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ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ

โทรศัพท 0 5311 2708-9

1



ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2560

วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2560 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. นายศรีชัย พรประชาธรรม

ตําแหนงปจจุบัน รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.รักษาราชการในตําแหนง
ศึกษาธิการภาค 15

2. นายจํารอง ดาวเรือง
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

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

4. นายอุบลพันธ ขันผนึก
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน

5. นายชนดนัย ชนกลาหาญ
ตําแหนงปจจุบัน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ีมีคําสั่งโยกยาย/เลื่อนตําแหนงภายใน
จังหวัด จํานวน 1 ทาน ดังนี้

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

2



1.3 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ีมีคําสั่งโยกยายไปจังหวัดอ่ืน จํานวน
2 ทาน  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 5/2560
เม่ือวันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

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

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกรกฎาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

3.6 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.9 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

3.10 พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นางเยาวภา  พิบูลยผล  จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม

1. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย
ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. นายประพันธ คําจอย
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ผูนําเสนอ: นางสาวราณี   วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
4.2 โครงการสํารวจผูมีรายไดนอยจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายวิชัย   ประทีปทิพย  สถิติจังหวัดเชียงใหม
4.3 โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายอภิวัฒน   ธรีะวาสน     พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
4.4 การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.5 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.6 การจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายอุบลพันธ  ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

4.7 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ
ผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม
ใหประชาชน ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2560
วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

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

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2560 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน 5 ทาน  ดังนี้

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

ศึกษาธิการภาค 15
2. นายจํารอง ดาวเรือง

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี
1

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
3. พ.ต.อ.อุดม อินอยู

ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34

4. นายอุบลพันธ ขันผนึก
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน

5. นายชนดนัย ชนกลาหาญ
ตําแหนงปจจุบัน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดลําพูน

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ีมีคําสั่งโยกยาย/เลื่อนตําแหนงภายใน
จังหวัด  จํานวน 1 ทาน  ดังนี้

1.3 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ีมีคําสั่งโยกยายไปจังหวัดอ่ืน จํานวน
2 ทาน  ดังนี้

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

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

1. นายภาณุฉัตร สวัสดชัิย
ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. นายประพันธ คําจอย
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560

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

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 28 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 5/2560

มีสวนราชการขอแกไขรายงานการประชุม  จํานวน 4 หนวยงาน  ดังนี้
1. สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 6 ขอแกไขรายชื่อผูเขาประชุม ลําดับท่ี 118 จากเดิม

นายกานต  ไครโสภณ   เปน  นายกานต   ไตรโสภณ
2. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม  ขอแกไขรายชื่อผูเขาประชุม ลําดับท่ี 163

จากเดิม นางสุรภี  เจริญพันธ  ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม  เปน นางสุรภี  เจริญพันธ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม

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

4. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เพ่ิมเติมการประชาสัมพันธงานวิถีถ่ิน วิ ถีไทย
ภาคเหนือ ประจําป 2560 หนาท่ี 28

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 5/2560

เอกสารแนบหนาถัดไป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2560

วันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในท่ีประชุม
2. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายวิพงศ ดาวรัตนหงษ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
10. นายรุงโรจน สุนทร (แทน)ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. นายสถาพร มหาวงค (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายปริญญา วีระมนรุักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 (เชียงใหม)
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
15. นายกมลศิษฐ โรจนธนวิรชั นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
16. นายชัชวาลย พุทธโธ ปองกันจงัหวัดเชียงใหม
17. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
18. นายนวพร แสงหนุม (แทน)ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวดัเชียงใหม
20. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม/รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

21. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)รก.หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
22. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักงาน

บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/อําเภอ

สําเนาคูฉบับ
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อําเภอ
23. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม
24. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง
25. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
26. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
27. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
28. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
29. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมริม
30. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ (แทน)นายอําเภอแมแตง
31. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
32. นายชนะศึก หนูชัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว
33. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน)นายอําเภอพราว
34. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
35. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
36. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
37. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอเวียงแหง
38. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ นายอําเภอสันปาตอง
39. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอจอมทอง
40. นายฉลวย พวงพลับ นายอําเภอแมอาย
41. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
42. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม
43. วาท่ี ร.ต. บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
44. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
45. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแมออน
46. นายวิสูตร กรมพิศาล นายอําเภอดอยหลอ
47. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
48. นายประพันธ คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
49. พ.ต.อ.สมพร ปานพรหม (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
50. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
51. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
52. พ.ต.ท.สุวัฒน โลหจิรกาญจนกุล (แทน)ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษฯ
53. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
54. ร.ต.อ.หญิง สารภี สุตะ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
55. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม

/หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
56. นายเนติ กิจโกศล (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
57. นายมนตรี นามขาน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นายครรชิต หุตะกมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
59. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นายโสภณ แทงเพ็ชร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
61. นายชูโชค ทองตาลวง ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
62. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
63. นายสมรัตน มะลิลา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
64. นางสาวธิติมา พันรอด (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม
65. นายปรินันท โมกขสุวรรณ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
66. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
67. พลตรี กรีพล อุทิตสาร (แทน)รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร)
68. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
69. พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
70. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
71. พ.อ.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
72. น.ต.หญิง วิชชุณี กันธรรม (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
73. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
74. ร.ท.กรานตชัย มีสมบูรณ (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11

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

/74. นางพิมพกมล ...
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84. นางพิมพกมล โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
85. นางสายขวัญ เกตุคํา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

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

86. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
87. นายกันตธัชน ธีรรัฐวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
88. นายบัณฑิต โตจินดา (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
89. พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
90. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
91. นางผองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน)ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
92. นายสุธน วิชัยรัตน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
93. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
94. นายวัลลภ สวางพงษ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
95. นางสาวดาวสวรรค รื่นรมย (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขา

ภาคเหนือเขต 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
96. นางสาวราณี วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
97. นายอนวัชช ไทยขวัญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
98. นางไพทิพย หนูพรหม (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
99. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
100. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
101. นายวิเชียร โนจะ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
102. นางจิดาภา ปามาคํา (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
103. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
104. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
105. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน)หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
106. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
107. นางสายฝน พัดบึ้ง ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
108. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
109. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2

/110. นายวิรัตน ...
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110. นายวิรัตน สุระเดช ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

111. นางสาววรินษา ทุงมีผล (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
112. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
113. นายสุวรรณ สุวรรณา (แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
114. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
115. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม
116. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณจังหวัดเชียงใหม
117. นายสุวิทย ประชุม (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม
118. นายกานต ไตรโสภณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
119. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
120. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
121. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
122. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
123. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
124. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
125. นางสมปรารถนา มานิตยกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
126. นายนเรศ แกวปนตา (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
127. นายสุวิทย เชษฐรตานนท ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9
128. นายชิตคณัญญ ศรีชัยวงศ (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
129. นายอนุสรณ พรชัย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
130. นางสาวณัฐนีย ชุมแสงหิรัญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
131. นายฐาปกช มีเสน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
132. นายศิวะพงศ นฤบาล ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
133. นายหัสญวิช บุญเหลือ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
134. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
135. นางปภาพินท จันทรดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
136. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน)หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
137. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
138. นางสาวรุจิรา ริมผดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)

/หนวยงานในสังกัด ...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
139. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
140. นายเมธี เขียวออน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
141. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1/(แทน)

ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
142. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
143. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
144. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
145. นางทัยราญ ประทุมซาย (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
146. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
147. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
148. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
149. นายอริยธัช โภคินภัทรนันต (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
150. นายนิพนธ วิชัยรัตน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
151. นายศราวุธ คําภีระ (แทน)ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
152. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง/(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
153. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
154. นายวิชัย ประทีปทรัพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
155. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
156. นายพนม วรรณชยพล (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
157. นางสาววิลาวัลย จันทรนิภา (แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
158. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
159. นายถาวร คงม่ัน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
160. นางธิดา สุขสบาย (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
161. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
162. นางจีระนนท คนหาญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
163. นางสุรภี เจริญพันธ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
164. นายทวี รันตคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
165. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

/166. นายภชูิชย ...
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166. นายภูชิชย จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ภาค 3

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
167. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
168. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
169. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
170. นางปลิดา รวมคํา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
171. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
172. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
173. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
174. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
175. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ/(แทน)

ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
176. นางกมลฉัตร บัวแกว (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
177. นางวราภรณ วสุนธรารัตน หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
178. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
179. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
180. นางปญญดา กันจินะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
181. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1
182. นายไพศาล เข่ือนเพชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
183. นางสุภาภรณ อินพมา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
184. นางมีนา กิติชานนท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
185. นายเจดีย เดชพันธ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34
186. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
187. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
188. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
189. ผศ.ดร.สมบัติ สังฆราช (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
190. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
191. (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

/192. นายอรุณไสว ...
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192. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
193. นางยุพิน คําปน ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัด

เชียงใหม
194. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
195. นางอุไร กุศล (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
196. นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
197. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
198. รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
199. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
200. นายนรินทร เอมกลิ่น (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
201. นางแพรวระพี เรืองเดช (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
202. นายแพทยวีระวัฒน สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
203. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

(เชียงใหม)
กระทรวงอุตสาหกรรม
204. นายบุญอุม วงคบุตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
205. นายภาสกร ชัยรัตน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
206. นายวิวัฒน โตธิรกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
207. นางผาสุก สุดชูเกียรติ (แทน)ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
208. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
209. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
210. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม
211. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
212. ดร.สิงหชัย บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
213. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
214. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
215. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
216. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
217. นายยงยุทธ คุณธรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ

/หนวยงาน...
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
218. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
219. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
220. นายวีระศักดิ์ มโนวรรณ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
221. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
222. นายณรงควิทย ตันติประสาน (แทน)ผูอํานวยการ สนง.ธกส.จังหวัดเชียงใหม
223. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
สํานักพระราชวัง
224. นายบรรเจิด กิริยา (แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
225. นางสาวมีพัฐฐ ลําเจียกเทศ ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาคภาคเหนือตอนบน
ผูเขารวมประชุม
226. นายวิริยะ ดํารงศิริ ธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ
227. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
228. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
229. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
230. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
231. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
232. นางสาวนฐักานต อัศวแกวฟา เจาหนาท่ีเชียงใหมสรางสรรค
233. นายภาณุเมศ ตันรักษา หัวหนาขาววิทยุ ม.ก.
234. นายเทวินทร ศรีบุญมา สื่อมวลชนอิสระ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับแกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลท่ีปฏิบัติงานดาน
แรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  จํานวน 6 ราย (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม) ไดแก

1) นางอัมพรรณ  จอกแกว  แกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลหวยทราย อําเภอแมริม
2) นางรัตนา  กินราช แกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลริมเหนือ อําเภอแมริม
3) นางจินตนา  หวันแดง  แกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลบานตาล อําเภอฮอด
4) นางอัมพร  กริ่งกรับ  แกนนําอาสาสมัครแรงงานประจําตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี
5) นางวนิดา  ชุมคํา แกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลสบเปง อําเภอแมแตง
6) นายมนัส  ตันสุภายน แกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลเวียง อําเภอพราว

2. การมอบโลรางวัล โครงการตรวจสอบแนวเขตปาไม และท่ีสาธารณประโยชนจากสมารทโฟน
แก สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาดอยสะเก็ด (สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม)

/3. ประมวลภาพกิจกรรม ...
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3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤษภาคม 2560 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัด
เชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน 3 ทาน  ดังนี้

1) นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร
ตําแหนงปจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1
2) นายภาสกร ชัยรัตน

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 จังหวัด

สุพรรณบุรี
3) นางเพ็ญประภา ศิริรัตน

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ตําแหนงเดิม นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

1.2 ขอความรวมมือสวนราชการ ประชาชน รวมปลูกดอกไมสีเหลืองตามอาคารท่ีทําการ
และบานเรือนในชวงเดือนตุลาคม ๒๔๖๐ เพ่ือถวายความจงรักภักดี

๑.๓ ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานท่ี ๑๙ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม  ท่ีฝกอบรมครู ก ครู ข ในการจัดทําดอกไมจันทนพระราชทาน ซึ่งเปาหมาย
ของจังหวัดเชียงใหมจะจัดทําอยางนอย ๑ ลานดอก จึงขอเชิญชวนทุกภาคสวนรวมจัดทําดอกไมจันทน ท้ังนี้
นําสงไดท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม และอําเภอในพ้ืนท่ี

๑.๔ การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ขอขอบคุณศูนยดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหมท่ีชวยแกไขปญหาของประชาชนไดเร็วข้ึน ขอเนนย้ําวาศูนยดํารงธรรมจัดตั้งข้ึนมาโดยคําสั่งของ
คสช. ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีจะตองชวยกันแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เม่ือสวนราชการไดรับหนังสือแจงจากศูนยดํารงธรรมจังหวัดไปแลว  ใหดําเนินการแจงผูรองทราบดวยวา
เรื่องรองเรียนดังกลาวอยูในข้ันตอนใดและจะชวยแกไขปญหาอยางไร  แตหากเรื่องรองเรียนท่ีศูนยดํารงธรรม
จังหวัดไดรับเปนเรื่องท่ีตองการแกไขปญหาเรงดวน  เจาหนาท่ีจากศูนยดํารงธรรมจังหวัดจะโทรศัพทแจงไป
ยังสวนราชการท่ีเก่ียวของทันที  จึงขอความรวมมือสวนราชการในการตรวจพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว
ทันที  เนื่องจากมีการโยกยายขาราชการโดยตลอดจึงขอใหแจงรายชื่อผูประสานงานศูนยดํารงธรรม
ของหนวยงานและอําเภอใหจังหวัดทราบดวย และใหหัวหนาสวนราชการชวยตรวจสอบการปฏิบัติดวย
เพ่ือเรื่องรองเรียนของประชาชนจะไดแกไขปญหาอยางรวดเร็ว และตรงตามท่ีประชาชนตองการ

๑.๕ การเสนอหนังสือราชการของหนวยงาน ขอใหหัวหนาสวนราชการตรวจสอบ
ความถูกตองในการพิมพหนังสือ และดูหวงเวลาของหนังสือราชการดวยวามีความเรงดวนในระดับใด ดวน
ดวนมาก หรือดวนท่ีสุด  หากเปนเรื่องเรงดวนใหดําเนินการทันที เพ่ือความถูกตองและรวดเร็วในการลงนาม
ในหนังสือแจงสวนราชการท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติตอไป  จึงขอใหเขมงวดกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
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สารบรรณของหนวยงานใหเปดรับหนังสือจากระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart Office) จังหวัดเชียงใหม
ทุกวันๆ ละหลายรอบ
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 30 หนา โดยมี
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนา
สวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 4/2560 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (ดร.สิงหชัย

บุณยโยธิน) เศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางตอเนื่อง แตยังมีความเสี่ยง Geo Politics และนโยบายกีดกันการคา
เศรษฐกิจประเทศกลุม G3 ขยายตัวไดตอเนื่องตามภาคการผลิต การบริโภค และการสงออกท่ีขยายตัวดี
โดยเศรษฐกิจจีนในเดือนเมษายน 2560 ชะลอลงในทุกเครื่องชี้หลังจากท่ีเรงตัวมากในชวงกอนหนา
โดย 1) ยอดคาปลีกชะลอลงจากยอดขายรถยนตท่ียังออนแอ 2) การลงทุนชะลอลงจากภาคอุตสาหกรรม
เปนสําคัญ ในขณะท่ีภาคอสังหาริมทรัพยยังคงปรับดี ข้ึนแมวาจะมีมาตรการควบคุมจากทางการ
3) ภาคการผลิตชะลอลงจากภาคอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค 4) การสงออกชะลอลงทุกกลุมสินคา
ท้ังเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส สินคา hi-tech และสินคาเพ่ือการบริโภค

