันละ 8,700- 9,100 บาท

ขาวโพดเลี้ยงสัตวสถานการณการผลิต ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 ป 2559/60
จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 179,923 ไร ผลผลิต 120,009 ตัน ปริมาณผลผลิตลดลงจากปท่ีผานมา
รอยละ 0.35 เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตไปแลวประมาณ 75% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด สวนใหญเปนผลผลิตของ
อําเภอแมแจม คาดวาประมาณเดือนมกราคม 2560 จะเก็บเก่ียวผลผลิตหมด ราคาท่ีเกษตรกรขายได
ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 ขาวโพดเมล็ดความชื้น 20-25 % กิโลกรัมละ 4.40- 4.60 บาท ขาวโพด
เมล็ดความชื้นต่ํากวา 20 % กิโลกรัมละ 4.80- 5.20 บาท ราคาท่ีโรงงานอาหารสัตว (ฟารม) ในพ้ืนท่ีรับ
ซื้อ ความชื้นไมเกิน 14.5% กิโลกรัมละ 6.00-6.40 บาท  ราคาทรงตัว

หอมหัวใหญ สถานการณการผลิต ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 ป 2559/60
จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 4,323 ไร ในพ้ืนท่ีอําเภอแมวาง สันปาตอง ฝาง คาดการณพ้ืนท่ี
เพาะปลูก 7,135 ไร คาดการณผลผลิตสดเฉลี่ย 4,926 ไร คาดการณผลผลิตสด 35,149 ตัน ปริมาณ
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 7.21% เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลวประมาณ 1 % ราคาท่ีเกษตรกรขายได
ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 เบอร 0-2 กิโลกรัม 17 บาท เบอร 3 กิโลกรัม 14 บาท
มติท่ีประชุม รับทราบ

/3.10 รายงานสถานการณ ...
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3.10 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนธันวาคม 2559
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด)

สถานการณไขเลือดออก ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559 ผูปวยท้ังหมด 4,740 ราย
เปนคนไทย 4,328 ราย ตางชาติ 412 ราย ผูปวยเสียชีวิต 5 ราย อัตราปวย 5 อันดับสูงสุด ไดแก
อําเภอแมแตง 501 รายอําเภอแมวาง 153 ราย  อําเภอดอยสะเก็ด 310 ราย อําเภอเมืองเชียงใหม
1,185 ราย อําเภอสันกําแพง 286 ราย

สถานการณซิกาไวรัส ผูปวยยืนยัน 17 ราย ผูติดเชื้อไมมีอาการ 3 ราย ในพ้ืนท่ี
อําเภอสันทราย 14 ราย เมืองเชียงใหม 2 ราย  เชียงดาว 1 ราย  ไชยปราการ 2 ราย  และสารภี 1 ราย

การปวยและเสียชีวิตจากเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ในป 2559 จํานวน 5 ราย
ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว  จอมทอง แมริม เปนบานพัก/รีสอรท ประเด็นปญหา เครื่องทําน้ําอุนระบบแกสเกิด
การเผาไหมไมสมบูรณ ทําใหเกิด CO2 และ CO ในปริมาณสูงมาก ทําใหผูปวยขาด O2 พัดลมระบายอากาศ
ในหองน้ําไมมีหรือไมเปด การอยูในหองน้ํานานเกินไป ใชหองน้ําเปนคนหลังๆ และการใชสวิตซแยกระหวาง
สวิตซไฟกับพัดลม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.11 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนธันวาคม 2559
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี

คําชมภู) การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนธันวาคม 2559 มีประชาชนยื่นเรื่อง
รองเรียนผานทุกชองทาง จํานวน 189 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 147 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 78 และอยูในระหวางการดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และ
แกไขปญหา จํานวน 42 เรื่อง คิดเปนรอยละ 22 ในหวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ศูนยดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่องรองเรียนเฉลี่ยเดือนละ 185 เรื่องตอเดือน โดยประเภทเรื่องรองเรียนท่ีไดรับ
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก  ไดแก เรื่องขอความชวยเหลือ แจงเบาะแสการกระทําความผิด และรองเรียน
หนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ ไมนับรวมประเภทการขอขอมูล ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย

ในเดือนธันวาคม 2559 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 5,435
ราย โดยมีผูมาใชบริการชําระคาไฟฟามากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาน้ําประปา และชําระภาษีรถยนต/
รถจักรยานยนต ตามลําดับ

ประธานในท่ีประชุม ขอใหสวนราชการท่ียังมีเรื่องรองเรียนคงคาง ใหรีบ
ดําเนินการแลวรายงานจังหวัดทราบดวย  ท้ังนี้ ใหมอบหมายเจาหนาท่ีหลักในการประสานงานเรื่องรองเรียน
กับจังหวัด
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.12 รายงานสถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงานเชียงใหม (นายวิสูตร

บัวชุม) รายงานสถานการณทองเท่ียวภายในประเทศระหวางวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม
2560 สถานการณภาพรวม สถานการณการเดินทางเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม ในชวงกอนวันหยุด
วันปใหม ป 2560 คาดวาจะมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก
เนื่องจากเชียงใหมมีอากาศหนาวเย็น และเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวโครงการหลวง/โครงการพระราชดําริ

/มากถึง 22 แหง ...
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มากถึง 22 แหง และสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีสูงท่ีเหมาะแกการเดินทางทองเท่ียวในชวงฤดูหนาว ซึ่งคาดวาจะมี
นักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวในเสนทางตามรอยพระบาทมากข้ึน อีกท้ังจังหวัดเชียงใหมยังมีการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีนาสนใจในชวงดังกลาวดวย อาทิ งานหนาวนี้ท่ีเมืองแกน,งานโบทานิคเฟส @สวนพฤกษศาสตรฯ,
งานอุทยานหลวงราชพฤกษ เรียนรู...เดินตาม...งานของพอ เปนตน
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การเตรียมการรับเสด็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ประธานในท่ีประชุม แจงกําหนดการเสด็จ ดังนี้
๑) วันท่ี ๖-๙ มกราคม ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ
แทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอ
แมริม  จังหวัดเชียงใหม

๒) วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน  ท้ังนี้ จะประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งกลับ
กรุงเทพมหานคร ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

๓) วันท่ี ๒๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี  จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ดังนี้

- เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

- เสด็จฯ ทรงเปดอาคาร ๔๕ ป คณะทันตแพทย และทอดพระเนตรโครงการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทอดพระเนตรการ
ดําเนินงานโครงการคืนความสุขในการบดเค้ียวใหกับผูสูงอายุท่ียากไรและผูดอยโอกาส  ดวยเทคโนโลยี
ดิจิตัลทางทันตกรรม และโครงการครอบครัวยิ้มสวยเนียนใส ณ คณะทันตแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

- เสด็จฯ ทรงเปนประธานการประชุมมูลนิธิขาเทียม อําเภอแมริม
- เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ  อําเภอแมแจม
- เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมลอง  อําเภอแมแจม
- เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแขม อําเภอเชียงดาว
- เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอ้ัง
ไซอิม แซตั้ง อุปถัมภ) อําเภอเชียงดาว

- เสด็จฯ โรงเรียน.ตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค อําเภอแมอาย
- เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา อําเภอฝาง
- เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ นายมานพ ยาระณะ  ศิลปนแหงชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบาน-ชางฟอน) ป ๒๕๕๘ ณ เมรุสันกูเหล็ก ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของ
อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม

- เสด็จฯ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอเมือง
เชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

/4.2 การจัดงานพิธี ...
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4.2 การจัดงานพิธีในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ประธานในท่ีประชุม จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดงานพิธี ดังนี้
๑) วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ วันพอขุนรามคําแหงมหาราช  จังหวัดเชียงใหม

กําหนดจัดพิธีวางพานพุมดอกไมถวายราชสักการะ  พรอมเวลา ๐๘.๐๐ น. การแตงกาย ขาราชการ
เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข

๒) วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ วันคลายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ พรอมเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริ เวณ
พระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย
ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข  สวมหมวก
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-
เทพยวรางกูร และการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ

ประธานในท่ีประชุม แจงวา สํานักราชเลขาธิการไดแจงเรื่อง ประกาศ
เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัววา ระหวางท่ีประชาชนยังมิไดถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ดังนี้
ใหเฉลิมพระปรมาภิไธยวา “สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” คําอาน สม-เด็ด-
พระ-เจา-อยู-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ท ฺระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน ภาษาอังกฤษวา “His
Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun” และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดนําพระราชโองการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 102 ก วันท่ี 1 ธันวาคม 2559

กระทรวงมหาดไทยแจงวา นายกรัฐมนตรีไดรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน 12 องค เพ่ือมอบใหสวนราชการ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนปวงชนชาวไทยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณประดับในบริเวณ
สวนราชการและอาคารตางๆ ตามความเหมาะสม  และเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันดวยความ
เรียบรอยและเหมาะสม  กระทรวงมหาดไทยขอใหจังหวัดเชียงใหมแจงสวนราชการ  หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนดําเนินการ  ดังนี้

1. ดาวนโหลดพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ-
บดินทรเทพยวรางกูร ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th->มุมราชการ->คลังเอกสาร->
เอกสารดาวนโหลด-> พระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร
หรือดาวนโหลดไดท่ี http://goo.gl/x2kQW8

2. อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-
เทพยวรางกูร (องคท่ี 1) ประดับบริเวณดานหนาอาคารสํานักงาน/ท่ีทําการ รวมท้ัง พิจารณาอัญเชิญ
พระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร (องคท่ี 2 – 12) ประดับ
ตามความเหมาะสมตอไป

3. ตรวจสอบ ดูแล พระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร  ให ถูกตองและงดงาม  ท้ังนี้   ไมจําเปนตองอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ท่ีประดับไวกอนแลวลงแตอยางใด
มติท่ีประชุม รับทราบ

/4.4 ประมวลจริยธรรม ...
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4.4 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายนาวิน  สินธุสอาด)

นําเสนอประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน จํานวน 9 ขอ คือ 1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 3) ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน
สวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 4) ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 5) ใหบริการ
แกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 6) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 7) มุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส
และตรวจสอบได 8) ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 9) ยึดม่ันในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององคกร
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะ
ประชาชน” เดือน ธันวาคม 2559 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ณ  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อําเภอ
เวียงแหง มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม 40 หนวยงาน โดยนําเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะห
ใหกับผูดอยโอกาส ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบเงินจัดซื้อขาวสารใหกับโรงเรียน ตชด.เบญจมะ 1
จํานวน 24 กระสอบ โดยมอบหมายใหทานประจวบ  กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูมอบแทน
เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และมูลนิธิเชียงใหม
สามัคคีการกุศลไดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับประชาชน จํานวน 350 ชุด และมอบรถจักรยานใหกับ
นักเรียนในพ้ืนท่ี จํานวน 2 คัน พรอมท้ังไดจัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

2. ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ณ  สหกรณการเกษตรพราว จํากัด
อําเภอพราว มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม 43 หนวยงาน เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม และสวนราชการตาง ๆ
ไดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับประชาชน จํานวน 350 ชุด มอบรถจักรยานใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ี จํานวน
5 คัน และมอบขาวสาร ของเลน อุปกรณการกีฬาใหกับโรงเรียน ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ 2 และมีการ
ประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

การดําเนินกิจกรรมครั้งตอไป ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 19 มกราคม 2560
ณ  โรงเรียนบานปางตนเดื่อ  ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 โครงการอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายประพันธ
คําจอย) ผลการดําเนินงาน (ปญญาสมวาร) ผู เขารวมโครงการ จํานวน ๙๕ รูป ระยะเวลาจัดงาน
ปลงผมในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร โดยมี พระเทพสิงหวราจารย