เศรษฐกิจไทยลาสุด เดือนเมษายน 2560 การสงออกขยายตัวดีในหลายหมวดสินคา
จาก 1) อุปสงคตางประเทศท่ีปรับดีข้ึน 2) ราคาสินคาสงออกปรับดีข้ึนตามราคาน้ํามันดิบและราคา
ยางพาราท่ีปรับสูงข้ึน สอดคลองกับการนําเขา ท่ีขยายตัวตามการนําเขาหมวดวัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง
การทองเท่ียวมาขยายตัวจากนักทองเท่ียวทุกกลุมยกเวนนักทองเท่ียวจีน อยางไรก็ดียังมีความเสี่ยงจาก
สถานการณความวุนวายในประเทศจากเหตุระเบิดท่ีสนามหลวง และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดานการ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดบริการเปนสําคัญ การใชจายภาครัฐชะลอลงท้ังจากรายจายประจํา
ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในปกอนท่ีหมดลงและรายจายลงทุนท่ีเรงตัวไปมากในชวงกอนหนา
การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากเดือนกอนหนา โดยหมวดท่ีขยายตัวคือหมวดผลิตภัณฑยางและ
พลาสติก ตามอุปสงคจากตางประเทศ ในสินคายางรัดของ และยางแทง ในขณะท่ีหมวดยานยนตหดตัว
จากตลาดตะวันออกกลางเปนสําคัญ การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนกอนหนา ตามเครื่องชี้การลงทุน
ดานเครื่องจักรและอุปกรณเปนสําคัญ ขณะท่ีการลงทุนในภาคกอสรางปรับลดลงเล็กนอย ท้ังนี้ การประชุม
กนง. ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 1.5 ตอป
และประเมินวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวชัดเจนข้ึน
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ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2560 หลายดัชนีชี้วัดชะลอลง
จากเดือนกอน ไดแก การใชจายลงทุนภาครัฐในเดือนนี้ลดลงกวาคาดจากการเรงสงมอบงวดงานและ
เรงเบิกจายไปในชวงกอนหนา ซึ่งคาดวานาจะเปนปจจัยชั่วคราว การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลง
จากหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสําคัญหลังจากเรงผลิตไปมากในเดือนกอนหนา อยางไรก็ดีผลผลิต
หมวดอาหารและสินคาอิเล็กทรอนิกสยังขยายตัวได การสงออกหดตัวจากสินคาอุปโภคบริโภคผานชายแดน
ไปสหภาพเมียนมา และ สปป. ลาว ลดลง อยางไรก็ดี การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสไปยังตลาดเอเชีย
ยังขยายตัวตามการฟนตัวของประเทศคูคา การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว โดยภาคอสังหาริมทรัพยซบเซา
อยางไรก็ดภีาคการผลิตเพ่ือสงออกสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสนําเขาเครื่องจักรเพ่ิมข้ึน และฟนท่ีรับอนุญาต
กอสรางปรับดีข้ึน ภาคการทองเท่ียวขยายตัวดีจากนักทองเท่ียวตางชาติในทุกภูมิภาคสะทอนจากจํานวน
นักทองเท่ียวผานดานตรวจคนเขาเมืองเชียงใหมและจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน ท่ียังขยายตัว
ตอเนื่อง รายไดเกษตรกรปรับตัวดีข้ึนจากผลผลิตเปนสําคัญจากผลผลิตออย ขาว และปศุสัตว อยางไรก็ดี
ราคาสินคาเกษตรยังลดลง การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนจากหมวดยานยนตจากกําลังซื้อกลุม
ผูมีรายไดประจําและภาคธุรกิจ อยางไรก็ตาม การใชจายในหมวดสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันยังคงหดตัว

เศรษฐกิจเชียงใหม เดือนเมษายน 2560 ภาคการทองเท่ียว ปรับดีข้ึน โดยจํานวน
นักทองเท่ียวตางชาติท้ังนักทองเท่ียวจีนและภูมิภาคอ่ืนเพ่ิมข้ึน สะทอนจากจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ
ผานดานตรวจคนเขาเมือง และจํานวนเท่ียวบินตรงสูทาอากาศยานเชียงใหมยังเพ่ิมข้ึน รวมถึงจํานวน
ผูโดยสารผานทาอากาศยานเชียงใหม และภาษีมูลคาเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ขณะท่ีอัตราการ
เขาพักของท่ีพักแรมแผวลงเล็กนอยจากเดือนกอน สวนหนึ่งเพราะจํานวนหองพักเพ่ิมข้ึนจากการเปดบริการ
ของโรงแรมแหงใหม การบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีข้ึน จากการใชจายในหมวดรถยนต โดยกําลังซื้อหลัก
มาจากกลุมผูมีรายไดประจําและภาคธุรกิจ สวนหนึ่งจากการเปดตัวรถยนตรุนใหมในชวงกอน และการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย อยางไรก็ตาม อุปสงคโดยรวมยังไมฟนตัวชัดเจนนัก สวนหนึ่งจากกําลังซื้อของ
ครัวเรือนโดยรวมยังไมเขมแข็ง การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมทรงตัว โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ยังซบเซา การเปดโครงการอสังหาริมทรัพยใหมลดลง สอดคลองกับยอดคงคางสินเชื่อใหแกผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยปรับลดลง อยางไรก็ดี พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน ในประเภทเพ่ือ
ท่ีอยูอาศัย อาคารพาณิชย และโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนภาครัฐลดลงมาก เนื่องจากผูรับเหมาไดเรง
สงมอบงวดงานและเบิกจายไปมากแลวในชวงกอน คาดวานาจะเปนปจจัยชั่วคราว โดยในระยะตอไปการ
เบิกจายจะกลับมาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากยังมีโครงการอยูระหวางดําเนินการ รวมท้ังมีโครงการของกลุมจังหวัด
ท่ีจังหวัดเชียงใหมไดเม็ดเงินมากสุดในภาคเหนือ ซึ่งจะเริ่มทยอยเบิกจาย เครื่องชี้หลักภาคการทองเท่ียว
ชะลอลงในเดือนเมษายน แตเปนการชะลอลงทุกปตามฤดูกาลของการทองเท่ียว สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม (สกทจ.ชม.) ไดรับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหมใหประสานงานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหารือแนวทางการจัดเก็บสถิติขอมูลนักทองเท่ียวท่ีมาเยือน จ.เชียงใหม ซึ่งจากการหารือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ไดขอสรุปรวมกันวา เครื่องชี้หลักท่ีใชในการวิเคราะห
ภาวะการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 3 เครื่องชี้คือ 1) จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดขอมูลจากการทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม 2) จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติผาน
ดานตรวจคนเขาเมือง ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 3) อัตราการเขาพัก จากสํานักงานทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม และ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม โดยท่ีประชุมเห็นตรงกันวาท้ัง
3 เครื่องชี้เคลื่อนไหวในทิศทางท่ีสอดคลองกัน สามารถสะทอนภาวะการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมได
และสามารถจัดเก็บขอมูลไดรวดเร็ว ซึ่งหากดูจากขอมูลปกติจะพบวา ตัวเลขเครื่องชี้เดือนเมษายน 2560
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ชะลอลงจริง แตเปนการชะลอลงทุกปตามฤดูกาลของการทองเท่ียว อยางไรก็ดี หากใชวิธีการทางสถิติ
เพ่ือขจัดผลของฤดูกาล พบวา เครื่องชี้ 2 ตัวหลักท่ีใชสะทอนภาวการณทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม คือ
จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเชียงใหม และจํานวนนักทองเท่ียวผานดานตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศ
ยานเชียงใหม ยังขยายตัวตอเนื่องตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 สะทอนภาวการณทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ท่ียังเติบโต นอกจากนี้ เม่ือเทียบจากระยะเดียวกันปกอน พบวา เครื่องชี้ท้ัง 2 ตัวขางตนก็ยังขยายตัวไดดี
สอดคลองกับภาพการทองเท่ียวของท้ังประเทศ ท่ีมีนักทองเท่ียวผานดานตรวจคนเขาเมืองในเดือนเมษายน
2560 ขยายตัวรอยละ 6.97 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันปกอน สําหรับภาพเดือนพฤษภาคม 2560 นั้น
ตัวเลขนักทองเท่ียวตางชาติผานดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 26 วัน ยังขยายตัว
ไดรอยละ 9.41 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
ไดทําการศึกษาและทดลองจัดทําดัชนีทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห
ภาวะการทองเท่ียวท่ีครอบคลุมมากข้ึน เนื่องจากดัชนีดังกลาวรวบรวมองคประกอบท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวไว 9 หมวดดวยกัน เชน โรงแรมท่ีพัก อาหารเครื่องดื่ม การโดยสารทางอากาศ
นันทนาการ เปนตน ซึ่งแนวทางในการจัดทําดัชนีนั้นอางอิงมาจากงานศึกษาของประเทศญี่ปุน และ
UNWTO (World tourism organization) จากการทดลองจัดทําดัชนีทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม พบวา
มีทิศทางท่ีสอดคลองกับเครื่องชี้หลักท่ีใชในการวิเคราะหภาวะการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม และแนวโนม
ในระยะปานกลาง (ตั้งแตป 2558) ก็ยังแสดงทิศทางท่ีขยายตัวเชนเดียวกัน ปจจุบันดัชนีทองเท่ียวมีความ
ลาชากวาเครื่องชี้หลักอยู 1 เดือน เนื่องจากองคประกอบท่ีใชในการจัดทําดัชนีมีความเหลื่อมของระยะเวลา
ในการไดรับขอมูลซึ่งจะทําการปรับปรุงในระยะตอไป

ประธานในท่ีประชุม ไดมีภาคเอกชนเสนอวา ปจจุบันมีนักทองเท่ียวกลุมหนึ่งท่ีเดินทาง
มาเชียงใหมโดยรถยนต  รถทัวร  และรถไฟ  หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเก็บขอมูลนี้ไดท้ังหมดจะทําให
ไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก  จากท่ีจังหวัดเชียงใหมไดเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีประเทศจีนทําให
ทราบวา ประชาชนรูจักจังหวัดเชียงใหมวาเปนเมืองทองเท่ียวแตความรูเก่ียวกับเชียงใหมไมคอยมี ดังนั้น
เปนหนาท่ีของสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม ท่ีจะตองหาวิธีการท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวรูจักจังหวัดเชียงใหมมากยิ่งข้ึน หากเปดตลาดไดจะทําให
การทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือน
พฤษภาคม2560

คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) การจัดเก็บรายไดสวนราชการ
เดือนเมษายน 2560 รวมจํานวน 965.96 ลานบาท  แยกเปน สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม  จํานวน
804.97 ลานบาท สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน 131.97 ลานบาท สวนราชการอ่ืน จํานวน
25.65 ลานบาท สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน 2.20 ลานบาท และดานศุลกากร จํานวน 1.17
ลานบาท เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการในเดือนเมษายน ป 2560 และ 2559 ในป
2560 จัดเก็บลดลงรอยละ 7.87 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 เปาหมายการเบิกจาย
ไตรมาสท่ี 3 ภาพรวมรอยละ 73 งบลงทุนรอยละ 63 ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 จังหวัด
เชียงใหมไดรับงบประมาณภาพรวมจํานวน 29,271.36 ลานบาท เบิกจายแลวจํานวน 21,630.27 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 73.90 แยกเปนงบประจําจํานวน 20,427.29 ลานบาท เบิกจายแลวจํานวน

/15,895.96 ลานบาท ...
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15,895.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.82 งบลงทุนจํานวน 8,844.06 ลานบาท เบิกจายแลวจํานวน
5,734.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.84 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเรียงลําดับผลการ
เบิกจาย ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 10,000 ลานบาทข้ึนไป  จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 2
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนเรียงลําดับผลการเบิกจายท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 5,000 ลาน
บาทข้ึนไป จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 2 ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน
3,394.88 ลานบาท เบิกจายไปแลว 2,655.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.23 คงเหลือ 739.11
ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.77

หนังสือแจงเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน
2 เรื่อง คือ 1) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0702/ว 79 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การขยายเวลากอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 2) หนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 251 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การ
ขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เดิม กําหนดให
รายจายในลักษณะลงทุนทุกงบรายจาย กอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 เมษายน 2560 รายการ
ท่ีมีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท เบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 3 (วันท่ี 30 มิถุนายน 2560)
การขยายเวลากอหนี้และเบิกจายใหม ครั้งท่ี 1 รายจายในลักษณะลงทุนทุกงบรายจายกอหนี้ผูกพันใหแลว
เสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 รายการท่ีมีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท เบิกจายใหเสร็จ
สิ้นภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 การขยายเวลากอหนี้และเบิกจายลาสุด ขยายเวลากอหนี้และเบิกจาย
ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560

ขาวประชาสัมพันธ โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ จํานวนผูลงทะเบียน
เพ่ือรับสวัสดิการแหงรัฐ (ผู มีรายไดนอย) ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ยอดรวม
14,014,166 คน สําหรับจังหวัดเชียงใหม จํานวน 439,709 คน โครงการอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...รุนท่ี 1 วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 สําหรับผูบริการ รุนท่ี 2 วันท่ี 20
มิถุนายน 2560 สําหรับ ปลัดฯ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนท่ี 3 วันท่ี 28 มิถุนายน 2560
สําหรับ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ/เจาหนาท่ีพัสดุของสวนราชการ รุนท่ี 4 วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 หัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ/เจาหนาท่ีพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐอ่ืน รุนท่ี 5 วันท่ี
30 มิถุนายน 2560 หัวหนาหนวยงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐอ่ืน  ณ หองลีลาวดี ศูนย
ประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  โครงการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) : e-market และ
e-bidding สําหรับผูคาภาครัฐ สําหรับผูคาภาครัฐ  รุนท่ี 1 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 (เชา) และรุนท่ี 2
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 (บาย) โครงการระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) : e-market และ
e-bidding สําหรับหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และเจาหนาท่ีพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐอ่ืน (ภาคปฏิบัติ) วันเวลาจะแจงใหทราบตอไป   สรุปผลการดําเนินงาน กบข. รายการ
ผลประโยชนสุทธิ ป 2559 จํานวน 30,495 ลานบาท ป 2559 จํานวน 23,573 ลานบาท  ผลตอบแทน
การลงทุนสุทธิ ป 2559 รอยละ 5.10 ป 2558 รอยละ 3.41 อัตราผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ ตั้งแตตั้ง
กองทุน รอยละ 6.61 ตอไป

/ประธานในท่ีประชุม ...

21



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๑๕ -

ประธานในท่ีประชุม ใหหัวหนาสวนราชการเขารวมประชุม/อบรม เก่ียวกับ
ระเบียบพัสดุดวยตนเอง เพ่ือจะไดไมเกิดขอผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมตองดําเนินการเนนย้ําไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขาอบรมดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย)
1. สรุปการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560 ของจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรร 35 โครงการ งบประมาณ 396,112,400 บาท งบลงทุน
290,026,700 บาท งบดําเนินงาน 106,085,700 บาท  การจัดสรรงบประมาณ 1) โครงการตาม
แผนฯ หลังเปลี่ยนแปลง จํานวน 38 โครงการ งบประมาณ 339,093,198.46 บาท  แยกเปนงบ
ดําเนินงาน 104,209,200 บาท งบลงทุน 234,883,998.46 บาท 2) โครงการเงินเหลือจาย ครั้งท่ี
1,2,3 จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 51,487,200 บาท งบดําเนินงาน 49,987,200 บาท งบลงทุน
1,500,000 บาท 3) โอนคืนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ...จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 2,930,000 บาท
ของอําเภอดอยหลอ 1,000,000 บาท  อําเภอแมออน 1,930,000 บาท 4) เงินเหลือจายเปนเงิน
2,602,001.54 บาท จะนําเขาท่ีประชุม กบจ. วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี
26 พฤษภาคม 2560 เปนอันดับท่ี 9 ของประเทศ เปนเงิน 269,927,851.65 บาท คิดเปนรอยละ
68.14  1) เบิกจายงบดําเนินงาน งบประมาณ 154,196,400 บาท  เบิกจาย 53,486,932.10 บาท
ต่ํากวาเปาหมาย 63,702,331.90 บาท 2) เบิกจายลงทุน งบประมาณ 236,383,998.46 บาท
เบิกจาย 216,440,919.55 บาท สูงกวาเปาหมาย 67,519,000.52 บาท 3) คงคางเบิกจาย
120,652,546.81 บาท แบงเปนงบดําเนินงาน 101,259,467.90 บาท งบลงทุน 19,393,078.91
บาท 4) โอนคืนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... จํานวน 2 รายการเปนเงิน 2,930,000 บาท ของอําเภอ
ดอยหลอ 1,000,0000 บาท และอําเภอแมออน 1,930,000 บาท 5) เงินเหลือจาย จํานวน
2,602,001.54 บาท เขาท่ีประชุม กบจ. วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560

2. ผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ภาพรวมงบประมาณ 341,275,700 บาท เบิกจายแลว 35,914,624.82 บาท คิดเปน
รอยละ 10.52 แยกเปนรายจายลงทุน 7,976,400 บาท  รายจายประจํา 25,628,269.28 บาท
รายจายอ่ืน (งบ 5 ลาน) 2,309,955.54 บาท มีการกอหนี้ผูกพันแลว 216,845,782.81 บาท
คงเหลือท่ียังไมไดเบิกจาย 30,257,509.56 บาท ขณะนี้มีเงินเหลือ 58,257,782.81 บาท เปนเงิน
เหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 14,319,782.81 บาท มีโครงการทดแทนคือ โครงการพัฒนา
นักการตลาดมืออาชีพดานหัตถอุตสาหกรรม งบประมาณ 2,163,054 บาท เงินจากการยกเลิกกิจกรรม
43,938,000 บาท มีโครงการทดแทน จํานวน 4 โครงการ 1 กิจกรรม ไดแก  โครงการปรับปรุงทางหลวง
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-ดอยอินทนนท งบประมาณ
30,000,000 บาท  โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชุมชนสูอาเซียน งบประมาณ
6,938,000 บาท  โครงการชงชาชิมกาแฟ ครั้งท่ี 1 งบประมาณ 5,000,000 บาท กิจกรรม ปภ.สัญจร
ปลอดภัย/โครงการแกไขปญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ
กิจกรรม 2,000,000 บาท

/3. กรอบการพิจารณา ...

22



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๑๖ -

3. กรอบการพิจารณา/การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนจากงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 88,232,500 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 25.86 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 เทากับ 341,275,700 บาท การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรมากเปนลําดับท่ี 2
ของประเทศ รองจากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน
444,107,900 บาท สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 429,508,200 บาท แนวทางท่ี 28.1.2 เพ่ิมศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน เพ่ือยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขายการคา การลงทุน
และการคาชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันท้ังในและตางประเทศ มี 1 โครงการ คือ โครงการ
สงเสริมการตลาด การจัดแสดงสินคาท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนของกลุมจังหวัด (Lanna
Expo) งบประมาณ 25,300,000 บาท แนวทางท่ี 28.1.3 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร เพ่ือพัฒนา
เกษตรมูลคาสูงสูอาหารเพ่ือสุขภาพอาหารเพ่ือการทองเท่ียว และอาหารเพ่ือการสงออกตางประเทศ มี
1 โครงการ คือ 1. โครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณ 135,378,800 บาท
แนวทางท่ี 28.1.4 เพ่ิมศักยภาพภาคการทองเท่ียวและบริการ สรางคุณคาและความโดดเดนดาน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ มี 3 โครงการ คือ 1) โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเท่ียวกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท้ังในและตางประเทศ งบประมาณ 14,798,000 บาท 2) โครงการสงเสริม
เอกลักษณและอัตลักษณการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 5,421,900 บาท
3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพ่ือการทองเท่ียวงบประมาณ 100,000,000 บาท แนวทางท่ี
28.1.7 พัฒนาดานสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและมีสวนรวม ตอบสนองตอการพัฒนาและใชประโยชนอยางยั่งยืนและ
เปนธรรม มี 5 โครงการ คือ 1) โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบนงบประมาณ
37,989,500 บาท 2) โครงการเพ่ิมปริมาณน้ํา สรางความชุมชื้นกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณ 73,120,000 บาท 3) โครงการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติอยางคุมคา งบประมาณ 17,000,000 บาท 4) โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุกงบประมาณ
15,500,000 บาท 5) คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณการ งบประมาณ 5,000,000
บาท

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 230,871,300 บาท โดยมี
โครงการดังนี้ 1) โครงการสงเสริมการตลาด การจัดแสดงสินคาท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการคาการลงทุน
ของกลุมจังหวัด (Lanna Expo) งบประมาณ 25,300,000 บาท 2) โครงการยกระดับการแขงขันในระบบ
ธุรกิจเกษตร งบประมาณ 109,444,600 บาท 3) โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ท้ังในและตางประเทศ งบประมาณ 11,138,000 บาท 4) โครงการเสริมสราง
เอกลักษณและอัตลักษณการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 1,065,000 บาท
5) โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบนงบประมาณ 16,202,500 บาท 6) โครงการ
เพ่ิมปริมาณน้ํา สรางความชุมชื้นกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 43,920,000 บาท
7) โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา งบประมาณ
9,274,200บาท 8) โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก งบประมาณ 9,527,000 บาท 9) คาใชจาย
ในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณการงบประมาณ 5,000,000 บาท
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4. ผลการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน
2 แผนงาน งบประมาณ 694,030,700 บาท จํานวน 2 แผนงาน คือ 1) สงเสริมความเขมแข็งและ
ยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาคเหนือ) งบประมาณ 302,937,800 บาท
ประกอบดวย 6 โครงการ คือ โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการคาการลงทุนภาคเหนือ กิจกรรม
เชื่อมโยงผลิตภัณฑคุณภาพสูตลาดระดับประเทศและระดับนานาชาติ : ASEAN Design & Business
Center @ Chiangmai งบประมาณ 1,306,000. บาท โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ
กิจกรรมยกระดับการบริหารเครือขายเกษตรดวยนวัตกรรมดิจิ ทัล Platfom กลาง งบประมาณ
11,000,000 บาท  โครงการสงเสริมภาคการทองเท่ียวลานนา กิจกรรมปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลง
ทองเท่ียว 6 สายทาง งบประมาณ 197,500,000 บาท โครงการสงเสริมภาคการทองเท่ียวกลุมเฉพาะ
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวตามรอยพระบาท ภาคเหนือ 17 จังหวัด งบประมาณ 15,000,000 บาท
โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาคเหนือเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ งบประมาณ 3,000,000 บาท  และโครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ
กิจกรรม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติฯ งบประมาณ32,960,000
บาท ประชาสัมพันธแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ งบประมาณ 1,000,000 บาท และปองกัน เฝาระวัง
รักษา พ้ืนท่ีปาใหคงความสมบูรณอยางยั่งยืน งบประมาณ 41,171,800 บาท 2) สงเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ) งบประมาณ
391,092,900 บาท ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และทองถ่ิน 4 โครงการ งบประมาณ 148,974,200 บาท ยุทธศาสตรการสงเสริมการเกษตร การผลิต
สินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 3 โครงการ งบประมาณ 113,465,300 บาท  ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 3 โครงการ งบประมาณ 28,300,000 บาท
ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 4 โครงการ งบประมาณ 85,257,800 บาท ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน 1 โครงการ งบประมาณ 5,095,600 บาท ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
และคาใชจายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม
2560 ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
พรอมขอเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 9-26
พฤษภาคม 2560 สํานักงบประมาณ จัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และเอกสารประกอบงบประมาณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ครม. พิจารณาใหความ
เห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารประกอบ
งบประมาณ เพ่ือนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระท่ี 1 วันท่ี 31
สิงหาคม 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระท่ี 2 - 3 วันท่ี 7 กันยายน 2560 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับ
ใชเปนกฎหมายตอไป

/ประธานในประชุม ...
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ประธานในท่ีประชุม รัฐบาลตองการกระเตื้องเศรษฐกิจ งบพัฒนาจังหวัดมี
หนวยงานหลักๆ ท่ีทําตามแผนแลวใหเรงรัดการเบิกจายใหเรียบรอย งบลงทุนกลุมจังหวัดท่ีอุทธรณไปยังมีอยู
ขอใหเรงรัดการเบิกจายใหครบถวน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี มหายศนันท) ลักษณะท่ัวไป

เดือนมิถุนายน 2560 ชวงตนและกลางเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทยอาวไทยเกือบตลอดชวง โดยจะมีกําลังคอนขางแรงเปนระยะๆ ประกอบกับจะมีรองมรสุมพาดผาน
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางชวง ซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงมีฝนตกชกและ
ตอเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี ชวงปลายเดือน รองมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผานบริเวณ
ประเทศจีนตอนใต และมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมจะมีกําลังออนลง สงผลใหการกระจายของฝน
ลดลง ภาคเหนือ มีฝนฟาคะนอง 30-40 % ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ี สวนมากในระยะตนและ
กลางเดือน อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝน 140-180 มิลลิเมตร ในเดือนนี้คาดวา ปริมาณฝนรวมสวนใหญจะใกลเคียงคาปกติ

ประธานในท่ีประชุม  จากการคาดหมายสภาพอากาศ คาดวาจะมีฝนตกรอยละ
40 ของพ้ืนท่ี แตก็อยาไดประมาท ใหเตรียมความพรอม  จากเหตุการณเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 มี
ฝนตกหนักและการระบายน้ําไมทันในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม ตองขอขอบคุณศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 10 สํานักงานชลประทานท่ี 1 เทศบาลนครเชียงใหม  มณฑลทหารบกท่ี 33 ท่ีชวยเรง
ระบายน้ํา  การใหบริการประชาชน และชวยเหลือผูปวยติดเตียงออกจากพ้ืนท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา
ผู อํานวยการศ ูนยปฏ ิบ ัต ิการฝนหลวงภาคเหน ือ (นางสาวหนึ ่งหท ัย

ตันติพลับทอง) สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจากการติดตามพยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
พบวาโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงในชวงเดือนพฤษภาคม 2560 แบงเปน 3 ชวง ดังนี้ ชวงวันท่ี 4 –
15 พฤษภาคม 2560 เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง อิทธิพลลมใตและลมตะวันออก
เฉียงใต ชวงวันท่ี 16 – 18 พฤษภาคม 2560 เกิดจากอิทธิพลของหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรง
ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ชวงวันท่ี 24 – 28 พฤษภาคม 2560 เกิดจากอิทธิพลของหยอมความกด
อากาศต่ําปกคลุมทะเลอันดามัน อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 24 พฤษภาคม 2560 1) แผนการปองกันและแกไขภัยแลงระยะ
ท่ี 1 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 29 กุมภาพันธ 2560 บินปฏิบัติการฝนหลวง 32 วัน มีฝนตก 32 วัน
คิดเปนรอยละ 100 จํานวนเท่ียวบิน 175 เท่ียว ชั่วโมงบิน 250:05 ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง
162.07 ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 3 จังหวัด 17 อําเภอ ไดแก จังหวัด
เชียงใหม ลําพูน ตาก 3 เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพล แมงัดสมบูรณชล แมกวงอุดมธารา แผนการปองกันและ
แกไขภัยแลงระยะท่ี 2 และแผนการบรรเทาหมอกควันและไฟปา ตั้งแต 3 มีนาคม – 30 เมษายน 2560
บินปฏิบัติการฝนหลวง 32 วัน มีฝนตก 30 วัน คิดเปนรอยละ 94 จํานวนเท่ียวบิน 159 เท่ียว ชั่วโมงบิน
280:35 ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง 147.00 ตัน พลุซิลเวอรไอโอไดด 286 นัด พ้ืนท่ีไดรับ
ผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 13 จังหวัด 70 อําเภอ ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน พะเยา

/แพร นาน ...
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แพร นาน สุโขทัย ตากกําแพงเพชร เพชรบูรณ นครสวรรค หนองบัวลําภู ชัยภูมิ 7 เข่ือน ไดแก เข่ือนภูมิพล
สิริกิติ์ แมกวงอุดมธารา แมงัดสมบูรณชล ก่ิวลม ปาสักชลสิทธิ์ แควนอยบํารุงแดน แผนการปองกันและแกไข
ภัยแลงระยะท่ี 3 ตัง้แต 1 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2560 บินปฏิบัติการฝนหลวง 22 วัน มีฝนตก
22 วัน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนเท่ียวบิน 146 เท่ียว ชั่วโมงบิน 228:25 ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝน
หลวง 139.00 ตัน พลุซิลเวอรไอโอไดด 147 นัด พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 12
จังหวัด 66 อําเภอ ไดแก  จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร
อุตรดิตถ กําแพงเพชร นาน นครสวรรค 6 เข่ือน ไดแก เข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ แมกวงอุดมธารา แมงัด
สมบูรณชล ปาสักชลสิทธิ์ แควนอยบํารุงแดน 2) ปฏิบัติการยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ตั้งแต
3 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2560 บินปฏิบัติการฝนหลวง เครื่องบิน Super King Air และเครื่องบิน
Alpha Jet 24 วัน จํานวนเท่ียวบิน 27 เท่ียว ชั่วโมงบิน 47:05 ชั่วโมง จํานวนการใชพลุซิลเวอรไอโอไดด
1,236 นัด พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 17 จังหวัด 43 อําเภอ ไดแก จังหวัดนาน
พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย แมฮองสอน เชียงใหม ตาก ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร
ลพบุรี นครสวรรค เลย และชัยภูมิ 3) ปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือบรรเทาปญหาหมอกควัน ตั้งแต
3 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 บินปฏิบัติการฝนหลวง 9 วัน จํานวนเท่ียวบิน 28 เท่ียว ชั่วโมงบิน
68:25 ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง 20.00 ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
3 จังหวัด 4 อําเภอ ไดแก จังหวัดลําปาง แมฮองสอน เชียงใหม สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ชวงเดือนพฤษภาคม 2560 1) แผนการปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 3 ตั้งแต 1 พฤษภาคม – 24
พฤษภาคม 2560 หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม บินปฏิบัติการฝนหลวง 21 วัน มีฝนตก
21 วัน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนเท่ียวบิน 83เท่ียว ชั่วโมงบิน 119:55 ชั่วโมง จํานวนการใชสารฝนหลวง
83.00 ตัน พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลําปาง ไดแก อําเภอ วังเหนือ
เมืองปาน จังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอฮอด แมแจม สะเมิง แมริม เมืองเชียงใหม หางดง เชียงดาว พราว
ดอยเตา แมวาง เชียงดาว แมออน อมกอย เวียงแหง แมแตง ดอยสะเก็ด จอมทอง ดอยหลอ จังหวัดลําพูน
ไดแก อําเภอบานโฮง แมทา ปาซาง ลี้ ทุงหัวชาง จังหวัดเชียงราย ไดแก อําเภอเวียงปาเปา แมสรวย พาน
จังหวัดตาก ไดแก อําเภอสามเงา และพ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา เข่ือนแมงัดสมบูรณชล
เข่ือนภูมิพล หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกบินปฏิบัติการฝนหลวง 19 วัน มีฝนตก 19 วัน
คิดเปนรอยละ 100 จํานวนเท่ียวบิน 63 เท่ียว ชั่วโมงบิน 108:30 ชั่วโมง จํานวนการใช สารฝนหลวง
56.00 ตัน พลุซิลเวอรไอโอไดด 147 นัด พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัด
พิษณุโลก ไดแก อําเภอบางระกํา ชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง บางกระทุม วังทอง พรหมพิราม
จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ หนองไผชนแดน วังโปง บึงสามพัน ศรีเทพ วิเชียรบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร ไดแก บึงสามัคคี คลองขลุง ทรายทองวัฒนา ไทรงาม จังหวัดพิจิตร ไดแก อําเภอบางมูลนาก
ดงเจริญ ทับคลอ วังทรายพูน สากเหล็ก ตะพานหิน โพธิ์ประทับชาง เมืองพิจิตร จังหวัดอุตรดิตถ ไดแก
อําเภอทองแสนขัน ฟากทา น้ําปาด ทาปลา พิชัย จังหวัดตาก ไดแก อําเภอแมระมาด แมสอด บานตาก
เมืองตาก สามเงา จังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภออมกอย จังหวัดนาน ไดแก อําเภอนาหม่ืน เวียงสา
เมืองนาน นานอย จังหวัดลําพูน ไดแก อําเภอบานโฮง แมทา ปาซาง ลี้ จังหวัดแพร ไดแก อําเภอ
เมืองแพร และพ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือนแควนอยบํารุงแดน เข่ือนสิริกิติ์เข่ือนภูมิพล ปฏิบัติการยับยั้งความรุนแรง
ของพายุลูกเห็บ โดยเครื่องบิน Super King Air และเครื่องบิน Alpha Jet ตั้งแตวันท่ี1 – 24 พฤษภาคม
2560 บินปฏิบัติการฝนหลวง 8 วัน จํานวนเท่ียวบิน 8 เท่ียว ชั่วโมงบิน 11:05 ชั่วโมง  จํานวนการใชพลุ
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ซิลเวอรไอโอไดด 329 นัด พ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม ไดแก
อําเภอแมแจม แมออน จังหวัดลําปาง ไดแก อําเภอวังเหนือ แจหม งาว เมืองปาน แจหม เมืองลําปาง
จังหวัดนาน ไดแก นานอย จังหวัด พะเยา ไดแก อําเภอจุน ดอกคําใต เมืองพะเยา และผลปฏิบัติการไมพบ
ลูกเห็บตกในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล  มานะสัมพันธสกุล) นําเสนอ

แผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝน ป 2560 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบนปริมาณน้ําในเข่ือนแมงัดสมบูรณชล
ความจุเข่ือน 265 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันมีน้ํา 84.18 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 31.76 ของความจุเข่ือน
สามารถรับน้ําไดอีก 180 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําในเข่ือนแมกวงอุดมธารา ความจุเข่ือน 263 ลาน ลบ.ม.
ปจจุบันมีน้ํา 40.13 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 15.26 ของความจุเข่ือน สามารถรับน้ําไดอีก 223 ลาน
ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ําในอางขนาดกลาง 12 แหง ความจุรวม 86.657 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันมีน้ํา
35.24 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 40.60 ของความจุเข่ือน สามารถรับน้ําไดอีก 51 ลาน ลบ.ม. ภาพรวม
ปริมาณน้ําในอางขนาดเล็ก 115 แหง น้ําตนทุนรวม 141.519 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันมีน้ํา 64.01 ลาน ลบ.
ม. คิดเปนรอยละ 45.23 ของความจุเข่ือน สามารถรับน้ําไดอีก 77 ลาน ลบ.ม.