/เปนประธานสงฆ...
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เปนประธานสงฆ นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานฝายฆราวาส มีหัวหนา
สวนราชการ พุทธศาสนิกชน เขารวมพิธีประมาณ ๗๕๐ คน อุปสมบทในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โดยมี พระเทพปริยัติ เปนพระอุปชฌาย ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม การปฏิบัติธรรม
ระหวางวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) สํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดเชียงใหม แหงท่ี ๒ ลาสิกขา ในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ในคราวสตมวาร (๑๐๐ วัน) กําหนดวันท่ี ๑๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัด
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ในวันอาทิตยท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ (รายงานตัว) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร วันจันทรท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ (พิธีปลงผม) เวลา ๐๕.๐๐ น. โดย พระพรหมมงคล และ
เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย สวนราชการ วันอังคารท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น. มอบผาไตร/
บรรพชา/อุปสมบท วันศุกรท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น. พิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร ณ มหาศาลา-
หทัยนเรศวร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และวันพุธท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ลาสิกขา ปดโครงการ
สอบถามรายละเอียด/รวมเปนเจาภาพสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๗๑
อัฐบริขาร ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท คาภัตตาหาร/ปานะ ตามกําลังศรัทธา ผูบริจาคตั้งแต ๕๐๐.- บาท ข้ึนไป
สามารถขอรับอนุโมทนาบัตรได
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 การประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) อุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธานในท่ีประชุม จังหวัดเชียงใหมกําหนดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร
(๑๐๐ วัน) อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกรท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา 17.00 น. ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จึงขอเชิญทานและเจาหนาท่ีในสังกัดเขารวมประกอบพิธีฯ
ดังกลาว ขาราชการ  แตงกาย  เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข  ประชาชนท่ัวไป  แตงกาย  ชุดสุภาพหรือชุด
สากลไวทุกข
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.๘ โครงการสวดมนตขามป ทําความดีตามวิถีพอ วิถีไทย
ผู อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายประพันธ

คําจอย) วัตถุประสงค เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนรวมกันลด ละ เลิกอบายมุข
ท้ังปวง สงทายปเกาตอนรับปใหม สงเสริมใหครอบครัวไดทํากิจกรรมท่ีเปนมงคลรวมกัน สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชน ไดศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย สรางพ้ืนฐานความสามัคคีปรองดองของคน
ในชาติ กําหนดจัดกิจกรรามในวันเสารท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. รูปแบบกิจกรรม รับศีล /
ฟงพระธรรมเทศนา, ธรรมบรรยาย ฯลฯ พิธีสวดมนตขามป / ลั่นฆอง กลอง ระฆัง เจริญจิตตภาวนา /
นอมรับธรรมคติสําหรับเริ่มตนการดําเนินชีวิตในปใหม การแตงกาย ชุดสุภาพไวทุกข อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม วัดศูนยกลางการจัดกิจกรรม วัดพระสิงห วัดเจ็ดยอด วัดสวนดอก วัดพระธาตุดอย
สุเทพ  วัดเจดียหลวง วัดศรีโสดา และวัดเจาคณะอําเภอตางๆ
มติท่ีประชุม รับทราบ

/4.9 รายงานกิจกรรม ...
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4.9 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค
กรรมการเชียงใหมสรางสรรค (นางสาวนัฐกานต อัศวแกวฟา) การจัดงาน

สัมมนาSoutheast Asia Creative Cities Network Forum @ Le Meridien Chiang Mai เม่ือวันท่ี
8 ธันวาคม 2559 มีผูเขารวมงาน 150 คน จาก 10 กวาประเทศ   สรุปประเด็นสําคัญจากงานสัมมนา
เครือขายเมืองสรางสรรคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEACCN) ไดกอตั้งข้ึนในป 2014 ท่ีจังหวัดเชียงใหม
ปจจุบันสมาชิกประกอบดวยเมืองเชียงใหม ปนัง เซบู และบันดุง (รวมถึงบาหลีอีกดวย) นอกจากนี้
ยังมีสมาชิกใหมซึ่งเปนเมืองท่ีมีศักยภาพเขารวมคือ ฮานอยและกูชิง โดยมุงเนนเมืองลําดับท่ีสองของประเทศ
ในการประชุมเมืองสรางสรรคของบันดุงไดใชการออกแบบและกิจกรรมสรางสรรคสําหรับการสรางตนแบบ
ของการแกปญหาเก่ียวกับเมือง โดยแนวคิดของป 2016 คือ Sensor City ท่ีไดรวมเรื่องการแกปญหา
การขนสง จังหวัดขอนแกน ไดมีการจัดตั้งบริษัทพัฒนาขอนแกน (ขอนแกน ThinkTank) ซึ่งเกิดการรวมตัว
ของกลุมธุรกิจชั้นแนวหนาของจังหวัดขอนแกนท้ังหมดกวา 20 บริษัท โดยมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะพัฒนา
ขอนแกน โดยเริ่มแรกนั้นมุงเนนไปท่ีการขนสงในเมืองขอนแกน ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเองควรเรียนรูจากท่ีนี่
และจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองของตนเอง จังหวัดเชียงใหมเองประสบกับความทาทายดานปญหาสิ่งแวดลอม
ท่ีรุนแรง ไมวาจะเปน ปญหาหมอกควัน รถติด การขาดเสนทางสําหรับจักรยาน ขยะพลาสติก ฯลฯ ซึ่งปญหา
ตางๆ เหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาและสรางเมืองท่ีตองแขงขันและมีความยั่งยืน ในปนัง
การลงทุนและการระดมทุนของรัฐบาลเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการเปลี่ยนแปลงเมือง แตเงินทุนของ
รัฐบาลนั้นมีอยูอยางจํากัด ดังนั้น จึงตองมีการเตรียมความพรอมของทองถ่ินเพ่ือใหมีความยืดหยุนรองรับ
กับสถานการณ สําหรับเมืองบันดุง แมโครงการสมารทซิตี้จะไดรับรางวัลชนะเลิศ แตเม่ือเร็วๆนี้ กลับมี
จํานวนผูสนับสนุนไมเพียงพอระหวางภาคชุมชนและภาครัฐบาลซึ่งเปนผูนําคณะกรรมการสมารทซิตี้

ประชุมคณะกรรมการเชียงใหมสรางสรรค เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 @ Favola
Restaurant at the Le Meridien Chiang Mai. สรุปประเด็นสําคัญจากงานสัมมนา ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กงสุลใหญสหรัฐอเมริกาประจํา
จังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจังหวัดเชียงใหม ตัวแทนจากฮานอย
บันดุง เซบูและปนัง รวมถึงแขกคนสําคัญอีกหลายภาคสวน จากภาครัฐ การศึกษา และภาคเอกชน เมืองบันดุง
ไดมาเลาความคืบหนาของการริเริ่มและกิจกรรมตางๆ เมืองปนังไดเชิญสมาชิกเพ่ือเขารวมเทศกาล George
Town ในป 2017 และงาน London Design Week อีกดวย และยังไดมีการเสนอท่ีจะทําสื่อสิ่งพิมพรวมกัน
รวมถึงการระดมทุนรวมกันเพ่ือใชในการจัดทํา เมืองเซบูนั้นมีความเขมแข็งดานการมีสวนรวมจากตัวแทนองคกร
ตางๆ ท่ีเขารวมประชุม คุณสุรเดช จากขอนแกน ThinkTank ไดนําเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอนแกน
โมเดลวาปจจุบันมีการดําเนินการในภูเก็ตแลวและอาจรวมไปถึงพิษณุโลกดวย

Craft Workshop: ASEAN Craft Connect for craft makers and designers
@ D• Bistro Cafe วันศุกรท่ี 09 ธันวาคม 2559 เวลา 14:00-16:30.น. สรุปประเด็นสําคัญจากงาน
สัมมนา วิทยาการจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต และผูไดรับรางวัลการออกแบบเชียงใหม รวมไปถึง
นักออกแบบท่ีมีชื่อเสียง ผูเขารวมไดรับการแนะนําเก่ียวกับการออกแบบและอุตสาหกรรมสรางสรรค
เพ่ือเปนการตอยอดและพัฒนาความคิดผลิตภัณฑใหม  พูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวขอการพัฒนาผลิตภัณฑ
งานออกแบบรวมสมัย ผานประสบการณและการทํางานจริงของผูท่ีไดรบัรางวัลการออกแบบเชียงใหม

CDA 2016 รางวัลออกแบบของเชียงใหม นิทรรศการในวันท่ี 3-11 ธันวาคม 2559
และพิธีมอบรางวัล ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2559
มติท่ีประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระท่ี 5 ....
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 1/๒๕๖๐

วันจันทรท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม (นางสาวทัศนีย  นนทจิต) ประกันสังคม

ตามมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) ใหความคุมครอง ผูประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร พอคา แมคา หาบเร
แผงลอย ขับรถรับจาง ชางฝมือ ผูรับจางท่ัวไป เพ่ือใหหลักประกันความม่ันคงแกสมาชิก ซึ่งจะไดรับประโยชน
ทดแทนเม่ือเกิดความเดือดรอนไดแก เจ็บปวย หรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ พระราช
กฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ
และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเปนผูประกันตน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
ใหสํานักงานประกันสังคมยกเลิกการดําเนินการประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกท่ี 3 กรณีบํานาญชราภาพ
ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2558 เปนตนไป โดยสํานักงานประกันสังคมจะตองจายเงินสมทบบํานาญ
ชราภาพ ทางเลือกท่ี 3 คืนใหแกผูประกันตนท่ีไมประสงคโอนไปเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ
ขอมูลผูประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกท่ี 3,4,5) กรณีบํานาญชราภาพ ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม
2558 มีจํานวน 28,748 คน แบงเปน ทางเลือก 3 จํานวน 8,361 คน ทางเลือก 4 จํานวน 59 คน
ทางเลือก 5 จํานวน 20,328 คน มีการโอนยายไปเปนสมาชิกกองทุนออมแหงชาติ จํานวน 270 ราย
ดําเนินการยื่นขอรับเงินคืนแลว จํานวน 24,322 ราย และยังไมไดดําเนินการติดตอขอรับเงินคืน จํานวน
4,156 ราย
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
ประธานในท่ีประชุม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน) มี

นโยบายและขอสั่งการ ดังนี้
๑) เรื่อง การดูแลความสงบเรียบรอยในหวงวันหยุดราชการ

กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหทราบวา  ในการประชุมเตรียมความพรอมการรักษา
ความ-ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2560 ของศูนยแกไขปญหาความม่ันคงแบบ
บูรณาการท่ีกระทรวงกลาโหม  เม่ือวันพุธท่ี 14 ธันวาคม 2559 พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ประธานการประชุม  ไดมีขอสั่งการเนนย้ําเก่ียวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชวงเทศกาล
ปใหม 2560 ดังนี้

-ขอใหทุกหนวยงานพิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมใหมีความ
เหมาะสม  เนื่องจากอยูในชวงไวทุกข

- ใหดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเพ่ือใหระชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง  โดยเฉพาะการเดินทางไปเขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ท่ีพระบรม
มหาราชวัง

- ขอใหพิจารณาสนับสนุนการดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ  ท่ี 46/2558 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาอันเกิดจากการขับข่ียานพาหนะตอไป  โดยใหเพ่ิม
มาตรการดูแลรักษายานพาหนะเพ่ือไมใหเกิดปญหาเม่ือนําสงคืนเจาของ

/- ประสานหนวยงาน ...





๘

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

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



๙

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนมกราคม
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

หนาถัดไป

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



 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม� 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม� รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจ�ายเงิน และหนังสือเวียน 
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. รายงานภาวะการคลัง

1.1 ผลการจัดเก็บรายได+ของส�วนราชการจังหวัดเชียงใหม� เดือนธันวาคม 2559 จํานวน 971.20 
ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว 26.46 ล+านบาท คิดเป6นร+อยละ -2.65 

1.2 การจัดเก็บรายได+ของส�วนราชการในจังหวัดเชียงใหม� เดือนธันวาคม 2559 

ส�วนราชการ  จํานวน (ล+านบาท)  ร+อยละ 

 สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 801.20 82.50 

 สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม� 135.19 13.92 

 ส�วนราชการอ่ืน 27.72 2.85 

 ธนารักษ=พ้ืนท่ีเชียงใหม� 5.35 0.55 

 ด�านศุลกากร 1.74 0.18 

รวม 971.20 100.00 

/ผลการจัดเก็บรายได+... 