สถานการณปกติมีการตรวจสภาพอาคาร สิ่งกีดขวางการไหลของน้ํา ใหมีความ
พรอมตอการระบายน้ําหากมีฝนตกหนักในพ้ืนท่ี รวมถึงการจัดตั้งศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา
ในระดับอําเภอ จังหวัด เพ่ือประสานการปฏิบัติกับสวนราชการ รวมถึง ศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของจังหวัด การปฏิบัติหวง 72 ชั่วโมงท่ีผานมา ดังนี้ 1) เตรียมความพรอมและติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา กําลังพล ยานพาหนะ 2) จัดทําแผนท่ีเฝาระวัง แสดงทิศทางการไหลของน้ํา
จุดติดตั้ง เครื่องสูบน้ําในพ้ืนท่ีสําคัญ พ้ืนท่ีเสี่ยงเปนรูปแบบเดียวกันทุกหนวยงาน (One Map) เพ่ือใชในการ
ควบคุม กํากับ สั่งการ ของผูบริหารจังหวัด 3) ขุดลอก เปดทางสิ่งกีดขวางทางน้ํารวมกับหนวยงาน เชน
มณฑลทหารบกท่ี 33 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม
ตํารวจ สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ปจจุบันพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงท่ีสําคัญไดรับการแกไขใหมี
ประสิทธิภาพการระบายน้ําดีข้ึน 4) ประชาสัมพันธ สื่อสารขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ พรอมแนะนํา
ชองทางการติดตอสื่อสารเม่ือเกิดภัย แผนดําเนินการในชวงตอไป ไดแก 1) ติดตามพยากรณอากาศอยาง
ใกลชิด ชี้แจงใหขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็วทันเวลา 2) เตรียมความพรอมกําลังพล เครื่องจักรยานพาหนะ
พรอมเม่ือสั่ง

ประธานในท่ีประชุม ขอบคุณทุกหนวยงานท่ีชวยแกปญหาเรื่องน้ํา การดูแลเรื่องน้ํา
เสียจากคนขายของลางจานลงในน้ํา เทศบาลตองออกกฎระเบียบใหมีบอดักไขมัน ถนนหนาศูนยวัฒนธรรม
มีคราบไขมันแข็งตัว  และท่ีพบถือเกาอ้ี ท่ีนอน โซฟา นําท้ิงลงในน้ํา ใหสํานักงานเจาทาภูมิภาค สํานักงาน
ท่ีดิน อําเภอ และทองถ่ิน ดูเรื่องสิ่งกีดขวางลําน้ําในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมดวย รวมท้ังในปลูกจิตสํานึก
ท่ีดีใหประชาชน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนพฤษภาคม 2560
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ร.อ.ภูรีวรรธน โชคเกิด) สถานการณโรค

ฤดูฝนจังหวัดเชียงใหม สถานการณไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหมรายอําเภอจํานวนผูปวย ท้ังหมด 201 ราย
/อัตราปวย...
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อัตราปวย เสียชีวิต 1 ราย ประเด็นขอความรวมมือ ชวงนี้ฝนตกมาก มีแหลงน้ําขังมาก พบปญหา ขยะ
ยางรถยนต กาบตนไม จัดทํา big cleaning day ทุก 2 เดือน สถานท่ีสําคัญท่ีขอความรวมมือจัดการแหลง
เพาะพันธุยุง โรงเรียน วัด สถานท่ีราชการ ขอใหผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธขอความรวมมือ
ชุมชนในการจัดการแหลงเพาะพันธุยุง โรคฤดูฝนอ่ืนๆ ท่ีพบมาก ชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560
ไดแก  โรคบอดบวม จํานวนผูปวย 4,291 ราย ไขหวัดใหญ จํานวนผูปวย 2,962 ราย ตาแดง จํานวน
ผูปวย 1,701 ราย  มือเทาปาก จํานวนผูปวย 373 ราย ไขเลือดออก จํานวนผูปวย 201 ราย ไขสมอง
อักเสบ จํานวนผูปวย 23 ราย มาลาเรีย จํานวนผูปวย 12 ราย และฉ่ีหนู จํานวนผูปวย 8 ราย สถานการณ
ผูปวยจากเห็ดพิษ จังหวัดเชียงใหม ป 2560 พบผูปวยจากการรับประทานเห็ดพิษ จํานวน 12 ราย
เสียชีวิต 1 ราย พบท่ีอําเภอไชยปราการ เสียชีวิต 1 ราย ฝาง และเวียงแหง เห็ดท่ีพบคือ เห็ดไขหาน
ประเด็นขอความรวมมือ ใหผูนําชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเวียงแหง ไชยปราการ เชียงดาว ฮอด จอมทอง
สะเมิง แมออน ฝาง แมอาย พราว แมแจม ฮอด ดอยเตา อมกอย กัลยาณิวัฒนา ประชาสัมพันธเตือน
ประชาชนใหระมัดระวังการเก็บเห็ดมารับประทานไมควรเก็บเห็ดใตตนสน เห็ดท่ีไมแนใจหรือไมเคย
รับประทาน การทดสอบดวยขาวสาร ชอนเงิน ไมสามารถใชไดกับเห็ดบางชนิด ไมมีเอกสารทางวิชาการ
รองรับ หากมีอาการพิษจากเห็ด (คลื่นใส อาเจียน เวียนศรีษะ) ใหลวงคอหรือดื่มไขขาว เพ่ือใหอาเจียน
ออกมาใหมากท่ีสุด รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุดและนําเห็ดท่ีรับประทานติดตัวไปดวย พรอมท้ังใหประวัติ
การรับประทานโดยละเอียด

ประธานในท่ีประชุม เรื่องไขเลือดออกอําเภอตองเขมแข็ง อยากใหชุมชนหรือ
บานเรือนดูแลตนเองดวย ฤดูฝนจะมีน้ําทวมขังตองระวังอยางใหมีแหลงเพาะพันธุยุง  เรื่องการบริโภคลาบดิบ
ใหอําเภอและสํานักงานสาธารณสุขรณรงคใหประชาชนไมควรรับประทานลาบดิบ เพราะเสี่ยงจากการเกิด
โรคหูดับ โดยเฉพาะงานบุญมักจะเห็นชาวบานนําลาบดิบมาจัดเลี้ยงผูรวมงาน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม
2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การดําเนินการ
รับเรื่องรองเรียนรองทุกขประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560
มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกชองทาง  จํานวน 213 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน
103 เรื่อง คิดเปนรอยละ 48 และอยูในระหวางการดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 110 เรื่อง คิดเปนรอยละ 52 การดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข หวงเดือน ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ใน
หวง 8 เดือนท่ีผานมา พบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่องรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 180 เรื่อง
ตอเดือน โดยประเภทเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป รองเรียน
หนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐและปญหาท่ีดินไมนับรวมประเภทการขอขอมูล ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย
ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 5,797 ราย โดยมี ผูมาใชบริการ
ชําระคาไฟฟา มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาน้ําประปา และชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต
งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ

/ประธานในท่ีประชุม...
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ประธานในท่ีประชุม เนนย้ําในเรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหา และการ
สื่อสารกับผูรอง ประชาชนอยากไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําจากเจาหนาท่ี  ดังนั้น ตองทําความเขาใจและ
อธิบายใหชัดเจน ในบางครั้งผูรองอาจแสดงอารมณท่ีไมเหมาะสม เจาหนาท่ีจะตองอดทนและระงับอารมณ
ตนเองใหได
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 รายงานสถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤษภาคม
2560

ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิลาวัลย จันทรนิภา)
การคาดการณปลูกขาวป 2559/60 รอบท่ี 2 พ้ืนท่ีปลูก 113,181 ไร  คาดการณเก็บเก่ียวขาวป 2559/60
รอบท่ี 2 76,624 ตัน ขาวนาปรังราคาท่ีเกษตรกรขายได  ความชื้นรอยละ 15 ตันละ 7,400 – 7,900 บาท
ความชื้นไมเกินรอยละ 30 ตันละ 6,000 – 6,400 บาท หอมแดงราคาท่ีเกษตรกรขายไดสดคละ
กิโลกรัม 10 – 12 บาท แหงคละกิโลกรัมละ 20 -24 บาท มัดจุกคละกิโลกรัมละ 25-35 บาท ขณะนี้
เก็บเก่ียวแลวรอยละ 90 ลิ้นจี่ ราคาท่ีเกษตรกรขายไดพันธุฮงฮวยกิโลกรัมละ 25-40 บาท พ้ืนท่ีปลูก
53,477 ไร ผลิต 25,348 ตัน ขณะนี้เก็บเก่ียวแลวประมาณรอยละ 57 งานธงฟา กาดมวนใจ สันลมจอย
เม่ือวันศุกรท่ี 28 เมษายน และวันศุกรท่ี 2,5 พฤษภาคม 2560 มีผูรวมงาน 200 คน มูลคาการจําหนาย
87,540 บาท ลดภาระคาครองชีพประชาขนไดรอยละ 20 ของมูลคา 17,510 บาท ประชาสัมพันธตลาด
นัดชุมชนคนเชียงใหมทุกวันจันทร - อังคาร ของสิ้นเดือน ธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน
รวมกับตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม ลดคาครองชีพรอยละ 15 - 20 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมดูเรื่องการประกัน
ราคาขาวโดยเฉพาะสันปาตอง 1 ท่ีราคาตกต่ํา และเรื่องราคาหอมแดง เสร็จแลวประมวลผลสรุปแจง
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหมเพ่ือประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนใหประชาชนไดรับทราบขอมูลท่ัวกัน
ตองมีมาตรการสรางความรับรูของประชาชนและนํามาตรการท่ีกระทรวงพาณิชยไดประชุมมาดําเนินการ
ฝากสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมวา อะไรท่ีเปนปญหาท่ีจะกระทบตอการออกจําหนายของสินคา
เรามีตารางสินคาอยูแลว ซึ่งสามารถประมาณตลาดกอนได อยางเชน ลําไยจะออกสูตลาดในปนี้ สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดตองวางแผนแลววา ประชารัฐจะชวยเทาไร จะเขาสูโรงงานแปรรูปเทาไร บทบาทของเกษตร
คือ ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดีในพ้ืนท่ีเทาเดิมใหมีผลผลิตมากข้ึน  บทบาทท่ี 2 จากสินคาไปสูตลาด
เปนบทบาทของพาณิชย  ซึ่งพาณิชยตองเชื่อมโยงการปฏิบัติกับเกษตร  อุตสาหกรรมแปรรูป  การคาดการณ
สินคา ราคาตลาด และการสรางความเขาใจของพ่ีนองเกษตรกร
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 การจัดระเบียบแรงงานตางดาวเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน

แรงงานจังหวัดเชียงใหม (นายมนูญ  แสงศรีจันทร) การจัดระเบียบแรงงาน
ตางดาวตาม Road Map ของ คสช. รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สํารวจและตรวจสอบ
จํานวนแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี (X-Ray) จัดตั้งศูนยบริการจุดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One-
Stop-Service OSS) จัดระเบียบท่ีพักอาศัยแรงงานตางดาว (Zoning) และการบังคับใชกฎหมาย การจัด
ระเบียบดานการทํางานของแรงงานตางดาว โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน
พฤษภาคม 2560 เขาเมืองโดยถูกตองและไดรับอนุญาตทํางาน 51,998 คน คนตางดาวชาติตางๆ จํานวน

/5,275 คน ...
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5,275 คน คนตางดาวชาติตาง ๆ ตาม BOI จํานวน 652 คน คนตางดาวนําเขาตามระบบ MOU จํานวน
874 คน คนตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 45,197 คน คนตางดาว 3 สัญชาติท่ีไดรับการผอน
ผันทํางาน จํานวน 42,210 คน บุคคลไรสถานะทางทะเบียน (ชนกลุมนอย) จํานวน 18,942 คน รวม
ท้ังสิ้น 113,150 คน การจัดระเบียบการคุมครองคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาว สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ใหความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานเชนเดียวกับแรงงานไทย
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม ใหความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคมแกคนตางดาวท่ีเขาเมือง
โดยถูกตอง และไดรับอนุญาตทํางาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม สงเสริมใหผูประกอบการ
พัฒนาฝมือใหแรงงานตางดาวเพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงาน การจัดระเบียบดานท่ีพักอาศัยแรงงานตางดาว
(Zoning) วัตถุประสงคเพ่ือสะดวกในการดูแลท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และความเปนระเบียบเรียบรอย
บริบทเชียงใหม การจัดระเบียบดานท่ีอยูอาศัยเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และมีความสันติสุข
ในชุมชนและในสถานประกอบการ ระหวางคนไทยกับคนตางดาว กรอบ 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และความ
ม่ันคง) Road Map ของเชียงใหมในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 ชุมชน นํารอง 1 แหง ชุมชน
ปาเปา และใกลเคียง สถานประกอบการ นํารอง 2 แหง บริษัท ว.ีพี.เอฟ. กรุป จํากัด 271/1 หมู 5 ตําบล
ริมเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม หางหุนสวนจํากัด มาสเตอรคลีนลอนดรี้ แอนด เซอรวิส 257 หมู
5 ตําบลริมเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขอหารือและประสานงาน รัฐบาลไมมีนโยบายเปดการ
จดทะเบียนใหม โดยใหใชการนําเขาแบบ MOU เทานั้น บังคับใชกฎหมายจริงจัง และเพ่ิมโทษรุนแรง
สงเสริมการใชชนกลุมนอยท่ีไรสถานะทางทะเบียนในไทย (ทํางานไดทุกประเภท/ออกใบอนุญาตไดตลอด/
ออกนอกพ้ืนท่ี อําเภอไดโดยไมตองขออนุญาต) ขอความรวมมือชวยสรางการรบัรู

ประชาสัมพันธโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพใหแกเจาหนาท่ีหนวยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม
และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ดานแรงงาน จํานวน 1 รุน
ระหวางวันท่ี 1 – 2 มิถุนายน 2560 ณ สวนสวรรค รีสอรท เชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม ใหนายอําเภอกํากับดูแลแรงงานเมียรนมา  เพ่ือจะได
ชวยกันปองกันการคามนุษย
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม

ไดมีหนังสือแจงเวียนสวนราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และอําเภอทุกอําเภอทราบ สําหรับสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสังกัดทราบดวย
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนท่ีสุด ท่ี ชม 0017.3/ว 62107 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัววา ระหวางท่ีประชาชนยังมิไดถวายพระปรมาภิไธย
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหเฉลิมพระปรมาภิไธยวา “สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” คําอาน สม-เด็ด-
พระ-เจา-อยู-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทฺระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน จึงขอเนนย้ําการกลาวถึง
พระปรมาภิไธยของพระองคทานใหถูกตอง
มติท่ีประชุม รับทราบ
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4.2 โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอภิวัฒน  ธีระวาสน) จังหวัดเชียงใหมไดจัดทํา

โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดจัดอบรมไปแลว จํานวน 2 รุน
โดยรุนท่ี 1 จัดอบรมเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ณ หองลีลาวดี  ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานพิธีเปดโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน”รุนท่ี
1 ท้ังนี้ ไดมอบหมายสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม เปนผูประสานการฝกอบรมคัดเลือก
กลุมเปาหมาย ผูนํากลุม ผูนําชุมชน องคกร บคุลากรท่ีมีทักษะสามารถถายทอดตอใหแกประชาชนได (ครู ก.)
จาก 24 อําเภอ อําเภอละ 10 คน รวม 240 คน (ยกเวน อําเภอเมืองเชียงใหม จะดําเนินการในรุนท่ี 2)
ผลดําเนินการอบรมฯ ไดจัดทําดอกไมจันทน จํานวนท้ังสิ้น 1,818 ดอก รุนท่ี 2 จัดอบรมเม่ือวันจันทรท่ี
29 พฤษภาคม 2560 ณ หองสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มีประชาชนรวมเปนจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทานเปนจํานวนมาก  ท้ังนี้ ขอขอบคุณสมาคม
สงเสริมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม  และสํานักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม ท่ีใหการสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้

รูปแบบดอกไมจันทนพระราชทานมีจํานวน 9 แบบ ไดแก ดอกดารารัตน
ดอกกุหลาบ  ดอกพุดตาน  ดอกลิลลี่  ดอกกลวยไม  ดอกชบาทิพย  ดอกชบาหนู  ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหม
ไดพิจารณาเลือกดอกดารารัตนในการจัดอบรมการจัดทําดอกไมจันทนพระราชทาน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 การใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart Office) จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม

ไดพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ( E-office) สูระบบงานบริหารสํานักงานอัจฉริยะ (Smart E-Office)
เพ่ือยกระดับการรับ-สงเอกสารระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานดานระบบสารบรรณ โดยระบบดังกลาวสามารถใชงานกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ อาทิ
แท็บเล็ตและเครื่องคอมพิวเตอรหนาจอสัมผัส เปนตน ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหมไดจัดอบรมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ระบบ E-office ของหนวยงาน จํานวน 2 รุน เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 และเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม
2556 ไปแลว จากการตรวจสอบขอมูลการใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (SMART OFFICE)
จังหวัดเชียงใหม พบวา มีหลายหนวยงานท่ีเขารับการอบรมไปแลวแตไมนําระบบดังกลาวไปใชงานท่ี
หนวยงาน หรือบางหนวยงานไมเปดใชงานเปนประจําทุกวัน ทําใหประสบปญหาไมไดรับหนังสือจาก
จังหวัดหรือหนวยงานเจาของเรื่องท่ีสงไป และประสบปญหาการรับหนังสือท่ีลาชาเนื่องจากไมเปดใชงาน
เปนประจําทุกวัน ดังนั้น เพ่ือเปนการยกระดับการรับ-สงหนังสือราชการระหวางหนวยงานภายในจังหวัด
เชียงใหมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือลดคาใชจายในการดําเนินงานดานระบบสารบรรณของ
หนวยงาน จังหวัดเชียงใหม  จึงขอใหหัวหนาสวนราชการทุกทานใหความสําคัญกับการใชงานระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (SMART OFFICE) จังหวัดเชียงใหม โดยขอใหมอบหมายเจาหนาท่ีเปดใชงานระบบดังกลาว
เปนประจําทุกวัน  และหากหนวยงานใดท่ีตองการ เพ่ิมเติม/แกไขรายชื่อผูใชงานใหติดตอท่ีสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม  กลุมงานอํานวยการ  โทรศัพทหมายเลข 0 5311 2708 สําหรับคูมือการใชงานดาวนโหลด
ไดท่ีเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th-> มุมราชการ->คลังเอกสาร->เอกสารท่ัวไป->คูมือ
การใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส SMART OFFICE ท้ังนี้  จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือซักซอมการใช
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart Office) จังหวัดเชียงใหม ไปยังสวนราชการแลว

/จังหวัดเชียงใหม...
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จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือซักซอมแนวทางการรับหนังสือราชการจากงาน
สารบรรณกลาง  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไปยังหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ใหมอบหมาย
เจาหนาท่ีธุรการของหนวยงานมารับหนังสือราชการท่ีงานสารบรรณกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
เปนประจําทุกวันๆ ละ 2 รอบ เพ่ือความรวดเร็วในการรับหนังสือเพ่ือเสนอเรื่องตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวน
ราชการ และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม
ใหประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2560

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส) จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน” เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ องคการบริหารสวนตําบลสบเปง อําเภอแมแตง
มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๕๗ หนวยงาน โดยนําเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับ
ผูดอยโอกาส  จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสรุปปญหา ดังนี้ ๑) เรื่องขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม เพ่ือกอสรางถนนจํานวน ๘ โครงการ สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม ไดชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยใหบรรจุโครงการในแผนพัฒนา
อําเภอและเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ และ ปร.๔ ปร.๕ เพ่ือเสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) โครงการซอมแซมสะพานบานปาขาวหลาม สํานักงานทาง
หลวงชนบทท่ี ๑๐ (เชียงใหม) แจงวากรมทางหลวงชนบทไมสามารถดําเนินการซอมแซมสะพานได
เนื่องจากสะพานบานปาขาวหลาม อยูในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง จึงใหอําเภอแมแตงประสานและบูรณาการหนวยงานในพ้ืนท่ีไดแก อบต.ก้ึดชาง
อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง จัดทําโครงการพรอมประมาณการ ปร.๔ ปร.๕ แลวรายงานจังหวัดทราบ
การดําเนินกิจกรรมครั้งตอไป ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนบานกาดวิทยาคม
อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม และกรณีพิเศษ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ องคการบริหารสวนตําบล
เมืองคอง  อําเภอเชียงดาว
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 ประชาสัมพันธกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) (นางสาวรุจิรา

ริมผดี) กิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ ประกอบดวย 1) ดอกดารารัตน ทําจากใจ ถวายพอหลวง
2) 99,999 ดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายอาลัย เริ่มเดือนสิงหาคม 2560 3) วันสิ่งแวดลอมโลกทํา โครงการ
ปลูกตนไมและหญาแฝกเทิดพระเกียรติฯ “หนึ่งตน ลดคารบอนฯ ปอนออกซิเจน” ในวันท่ี 5 มิถุนายน
2560 4) Farmer’s Market ตลาดผัก ผลไม และสินคาแปรรูปจากเกษตรกรบนท่ีสูงและเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม ณ บริเวณลานขางจุดจําหนายสินคาท่ีระลึก และบริเวณลานจอดรถ P1 อุทยานหลวง
ราชพฤกษ 5) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและสงเสริมการทองเท่ียว รวมออกกําลังกายในสวนสวยทุกเย็น
เวลา 16.00 - 18.00 น. และ “ชาวเชียงใหม - ลําพูน” เขาชมสวนทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 08.00-
18.00 น. โดยไมตองเสียคาบัตรบํารุงสวน เริ่มตั้งแตวันนี้ - 30 กันยายน 2560
มติท่ีประชุม รับทราบ

/4.6 กิจกรรมเชียงใหม...
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4.6 กิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค
กรรมการเชียงใหมสรางสรรค (นายมารติน  เฟนสก้ี สตาลลิ่ง) นําเสนอกิจกรรม

เชียงใหมสรางสรรค 1) เรื่องการจัดทําทําเนียบบริษัทไอที ซอฟแวร มีเดีย และ ออกแบบของเชียงใหม
ซึ่งเปนฉบับปรับปรุงครั้งแรก โดยใชระยะเวลากวาหกเดือนในการประสานเพ่ือรวบรวมขอมูลจากบริษัท
กวารอยแหงท่ีใหบริการดาน IT, Graphic and Product Design, Software and Application Development,
Digital Printing เปนตน โดยไดมีการเผยแพรทําเนียบนี้ครั้งแรกในงาน Northern Digital Expo ระหวาง
วันท่ี 5 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และผานกิจกรรมรวมถึง
งานประชุมตางๆ 2) เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 กระทรวงอุตสาหกรรมรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และหอการคาเยอรมัน-
ไทย จัดการประชุม “Industrie 4.0 in Thailand 4.0: German-Thai Partnership for the Industry of
Tomorrow” รวมหารือวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 ตามโรดแมปไทยแลนด
4.0 ตั้งเปาพัฒนาแพลตฟอรมอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย และความรวมมือระหวางไทย-เยอรมันในสาขา
สําคัญ เชน การยกระดับ SME และพัฒนาทักษะแรงงานสูอุตสาหกรรม 4.0 พัฒนานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 3) งานประชุม ChiangMai Connect by NTCC วันท่ี
16 พฤษภาคม 2560 งานนี้จัดโดยหอการคาเนเธอรแลนด - ไทย (NTCC) ซึ่งดําเนินการโดย Star work
รวมกับหอการคาตางประเทศของเรา ไดแก ออสเตรเลียอังกฤษเบลเยี่ยมลักเซมเบิรกแคนาดาเดนมารก
EABC ฝรั่งเศสเยอรมันไอรแลนดสิงคโปร แอฟริกาใต โดยมีเปาหมายเพ่ือเชื่อมตอกับเครือขายท่ีมีอยู
กลุมธุรกิจใหมท้ังในและตางประเทศจากอุตสาหกรรมตางๆ ท้ังจากภาคการทองเท่ียว การเกษตร อาหาร
การผลิต เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 ประชาสัมพันธนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม (นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน)

กําหนดพิธีเปดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม ในวันพุธท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานพิธี
สถานท่ีตั้งพิพิธภัณฑ เลขท่ี ๔๕๑ หมู ๒ ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี ๙ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๖

นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ประกอบดวย หองจัดแสดงท่ี ๑ สมัยกอนประวัติศาสตรในพ้ืนท่ีภาคเหนือ หองจัดแสดงท่ี ๒ เริ่มตนสมัย
ประวัติศาสตรลานนา สวนจัดแสดงท่ี ๓ ราชวงศมังรายสมัยอาณาจักรลานนา สวนจัดแสดงท่ี ๔ ลานนา
ภายใตการปกครองของพมา สวนจัดแสดงท่ี ๕ ลานนาสมัยรัตนโกสินทร สวนจัดแสดงท่ี 6 ลานนาสมัย
รัตนโกสินทร สวนจัดแสดงท่ี ๗ พุทธศาสนาในลานนา สวนจัดแสดงท่ี ๘ คติความเชื่อในอาณาจักรลานนา
หองจัดแสดงท่ี 9 คติความเชื่อทางพุทธศาสนา สวนจัดแสดง ๑๐ พัฒนาการพระพุทธรูปลานนา สวนจัด
แสดง ๑๑ พระแสนแซว สวนจัดแสดง ๑๒ พระพิมพลานนา สวนจัดแสดง ๑๓ เครื่องสักการะใน
พระพุทธศาสนา สวนจัดแสดง ๑๔ โบราณวัตถุท่ีพบในอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

/4.8 รางวัลพระราชทาน ...
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4.8 รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ) ดวยกรมการศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม  โดยคณะกรรมการฝายคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ไดดําเนินการ
คัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ ประเภท เรียบรอย
แลว  โดยจังหวัดเชียงใหม  พระครูปลัดวรกร  เขมปญโญ  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแกว อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม   ไดรับการคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเภทการศึกษาสงเคราะห สาขาการศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และไดเขารับ
พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห
สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลก ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันเสารท่ี
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พลับพลาพิธีอาคารอินดอรสเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลา
กีฬาสถาน  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธงานวิถีถ่ิน วิถีไทยภาคเหนือ ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดข้ึนระหวาง
วันท่ี ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมในงานประกอบดวย การแสดงผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีเปนของดีจาก ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ รวมพลังกันจัดงานข้ึนครั้งนี้
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
1) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ประชาสัมพันธการ

จัดงาน Lanna Expro 2017 ระหวางวันท่ี 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  กําหนดธีมงาน ตามรอยพอวิถีพอเพียง

ประธานในท่ีประชุม ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมนําขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การจัดงานของ Lanna Expro 2016 ท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินแนะนํา มาเปนแนวทางปฏิบัติในปนี้
และใหเชิญรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมากร มาเปนประธานเปดงาน

2) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ) ประชาสัมพันธการ
รับจองตนกลาดอกดาวเรือง ราคาตนละ 10 บาท  เพาะปลูกโดยชาวบานในอําเภอกัลยาณิวัฒนา เพ่ือเปน
สงเสริมการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี สนใจสั่งจองไดท่ีนายอําเภอกัลยาณิวัฒนา หมายเลข
โทรศัพท 08 5484 7879

ประธานในท่ีประชุม จังหวัดเชียงใหมควรมียุทธศาสตรปลูกดอกไม เพ่ือ
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา  เนื่องจากมีฐานะยากจน จากท่ีสังเกตเห็นบริเวณ
ตลาดขายตนไมคําเท่ียง  ตนไมสวนใหญนําสงมาจากจังหวัดเลย หากจังหวัดเชียงใหมจะสงเสริมการปลูก
ดอกไมและตนไมแลวนําสงขายตลาดตนไมคําเท่ียงก็นาจะได

/3) ประธานในท่ีประชุม...
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3) ประธานในท่ีประชุม เชิญชวนสวนราชการรวมเปนเจาภาพจัดพิมพหนังสือ
พระมหากษัตริยยอดกตัญู จัดพิมพโดย มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ  เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ
ในราคาเลมละ 20 บาท โดยมูลนิธิฯ จะนํารายไดภายหลังหักคาใชจายไปสมทบในกองทุน “นอมเกลาฯ

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” สําหรับหนังสือจะมอบใหกับประชาชนท่ีมารวมงานในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4) ประธานในท่ีประชุม การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ประสานกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับรูปแบบการจัดพิธี

5) ผูแทนมหาวิทยาลัยพายัพ (นางญาณิศา จันทรเส็ง) ประชาสัมพันธการ
ประชุมสหกิจศึกษาโลก ครั้งท่ี 20 (20th WACE World Conference) ระหวางวันท่ี 4-8 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม โดยมหาวิทยาลัยพายัพไดรับเกียรติเปนเจาภาพการจัดประชุมดังกลาว

6) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
(นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร) ประชาสัมพันธการจัดงานและกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก ในวันท่ี 26
มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
ประชุมเลิกเวลา 12.30 น.

วัลยา สิปปพันธ บนัทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

วิราชินี คําชมภู ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

ภาวะเศรษฐกิจไทย ภาคเหนอื และเชยีงใหม

นายนันทวัฒน สังขหลอ

ผูอํานวยการ สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

29 มิถุนายน 2560

2/6

 เศรษฐกิจและการเงินโลก
 ภาวะเศรษฐกิจไทย และภาคเหนือ
 เศรษฐกิจเชียงใหม

ประเด็นนําเสนอ
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Geo
Risk

• เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง นําโดยเศรษฐกิจประเทศกลุม G3
ขยายตัวดีกวาคาด และมีแรงสงในระยะตอไป

• ความตึงเคลียดในคาบสมุทรเกาหลี เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีกคร้ัง
เมื่อวันท่ี 14 พ.ค. 60

• กาตารถูกปดลอมจากประเทศรอบขาง ซ่ึงอางวาใหความชวยเหลือ
แกกลุมกอการราย

• ความเสี่ยงจากนโยบายเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ

เศรษฐกิจและการเงินโลก:
“ทิศทางการขยายตัวชัดเจนขึน้ แตยังมีความเสี่ยง”

• ธนาคารกลางสวนใหญไมเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
ยกเวน FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวันท่ี 14 มิ.ย. 60

3/6

4/39

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย เดือนพฤษภาคม 60
“ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน”

การสงออกขยายตัวดีในหลายหมวดสินคา

การทองเท่ียวเติบโตดี

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดี จากหมวดบริการเปนสําคัญ

การใชจายภาครัฐชะลอลงตอเนื่อง ตามรายจายลงทุน

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กนอยตามการลงทุนภาคกอสราง

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย หมายเหตุ: กําหนดเผยแพรแถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยเดือน พ.ค.60 ในวันที่ 30 มิ.ย.60 4/6

อัตราเงินเฟอทั่วไปชะลอลงตามราคาอาหารสด สวนอัตราการวางงานทรงตัว
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ภาพรวมเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 60
“หลายภาคเศรษฐกจิปรับดีขึ้นจากเดือนกอน”

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

การสงออกปรับดขีึ้น
จากสนิคาอิเลก็ทรอนกิสเพิ่มข้ึน

การสงออกชายแดนหดตัวนอยลง

การใชจายภาคเอกชนดีขึ้นแตไมทั่วถึง
เพิ่มข้ึนในหมวดยานยนต

แตยอดขายสนิคาในชีวิตประจําวันยังทรงตัว

การใชจายภาครัฐปรับดีขึ้นบาง
แตนอยกวาคาด หมวดเงนิอดุหนุนลด

ขณะที่งบกลุมจังหวัดเบกิจายนอย

การทองเที่ยวโดยรวมทรงตัว
จํานวนนกัทองเที่ยวจีนยังขยายตัวได

เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
- อัตราเงินเฟอท่ัวไปปรับลดลง จากราคาผักผลไม เนื้อสัตว ขาวและแปง
- อัตราการวางงานแมปรับเพิ่มข้ึนเล็กนอย แตยังอยูในระดับต่ํา

5/6

การลงทุนภาคเอกชนปรบัดขีึ้น
จากยอดจดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชย

และการนําเขาเครื่องจักร

รายไดเกษตรชะลอลง
เขาสูปลายฤดูเกบ็เกี่ยวขาวนาปรัง
ราคาผลผลติเกษตรสวนใหญยังไมดี

หมายเหตุ: กําหนดเผยแพรแถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 60 ในวันที่ 30 มิ.ย.60

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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การใชจายภาคเอกชน ดีขึ้นในหมวดยานยนต จากกําลัง
ซ้ือผูมีรายไดประจําและภาคธุรกิจ สวนสินคาที่ใชใน
ชีวิตประจําวันยังไมดีนัก
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จํานวนนักทองเที่ยวนักทองเที่ยวตางชาตผิาน ตม.
จํานวนเที่ยวบินตรงสูทาอากาศยานเชียงใหม
จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน
Vat-โรงแรมและภตัตาคาร