ผลการจัดเก็บรายได+ ณ เดือนธันวาคม 2559 
- สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 801.20 ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว (ธันวาคม 

2558 = 839.36 ล+านบาท) คิดเป6นร+อยละ -4.55  
- สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 135.19 ล+านบาท สูงกว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว (ธันวาคม 

2558 = 99.76 ล+านบาท) คิดเป6นร+อยละ 35.52  
- ส�วนราชการอ่ืน มีรายได+จัดเก็บ 27.72 ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว (ธันวาคม 2558 

= 52.47 ล+านบาท) คิดเป6นร+อยละ -47.17  
- ธนารักษ=พ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 5.35 ล+านบาท สูงกว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว (ธันวาคม 

2558 = 4.74 ล+านบาท) คิดเป6นร+อยละ 12.87  
- ด�านศุลกากร ท�าอากาศยานเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 1.74 ล+านบาท สูงกว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว 

(ธันวาคม 2558 = 1.33 ล+านบาท) คิดเป6นร+อยละ 30.83 

2. ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
2.1 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช+จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช+จ�ายงบประมาณรายจ�าย

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดเปFาหมายการเบิกจ�ายรายจ�ายภาพรวม 
ไม�น+อยกว�าร+อยละ 96 และรายจ�ายลงทุนไม�น+อยกว�าร+อยละ 87 และกําหนดเปFาหมายการเบิกจ�ายเป6นรายไตรมาส ดังนี ้

งบรายจ�าย ป3งบประมาณ 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 สิ้น ไตรมาสท่ี 1 
(ล+านบาท) 

สําหรับผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค=การมหาชน 
รายหน�วยงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 เรียงลําดับตามผลการเบิกจ�ายจากมากไปน+อย มีดังนี้ 

งบรายจ�าย งบประมาณ 
ท่ีได+รับ 

เบิกจ�าย เบิกจ�าย
ร+อยละ 

เปFาหมาย 
ไตรมาสท่ี 1 

ร+อยละ 

สูง/ตํ่า กว�า
เปFาหมาย
ร+อยละ 

คงเหลือ ลําดับ
ประเทศ 

ภาพรวม 19,441.67 10,556.26 54.30 30 24.30 8,885.41 4 

งบประจํา 10,828.75 8,214.36 75.86 2,614.39 
งบลงทุน 8,612.92 2,341.90 27.19 19 8.19 6,271.02 9 

เงินกันไว+เบิกเหลื่อมป3 3,141.84 1,834.30 58.38 1,307.54 

ผลการเบิกจ�าย... 

-2-



หน่วย:ล้านบาท

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

  PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย
ทั้งส้ิน

ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น  146 หน่วยงาน      8,612.22  3,234.24  2,341.90  27.19     6,270.32

ส่วนราชการ จ านวน 143 ส่วนราชการ      8,293.43  3,234.24  2,066.27  24.91     6,227.16

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         342.69           -       342.69  100.00 -            

2 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม่          11.74           -         11.74  100.00 -            

3 ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่            5.60           -           5.60  100.00 -            

4 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวัดเชียงใหม่            1.76           -           1.76  100.00 -            

5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9            1.35           -           1.35  100.00 -            

6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1            1.21           -           1.21  100.00 -            

7 ส านักงานแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่            1.11           -           1.11  100.00 -            

8 ด่านศุลกากรเชียงดาว            0.85           -           0.85  100.00 -            

9 ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3            0.77           -           0.77  100.00 -            

10 ศูนย์วิจยัและบ ารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่            0.76           -           0.76  100.00 -            

11 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกจิจงัหวัดเชียงใหม่            0.56           -           0.56  100.00 -            

12 ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่            0.51           -           0.51  100.00 -            

13 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จงัหวัดเชียงใหม่            0.50           -           0.50  100.00 -            

14 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8            0.43           -           0.43  100.00 -            

15 ส านักงานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่            0.33           -           0.33  100.00 -            

16 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจงัหวัดเชียงใหม่            0.33           -           0.33  100.00 -            

17 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจงัหวัดเชียงใหม่            0.32           -           0.32  100.00 -            

18 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช            0.29           -           0.29  100.00 -            

19 ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเชียงใหม่            0.28           -           0.28  100.00 -            

20 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10            0.18           -           0.18  100.00 -            

21 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชียงใหม่            0.15           -           0.15  100.00 -            

22 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 1            0.14           -           0.14  100.00 -            

23 ส านักงานพลังงานจงัหวัดเชียงใหม่            0.12           -           0.12  100.00 -            

24 ส านักงานอยัการจงัหวัดฝาง            0.04           -           0.04  100.00 -            

25 ด่านกกักนัสัตว์เชียงใหม่            0.03           -           0.03  100.00 -            

26 ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวัดเชียงใหม่            0.02           -           0.02  100.00 -            

27 ส านักงานอยัการคดีศาลแขวงเชียงใหม่            0.02           -           0.02  100.00 -            

28 ส านักงานอยัการคดีเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดเชียงใหม่            0.01           -           0.01  100.00 -            

ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จงัหวัดเชียงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูล ณ ส้ินไตรมาสที่ 1

(เรียงตามผลการเบกิจา่ยจากมากไปน้อย)

เปูาหมายไตรมาสที่ 1  ร้อยละ 19 >>    เบิกจา่ยร้อยละ 19       ร้อยละ 12.66-18.99      ต่ ากว่าร้อยละ 12.66
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29. ศูนยสงเสริม...



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

  PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย
ทั้งส้ิน

ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

29 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจงัหวัดเชียงใหม่            0.93           -           0.93    99.89 0.00           

30 ส านักงานสรรพากรภาค 8            0.79           -           0.79    99.87 0.00           

31 ส านักงานเกษตรจงัหวัดเชียงใหม่            2.14           -           2.14    99.72 0.01           

32 ส านักงานปูองกนัควบคุมโรคที่ 1          10.66        0.06       10.61    99.48 0.05           

33 ที่ท าการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่            5.69           -           5.65    99.38 0.04           

34 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่            0.15           -           0.15    99.34 0.00           

35 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่            0.16           -           0.16    98.73 0.00           

36 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ            0.14           -           0.13    98.53 0.00           

37 ศูนย์วิจยัข้าวเชียงใหม่            2.18           -           2.13    97.57 0.05           

38 ส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดเชียงใหม่            0.08           -           0.08    97.44 0.00           

39 เรือนจ ากลางเชียงใหม่            0.11           -           0.11    97.27 0.00           

40 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์            0.16           -           0.15    96.25 0.01           

41 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่            1.24           -           1.14    91.71 0.10           

42 กองก ากบัการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน            1.00           -           0.92    91.60 0.08           

43 ส านักงานจดัหางานจงัหวัดเชียงใหม่            0.03           -           0.03    90.91 0.00           

44 ส านักงานปูองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 5            0.31           -           0.27    89.84 0.03           

45 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่            1.50           -           1.29    85.85 0.21           

46 ส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่            0.07           -           0.05    76.81 0.02           

47 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่            1.50        0.49         1.00    66.53 0.50           

48 ศูนย์พัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม)่            2.08        0.76         1.32    63.62 0.76           

49 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวัดเชียงใหม่          11.86        1.79         6.50    54.83 5.36           

50 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่          34.41       11.07       17.71    51.46 16.70         

51 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบ้านเชียงใหม่            3.77        1.67         1.92    50.98 1.85           

52 ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขต 1          13.64        6.01         6.84    50.13 6.80           

53 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5            6.26        3.16         3.10    49.53 3.16           

54 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จงัหวัดเชียงใหม่            0.88           -           0.42    48.29 0.45           

55 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่            2.99           -           1.44    48.26 1.55           

56 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่          89.39       17.34       42.28    47.30 47.10         

57 ส านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา         390.45       80.35     178.62    45.75 211.83        

58 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย          14.70           -           6.57    44.70 8.13           

59 ศูนย์วิจยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่            3.22        1.79         1.42    43.97 1.81           

60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้         199.38       14.02       84.01    42.13 115.37        

61 ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 7            0.60           -           0.24    40.17 0.36           

62 ส านักงานที่ดินจงัหวัดเชียงใหม่            0.82        0.50         0.32    39.17 0.50           

63 โครงการชลประทานเชียงใหม่         534.66       36.30     194.86    36.45 339.80        

64 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1         311.28       39.96     112.77    36.23 198.51        
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65. สํานัก...



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

  PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย
ทั้งส้ิน

ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

65 ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่          68.56       32.03       24.77    36.13 43.79         

66 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง          79.27        3.04       27.85    35.13 51.42         

67 ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวัดเชียงใหม่            1.09        0.33         0.36    33.52 0.72           

68 ส านักงานชลประทานที่ 1 233.278 7.204 76.871    32.95 156.41        

69 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)         649.49     431.55     195.30    30.07 454.19        

70 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1         401.35     179.53     117.50    29.28 283.85        

71 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6            5.59        0.20         1.50    26.83 4.09           

72 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่            8.95           -           2.40    26.80 6.55           

73 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3         304.77     182.61       81.23    26.65 223.54        

74 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  5          41.24       29.53       10.67    25.86 30.58         

75 ศูนย์วิจยัข้าวสะเมิง            3.74        2.35         0.93    24.89 2.81           

76 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่          95.07       42.31       23.18    24.38 71.89         

77 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่            3.40        2.47         0.83    24.37 2.57           

78 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1         280.76     159.04       66.03    23.52 214.73        

79 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2         352.00     212.22       79.04    22.45 272.96        

80 วิทยาลัยเทคนิคสารภี          11.18        8.68         2.49    22.25 8.69           

81 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่         199.02     111.00       39.22    19.71 159.80        

82 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4          51.82       38.36         9.85    19.01 41.97         

83 โรงพยาบาลนครพิงค์         212.26     120.27       38.96    18.36 173.30        

84 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมมภ์ จงัหวัดเชียงใหม่            7.53           -           1.30    17.32 6.22           

85 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจงัหวัดเชียงใหม่            2.38           -           0.40    16.78 1.98           

86 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์            1.25        1.04         0.21    16.71 1.04           

87 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่         382.04     285.10       60.64    15.87 321.40        

88 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1          39.02       11.78         6.16    15.79 32.86         

89 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2          62.16       48.40         9.51    15.30 52.65         

90 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34          70.17       28.92       10.34    14.74 59.83         

91 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่            8.13        1.66         1.19    14.61 6.94           

92 ส านักงานทางหลวงที่ 1         201.42           -         29.42    14.61 171.99        

93 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่            1.82        1.11         0.24    13.44 1.57           

94 ส านักงานจงัหวัดเชียงใหม่ งบพัฒนาจงัหวัด         290.15     177.85       36.70    12.65 253.45        

95 ส านักงานอยัการภาค 5          27.07       23.44         3.16    11.66 23.92         

96 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่          12.69       10.09         1.43    11.30 11.25         

97 ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 เชียงใหม่            0.86        0.76         0.08      9.63 0.78           

98 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6          38.01       28.49         3.59      9.45 34.42         

99 ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคเหนือ            0.73        0.65         0.06      8.22 0.67           

100 ต ารวจภูธรภาค 5         273.87     150.43       21.42      7.82 252.45        
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101. สํานักงาน...



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

  PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย
ทั้งส้ิน

ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

101 ส านักงานอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3            7.17        0.55         0.42      5.90 6.75           

102 ส านักงานขนส่งจงัหวัดเชียงใหม่            3.75        3.53         0.22      5.76 3.53           

103 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3          70.58       52.53         3.11      4.41 67.47         

104 กองบิน 41          53.13        2.12         2.27      4.26 50.87         

105 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จงัหวัดเชียงใหม่            1.56        1.50         0.06      3.85 1.50           

106 ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดืเชียงใหม่            1.97        1.89         0.08      3.81 1.89           

107 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่          32.63       21.84         1.16      3.55 31.47         

108 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3          42.91        5.09         1.40      3.27 41.51         

109 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5          29.90           -           0.90      3.00 29.00         

110 โรงพยาบาลสวนปรุง          14.60       11.57         0.37      2.53 14.23         

111 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัดเชียงใหม่         250.15           -           5.16      2.06 244.98        

112 ส านักจดัการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)         113.24       36.24         2.31      2.04 110.93        

113 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่          20.06        2.96         0.30      1.50 19.76         

114 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่         200.25     178.98         2.24      1.12 198.01        

115 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่          51.90       41.82         0.25      0.49 51.65         

116 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33          12.93       12.80         0.03      0.25 12.90         

117 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         305.85       45.49         0.65      0.21 305.20        

118 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16         205.90       57.49         0.34      0.16 205.56        

119 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1          279.43     122.95           -          -   279.43        

120 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงดาว          29.26       15.21           -          -   29.26         

121 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่          17.75       17.39           -          -   17.75         

122 ส านักงานอยัการจงัหวัดเชียงใหม่          16.07           -             -          -   16.07         

123 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง          14.54       14.51           -          -   14.54         

124 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร          10.98        0.68           -          -   10.98         

125 สถานสงเคราะหเ์ด็กบ้านเวียงพิงค์          10.00        8.47           -          -   10.00         

126 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31            9.11        3.86           -          -   9.11           

127 ส านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1            6.36        6.36           -          -   6.36           

128 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่            5.57        2.99           -          -   5.57           

129 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ 30            5.49        0.58           -          -   5.49           

130 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่            4.16        1.21           -          -   4.16           

131 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่  1            3.48        3.23           -          -   3.48           

132 มณฑลทหารบกที่ 33            3.19        3.19           -          -   3.19           

133 โรงเรียนกาวิละอนุกลู            3.00           -             -          -   3.00           

134 วิทยาลัยการอาชีพฝาง            2.60        2.57           -          -   2.60           

135 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่            2.32           -             -          -   2.32           

136 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่            1.77        1.49           -          -   1.77           
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137. วิทยาลัย...



ล าดับ ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

  PO ทั้งส้ิน  เบิกจา่ย
ทั้งส้ิน

ร้อยละ
เบิกจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

137 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง            1.59        1.59           -          -   1.59           

138 ส านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2            1.21        1.21           -          -   1.21           

139 เรือนจ าอ าเภอฝาง            1.03        1.03           -          -   1.03           

140 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่            0.95           -             -          -   0.95           

141 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม            0.75        0.75           -          -   0.75           

142 ส านักงานเจา้ท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงใหม่            0.74        0.74           -          -   0.74           

143 โรงเรียนไชยปราการ            0.20        0.20           -          -   0.20           

องค์การมหาชน  2  หน่วยงาน 274.65        -         274.65    100     -            

1 สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)         244.87           -       244.87      100 -            

2 สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)          29.78           -         29.78      100 -            

รัฐวิสาหกจิ  1  หน่วยงาน 44.14         -         0.98        2.22     43.16         

1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์          44.14           -           0.98      2.22 43.16         

ส านักงานคลังจงัหวัดเชียงใหม่

5 มกราคม 2560
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2.3 ผลการเบิกจาย...



2.3  ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2559 
(ล+านบาท) 

     สําหรับผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค=การมหาชน 
รายหน�วยงาน ณ วันท่ี 13 มกราคม 2560 เรียงลําดับตามผลการเบิกจ�ายจากมากไปน+อย มีดังนี้ 

ผลเบิกจ�าย... 

งบรายจ�าย งบประมาณ 
ท่ีได+รับ 

เบิกจ�าย เบิกจ�าย
ร+อยละ 

เปFาหมาย 
ไตรมาสท่ี 2 

ร+อยละ 

สูง/ตํ่า กว�า
เปFาหมาย
ร+อยละ 

คงเหลือ ลําดับ
ประเทศ 

ภาพรวม 19,900.58 11,658.03 58.58 52 6.58 8,242.55 3 

งบประจํา 11,140.92 9,058.01 81.30 2,082.91 
งบลงทุน 8,759.66 2,600.02 29.68 40 -10.32 6,159.64 9 

เงินกันไว+เบิกเหลื่อมป3 3,156.87 1,998.99 63.32 1,157.88 
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หน�วย:ล�านบาท

ผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค�การมหาชน จังหวัดเชียงใหม� ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2560

ข�อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2560

(เรียงตามผลการเบิกจ�ายจากมากไปน�อย)

เป6าหมายไตรมาสที่ 2 เฉล่ียถึงเดือน มกราคม 2560  ร�อยละ 26 >>  เบิกจ�ายร�อยละ 26  ร�อยละ 25.99-19  ต่ํากว�าร�อยละ 19

หน�วย:ล�านบาท
ลําดับ ช่ือหน�วยงาน  งบประมาณ

ที่ได�รับ

 PO ทั้งส้ิน  เบิกจ�าย

ทั้งส้ิน

 ร�อยละ

เบิกจ�าย งบประมาณ

คงเหลือ

รวมท้ังสิ้น  146 หน�วยงาน  8,799.33  3,254.39  2,482.44  28.21  6,316.89รวมท้ังสิ้น 146 หน�วยงาน 8,799.33 3,254.39 2,482.44 28.21 6,316.89

ส�วนราชการ จํานวน 143 ส�วนราชการ  8,480.54  3,254.39  2,204.88  26.00  6,275.66

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  342.69  -  342.69  100.00 -  

2 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม�  11.74  -  11.74  100.00 -  

3 สํานักงานสหกรณ�จังหวัดเชียงใหม�  5.60  -  5.60  100.00 -  

4 ศูนย�ฝGกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม� 1.76 - 1.76 100.00 - 4 ศูนย�ฝGกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม� 1.76 - 1.76 100.00 - 

5 ศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ�ที่ 9  1.35  -  1.35  100.00 -  

6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  1.21  -  1.21  100.00 -  

7 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม�  1.11  -  1.11  100.00 -  

8 ด�านศุลกากรเชียงดาว  0.85  -  0.85  100.00 -  

9 สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 0.77 - 0.77 100.00 - 9 สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3  0.77  -  0.77  100.00 -  

10 ศูนย�วิจัยและบํารุงพันธุ�สัตว�เชียงใหม�  0.76  -  0.76  100.00 -  

11 ศูนย�ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม�  0.56  -  0.56  100.00 -  

12 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม�  0.51  -  0.51  100.00 -  

13 นิคมสร�างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม�  0.50  -  0.50  100.00 -  13 นิคมสร�างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม� 0.50 - 0.50 100.00 - 

14 ศูนย�การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8  0.43  -  0.43  100.00 -  

15 สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม�  0.42  -  0.42  100.00 -  

16 สํานักงานป6องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม�  0.33  -  0.33  100.00 -  

17 สถานแรกรับคนไร�ที่พ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม�  0.33  -  0.33  100.00 -  

18 ศูนย�ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม� 0.32 - 0.32 100.00 - 18 ศูนย�ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม� 0.32 - 0.32 100.00 - 

19 ศูนย�ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�านอารักขาพืช  0.29  -  0.29  100.00 -  

20 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม�  0.28  -  0.28  100.00 -  

21 สํานักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  0.18  -  0.18  100.00 -  

22 สถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม�  0.15  -  0.15  100.00 -  

23 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 0.14 - 0.14 100.00 - 23 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1  0.14  -  0.14  100.00 -  

24 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม�  0.12  -  0.12  100.00 -  

25 เรือนจํากลางเชียงใหม�  0.11  -  0.11  100.00 -  

26 สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง  0.04  -  0.04  100.00 -  

27 ด�านกักกันสัตว�เชียงใหม�  0.03  -  0.03  100.00 -  27 ด�านกักกันสัตว�เชียงใหม� 0.03 - 0.03 100.00 - 

28 สํานักงานการท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม�  0.02  -  0.02  100.00 -  
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29. สํานักงาน...



ลําดับ ช่ือหน�วยงาน  งบประมาณ

ที่ได�รับ

 PO ทั้งส้ิน  เบิกจ�าย

ทั้งส้ิน

 ร�อยละ

เบิกจ�าย งบประมาณ

คงเหลือ

29 สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม�  0.02  -  0.02  100.00 -  

30 สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม�  0.01  -  0.01  100.00 -  30 สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม� 0.01 - 0.01 100.00 - 

31 ศูนย�ส�งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม�  0.93  -  0.93  99.89 0.001  

32 สํานักงานสรรพากรภาค 8  0.79  -  0.79  99.87 0.001  

33 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม�  2.14  -  2.14  99.72 0.01  

34 สํานักงานป6องกันควบคุมโรคที่ 1  10.66  0.06  10.61  99.48 0.05  

35 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม� 5.69 - 5.65 99.38 0.04 35 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม� 5.69 - 5.65 99.38 0.04 

36 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�เชียงใหม�  0.15  -  0.15  99.34 0.001  

37 สํานักงานสวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม�  0.16  -  0.16  98.73 0.002  

38 ศูนย�ส�งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  0.14  -  0.13  98.53 0.002  

39 ศูนย�วิจัยข�าวเชียงใหม�  2.18  -  2.13  97.57 0.05  

40 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม�  0.08  -  0.08  97.44 0.002  

41 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร�  0.16  -  0.15  96.25 0.01  

42 ศูนย�เมล็ดพันธุ�ข�าวเชียงใหม�  1.24  -  1.14  91.71 0.10  

43 กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝGกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  1.00  -  0.92  91.60 0.08  

44 สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม�  0.03  -  0.03  90.91 0.003  44 สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม� 0.03 - 0.03 90.91 0.003 

45 สํานักงานป6องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพ้ืนที่ 5  0.31  -  0.27  89.84 0.03  

46 ศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุบ�านธรรมปกรณ� (เชียงใหม�)  2.08  0.26  1.82  87.46 0.26  

47 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม�  1.49  -  1.29  86.54 0.20  

48 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม�  8.29  1.79  6.50  78.42 1.79  

49 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 0.07 - 0.05 76.81 0.02 49 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 0.07 - 0.05 76.81 0.02 

50 สํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัดเชียงใหม�  1.50  0.49  1.00  66.53 0.50  

51 สํานักงานปศุสัตว�เขต 5  7.08  1.87  4.38  61.94 2.69  

52 มหาวิทยาลัยแม�โจ�  199.38  3.16  109.24  54.79 90.14  

53 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห�เชียงใหม�  34.41  11.07  17.71  51.46 16.70  

54 สถานสงเคราะห�เด็กชายบ�านเชียงใหม�  3.77  1.67  1.92  50.98 1.85  

55 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1  13.64  6.01  6.84  50.13 6.80  

56 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา  390.45  66.52  192.60  49.33 197.86  

57 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  14.70  -  6.57  44.70 8.13  

58 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม�  110.52  14.17  49.09  44.41 61.43  58 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 110.52 14.17 49.09 44.41 61.43 

59 ศูนย�วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม�  3.20  1.79  1.42  44.25 1.79  

60 ศูนย�พัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้าที่ 7  0.60  -  0.24  40.17 0.36  

61 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม�  0.82  0.50  0.32  39.17 0.50  

62 สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม�  3.71  -  1.44  38.88 2.27  

63 สํานักงานก�อสร�างชลประทานขนาดใหญ�ที่ 1 311.28 38.57 115.25 37.03 196.03 63 สํานักงานก�อสร�างชลประทานขนาดใหญ�ที่ 1 311.28 38.57 115.25 37.03 196.03 

64 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  0.75  0.47  0.28  36.91 0.47  
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65. สํานัก...