ภาคทองเที่ยวชะลอลงบาง โดยจํานวนนักทองเที่ยวจีน
ขยายตัวได แตชาติอ่ืนชะลอลง

การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว เครื่องชีนํ้าคือพ้ืนที่ไดรับ
อนุญาตกอสรางขยายตัวได แตภาวะอสังหาริมทรัพยยัง
ซบเซา จํานวนอนุมัติสินเชื่อยังคงอยูในระดับต่ํา

การลงทุนภาครัฐปรบัดีขึ้นบาง แตนอยกวาคาด
การเบิกจายระบบถนนแผวลง ขณะที่โครงการกลุม
จังหวัดอยูระหวางการจัดซ้ือจัดจาง

6/6

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนมิถุนายน
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียน  เพ่ือ
ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รายงานภาวะการคลัง

1.1 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน
1,150.53 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 61.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.60

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เดือนพฤษภาคม 2560

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) รอยละ

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 972.33 84.51
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 133.07 11.57
สวนราชการอ่ืน 43.07 3.74
ดานศุลกากร 1.38 0.12
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 0.68 0.06

รวม 1,150.53 100.00

/ผลการจัดเก็บรายได...
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ผลการจัดเก็บรายได+ ณ เดือนพฤษภาคม 2560 
- สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 972.33 ล+านบาท สูงกว�าเดือนเดียวกันของป6ท่ีแล+ว (พฤษภาคม 

2559 = 869.81 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ 11.79  
 - สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 133.07 ล+านบาท สูงกว�าเดือนเดียวกันของป6ท่ีแล+ว 
(พฤษภาคม 2559 = 122.14 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ 8.95  
 - ส�วนราชการอ่ืน มีรายได+จัดเก็บ 43.07 ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป6ท่ีแล+ว (พฤษภาคม 2559 = 
92.03 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ -53.20  
 - ด�านศุลกากร ท�าอากาศยานเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 1.38 ล+านบาท สูงกว�าเดือนเดียวกันของป6ท่ีแล+ว 
(พฤษภาคม 2559 = 0.73 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ 89.04  
 - ธนารักษAพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 0.68 ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป6ท่ีแล+ว (พฤษภาคม 
2559 = 4.76 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ -85.71  

2. ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 
  2.1 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช+จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 
       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช+จ�ายงบประมาณรายจ�าย

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดเปHาหมายการเบิกจ�ายรายจ�ายภาพรวม 
ไม�น+อยกว�าร+อยละ 96 และรายจ�ายลงทุนไม�น+อยกว�าร+อยละ 87 และกําหนดเปHาหมายการเบิกจ�ายเป7นราย  ไตรมาส ดังนี ้

งบรายจ�าย ป6งบประมาณ 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 
 ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 

หน�วย : ล+านบาท 

    

งบรายจ�าย งบประมาณ  
ท่ีได+รับ 

เบิกจ�าย เบิกจ�าย
ร+อยละ 

เปHาหมาย  
ไตรมาสท่ี 3 

ร+อยละ 

สูงกว�า
เปHาหมาย 
ร+อยละ 

คงเหลือ ลําดับ
ประเทศ 

 ภาพรวม 29,807.03 22,990.32 77.13 73.00 4.13 6,816.71 8 

 งบประจํา 20,915.21 16,764.22 80.15 76.00   4,150.99   

 งบลงทุน 8,891.82 6,226.10 70.02 63.00 7.02 2,665.72 17 
 

 เงินกันไว+เบิกเหลื่อมป6 3,394.89 2,732.27 80.48     662.62   

/ สําหรับผลการ  ... 
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     สําหรับผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคAการมหาชน 
รายหน�วยงาน ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 เรียงลําดับตามผลการเบิกจ�ายจากมากไปน+อย มีดังนี้ 

29 สํานักงานศลุกากร...

3
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63 โรงเรยีน...

4
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100 สํานักงาน...

5
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136 ศนูย์วจิัย...

6
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3. หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบั ติ  ประจําเดือน มิถุนายน 2560 จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้  
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0416.3/ ว177 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560  เรื่อง การตรวจสอบ 
       ฐานข+อมูลบุคลากรภาครัฐ 
  ตามท่ีกรมบัญชีกลางได+กําหนดให+ผู+มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีหน+าท่ีรายงานข+อมูลเก่ียวกับ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว ต�อส�วนราชการต+นสังกัดภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต�วันบรรจุเข+ารับราชการ 
หรือวันท่ีข+อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และให+นายทะเบียนของส�วนราชการ (นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียน 
บําเหน็จบํานาญ) ตรวจสอบความถูกต+องของข+อมูล พร+อมท้ังบันทึกข+อมูลดังกล�าวภายใน 15 วันทําการนับจาก
วันท่ีได+รับข+อมูลท่ีถูกต+องครบถ+วน  
  เพ่ือให+ฐานข+อมูลบุคลากรภาครัฐมีข+อมูลท่ีถูกต+อง ครบถ+วน และเป7นปLจจุบัน สามารถนําข+อมูล
ไปใช+ในการปรับปรุงระบบการเบิกจ�ายตรง และพัฒนาสิทธิประโยชนAให+แก�ผู+มีสิทธิ (ข+าราชการ ลูกจ+างประจํา ผู+รับ
เบี้ยหวัดบํานาญ) และบุคคลในครอบครัว ขอให+ส�วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 

 
1. ประชาสัมพันธA... 
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 1. ประชาสัมพันธAให+ผู+มีสิทธิตรวจสอบข+อมูลตนเอง และบุคคลในครอบครัว ผ�านทาง Website 
http://pws.cgd.to.th/EFiling/   
             1.1 ผู+มีสิทธิสามารถแก+ไขท่ีอยู�ให+เป7นปLจจุบันได+  สําหรับข+อมูลอ่ืนๆ ให+ผู+มีสิทธิพิมพAแบบ 7127 พร+อม
หลักฐานท่ีเก่ียวข+อง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต+อง แจ+งนายทะเบียนให+ทําการปรับปรุงแก+ไข ภายในวันท่ี 
30 มิถุนายน 2560 
             1.2 นายทะเบียนของส�วนราชการ ดําเนินการดังนี้ 
                  1.2.1 ตรวจสอบความถูกต+องของข+อมูลท่ีผู+มีสิทธิยื่นเพ่ือบันทึกข+อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน
ฐานข+อมูลบุคลากรภาครัฐ 
                  1.2.2 ตรวจสอบข+อมูลของผู+มีสิทธิในสังกัดให+ถูกต+อง ครบถ+วน และเป7นปLจจุบัน ภายในวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2560 เช�น การบันทึกคําสั่งลาออก ไล�ออก ปลดออก พักราชการไว+ก�อน การโอนย+ายหน�วยเบิกใหม� 
การจดทะเบียนหย�า หรือการบันทึกเลขบัตรประชาชนไม�ถูกต+อง เป7นต+น 
 สามารถดาวนAโหลด คู�มือการใช+งานได+ท่ี Website http://pws.cgd.go.th /EFiling/ หวัข+อ 
information     

 
 
 

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

3.3.1 งบพัฒนาจังหวัด
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3.3.2 งบกลุมจังหวัด

รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หลังโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ) งบประมาณทั้งสิ้น 311,275,700 บาท

รายจายงบลงทุน (งบลงทุน)
249,426,800 บาท

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
56,848,900 บาท

รายจายอ่ืนๆ
5,000,000 บาท

เบิกจาย
110,153,473.74 บาท

(44.16%)

เบิกจาย
34,807,007.28 บาท

(61.23%)

เบิกจาย
2,748,786.42 บาท

(54.98%)

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
56,848,900 บาท

เบิกจายรวมท้ังหมด 147,709,269.44 บาท (47.45%)

ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 26 พ.ค. 60
35,914,624.82 บาท คิดเปน 11.54%

(ลําดับที่ 18)

ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 23 มิ.ย. 60
147,709,269.44 บาท คิดเปน 47.45%

(ลําดับที่ 4)

ผลการเบิกจายเพิ่มข้ึน
111,794,644.62 บาท

คิดเปน 35.91%

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกรกฎาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

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

49



3.5 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ

ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

นางสาวหนึ่งหทัย ตนัตพิลบัทอง
ผูอํานวยการศูนยปฏบิัตกิารฝนหลวงภาคเหนือ

หนวยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

หนวยฯ จ.เชยีงใหม

ฐานฯ จ.พิษณุโลก



หนวยฯ จ.ตาก 

สถานีเรดารฝนหลวงอมกอย

รับผิดชอบ
พ้ืนที่การเกษตร:
แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน
พ้ืนที่ลุมรับน้ําเขื่อน:
ภูมิพล แมกวงอุดมธารา แมงัดสมบูรณชล
กิ่วลม กิ่วคอหมา
(8 จังหวัด 5 เขื่อน)

รับผิดชอบ
พ้ืนที่การเกษตร:
อุตรดิตถ สุโขทัย พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร ตาก
พ้ืนที่ลุมรับน้ําเขื่อน:
สิริกิต์ิ แควนอยบํารุงแดน
(7 จังหวัด 2 เขื่อน)

รับผิดชอบ
สนับสนุนสารฝนหลวง
ใหแกหนวยปฏิบัติการฝนหลวง

CASA 2 ลํา

(ต้ังแต 3 มี.ค. 60)

(หนวยฯ 3 มี.ค. – 31 พ.ค. 60)
(ฐานฯ ต้ังแต 1 มิ.ย. 60)

(ฐานฯ 3 มี.ค. – 31 พ.ค. 60)
(หนวยฯ ต้ังแต 1 มิ.ย. 60)

รถตรวจอากาศฝนหลวง
อ.รองกวาง จ.แพร

HELICOPTER 1 ลํา



CARAVAN 3 ลํา

CARAVAN 3 ลํา

CN 1 ลํา

50



สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวง 1 ตุลาคม 2559 – 22 มิถุนายน 2560
ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

หนวยปฏิบัตกิารฝนหลวง จ.เชียงใหม (1 - 22 มิ.ย. 60)
วันปฏิบัติการ/วันฝนตก เท่ียวบิน ช่ัวโมงบิน สารฝนหลวง/AgI
12/12 (รอยละ100) 86 114:50 78.9 ตัน / - นัด
พืน้ที่ไดรบั
ประโยชน

เชียงใหม (ดอยสะเก็ด พราว  เชียงดาว แมแตง แมแจม
จอมทอง ฮอด ดอยหลอ แมวาง สันปาตอง สะเมิง)

ลําปาง (แมเมาะ)
ลําพูน (เวียงหนองลอง)
นาน (นานอย นาหม่ืน เมืองนาน)
แมฮองสอน (เมืองแมฮองสอน)

พืน้ที่ลุมรับน้ํา
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิต์ิ
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล
เขื่อนแมกวงอุดมธารา
อางเก็บนํ้าหวยจองจาย
อางเก็บนํ้าหวยอัสดง
อางเก็บนํ้าหวยสายแล
อางเก็บนํ้าหวยใกลรุง
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หนวยปฏิบัตกิารฝนหลวง จ.ตาก (1 - 22 มิ.ย. 60)
วันปฏิบัติการ/วันฝนตก เท่ียวบิน ช่ัวโมงบิน สารฝนหลวง/AgI
11/11 (รอยละ 100) 52 84:50 42.4 ตัน / - นัด
พืน้ที่ไดรบั
ประโยชน

เชียงใหม (อมกอย)
ลําพูน (ล้ี)
ตาก (สามเงา แมระมาด)
ลําปาง (แมพริก เถิน)

พืน้ที่ลุมรับน้ํา
เขื่อนภูมิพล

ตัวอยางรูปภาพบริเวณปฏิบัติการฝนหลวง

พืน้ที่ลุมรับน้ําเข่ือนภูมิพล
อ.แมแจม จ.เชียงใหม 4 มิ.ย. 60

พืน้ที่ลุมรับน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา
ทิศเหนอื อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 7 มิ.ย. 60

เข่ือนแมงดัสมบูรณชล
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 9 มิ.ย. 60

เข่ือนภูมิพล จ.ตาก 7 มิ.ย. 60

พืน้ที่ลุมรับน้ําเข่ือนภูมิพล ทศิตะวันออกเฉียงเหนอื
อ.อมกอย จ.เชียงใหม 14 มิ.ย. 60

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

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

สถานการณ์โรคสําคญั
โดย ร้อยเอกภรีูวรรธน์  โชคเกิด

ตําแหนง่ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่
29 มิถนุายน 2560

โรคไขเ้ลือดออก
• จาํนวนผู้ป่วยปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559 และmedian 5 ปี

ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median(3,315) 25 23 7 25 109 277 614 826 818 303 215 73

2559(4,755) 81 28 42 61 109 277 1,074 1,624 868 303 215 73
2560(476) 46 29 38 45 160 158

ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิ.ย. 60

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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27/06/60

1

โรคไขเ้ลือดออก
• จาํนวนผู้ป่วยปี 2560 รายสัปดาห์

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

name sum wk1 wk2 wk3 wk4 wk5 wk6 wk7 wk8 wk9 wk10 wk11 wk12 wk13 wk14 wk15 wk16 wk17 wk18 wk19 wk20 wk21 wk22 wk23 wk24 wk25

รวม 476 11 9 15 9 5 7 7 10 5 9 8 14 4 4 9 13 18 21 23 30 61 49 65 52 18

ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิ.ย. 60

1 ปี 2560
1 แม่ฮ่องสอน 100 ราย อัตราป่วย 38.32 ต่อแสน ปชก.
2 น่าน 139 ราย อัตราป่วย 29.03 ต่อแสน ปชก.
3 เชียงใหม่ 435 ราย อัตราป่วย 25.54 ต่อแสน ปชก.
4 เชียงราย 157 ราย อัตราป่วย 12.63 ต่อแสน ปชก.
5 ลาํพูน 45 ราย อัตราป่วย 11.09 ต่อแสน ปชก.

สถานการณ์ไข้เลอืดออกประเทศไทย  ปี 2560
1 สงขลา 2,241 ราย อัตราป่วย 159.40 ต่อแสน ปชก.
2 พัทลุง 719 ราย อัตราป่วย 137.85 ต่อแสน ปชก.
3 ปัตตานี 737 ราย อัตราป่วย 106.80 ต่อแสน ปชก.
4 นราธิวาส 660 ราย อัตราป่วย 84.73 ต่อแสน ปชก.
5 นครศรีธรรมราช 1,249 ราย  อัตราป่วย 80.73 ต่อแสน ปชก.
19 เชียงใหม่ 435 ราย           อัตราป่วย 25.54 ต่อแสน ปชก.

20 มิ.ย. 2560 สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
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2
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อัตราตอ่แสน

อตัราป่วยไขเ้ลือดออก รายอาํเภอ จ.เชียงใหม่
• 476 ราย อัตราป่วย 25.46
• เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.23

ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิ.ย. 60

เมือง แมอ่าย
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3

ประเดน็ขอความร่วมมอื
•

ยางรถยนต์ กาบต้นไม้ ควรทาํ big cleaning day
ทกุ 2 เดือน

•
:

• ขอให้ผู้นําชุมชน กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือชุมชนในการจัดการแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

โรคมือเท้าปาก

57



27/06/60

4

โรคมือ เทา้ ปาก
• จาํนวนผู้ป่วยปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559 และ median 5 ปี

ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิ.ย. 60
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํา
นว

น(
คน

)

Median 2559 2560

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median(1,750) 81 52 58 51 87 165 270 268 266 193 171 88
2559(3,566) 95 114 130 78 87 454 1,024 692 434 232 149 77
2560(657) 103 99 82 56 118 199

อตัราป่วยโรคมือ เทา้ ปาก รายอาํเภอ จ.เชียงใหม่
• 657 ราย อัตราป่วย 39.14

ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิ.ย. 60
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อัตราตอ่แสน
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โรคมือ เทา้ ปาก
• เปรียบเทียบกลุ่มอายุ

ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิ.ย. 60

เหตุการณ์ระบาดโรคมือเท้าปาก

- .หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
- 9 ราย ชาย 8 หญิง 1 อายุระหว่าง 9 ด. – 4 ปี
- 12 มิ.ย. 60 รายสุดท้าย 14 มิ.ย 60
-
- .มหาราช 4 ราย
- จนท. รพ.

ร่วมกัน  และเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่
- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัส EV71 และ A16

เหตุการณท่ี 1
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เหตุการณ์ระบาดโรคมือเท้าปาก

- .สันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
- 2 ราย ชาย 1 หญิง 1 ราย อายุระหว่าง 3-4 ปี
- 12 มิ.ย. 60 รายสุดท้าย 20 มิ.ย. 60
- ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ มีตุ่มใสในปาก บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ทานอาหารได้น้อย
- .ดอยหล่อ 1 ราย และคลินิกเอกชน 1 ราย
- จนท.

23 มิ.ย. 60 และเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยรายใหม่

- ไม่ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เหตุการณท่ี 2

ประเดน็ขอความร่วมมอื
• โรคมือ เท้า ปาก ส่วนใหญ่พบการระบาดในศูนย์เดก็เล็ก จึงขอ

• ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองให้สังเกตเดก็ หากมีอาการสงสัย เช่น มี

ชัก ให้รีบไปพบแพทย์
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3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแตละ

ประเภท

ผลการดาํเนินการ

ยุติเรื่อง กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง

รอยละ

1. เร่ืองเดือดรอนท่ัวไป 72 12 17 60 83
2. แจงเบาะแสการกระทําความผิด 14 1 7 13 93
3. รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ 48 8 17 40 83
4. ขอความชวยเหลือ 6 3 50 3 50
5. ปญหาท่ีดิน 16 5 31 11 69
6. ปญหาหน้ี 2 1 50 1 50

7.
ขอขอมูล, ขอคําปรึกษา
ดานกฎหมาย และอื่นๆ

70 63 90 7 10

รวม 228 93 41 135 59
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การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข หวงเดือน ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 ของศูนยดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม ในหวง ๙ เดือน ท่ีผานมาพบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเร่ืองรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 185 เร่ืองตอเดือน
โดยประเภทเร่ืองรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก  ไดแก เร่ืองเดือดรอนท่ัวไป, รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ
และปญหาท่ีดิน (ไมนับรวมประเภทการขอขอมูล, ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย)

เดือน/ป จํานวนเร่ือง เพิ่ม/ลด
ผลการดําเนินการ

ยุติเร่ืองแลว
อยูในระหวางการ

ดําเนินการ
ตุลาคม 2559 193 180 9
พฤศจิกายน 2559 174 -19 151 23
ธันวาคม 2559 189 +15 147 42
มกราคม 2560 137 -52 97 40
กุมภาพันธ 2560 174 +37 102 72
มีนาคม 2560 248 +74 108 130
เมษายน 2560 111 -137 56 55
พฤษภาคม 2560 213 +102 103 110
มิถุนายน 2560 228 +15 93 135

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแตละ

ประเภท

ผลการดาํเนินงาน
ยุติเรื่องแลว กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวน
เรื่อง

รอยละ

1. เรื่องเดือดรอนทั่วไป 1,301 1,298 100% 3 -
2. แจงแบะแสกระทําผิด 505 503 100% 2 -
3. รองเรียนปญหาที่ดิน 353 352 100% 1 -
4. รองเรียนหนวยงาน/ เจาหนาทีร่ัฐ 937 930 99% 7 1%
5. ขอความชวยเหลือ 1,601 1,596 100% 5 -

6. เรื่องทั่วไป ขอขอมูล ปรกึษา 174 174 100% - -

7. หน้ี 140 140 100% - -

รวม 5,011 4,994 99.66% 17 0.34%

(ขอมูล ณ วันที่ 2๓ มิถุนายน 2560)
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ลําดบัที่ หนวยงานที่มีเรือ่งรองเรียนฯ คงคาง
จํานวน

เรื่องคงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป
6 เ ดือน –

1 ป
3-6
เดือน

1-3
เดือน

1. ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -

2. อําเภอเมืองเชียงใหม 5 2 3 - -

3. อําเภอเชียงดาว 1 1 - - -

4. อําเภอแมออน 1 1 - - -

5. อําเภอแมอาย 1 1 - - -

6. อําเภอฮอด 1 - 1 - -

7.
สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม

4 2 2 - -

8. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -

9. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 1 - 1 - -

10. การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -

รวม 17 10 7 - -

(ขอมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560)

ลําดบั รายการงานบริการ จํานวนผูมาใชบรกิาร (ราย)

๑. ชําระคาไฟฟา 3,070
๒. ชําระคานํ้าประปา 2,809
๓. ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต 1,547
๔. รับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ 90
๕. งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย 529

รวม 8,045

ในเดือนมิถุนายน 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน ๘,๐๔๕ ราย โดยมีผูมาใชบริการ
ชําระคาไฟฟามากที่สุด รองลงมา ไดแก ชําระคาน้ําประปา และชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต งานสงเสริมธุรกิจ
ประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.9 รายงานสถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

สถานการณสินคาเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

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

หอมหัวใหญ
ราคาที่เกษตรกรขายได บาท/กก.

รายการขอมลู ป 2560 ป 2559 ป 2558

ราคาท่ีเกษตรกรขายได
- เบอร 0-1
- เบอร 2
- เบอร 3
- เบอร 4

15.00
10.00
7.00
5.00

7.34
7.33
5.53

-

7.50
7.50
4.38

-
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หอมหัวใหญ

คุณภาพของหอม หัวใหญ ในช ว ง เ ดือน มิ ถุ นายน 2560
เปนผลผลิตหอมใหญในหองเย็น ราคาขายปลีก เบอร 0-1 19 บาท/กก.
เบอร2 16 บาท/กก. เบอร3 12 บาท/กก. และเบอร4 8 บาท/กก.

หอม หั ว ใหญ ในห อ ง เ ย็ น เ ริ่ ม มี ก า ร เ น า เ สี ย และมี ใ บ ง อก
ทําใหผูประกอบการท่ีจําหนายหอมในหองเย็นเรงจําหนายผลิตเกากอน
ผลผลิตใหมจะออกสูตลาด
หมายเหตุ ขณะน้ีหอมหัวใหญในหองเย็นใกลหมดแลว

สถานการณการคา

ลิ้นจี่
ราคาท่ีเกษตรกรขายได บาท/กก.

รายการขอมลู ป 2560 ป 2559 ป 2558
ราคาท่ีเกษตรกรขายได
- พันธุฮงฮวย

เบอร AA
เบอร A
เบอร B
เบอร C

- ราคาขายปลีก
- พันธุจักรพรรด์ิ

เบอร A - AA
เบอร B
เบอร C

25 - 28
25 - 28
25 - 28
15 - 18
35 - 40

30 - 35
20 - 25
10 – 15

22.25
18.42
15.08
11.80

58.33
48.33
30.00

18.75
15.31
12.31
10.00

30.68
25.73
18.48
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ลําไยในฤดู
ราคาท่ีเกษตรกรขายได บาท/กก.

รายการขอมลู ป 2560 ป 2559 ป 2558
ราคาท่ีเกษตรกรขายได

เบอร AA
เบอร A
เบอร B
เบอร C

30 - 35
30 - 35
20 - 25
10 – 15

38
33.06
24.19
20.88

23.70
20.65
16.80

-

ธงฟา

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมจัดธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน
รวมกับตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม ( ลดคาครองชีพ 15% - 20% ) ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม ทุกวันจันทร - อังคาร ของสิ้นเดือน

ตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.10 พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นางเยาวภา  พิบูลยผล  จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม
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2

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคุกไมเกนิ 6 เดอืน

หรือปรับไมเกิน
100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ
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3

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม

-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม

-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคุกไมเกนิ 6 เดอืน

หรือปรับไมเกิน
100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคุกไมเกนิ 6 เดอืน

หรือปรับไมเกิน
100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุตัง้แต 1-3ป

หรือปรับตัง้แต 20,000
ถึง60,000บาท
หรือทัง้จําทั้งปรับ

-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุตัง้แต 1-3ป

หรือปรับตัง้แต 20,000
ถึง60,000บาท
หรือทัง้จําทั้งปรับ

-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุตัง้แต 1-3ป
หรือปรับตัง้แต 200,000
ถึง600,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุตัง้แต 1-3ป
หรือปรับตัง้แต 200,000
ถึง600,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ
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4

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุไมเกนิ1ป หรือ

ปรับไมเกิน20,000บาท
ตอคนตางดาวที่จาง

หนึง่คน หรือทั้งจาํทัง้ปรับ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุไมเกนิ1ป หรือ

ปรับไมเกิน20,000บาท
ตอคนตางดาวที่จาง

หนึง่คน หรือทั้งจาํทัง้ปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ1ป หรือ

ปรับไมเกิน200,000บาท
ตอคนตางดาวที่จาง

หนึง่คน หรือทั้งจาํทัง้ปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ1ป หรือ

ปรับไมเกิน200,000บาท
ตอคนตางดาวที่จาง

หนึง่คน หรือทั้งจาํทัง้ปรับ

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุไมเกนิ6 เดือนหรือ
ปรับไมเกนิ 20,000บาท

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน100,000บาท
ตอคนตางดาวที่เรียกรับ

หนึง่คน หรือทั้งจาํทัง้ปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน100,000บาท
ตอคนตางดาวที่เรียกรับ

หนึง่คน หรือทั้งจาํทัง้ปรับ

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ
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27/06/60

5

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับไมเกนิ 20,000บาท
อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม

ปรับไมเกนิ 20,000บาท
อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม

ปรับไมเกนิ
100,000บาท

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

100,000บาท

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

10,000บาท
ตอคนตางดาวที่จางหนึ่งคน

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

10,000บาท
ตอคนตางดาวที่จางหนึ่งคน

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ
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6

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับไมเกนิ 20,000บาท

ตอคนตางดาวที่จาง
หนึ่งคน
-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับไมเกนิ 20,000บาท

ตอคนตางดาวที่จาง
หนึ่งคน
-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ
100,000บาท ตอคน
ตางดาวที่จางหนึง่คน

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุตัง้แต 3 -10ป

หรือปรับตัง้แต 60,000
ถึง200,000บาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุตัง้แต 3 -10ป

หรือปรับตัง้แต 60,000
ถึง200,000บาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุตัง้แต 3 -10ป
หรือปรับตั้งแต 600,000
ถึง1,000,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุตัง้แต 3 -10ป
หรือปรับตั้งแต 600,000
ถึง1,000,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ
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อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุตัง้แต 1-3ป หรือ
ปรับตัง้แต 20,000 ถึง

60,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุตัง้แต 1-3ป หรือ
ปรับตัง้แต 20,000 ถึง

60,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุตัง้แต 1-3ป หรือ
ปรับตัง้แต 200,000 ถึง

600,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

การนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับต้ังแต 10,000 ถึง
100,000 บาท ตอคน
ตางดาวท่ีจางหน่ึงคน

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับต้ังแต 10,000 ถึง
100,000 บาท ตอคน
ตางดาวท่ีจางหน่ึงคน

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับต้ังแต 400,000
ถึง 800,000 บาท
ตอคนตางดาวท่ีจาง
หน่ึงคน

การทํางานของคนตางดาว
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อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับไมเกนิ 10,000บาท
อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม

ปรับไมเกนิ 10,000บาท

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับตัง้แต 400,000 ถึง

800,000บาท
ตอคนตางดาว
ที่จางหนึ่งคน

การทํางานของคนตางดาวการทํางานของคนตางดาว

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับไมเกนิ 10,000บาท
อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม

ปรับไมเกนิ 10,000บาท

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

400,000บาท
ตอคนตางดาวที่จาง

หนึง่คน

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

400,000บาท
ตอคนตางดาวที่จาง

หนึง่คน

การทํางานของคนตางดาวการทํางานของคนตางดาว
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อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

100,000บาท หรือ
จําคกุไมเกนิ6 เดือน

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

100,000บาท หรือ
จําคกุไมเกนิ6 เดือน

การทํางานของคนตางดาวการทํางานของคนตางดาว

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

100,000บาท
ตอคนตางดาวที่จาง

หนึง่คน

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ

100,000บาท
ตอคนตางดาวที่จาง

หนึง่คน

การทํางานของคนตางดาวการทํางานของคนตางดาว
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อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุไมเกนิ5ป หรือ
ปรับตัง้แต 2,000 ถึง
100,000บาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
จําคกุไมเกนิ5ป หรือ
ปรับตัง้แต 2,000 ถึง
100,000บาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ5ป หรือ
ปรับตัง้แต 2,000 ถึง
100,000บาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ (เหมือนเดิม)

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ5ป หรือ
ปรับตัง้แต 2,000 ถึง
100,000บาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ (เหมือนเดิม)

การทํางานของคนตางดาวการทํางานของคนตางดาว

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับตัง้แต
20,000–100,000บาท

การทํางานของคนตางดาวการทํางานของคนตางดาว
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อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับตัง้แต

20,000–100,000บาท

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับตัง้แต

20,000–100,000บาท

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับตัง้แต
20,000–100,000บาท
(เหมือนเดิม)

การทํางานของคนตางดาวการทํางานของคนตางดาว

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับไมเกนิ 20,000บาท
อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม

ปรับไมเกนิ 20,000บาท

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ
100,000บาท

การทํางานของคนตางดาวการทํางานของคนตางดาว
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อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
ปรับไมเกนิ 10,000บาท
อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม

ปรับไมเกนิ 10,000บาท

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน100,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน100,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

อํานาจหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ี

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ1ป หรือ
ปรับไมเกิน200,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
จําคกุไมเกนิ1ป หรือ
ปรับไมเกิน200,000บาท
หรือทั้งจําทัง้ปรับ

อํานาจหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ี
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อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษเดิมอัตราโทษเดิม
-

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ
100,000บาท

อัตราโทษใหมอัตราโทษใหม
ปรับไมเกนิ
100,000บาท

อํานาจหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ี

80



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ

4.1 การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ผูนําเสนอ: นางสาวราณี   วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยจังหวัดเชียงใหม
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4.2 โครงการสํารวจผูมีรายไดนอยจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายวิชัย   ประทีปทิพย  สถิติจังหวัดเชียงใหม

โครงการสาํรวจผูมีรายไดนอย
จังหวัดเชียงใหม

โดย
สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม

1

ความเปนมา
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๓ มิ.ย. 60 ลงมติเห็นชอบใน

หลักการโครงการสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย ใหกับกระทรวงการคลัง
รวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพื่อใหภาครัฐไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ
วิเคราะหและกําหนดนโยบายดานสวัสดิการของรัฐไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของผูมีรายไดนอยอยางแทจริง

2
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วัตถปุระสงค
1. เพื่อใหมีขอมูลในการกําหนดนโยบายสวัสดิการชวยเหลือของรัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และยั่งยืน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอยใหดีขึ้น
3. เพื่อมีขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนในการติดตามประเมินผลในระยะยาว
4. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา/นักเรียนไดเรียนรูสภาพความเปนอยู ท่ี
แทจริงของประชาชน และมีสวนรวมชวยเหลือในอนาคต

3

กรอบระยะเวลา
•สถาบันการศึกษารวบรวมนักศึกษา/นักเรียน 26 ม.ิย. – 7 ก.ค. 60
•อบรมชี้แจงอาจารย/เจาหนาท่ีวิชาการ ภายใน 14 ก.ค. 60
•อบรมชี้แจงเจาหนาท่ีสํารวจ ภายใน 17 ก.ค. 60
•ปฏิบัติงานสนาม 25 ก.ค. – 22 ส.ค. 60

4
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หนวยงานรับผดิชอบ
หนวยงานหลกั: สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
หนวยงานสนับสนนุ: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง,
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

5

เจาหนาที่สํารวจและผูควบคมุ
นักศึกษา/นักเรียน ท่ีมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป ในจังหวัดตางๆ
ท้ังในระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และสังกัดสถานศึกษา
ตางๆ ท่ีอยูในภูมิลําเนาของตนเอง จังหวัดใกลเคียง หรือจังหวัด
ท่ีสถานศึกษาของตนเองต้ังอยู โดยใหนักศึกษา 1 คน ตอ
ผูลงทะเบียน 200 คน อาจารย 1 คน ดูแลนักศึกษา 30 คน

6
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การดําเนินงาน

3. กระทรวงการคลัง โดยสาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จัดทําแบบสํารวจ คูมือ คําอธิบาย และเปนวิทยากรรวม

2. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงท่ีเก่ียวของกับ
สถาบันการศึกษา

รวบรวมจดัหานักเรียน/นักศึกษาท่ีตองการเขารวม
โครงการสํารวจฯ

1. กระทรวงดิจิทัล โดยสาํนักงานสถิติแหงชาติ

จัดจางเจาหนาท่ีสํารวจและจัดฝกอบรม

6. สํานักงานสถิติแหงชาติ
รวบรวมขอมูล สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักปลัด

กระทรวงการคลัง เพื่อใชประโยชนตอไป

5. บุคลากรทางการศึกษา

ควบคุมการปฏบิัติงานสนาม

4. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง และหนวย
รับลงทะเบยีน 5 แหง

อํานวยความสะดวก และประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ

7

ขอมูลพืน้ฐานจงัหวดัเชยีงใหม
จํานวนผูลงทะเบียน 435,593 คน

(ขอมลูจากกระทรวงการคลัง ณ 15 มิ.ย. 60)