ลําดับ ช่ือหน�วยงาน  งบประมาณ

ที่ได�รับ

 PO ทั้งส้ิน  เบิกจ�าย

ทั้งส้ิน

 ร�อยละ

เบิกจ�าย งบประมาณ

คงเหลือ

65 สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม�  68.56  31.79  25.20  36.76 43.36  

66 โครงการชลประทานเชียงใหม�  560.80  47.24  204.45  36.46 356.35  66 โครงการชลประทานเชียงใหม� 560.80 47.24 204.45 36.46 356.35 

67 ศูนย�ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  79.27  4.69  28.46  35.90 50.81  

68 สํานักส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม�  1.09  0.33  0.36  33.52 0.72  

69 สํานักงานชลประทานที่ 1  236.97  17.55  79.05  33.36 157.92  

70 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต  5  41.94  27.02  13.17  31.40 28.77  

71 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม�) 649.49 432.08 196.50 30.25 452.99 71 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม�) 649.49 432.08 196.50 30.25 452.99 

72 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ที่ 3  304.78  181.13  83.10  27.27 221.68  

73 สถาบันพัฒนาฝ%มือแรงงาน 19 เชียงใหม�  8.95  -  2.40  26.80 6.55  

74 สํานักงานอัยการภาค 5  27.07  19.57  7.02  25.93 20.05  

75 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม� งบพัฒนาจังหวัด  290.15  141.49  73.46  25.32 216.69  

76 ศูนย�วิจัยข�าวสะเมิง  3.74  2.35  0.93  24.89 2.81  

77 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม�  95.07  56.19  23.18  24.38 71.89  

78 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม�  3.40  2.47  0.83  24.37 2.57  

79 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ที่ 1  290.23  166.86  69.70  24.02 220.53  

80 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 4  53.05  35.72  12.49  23.55 40.56  80 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 4 53.05 35.72 12.49 23.55 40.56 

81 สํานักงานก�อสร�างชลประทานขนาดกลางที่ 1  511.34  195.17  119.90  23.45 391.44  

82 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  6.68  0.20  1.55  23.21 5.13  

83 วิทยาลัยเทคนิคสารภี  11.18  8.68  2.49  22.25 8.69  

84 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ที่ 2  363.00  211.01  80.52  22.18 282.48  

85 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� 196.81 110.12 40.10 20.38 156.70 85 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� 196.81 110.12 40.10 20.38 156.70 

86 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 1  40.27  9.77  8.17  20.29 32.10  

87 โรงพยาบาลนครพิงค�  212.26  120.27  38.96  18.36 173.30  

88 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 6  38.46  25.12  6.96  18.10 31.50  

89 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  70.17  26.81  12.45  17.74 57.72  

90 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมมภ� จังหวัดเชียงใหม�  7.53  -  1.30  17.32 6.22  

91 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 2  63.52  47.23  10.67  16.80 52.85  

92 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ�  1.25  1.04  0.21  16.71 1.04  

93 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม�  382.04  285.19  61.02  15.97 321.03  

94 สํานักงานทางหลวงที่ 1  201.42  0.01  29.60  14.70 171.81  94 สํานักงานทางหลวงที่ 1 201.42 0.01 29.60 14.70 171.81 

95 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม�  8.13  1.66  1.19  14.61 6.94  

96 โรงเรียนศรีสังวาลย�เชียงใหม�  1.82  1.11  0.24  13.44 1.57  

97 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม�  12.69  10.09  1.43  11.30 11.25  

98 ศูนย�พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม�  3.83  -  0.40  10.44 3.43  

99 สํานักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 1-1 เชียงใหม� 0.86 0.76 0.08 9.63 0.78 99 สํานักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 1-1 เชียงใหม� 0.86 0.76 0.08 9.63 0.78 

100 ศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  0.73  0.65  0.06  8.22 0.67  
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101. สํานักงาน...



ลําดับ ช่ือหน�วยงาน  งบประมาณ

ที่ได�รับ

 PO ทั้งส้ิน  เบิกจ�าย

ทั้งส้ิน

 ร�อยละ

เบิกจ�าย งบประมาณ

คงเหลือ

101 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 3  72.43  57.22  5.67  7.83 66.76  

102 ตํารวจภูธรภาค 5  273.87  150.43  21.42  7.82 252.45  102 ตํารวจภูธรภาค 5 273.87 150.43 21.42 7.82 252.45 

103 สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�เขต 3  7.17  0.55  0.42  5.90 6.75  

104 สํานักงานขนส�งจังหวัดเชียงใหม�  3.75  3.53  0.22  5.76 3.53  

105 ศูนย�วิทยาศาสตร�การแพทย�เชียงใหม�  1.77  1.41  0.08  4.52 1.69  

106 กองบิน 41  53.13  2.12  2.27  4.27 50.86  

107 ศูนย�ฟTUนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม� 1.56 1.50 0.06 3.85 1.50 107 ศูนย�ฟTUนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม� 1.56 1.50 0.06 3.85 1.50 

108 ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงใหม�  1.97  1.89  0.08  3.81 1.89  

109 สํานักจัดการทรัพยากรปVาไม� ที่ 1 (เชียงใหม�)  113.24  36.94  4.06  3.58 109.19  

110 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม�  33.33  21.84  1.16  3.48 32.17  

111 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3  42.91  5.09  1.40  3.27 41.51  

112 กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 5  29.90  -  0.90  3.00 29.00  

113 สํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคที่  1  3.48  3.13  0.10  2.87 3.38  

114 สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัดเชียงใหม�  250.15  -  6.94  2.77 243.21  

115 โรงพยาบาลสวนปรุง  14.60  11.57  0.37  2.53 14.23  

116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม�  20.06  2.96  0.30  1.50 19.76  116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม� 20.06 2.96 0.30 1.50 19.76 

117 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�  200.25  178.98  2.24  1.12 198.01  

118 โรงพยาบาลธัญญารักษ�เชียงใหม�  51.90  41.57  0.50  0.96 51.41  

119 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  305.85  48.76  1.52  0.50 304.33  

120 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ�ที่ 16  205.90  99.38  0.76  0.37 205.14  

121 สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 279.43 122.01 0.94 0.33 278.49 121 สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 279.43 122.01 0.94 0.33 278.49 

122 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33  12.93  12.80  0.03  0.25 12.90  

123 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห�เชียงดาว  29.26  15.21  -  - 29.26  

124 ศูนย�อนามัยที่ 10 เชียงใหม�  17.39  16.42  -  - 17.39  

125 สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม�  16.07  -  -  - 16.07  

126 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  14.54  14.51  -  - 14.54  

127 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  10.98  0.68  -  - 10.98  

128 สถานสงเคราะห�เด็กบ�านเวียงพิงค�  10.00  8.47  -  - 10.00  

129 โรงเรียนราชประชานุเคราะห� 31  9.11  3.86  -  - 9.11  

130 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม� 1  6.36  6.36  -  - 6.36  130 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม� 1 6.36 6.36 - - 6.36 

131 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม�  5.57  2.99  -  - 5.57  

132 โรงเรียนราชประชานุเคราะห�  30  5.49  0.77  -  - 5.49  

133 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม�  4.16  1.21  -  - 4.16  

134 มณฑลทหารบกที่ 33  3.88  3.19  -  - 3.88  

135 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 3.00 - - - 3.00 135 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 3.00 - - - 3.00 

136 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  2.60  2.57  -  - 2.60  
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137. วิทยาลัย...



ลําดับ ช่ือหน�วยงาน  งบประมาณ

ที่ได�รับ

 PO ทั้งส้ิน  เบิกจ�าย

ทั้งส้ิน

 ร�อยละ

เบิกจ�าย งบประมาณ

คงเหลือ

137 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม�  2.32  -  -  - 2.32  

138 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  1.59  1.59  -  - 1.59  138 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 1.59 1.59 - - 1.59 

139 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม� 2  1.21  1.21  -  - 1.21  

140 เรือนจําอําเภอฝาง  1.03  1.03  -  - 1.03  

141 วิทยาลัยสารพัดช�างเชียงใหม�  0.95  -  -  - 0.95  

142 สํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงใหม�  0.74  0.74  -  - 0.74  

143 โรงเรียนไชยปราการ 0.20 0.20 - - 0.20 143 โรงเรียนไชยปราการ 0.20 0.20 - - 0.20 

องค�การมหาชน  2  หน�วยงาน 274.65  -  274.65  100.00  -  

1 สถาบันวิจัยดาราศาสตร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน)  244.87  -  244.87  100.00 -  

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค�การมหาชน)  29.78  -  29.78  100.00 -  

รัฐวิสาหกิจ  1  หน�วยงาน 44.14  -  2.91  6.60  41.23  

1 องค�การสวนพฤกษศาสตร� 44.14 - 2.91 6.60 41.23 1 องค�การสวนพฤกษศาสตร� 44.14 - 2.91 6.60 41.23  

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม�

20 มกราคม 2560
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3. หนังสือเพื่อทราบ...



3. หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบั ติ

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วนท่ีสุดท่ี นร 0505/ว 491 ลงวันท่ี 28 
ธันวาคม 2559 เรื่อง การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ+นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  อนุมัติให+ขยายระยะเวลา
เบิกจ�ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ+นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ ดังนี้    

1) รายการท่ีได+ มีการก�อหนี้ผูกพันภายในวันทําการสุดท+ายของเดือนธันวาคม

2559 ให+ขยายเวลาการเบิกจ�ายให+แล+วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560

2) รายการงบลงทุนท่ียังไม�ได+ก�อหนี้ผูกพันและเห็นว�าเป6นรายการที่มีความ
จําเป6นจะต+องดําเนินการต�อ ให+หน�วยงานผู+รับผิดชอบโครงการเสนอ
รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับและหรือรัฐมนตรีเจ+าสังกัด พิจารณาให+ความ
เห็นชอบ โดยจะต+องดําเนินการก�อหนี้ผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ
ให+แล+วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560

3) หากไม�มีความจําเป6นต+องดําเนินการต�อหรือดําเนินการไม�ทันภายในเดือน
มีนาคม 2560 ก็ให+ส�งงบประมาณคืนสํานักงบประมาณโดยเร็ว

**********************************
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3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สรุปการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดเชียงใหม

ไดรับอนุมัติ 35 โครงการ เปนเงิน 396,112,400 บาท
งบโครงการ 34 โครงการ  เปนเงิน 386,112,400 บาท / งบบริหาร 1 โครงการ เปนเงิน 10,000,000 บาท

1.1 อนุมัติโครงการ
- จํานวนรวม 35 โครงการ
- อนุมัติแลว 33 โครงการ
- คงเหลือ 2 โครงการ
โครงการคงเหลือ

เกษตร 1 โครงการ
อยูระหวางเสนออนุมัติ
พมจ. 1 โครงการ

2. การบริหารงบประมาณ
งบลงทุน 164 รายการ   เปนเงิน 290,150,700.- - ไมเกิน 2 ลาน 130 รายการ  เปนเงิน 158,234,500.- (39.95%)
(กอนโอนเปลี่ยนแปลงฯ) - 2 ลานขึ้นไป 34 รายการ  เปนเงิน 131,916,200 .- ( 33.30 %)

2.1 ผลการกอหนี้ (PO)
- กอหนี้แลวเปนเงิน 214.95 ลบ.-

(54.26%)
- ยังไมกอหนี้ 16 รายการ
เปนเงิน 25.86 ลบ.- ( 6.53%)

-เงินเหลือจาย คร้ังที่ 1
เปนเงิน 36.97 ลบ.- (9.33 %)
อนุมัติแลว 10 โครงการ
(มติ ก.บ.จ. คร้ังที่ 6/2559 ลว. 8 ธค
2559)

-เงินเหลือจาย คร้ังที่ 2
เปนเงิน 6.12 ลบ.- (1.54%)

2.2 รายการ ที่ยังไมกอหนี้ 16 รายการ  เปนเงิน 25,863,146.31 (6.53%)

1) ติดเง่ือนไขกรมเจาทา
จํานวน 1 รายการ
เปนเงิน 1,987,000.-
(0.50%) อ.หางดง

(อําเภอไมแจงยกเลิก
โครงการ ทัง้นี้ ตองสามารถกอ
หนี้ผูกพันภายในไตรมาส 2
ตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯ)

1. การบริหารโครงการและ
การเบิกจาย

3) ยกเลิก
จํานวน 4 รายการ  อ.อมกอย

เปนเงิน 5,749,900.-

4) เปล่ียนแปลงรายการ (ตกลง สงป.)
จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 8,113,200.- (2.05%)

(สันทราย 3/กัลยานวิัฒนา/จอมทอง)

2) ตกลง สงป./อนมุัตแิลว
จํานวน 18 รายการ

คงคางกอหนี้ จํานวน 2
รายการ

เปนเงิน 2,376,700.-
(0.60%) (ฝาง จอมทอง)

รายการใหมทดแทน
(ตกลง สงป.)

รวม 8 รายการ เปนเงิน 5,749,900.-
- งบลงทุน 6 รายการ

เปนเงิน 5,132,900.- (1.30%)
สันทราย /ไชยปราการ/
ดอยหลอ/ แมอาย /สันปาตอง 2

- งบดําเนินงาน 2 รายการ *
เปนเงิน 617,000.-

สนง.จังหวัด/สนง.อุตสาหกรรม

5) งบลงทุนเบิกจายในงบดําเนนิงาน
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 7,703,346.31
เบิกจาย 1,296,653.69 รวม 9,000,000.-

โครงการชลประทาน (1.94%)

กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพือ่การพัฒนาจังหวัด
ขอมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น.

งบลงทุนหลังแกไข
167 รายการ 289,533,700.-

6) เปล่ียนแปลงหมวดรายจาย (ตกลง สงป.)
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 550,000 (0.14%)

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1.2 การจัดสรรเงิน
งบที่ไดรับจดัสรร
งบจัดสรร 396,112,400.-
งบดําเนินงาน 105,961,700.- (26.75%)
งบลงทุน 290,150,700.- (73.25%)

ผลการเบิกจาย
งบดําเนินงาน 10.64 ลบ.- (10.05%)
งบลงทุน 73.46 ลบ.- ( 25.32%)
รวมทั้งส้ิน 84.12 ลบ.- ( 21.24%)

สรุปการดําเนินการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2560

ในป 2560 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 396,112,400 บาท สําหรับ
ดําเนินโครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 35 โครงการ

1. ผลดําเนินงาน
การดําเนินการอนุมัติโครงการ ปจจุบันอนุมัติแลวท้ังสิ้น จํานวน 33 โครงการ จากท้ังหมด

35 โครงการ คิดเปนรอยละ 94.29 ของโครงการท้ังหมด คงเหลือ 2 โครงการ คือ
1) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว เพ่ือลดปญหาสังคมและปองกันปญหา

การคามนุษย งบประมาณ 2,051,600 บาท ปจจุบันอยูระหวางการเสนอขออนุมัติโครงการ
2) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย งบประมาณ

6,224,900 บาท ปจจุบันอยูระหวางปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
2. ผลการเบิกจายจากงบประมาณภาพรวมท้ังสิ้น จํานวน 396,112,400 บาท จังหวัดเชียงใหม

มียอดการเบิกจายจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 20 มกราคม 2560 จํานวน 84,348,843 บาท คิดเปนรอยละ
21.24 ของงบประมาณท้ังหมด



๑๑

3. การเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณ
หมวดงบลงทุน จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุนจํานวนท้ังสิ้น 164

รายการ คิดเปนงบประมาณ จํานวน 290,150,700 บาท แบงเปนรายการงบประมาณไมเกิน 2 ลานบาท
130 รายการ งบประมาณ 158,234,500 บาท คิดเปนรอยละ 39.95 ของงบประมาณท้ังหมด และ
รายการท่ีมีวงเงิน 2 ลานบาท ข้ึนไป จํานวน 34 รายการ งบประมาณ 139,916,200 บาท คิดเปนรอยละ
33.30 ของงบประมาณท้ังหมด

ปจจุบันกอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 147 รายการ คิดเปนเงิน 214.95 ลบ. คิดเปนรอยละ 54.26
ของงบประมาณท้ังหมด ยังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 รายการ คิดเปนรอยละ 6.53 ของงบประมาณท้ังหมด
โดยรายการ 16 รายการ มีสาเหตุท่ียังไมกอหนี้ ดังนี้

1) ติดเงื่อนไขการขอกอสรางลวงล้ําลําน้ําจากเจาทา จํานวน 1 โครงการ ปจจุบันอําเภอหางดง
ไดดําเนินการแจงขอยกเลิกโครงการดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2560 โดยจังหวัดไดนําไปจัดสรร
ใหรายการใหมตามมติ ก.บ.จ. จํานวน 2 รายการ ซึ่งอยูระหวางข้ันตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

2) กอหนี้ผูกพันไมทัน 2 รายการ เนื่องจากประสบปญหาการดําเนินกระบวนงานหาตัวผูรับจาง
ตามระเบียบของทางพัสดุซึ่งตองหาตัวผูรับจางใหม

3) ยกเลิก จํานวน 4 รายการ และนํามาจัดสรรใหรายการใหม จํานวน 8 รายการ
4) เปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดสําคัญ และอยูระหวางการพิจารณาเห็นชอบการปรับ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ จํานวน 5 รายการ
5) เปนงบประมาณรายการกอสรางท่ีดําเนินการเอง จํานวน 1 รายการ
6) เปนรายการเปลี่ยนแปลงหมวดงบดําเนินงานเปนงบลงทุน จํานวน 1 รายการ (เอกสารแนบ)

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



๑๑

3.4 รายงานสภาพอากาศเดือนมกราคม 2560 และการพยากรณอากาศเดือนกุมภาพันธ
๒๕๖๐
ผูนําเสนอ: นายเมธี  มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

หนาถัดไป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐
วันจันทรท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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รอยเลือ่นมีพลังบรเิวณพ้ืนที่จังหวัดเชยีงใหม

รอยเลื่อน คือ รอยแตกหรือรอยแยกในหินที่แสดงการ
เลื่อน  สามารถพบเห็นไดทุกภูมิภาคในประเทศไทย
ขนาดของรอยเลื่อนน้ีมีตั้งแตระดับเซนติเมตรไปจน
ถึงหลายรอยกิโลเมตร รอยเลื่อนขนาดใหญสามารถ
สังเกตเห็นไดงายจากลักษณะภูมิประเทศ บางพ้ืนที่
รอยเลื่อนอาจถูกฝงอยูใตพ้ืนดิน ทําใหไมสามารถที่
สังเกตไดจากบนพ้ืนผิวดิน จะตองอาศัยการสํารวจ
ทางธรณีฟสิกสชวยในการแปลความหมายเทาน้ัน

รอยเลือ่นมีพลังบรเิวณพ้ืนที่จังหวัดเชยีงใหม

รอยเลื่อนมีพลัง คือ  รอยเลื่อนที่พบหลักฐานวาเคยเกิดการ
เลื่อน หรอืขยับตัวมาแลวในชวง 10,000 ป จะจัดวาเปน
รอยเลื่อนมีพลัง มักจะพบอยูในพ้ืนที่เกิดแผนดินไหวบอย
หรือตามแนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก  รอยเลื่อนมี
พลังมีโอกาสที่จะขยับตัวไดอีกในอนาคต
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การคาดหมายลักษณะอากาศ
ชวงระหวางวันท่ี ๒๖-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ในชวงวันที่ ๒๖-๓๑ ม.ค. ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีอากาศ
หนาวเย็นอยางตอเนื่อง และอุณหภูมิลดลงอีก ๒-๓ องศาเซลเซียส
กับมีลมแรงบางพ้ืนที่ เนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศ
สูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีน แผเสริมลงมาปกคลุมบริเวณ
ดังกลาว

การคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

คาดวาในชวงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพันธ บริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ยังคงแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมรสุมฤดู
หนาวจะพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดทั้งเดือน โดยใน
คร่ึงหลังของเดือนน้ีมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง
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การคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่  เน่ืองจากเปนชวงเปลี่ยนฤดูกาล
จากฤดูหนาวเขาสูฤดูรอน  ลักษณะอากาศคอนขางจะ
แปรปรวน ตั้งแตชวงกลางเดือนเปนตนไปแนวโนมเร่ิม
มีอุณหภูมิสูงขึ้น (อากาศอุนขึ้น) และมีหมอกหนาเกิด
ขึ้นในหลายพ้ืนที่ในภาคเหนือ

การคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
สําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

* อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเชา  สําหรับ
บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาว
จัด กับมีนํ้าคางแข็งหรือเหมยขาบในบางพ้ืนท่ี

* อุณหภูมิตํ่าสุดพ้ืนราบ ๑๘-๒๑ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิตํ่าสุดยอดดอย ๐๕-๑๐ องศาเซลเซียส



๑๒

3.5 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายชานนท   คําทอง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

หนา้ถดัไป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ความกาวหนาการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกการประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปา ประจําปงบประมาณ พควันและไฟปา ประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25602560

5

เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2560 นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
ประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2559 การ

ประเ ด็นสําคัญต่างๆของ
สาธิต

เชียงใหม่ สดุท้าย ศูนย์ (Gistda) รายงานผลการคาดการณ์ล่วงหน้า 7 วนั โดย
ป่า
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เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2560 นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ครั้งที่ 6/2560 ประชุมทุกหนวยงานไดกลาวถึงผลการดําเนินงานที่ประเด็นสําคัญตางๆของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สถานการณหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียใหมในป 2560 ไดตรวจพบจุดความรอน(Hotspot) จํานวน 5 จุด
พบเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2560 จํานวน 2 จุด เกิดในบริเวณตําบลแมศึก อําเภอแมแจม และเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2560
ตรวจพบ จํานวน 3 จุด เกิดในบริเวณตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จํานวน 1 จุด และตําบลบานแอน อําเภอดอยเตา
จํานวน 2 จุด 6

การประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกการประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปา ประจําปงบประมาณ พควันและไฟปา ประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25602560

การประชุมสัมมนาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปองกันไฟปาในพื้นท่ีเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปองกันไฟปาในพื้นท่ี
เสี่ยงตอการเกิดไฟปาตามแนวทางประชารัฐเสี่ยงตอการเกิดไฟปาตามแนวทางประชารัฐ

เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2560
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กิจกรรมการดาํเนินงาน
หน่วยงานภาคสนาม

สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ เจาหนาที่สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม รวมกับ รองนายกฯ

อบต.แมศึก อาํเภอแมแจม ทดสอบการเผาซังขาวโพด เปนถานในเตาเผาถาน 200 ลิตร ชนิดลด
ควัน เพื่อเตรียมอบรม เจาหนาที่ของ อปท.7 แหง ของอําเภอแมแจม ในเดือน ม.ค.60 ตอไป
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สถานีควบคุมไฟปาอมกอย สบอ.16 (เชียงใหม)
วันท่ี 29 ธันวาคม 59 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 18.30 น.
1.วันน้ีเจาหนาท่ีไดทําการตรวจการทําแนวปองกันไฟปา บานนํ้าดัน้ ม.9 ต.มอน

จอง อ.อมกอย
จ.เชียงใหม

2.ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบไมพบไฟไหมปาแตอยางใด
(นายฐานันดร พรมมณี   หัวหนาสถานีฯ/รายงาน)

สถานีควบคุมไฟปาหวยนํ้าดังสังกัด สบอ.16 เชียงใหม

วันที่ 30 ธ.ค.2559 สถานีควบคุมไฟปาหวยน้ําดังสังกัด สบอ.16 เชียงใหม รายงานผลดังนี้
1.ติดตามการจัดทําแนวกันไฟผูรับจาง ในเขต อุทยานแหงชาติหวยน้ําดังทองที่ อ.ปาย จ.แมฮองสอน
2.เจาหนาที่พัฒนาหนวยงาน ต้ังปายดัชนีไฟและปายประชาสัมพันธ
3.เวลา 08.30-16.30 น. เหตุการณปกติ

(นายสมนึก ทาวพาหน.สถานีฯ รายงาน)
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ศูนยฯภาคเหนือที่ 3 ขอรายผลการปฏิงานรวมกับ จนท.หนวยปองกันรักษาปาที่21(สันปาตอง)
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเฝาระวังและควบคุมไฟปา
ประจําวันที่ 5 มกราคม. 2560 ทองที่ เขตปาสงวนเเมขานแมวาง หมู6 หมูบานหนองไวย ตําบล