จํานวนนักศึกษา/นักเรียน 2,177 คน
จํานวนอาจารย/ผูควบคุมงาน 72 คน

8
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9

จํานวนผูลงทะเบียนผูมีรายไดนอยจําแนกตามอําเภอ
รหัสอําเภอ อําเภอ จํานวน รหัสอําเภอ อําเภอ จํานวน รหัสอําเภอ อําเภอ จํานวน

5001 เมืองเชียงใหม 34,284 5010 แมอาย 23,213 5019 สารภี 19,191

5002 จอมทอง 24,905 5011 พราว 18,514 5020 เวียงแหง 4,395

5003 แมแจม 24,829 5012 สันปาตอง 25,597 5021 ไชยปราการ 11,413

5004 เชียงดาว 14,668 5013 สันกําแพง 21,916 5022 แมวาง 11,039

5005 ดอยสะเก็ด 18,221 5014 สันทราย 22,555 5023 แมออน 6,519

5006 แมแตง 22,420 5015 หางดง 19,392 5024 ดอยหลอ 10,951

5007 แมริม 15,841 5016 ฮอด 17,004 5025 กัลยาณิวัฒนา 5,368

5008 สะเมิง 8,969 5017 ดอยเตา 11,015

5009 ฝาง 25,249 5018 อมกอย 18,125 หนวย: ราย

สรุปกระบวนการทํางาน

10

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
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4.3 โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายอภิวัฒน   ธรีะวาสน     พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน
จังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการดําเนินงาน
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27/06/60

1

ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา วิทยากรจังหวัด 330 คน

ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ  วิทยากรจังหวัด 480 คน

ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560
ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
วิทยากรจังหวัด 32 คน

ครูตนแบบจัดการฝกสอนและถายทอดการประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน
ใหกับทีมวิทยากรจังหวัด จํานวน 842 คน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ หองลลีาวดี ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ หองสกัทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ
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ผลการดําเนินงาน
พฤษภาคม 2560 = 27,573 ดอก
มิถุนายน 2560 = 154,912 ดอก
รวมท้ังสิ้น จํานวน 182,485 ดอก
(คิดเปน รอยละ 18)

เปาหมายดอกไมจันทน
สําหรับประชาชน
1,000,000 ดอก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงาน (ขอมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2560)
ที่ อําเภอ เปาหมาย(ดอก) ผลดําเนินการ(ดอก) คิดเปนรอยละ
1 เมืองเชยีงใหม 100,000 14,900 15
2 แมแจม 74,780 1,700 2
3 สันทราย 70,000 11,300 16
4 เชยีงดาว 61,200 20,700 34
5 แมริม 50,000 2,200 4
6 ฝาง 50,000 7,482 15
7 สันปาตอง 50,000 4,604 9
8 แมอาย 50,000 3,320 7
9 สารภี 49,000 13,500 28

10 หางดง 43,426 5,300 12
11 สันกําแพง 40,000 9,675 24
12 จอมทอง 40,000 5,500 14
13 ดอยสะเก็ด 40,000 3,100 8
14 อมกอย 35,000 7,000 20
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ที่ อําเภอ เปาหมาย(ดอก) ผลดําเนินการ(ดอก) คิดเปนรอยละ
15 แมแตง 31,500 10,150 32
16 พราว 25,000 1,570 6
17 ไชยปราการ 25,000 7,500 30
18 ดอยหลอ 20,200 3,500 17
19 แมวาง 19,000 1,343 7
20 แมออน 15,000 1,890 13
21 เวียงแหง 15,000 3,000 20
22 ฮอด 14,999 4,999 33
23 ดอยเตา 14,000 1,500 11
24 สะเมิง 11,999 1,290 11
25 กัลยาณิวัฒนา 5,000 510 10
26 สพจ.เชียงใหม 600

รวม 950,104 148,133 16

ที่ หนวยงาน/องคกร จํานวน (ดอก)
1 อุทยานหลวงราพฤกษ (เปาหมาย 99,999 ดอก) 10,734
2 สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนา เชียงใหม 500
3 ฝกอบรม รุนที่ 1 (330คน) 1,818
4 ฝกอบรม รุนที่ 2 (480คน) 2,250
5 กลุมเซ็นทรัลในเครือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 10,000
6 ศูนยการคา เมญา เชยีงใหม 2,412
7 ศูนยการการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 1,500
8 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 900
9 ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 20

10 สํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3 119
11 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 270
12 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 100
13 สํานักงานปศุสัตวเขตที่ 5 200
14 สํานักงานประปาภูมิภาค เขต 9 109
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ที่ หนวยงาน/องคกร จํานวน (ดอก)
15 โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนือในบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 300
16 ศูนยคุมครองคนที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม 250
17 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 2 250
18 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม 200
19 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 340
20 โครงการกอสราง  สํานักงานชลประทานที่ 1 (สารภี) 100
21 หนวยงาน......สาขาแมริม 80
22 สํานักงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 1,000
23 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 600
24สํานักงานไปรษณียเขต 5 (ต.สุเทพ อ.เมืองฯ) 100
25สวนสัตวเชียงใหม 200

รวม 34,352

วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๐ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม(ชั้น3)

วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการคาเมญา ณ บริเวณชั้นGอุทยานการคากาดสวนแกว เชยีงใหม
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ศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียม
และพลังงานทหาร(เชยีงใหม) สวนสัตวเชียงใหม : ทําบุญครบรอบ 40 ป

บริเวณลานหนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชลประทานจังหวัดเชียงใหม

อําเภอแมออนอําเภอเมืองเชียงใหม

หอประชุมท่ีวาการอําเภอแมออน
อําเภอสันกําแพง

หองประชมุเทศบาลตําบลทาศาลา

เทศบาลตําบลสันกลาง

อําเภอสันทราย
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หอประชมุท่ีวาการอําเภอดอยสะเก็ด

อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสารภี

หอประชมุท่ีวาการอําเภอสารภี

อําเภอสะเมิง อําเภอหางดง

หอประชมุอําเภอหางดงหอประชมุอําเภอสะเมงิ

อาํเภอแม่แจ่ม

อาํเภอจอมทอง

อาํเภออมก๋อย

อาํเภอฮอด

อาํเภออมก๋อย
หอประชุมอําเภอแม่แจ่ม
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อําเภอดอยหลอ อําเภอดอยเตา

อําเภอแมวาง อําเภอสันปาตอง

หอประชุมที่วาการอําเภอสันปาตองโรงเรียนบานกาดวิทยาคม

อบต.ดอยหลอ ณ หองประชุม อบต.บานแอน

อําเภอไชยปราการอําเภอไชยปราการ

หอประชมุท่ีวาการ อําเภอไชยปราการ

อําเภอแมอายอําเภอแมอาย

อําเภอพราวอําเภอพราว อําเภอแมแตงอําเภอแมแตง

หองประชมุหมอกฟา กศน.

หองประชมุสาธารณสุขอําเภอแมอาย

หอประชมุท่ีวาการอําเภอพราว
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อําเภอเชียงดาว

หอประชมุท่ีวาการอําเภอเชียงดาว

อําเภอฝางอําเภอฝาง

หอประชมุท่ีวาการอําเภอแมริมหอประชมุท่ีวาการอําเภอแมริม

หองสมุด กศน.อําเภอฝาง

อําเภอแมรมิ

อําเภอเวียงแหงอําเภอเวียงแหง

หองประชมุ อบต เวียงหลวง

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

บานแมผาปู หมูท่ี ๑ ตําบลแมแดด
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4.4 การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ตามท่ี ครม. มีมติเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบใหวันสมเด็จพระนารายณ
มหาราช วันท่ี 11 กรกฎาคมของทุกป เปนวันรัฐพิธี โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ

จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป
2560 ในวันอังคารท่ี 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ขอเรียนเชิญทานและขาราชการในสังกัดไปรวมประกอบพิธีฯ และนําพวงมาลาไป
ถวายราชสักการะ โดยเริ่มวางพวงมาลา ณ สถานท่ีประกอบพิธี ตั้งแตเวลา 08.00 - 08.45 น.

กําหนดการ
การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2560

วันอังคารท่ี 11 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินท อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

การแตงกาย
ขาราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข
ขาราชการทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข กระบี่  ถุงมือ
บุคคลท่ัวไป : ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพไวทุกข
สมาคม  ชมรม  สโมสร : เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพไวทุกข

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

เวลา 08.00 น. - เจานายฝายเหนือ กงสุลตางประเทศ ขาราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตํารวจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา กํานันผูใหญบาน กรรมการและ
สมาชิกของกลุมสมาคม ชมรม สโมสร สถาบันตาง ๆ รวมท้ัง พอคา และประชาชนทุกหมูเหลา
รวมชุมนุมพรอมกัน ณ บริเวณสถานท่ีประกอบพิธี

- บุคคลหรือหนวยงานท่ีจัดพวงมาลามาถวายราชสักการะ นําพวงมาลาวางถวายราช-
สักการะ ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหเสร็จกอนเวลา 09.00 น. (จังหวัดจัดเจาหนาท่ีอํานวย
ความสะดวกในการวางพวงมาลา)

เวลา 09.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานข้ึนสูแทนพิธี (บนเวที) เดินไปยังเบื้องหนาพระบรมสาทิสลักษณ

สมเด็จพระนารายณมหาราช
- ถวายความเคารพ
- ประธานพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหมทุกหมูเหลา
- ถวายความเคารพ
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
- ถวายความเคารพ
- ประธานพิธี เดินลงจากเวที แลวข้ึนสูแทนกลาว
- ประธานพิธี อานคํากลาวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช
- จบแลว วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานพิธีและผูรวมพิธีทุกทาน ถวายความเคารพพรอมกัน
- เสร็จพิธี
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4.5 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.6 การจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายอุบลพันธ   ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม

งานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวนัอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

ประจําป ๒๕๖๐ จังหวัดเชยีงใหม

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

มติมหาเถรสมาคม ที่ ๓๒๕/๒๕๖๐

เทศกาลวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา ประจาํปี ๒๕๖๐

ส่วนภูมิภาค ใหจ้งัหวดั ร่วมกบัคณะสงฆจ์งัหวดั หน่วยงาน

พระพทุธศาสนาต่างๆ เช่น ปฏิบตัิธรรม แสดงพระธรรมเทศนา
ทาํบญุตกับาตร เวยีนเทยีน และจดันิทรรศการ ฯลฯ
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การจัดกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม
(๑) พิธีเปิดงาน, พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช, พธิีเจริญพระพทุธมนตถ์วายพระ
พรชยัมงคลสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร, พธิีมอบโล่รางวลั “ตน้แบบผูท้าํความดี” ระดบัอาํเภอ,
พธิีหล่อเทยีนและมอบเทยีนพรรษา

วนั/เวลา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

การแต่งกาย /ชุดสุภาพ โทนสขีาว

การจัดกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม
(๒)

สรา้งความปรองดองสมานฉันท ์โดยใชห้ลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา (หมู่บา้นรกัษาศีล ๕)

วนั/เวลา ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑. วดัสวนดอก พระอารามหลวง (เชา้)
๒. วดัป่าตาล อาํเภอสนักาํแพง (บ่าย)
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การจัดกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม
(๓) กิจกรรมแข่งขนัวิชาการพระพุทธศาสนา จํานวน ๒

กิจกรรม (ตอบปัญหาธรรมะ, สวดมนตห์มู่ทํานอง
สรภญัญะ) ๓ ระดบั (ประถม, ม.ตน้, ม.ปลาย)

วนั/เวลา ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ร.ร.ธรรมราชศึกษา วดัพระสงิห ์วรมหาวหิาร

การแต่งกาย - /ชดุสภุาพ โทนสขีาว
- สถาบนั

การจัดกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม
(๔)
วนั/เวลา ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.
สว่นกลาง ๑.วดัศรโีสดา พระอารามหลวง ๒.วดัเจด็ยอด พระอารามหลวง

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

การแต่งกาย /ชดุสภุาพ โทนสขีาว

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.7 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินงาน

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน”
เม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ  โรงเรียนบานกาดวิทยาคม
อําเภอแมวาง   จังหวัดเชียงใหม
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26/06/60

1

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๖๕ หนวยงาน
โดยนําเคร่ืองอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
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2

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที่และสรุปปญหา ดงัน้ี

๑. เรื่องขุดลอกอางเก็บน้ําหวยมะนาว
 โครงการชลประทานเชียงใหมไดนําโครงการบรรจุเขา
แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๒. ความตองการสรางอางเก็บนํ้าแมวางและพัฒนา
ระบบชลประทาน สําหรับเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค

 โครงการชลประทานเชียงใหมจะไดจัดการประชุม
ประชาคมทํา EIA พรอมกับการขออนุญาตใชพ้ืนที่
และจะสํารวจออกแบบโครงการตอไป
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3

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๓. ตองการใหมีการปรับปรุงถนนสาย ชม ๔๐๑๖
แมวาง – ดอยอินทนนท ที่ชํารุด และตองการขยายขนาด
ของถนนที่มีความคับแคบ
 แขวงทางหลวงชนบท ไดดําเนินปรับปรุงเสนทางเปน

ประจํา ซึ่งถนนมีระยะทาง ๖๔.๔ กิโลเมตร โดยดําเนินการ
ซอมแซมเปนระยะ  แตไมสามารถขยายความกวางของ
ถนนได เน่ืองจากอยูในเขตปาไมและอุทยานแหงชาติ การ
ดําเนินการใด ๆ ตองไดรับอนุญาตจากกรมปาไมและกรม
อุทยานฯ กอน

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๔. ปญหาระบบไฟฟาและแสงสวางถนนสายสันปาตอง -
แมวาง บริเวณทางแยกแมวางถึงตลาดบานกาด ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง

 ที่ประชุมมอบหมายใหหมวดทางหลวงสันปาตอง ออกแบบ
และประมาณการราคาติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริ เวณ
เสนทางดังกลาว สงใหที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือสงเรื่องใหกรมทางหลวง ชวยพิจารณาดําเนินการ
แกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
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4

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน”

กรณีพิเศษ
เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ  องคการบริหารสวนตําบลเมืองคอง
อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน”

กรณีพิเศษ
เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ  องคการบริหารสวนตําบลเมืองคอง
อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๒๕ หนวยงาน
โดยนําเคร่ืองอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส
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5

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที่และสรุปปญหา ดงัน้ี

๑. ขอปรับปรุงซอมแซมขยายไหลทางถนนสายเมืองคอง -
เชียงดาว
 แขวงทางหลวงชนบท ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกลุมจังหวัดฯ เพ่ือปรับปรุงผิวทางโอเวอรเลย ระยะทางรวม
๑๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยทํา
โครงการรวมกับเขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว ขณะน้ีอยู
ระหวางการขออนุญาตจากกรมปาไม
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6

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๒. ขอปรับปรงุถนนเชื่อมตอตําบลเมืองคอง ๓ สาย
ไดแก สายเมืองคอง-เวียงแหง, เมืองคอง-ก้ึดชาง, เมืองคอง-
หวยน้ําดงั

 อบจ.เชียงใหม ไดดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังอัดบดแนน แต
เนื่องจากอยูในชวงฤดูฝนทําใหการดําเนินการลาชาเล็กนอย

 การเปลี่ยนแปลงสภาพผิวจราจรจากลูกรังเปนโอเวอรเลย ขอให
อบจ.บรรจุเขาแผนพัฒนาและสงเร่ืองใหที่ทําการปกครองจังหวัด
เพ่ือรวบรวมสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือขออนุญาตใชพ้ืนที่
ตอไป

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๓. ขอขยายเขตไฟฟา เพ่ือแกไขปญหากระแสไฟฟา
ขัดของในพ้ืนที่ตําบลเมืองคอง

 การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเชียงใหม ไดวางแผนการแกไข

ระยะสั้น ไดบํารุงรักษาสภาพเดิมของแนวระบบจําหนายกระแสไฟฟา
ที่ดึงจากสถานีไฟฟาแมแตง ใหอยูในสภาพดี

ระยะยาว อยูระหวางดําเนินการสํารวจและออกแบบประมาณการ
ขยายแนวรับกระแสไฟฟาจากสถานีไฟฟาเชียงดาว  เพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการขออนุมัติงบประมาณ และขออนุญาตกอสรางตอกรม
อุทยานแหงชาติฯ ตอไป
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๔. ขอขยายโอกาสการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรืออาชีวศึกษา ใหกับเด็กเยาวชนตาํบลเมืองคอง

 ใหโรงเรียนบานเมืองคอง เสนอรับการสนับสนุนเร่ืองหองเรียน
เคลื่อนที่ หรือหองเรียนสาขา ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหมเขต ๓ เพ่ือเสนอตอไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมพิจารณาใหการสนับสนุนตอไป

การดําเนินกิจกรรมคร้ังตอไป

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ  วัดมวงคํา  หมูที่ ๓
อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2560

วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

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

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