น้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เร่ิมปฏิบัติงานเวลา 08.30 ถึงเวลา 17.00 น. จํานวน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 17 คน ปฏิบัติงานออกลาดตระเวนเฝาระวังไฟปา และลดปริมาณเชื้อเพลิง โดย
การเก็บเศษไมใบไมเพื่อทําธนาคารกิ่งไมใบไม ปริมาณ 10 กระสอบ

ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเฝาระวังและควบคุมไฟปา
ประจําวันที่ 8 มกราคม. 2560 ทองที่ เขตปาสงวนแหงชาติ ออบขาน สะเมิง-แมริม หมูที่

3,5,6,8,10 หมูบาน บานหวยหินดํา,บานแมปาไผ,บานแมงูด,บานตีนตก,บานใหมยูงทองตําบล นา
คอเรือ อําเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม เร่ิมปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 จํานวน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 18 คน ปฏิบัติงานออกลาดตระเวนเฝาระวังไฟปา และลดปริมาณเชื้อเพลิง
โดยการเก็บเศษไมใบไมเพื่อทําธนาคารกิ่งไมใบไม ปริมาณ 13 กระสอบ

(ผูรายงาน นายสิทธพิงษ ภิเศก ผอ.ศูนยฯภาคเหนือ ที่ 3)
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การลาดตระเวน

วันที่ 5 ม.ค 60 เวลา 10.00 น. ไดทําการลาดตระเวน เฝา
ระวัง มิใหเกิดไฟไหมปาและเก็บกิ่งไมใบไมในเสนทางที่ลาดตระเวน
1 พ้ืนที่ อ สันทราย พ้ืนที่ บานหวยแกว ม.3 ต.แมแฝก อ.สันทราย
จ.เชียงใหม พิกัดจุดลดปริมาณเชื้อเพลิง 47Q 502313 2105840
บานสหดรณ หมูที่ 5 ต.บานสหกรณ อ.แมออน จ.เชียงใหม พิกัด
47Q 0524487 UTM 2087088 และเสนทาง 3 พ้ืนที่ อ แมออน
บานสหกรณ7 ตําบลบานสหกรณ อ แมออน จังหวัดเชียงใหม

ประชาสัมพนัธ์กับชุมชน และติดป้ายประชาสัมพันธ์

สถานีควบคุมไฟปาศรีลานนา การปฏิบัติงานวันที่ 12 มกราคม 2560
1).เจาหนาที่สถานีฯประชาสัมพันธเคลื่อนที่เพ่ือใหความรูเรื่องไฟปา แจกแผน
พับ/โปสเตอร และขอความรวมมือในการปองกันไฟปาแกราษฎรบานหนอง
ปลามัน หมูที่1และบานแมระงอง หมูที่6 ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม
2.เจาหนาที่สถานีฯสํารวจปริมาณความหนาแนน  ความชื้นของเชื้อเพลิง
บริเวณปาบานทุงแดง หมูที่1 ต.โหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม เพ่ือนํามาเปน
ขอมูลวางแผนจัดการเชื้อเพลิงตอไป



26/01/60

7

แนวกนัไฟ

สถานีควบคุมไฟปาภูพิงค สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16
(เชียงใหม)
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันที่ 16/1/60
1. เจาหนาที่ตรวจติดตามการจัดทําแนวกันไฟบริเวณหลังดานหวย
ตึงเฒา-หลังอางแมจอก
2. ติดปายประชาสัมพันธรณรงคปองกันไฟปา

สถานีควบคุมไฟปาขุนขาน - สะเมิง ศูนยปฏิบัติการโครงการฯปาสะเมิง สังกัด สบอ.16 เชียงใหม
วันที่ 14 ม.ค . 2560
1.)เวลา 09.00น.สถานีควบคุมไฟปาขุนขาน - สะเมิง ศูนยปฏิบัติการโครงการฯปาสะเมิง สังกัด สบอ.16 เชียงใหม

เจาหนาที่ทหารชุดปฎิบัติการคุมครองชุมชนบานเเมตุงติงเเละนักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย รวมทําฝาย บริเวณ
ปาขุนน้ําบานเเมตุงติง ต.เเมสาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม

2.)เวลา 11.00น.สนับสนุนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับไฟปาเเละการทําเเนวกันไฟ เเกนักเรียนโรงเรียนปรินสรอย
เเยลสวิทยาลัย จากนั้นสถานีควบคุมไฟปาขุนขาน - สะเมิง ศูนยปฎิบัติการโครงการอนุรักษฯปาสะเมิง เจาหนาที่ทหารชุด
ปฎิบัติการคุมครองชุมชนบานเเมตุงติง เเละนักเรียนโรงเรียนปรินสรอยเเยลสวิทยาลัย รวมกันจัดทําเเนวกันไฟ  บริเวณปา
ทางทิศใตบานเเมตุงติง ตําบลแมสาบ  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม

(นายจักรา ดิษยนันทน หน.สถานีฯ รายงาน)
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สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
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พ้ืนที่เสี่ยง ตอการเกิดไฟปา ระหวางวนัที่ 23-29 มกราคม 2560
บริเวณพ้ืนที่จังหวดัเชยีงใหม

พืน้ที่เสี่ยงตอการเกดิไฟปาสูง



26/01/60

11

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
Environmental Impact Assessment

(EIA)

จังหวัดเชียงใหมไดแตงต่ังคณะกรรมการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานอาคาร การจัดสรรท่ีดิน ปละบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม

เพื่อที่จะสามารถพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดานอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม
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การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม เพือ่พจิารณารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการ BOUTIQUE CHIANG MAI HOTEL
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ หองประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอํานวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

โครงการ BOUTIQUE CHIANG MAI HOTEL

77 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ 25602560 จะมีการจัดประชุมจะมีการจัดประชุม
โครงการ ดี คอนโด เชียงใหม่โครงการ ดี คอนโด เชียงใหม่ บรษัทบรษัท ทพิวรรณทพิวรรณ จาํกัดจาํกัด

ณ ห้องประชุมณ ห้องประชุม 44 44 อาคารอาํนวยการอาคารอาํนวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
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3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมกราคม 2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

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



๑๔

3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สรุปผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (ประจําเดือนมกราคม 2560)
******************************

1. การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนมกราคม 2560
ประจําเดือนมกราคม 2560 (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มกราคม 2560) มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ

ผานทุกชองทาง จํานวน 137 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 97 เรื่อง คิดเปนรอยละ 71% และ
อยู ในระหวาการดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา
จํานวน 40 เรื่อง คิดเปนรอยละ 29% โดยจําแนกประเภทเรื่องรองเรียนฯ ประจําเดือน มกราคม 2560
ดังตอไปนี้
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กําลงัดําเนินการ

(ขอมูล ณ วันท่ี 25 มกราคม 2560)

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแต
ละประเภท

ผลการดําเนินการ
ยุติเรื่อง กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
1. เรื่องเดือดรอนท่ัวไป 11 3 27% 8 73%
2. แจงเบาะแสการกระทําความผิด 12 11 92% 1 8%

3. รองเรียนหนวยงานหรือ
เจาหนาท่ีรัฐ 13 8 62% 5 38%

4. ขอความชวยเหลือ 21 2 10% 19 90%
5. ปญหาท่ีดิน 11 8 73% 3 27%
6. ปญหาหนี้ 14 10 74% 4 26%

7. ขอขอมูล, ขอคําปรึกษา
ดานกฎหมาย และอ่ืนๆ 55 55 100% - -

รวม 137 97 71% 40 29%
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2. สถิติการดาํเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 4 เดือนท่ีผานมา (หวงเดือน ตลุาคม 2559 – มกราคม 2560)

เดือน/ป จํานวนเรื่อง เพิ่ม/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

แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้
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ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม

ยุติ
ระหว่างดาํเนินการ

เม่ือพิจารณาตามตาราง ขอ 1 และ2 พบวา การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
หวงเดือน ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ในหวง 4 เดือน ท่ีผานมา
พบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่องรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 173 เรื่องตอเดือน โดยประเภท
เรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เรื่องขอความชวยเหลือ, แจงเบาะแสการกระทําความผิด
และรองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ (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

1,288
296
318
414
54
73

133

99%
99%

100%
100%
95%

100%
97%

13
4
-
2
3
-
4

1%
1%
-
-

5%
-

3%
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ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแตละ

ประเภท

ผลการดําเนินงาน
ยุติเรื่องแลว กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
2. แจงแบะแสกระทําผิด

- ยาเสพติด
- ผูมีอิทธิพล
- สถานบันเทิง
- พนัน
- ปาไม
- ดานแรงงาน

507
90
23

148
147
88
9

497
86
21

146
147
87
8

98%
95%
91%
98%

100%
98%
88%

10
4
2
2
-
1
1

2%
5%
9%
2%
-

2%%
12

3. รองเรียนปญหาท่ีดิน
- ขอพิพาทท่ีดิน เอกชนกับรัฐ
- ขอพิพาทท่ีดิน เอกชนกับ
เอกชน
- การออกเอกสารสิทธิ์
- ถูกปดก้ันเสนทาง
- บุกรุกท่ีสาธารณะ

353
19
31

101
21

181

335
19
30
97
16

173

95%
-

98%
96%
76%
96%

18
-
1
4
5
8

5%
-

2%
4%

24%
4%

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

937
221
117
227
372

901
208
111
218
367

96%
94%
95%
96%
99%

23
3
6
6
5

4%
6%
5%
4%
1%

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

1,601
29
20
39

144
1,369

1,579
27
15
34

135
1,368

99%
93%
75%
87%
94%

100%

22
2
5
5
9
1

1%
7%

25%
13%
6%
-

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

174
47
85
9

33

172
45
85
9

33

99%
96%

100%
100%
100%

2
2
-
-
-

1%
4%
-
-
-
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ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแตละ

ประเภท

ผลการดําเนินงาน
ยุติเรื่องแลว กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
7. หนี้

- หนี้นอกระบบ
- คํ้าประกัน
- กูสินเชื่อ
- บัตรเครดิต

140
121

5
14
-

137
120

4
13
-

98%
99%
80%
93%

3
1
1
1
-

2%
1%

20%
7%
-

รวม 5,013 4,925 98.2% 88 1.8%
(ขอมูล ณ วันท่ี 25 มกราคม 2560)

4. ตารางแสดงขอมูลยอดเรื่องรองเรียนรองทุกขท่ีคงคางในระบบของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
(หวงเดือนกรกฎาคม 2557 – ตุลาคม 2559)

ลําดับท่ี หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ คงคาง จํานวนเรื่อง
คงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
1 ป
ข้ึนไป 6เดือน–1ป 3-6 เดือน 1-3 เดือน

1. ท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม 29 7 21 1 -

2. สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 17 2 9 6 -

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

10. ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 2 1 1 - -

11. สนง.กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ สาขา 1 1 1 - - -

12. เทศบาลนครเชียงใหม 1 1 - - -
13. สถานีตํารวจภูธรสารภี 1 1 - - -
14. สนง.ท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -
15. ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 1 1 - - -

16. การประปาสวนภูมิภาค สาขา
เชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 1 1 - - -



๑๘

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 25 มกราคม 2560
5. สถิติจํานวนผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม ประจําเดือนมกราคม 2560

ลําดับ รายการงานบริการ จํานวนผูมาใชบริการ (ราย)

๑. ชําระคาไฟฟา 1,477
๒. ชําระคาน้ําประปา 2,026
๓. ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต 1,258
๔. รับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ 74
๕. งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย 370

รวม 5,205
(ขอมูล ณ วันท่ี 20 มกราคม 2560)

ลําดับท่ี หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ คงคาง จํานวนเรื่อง
คงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
1 ป
ข้ึนไป 6เดือน–1ป 3-6 เดือน 1-3 เดือน

17. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -
18. ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 1 - 1 - -
19. ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 1 - 1 - -
20. ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง 1 - 1 - -
21. สนง. กสทช. เขต 9 (เชียงใหม) 1 - 1 - -
22. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 1 - 1 - -
23. ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 1 - 1 - -
24. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1

(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 1 - 1 - -

25. ท่ีทําการปกครองอําเภอไชยปราการ 1 - 1 - -
26. สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาเชียงใหม 1 - 1 - -

27. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ชม. 1 - 1 - -

28. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม สาขาฝาง 1 - 1 - -

29. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 1 - 1 - -
30. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1 - 1 - -
31. งานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม 1 - 1 - -

32. ท่ีทําการปกครองอําเภอพราว 1 - - 1 -
รวม 88 25 54 9 -



๑๙

ในเดือนมกราคม 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 5,205 ราย โดยมีผู
มาใชบริการชําระคาน้ําประปามากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาไฟฟา และชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต
ตามลําดับ ดังท่ีปรากฏในแผนภูมิวงกลมนี้

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



๒๐

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

โดย...นายสุรเดช สมิเปรม
ปศสุตัวจังหวัดเชียงใหม

นโยบายและผลการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพื่อการจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.2559

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ

• บังคับใชกฎหมายภายใตยุทธการ
สินคาเกษตรปลอดภัย เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนผูประกอบการให
ผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน

4.1 นโยบายและผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559
ผูนําเสนอ: นายสุรเดช  สมิเปรม   ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม



๒๑

สนับสนุนผูประกอบการใหผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
ตั้งแต ตนทางกระบวนการผลิตมาจากฟารม
ที่ไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว (GAP)
จนถึงการรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตว
โครงการเนื้อสัตวปลอดภยั ใสใจผูบริโภค (ปศุสตัว OK)

นโยบายกรมปศุสัตว

• บังคบัใชกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัคิวบคุม
การฆาสตัวเพื่อการจําหนาย
เนื้อสตัว พ.ศ.2559



๒๒

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

1.
• ควบคมุ กํากบัดูแลโรงฆาสัตวใหปฏิบัตติาม

พรบ.ควบคมุการฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ.2559

2.
• ดําเนินคดีผูประกอบการที่ฝาฝน พรบ.ควบคมุ

การฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ.2559 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ

การดําเนินการกบัโรงฆาสัตว

1.
• ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ

ใหการสนับสนุนการบังคบัใชกฎหมายและการ
ปราบปรามโรงฆาสัตวที่ไมไดรับใบอนุญาต

2.

• ตรวจประเมินโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาต
ฆจส.2 ใหปรับปรุงถกูสุขลักษณะ ตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว พ.ศ.2555



๒๓

สถานการณปจจุบัน
ขอมูลโรงฆาสัตวปจจุบัน

1. โรงฆาสัตวท่ีมีใบอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว  และการฆาสัตว
(ฆจส.2) จํานวน 41 แหง

- ดําเนินการ  จํานวน 36 แหง (ไดรับ ฆจส.2 ใน ป 2559 จํานวน 9 แหง)
- หยุดดําเนินการชั่วคราว  จํานวน 5 แหง
- ยกเลิก จํานวน 2 แหง

2. โรงฆาสัตวท่ีไมไดรับใบอนุญาตฯ จํานวน 182 แหง บังคับใชกฎหมาย
หามดําเนินการฆาสัตวทุกแหง (หยุดดําเนินการ)

3. ผูประกอบการกําลังย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ (ฆจส.1)และอยูระหวาง
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในเดือน มกราคม 2560 จํานวน 7 แหง

สรุปแนวทางและการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสัตว
นโยบายเชิงปฏิบัติ
 พัฒนาโรงฆาสัตวใหเปนไปตามกฎหมายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
 เรงรัดโรงฆาสัตวท่ีมีใบอนุญาตฯ(ฆจส.2) ใหไดมาตรฐานตามกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ.2555

 ดําเนินคดีกับผูประกอบการโรงฆาสัตวท่ีฝาฝน และไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจาํหนายเน้ือสัตว พ.ศ.2559 ท่ีไดลงประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา เลมท่ี 133 ตอนท่ี 85 ก เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559
มีผลบังคับใชในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ



๒๔

การดําเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.2559

จบการนําเสนอ

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



๒๕

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินงาน

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน”
เดือน มกราคม ๒๕๖๐

4.2 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม
ใหประชาชน ประจําเดือนมกราคม 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม



๒๖

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๓

เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
ณ  โรงเรียนบานปางตนเดื่อ ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๔๗ หนวยงาน
โดยนําเคร่ืองอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส



๒๗

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ไดมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหกับประชาชน
และมอบรถจักรยานใหกับนักเรียนในพ้ืนที่

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

พรอมทั้งไดจัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่
ที่ประชุมไดเสนอปญหาความตองการ
๑. ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตรในฤดูแลง และ
เกิดปญหาการแยงน้ํา
๒. ปญหาเร่ืองการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขออนุญาต
ใชพ้ืนที่ปาในการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่
๓. ปญหาเร่ืองไฟฟาแสงสวางระหวางเสนทาง เนื่องจากฤดูหนาว
มีหมอกลงจัด



๒๘

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ที่ประชุมไดเสนอปญหาความตองการ
ทั้งนี้ ใหนายอําเภอหารือหนวยปาไมในพ้ืนที่พิจารณา

ดําเนินการแกไขปญหาที่ดินทํากินในพ้ืนที่ปาตามนโยบาย คทช.

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

การดําเนินกิจกรรมคร้ังตอไป

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ  โรงเรียนสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหลอ

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



๒๙

กําหนดการหนาถัดไป

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

4.3 งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 41 ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม











๓๐

โครงการงานสัปดาหสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
จังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐

จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม รวมกับคณะสงฆจังหวัดเชียงใหม
กําหนดจัดทําโครงการ “งานสัปดาหสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําป
๒๕๖๐” ข้ึนระหวางวันท่ี ๖-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือบูชาพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนศาสดาเอกของโลก
๒. เพ่ือประกาศศาสนธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
๓. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหพุทธบริษัท ไดตระหนักถึงกิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
สถานท่ีหลักในการดําเนินการ

๑. วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม
๒. วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม
๓. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม
๔. วัดพระสิงห วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม
๕. วัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม

กิจกรรม
๑. เชิญชวนและขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน องคกรตางๆ และสถานบันเทิงหยุด

กิจการ หยุดจําหนายเครื่องดื่มของมึนเมา งดเวนจากการฆาสัตว และงดเวนอบายมุขทุกชนิด ใน
วันมาฆบูชา ๑ วัน

๒. การจัดตกแตงและติดตั้งธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร บริเวณหนาวัด หนวยงานราชการ สถานศึกษา
บริษัท หางราน อาคารบานเรือน ถนนสายหลัก สะพาน เปนเวลา ๑ สัปดาห

๓. รณรงคใหวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม ประดับปายมาฆบูชารําลึกบริเวณหนาวัด เปนเวลาอยาง
นอย ๑ สัปดาห

๔. การจัดนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชา
๕. การรับศีล ฟงเทศน
๖. การเวียนเทียน
๗. ฯลฯ

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

4.4 การจัดงานสัปดาหวันมาฆบูชา  ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายประพันธ  คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม



๓๑

จังหวัดเชียงใหมรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดจัดกิจกรรม
อบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 14 – 18
มีนาคม 2560 จํานวน 4 คืน  ณ  สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงท่ี 1 วัดพระธาตุ
ศรีจอมทองวรวิหาร  ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมขอเชิญชวนขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ เขารวมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้
โดยไมเสียคาใชจายใดๆ  ท้ังนี้ แจงรายชื่อใหกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมทราบ ภายในวันท่ี
28 กุมภาพันธ 2560

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

4.5 การจัดกิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายประพันธ  คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม



๓๒

กําหนดการจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่ และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 16 ประจําป 2560
ระหวางวันท่ี 10 -14 กุมภาพันธ 2560

ณ บริเวณสนามท่ีวาการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
...............................................

วันศุกรท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 (กลางวัน)
- การจําหนายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร ,สินคา OTOP สะเมิง
- ชมการประกวดสตรอเบอรี่ และพืชผลทางการเกษตร
- ชมนิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดําริ
- แอวกาดม่ัวคัวฮอม
(กลางคืน)
- ชมการประกวดหนูนอยสตรอเบอรี่
- ชมการแสดงมหรสพ เชน มวย รําวง สวนสนุก และอ่ืน ๆ

วันเสารท่ี 11 กุมภาพันธ 2560 (กลางวัน)
เวลา 09.00 น. –ขบวนแหรถบุปผาชาติสตรอเบอรี่ฯ เคลื่อนเขาสูบริเวณงาน
เวลา 09.45 น. –ประธานในพิธีและผูมีเกียรติพรอมกัน ณ บริเวณเวทีกลาง หนาท่ีวาการอําเภอ สะเมิง

– ชมขบวนแหรถบุปผาชาติสตรอเบอรี่ ของหนวยงาน ตาง ๆ
- ชมการแสดงของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1 ชุด
–ชมการประกวดเดินแบบ ชุดสบายสไตสสตรอเบอรี่

เวลา 10.39 น. –นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมกลาวตอนรับประธานในพิธีและผูมารวม
งาน

-นายอําเภอสะเมิงกลาวรายงานวัตถุประสงคในการจัดงานตอประธานในพิธี
-พิธีเปดงานโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
-ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมประธานในพิธี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม และแขกผูมีเกียรติ เยี่ยมชมบริเวณงานประกอบดวยรานจําหนายสตรอเบอ
รี่ และผลผลิตทางการเกษตร การจําหนายผลิตภัณฑ OTOP กาดม่ัวคัวฮอม การ
ประกวดสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางการเกษตร การแสดงนิทรรศการของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนว
พระราชดําริ การออกรานของภาคเอกชน และแสดงกิจกรรมตาง ๆ

เวลา 14.00 น. -ชมการแขงขันสมตําสตรอเบอรี่
(กลางคืน)

- ชมการประกวดรองเพลงลูกทุงแดนเซอร
- ชมการแสดงมหรสพ เชน มวย รําวง สวนสนุก และอ่ืน ๆ

4.6 ประชาสัมพันธเทศกาลงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 16 ประจําป
2560
ผูนําเสนอ: นายชาตรี  กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง



๓๓

วันอาทิตยท่ี 12 กุมภาพันธ 2560 (กลางวัน)
- การจําหนายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร ,สินคา OTOP สะเมิง
- ชมการประกวดสตรอเบอรี่ และพืชผลทางการเกษตร
- ชมนิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดําริ
- แอวกาดม่ัวคัวฮอม
(กลางคืน)

- ชมการประกวดธิดาชนเผา
- ชมการแสดงมหรสพ เชน มวย รําวง สวนสนุก และอ่ืน ๆ

วันจันทรท่ี 13 กุมภาพันธ 2560 (กลางวัน)
- การจําหนายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร ,สินคา OTOP สะเมิง
- ชมนิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดําริ
- แอวกาดม่ัวคัวฮอม

(กลางคืน)
- ชมการประกวดกิจกรรม to be number one
- ชมการแสดงมหรสพ เชน มวย รําวง สวนสนุก และอ่ืน ๆ

วันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธ 2560 (กลางวัน)
- การจําหนายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร ,สินคา OTOP สะเมิง
- ชมนิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
- ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดําริ
- แอวกาดม่ัวคัวฮอม

(กลางคืน)
- ชมการประกวดธิดาสตรอเบอรี่สะเมิง
- ชมการแสดงมหรสพ เชน มวย รําวง สวนสนุก และอ่ืน ๆ

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



๓๔

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 2/๒๕๖๐

วันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

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



๓๕

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ  กันธิยะ)
๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
๖.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
๖.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

๑) เรื่อง นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.2560

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
ในระบบราชการ

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใส ประกาศเจตนารมณ และนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกร
ในจังหวัดเชียงใหมยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงาน
ใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
ใดๆ

จึงขอใหทุกสวนราชการไดนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด
เชียงใหม ไปเปนกรอบการปฏิบัติงาน และถายทอดใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยในวันนี้
ขอใหทุกสวนราชการ ไดลงลายมือชื่อในแบบรับทราบนโยบายฯ ท่ีวางอยูบนโตะ จะมีเจาหนาท่ีเก็บรวบรวม
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้

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