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ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม

ครั้งที่ ๙/2560

วันจันทรที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00น.
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2560

วันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณหองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตร จาก สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหกับ

นายครรชิต แสงไว นักเรียนโรงเรียนบานเวียงฝางท่ีเขารวมการคัดสรรเปนเยาวชนดีเดนประจําป 2560 เนื่องใน
โอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2560 (สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงใหม)

2. การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพรทิพย  นาคหิรัญกนก ไซมอน  จํานวน 12 ทุน  และทุนการศึกษา
สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม  จํานวน 10 ทุน (สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)

3. การมอบปายรานหนูณิชยติดดาวใหแกรานคาท่ีไดรับรางวัลภายใตโครงการรานอาหารหนูณิชย
ติดดาว จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

4. การมอบโลรางวัลใหแกอําเภอท่ีชนะการประกวดอําเภอสะอาด  จํานวน 5 อําเภอ (สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2560(สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจงัหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

2 ทาน
1) นายฤทธี พรหมวิจิตร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา
เพ่ือเกษตรกรรมท่ี 1

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 3
จังหวัดพิษณุโลก

2) นางปจฉิมา ฟูกุล
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําปง

ตอนบน
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําวัง
1.2 หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอท่ีเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2560

แจงตอท่ีประชุม จํานวน 20 ทาน
1) นายไพนอย แซเตียว

ตําแหนง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
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2) นายวีระวุธ พรรัตนพันธุ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา

3) นายวิเชียร โนจะ
ตําแหนง ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม

4) นางสาวราณี วงศประจวบลาภ
ตําแหนง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม

5) นางประณมพร วชิรถาวรชัย
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน
6) นายชูโชค ทองตาลวง

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
7) นายอดิศร ฟุงขร

ตําแหนง ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
8) นายวิพงศ ดาวรัตนหงษ

ตําแหนง เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
9) นายสมบัติ เฟองปรางค

ตําแหนง ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
10) นายปริญญา วีระมนุรักษ

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7 (เชียงใหม)

11) นายฉลวย พวงพลับ
ตําแหนง นายอําเภอแมอาย

12) นายวิจิตร หลังสัน
ตําแหนง นายอําเภอดอยสะเก็ด

13) นายวิสูตร กรมพิศาล
ตําแหนง นายอําเภอดอยหลอ

14) นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
ตําแหนง นายอําเภอสันปาตอง

15) นางสาวทัศนีย นนทจิต
ตําแหนง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

16) นายวีระวัฒน สุขสงาเจริญ
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

17) นายสุรชัย โตพานิช
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

18) นายนิพนธ วิชัยรัตน
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม

19) นายกิตติชัย เหลืองกําจร
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดภาค 5
20) นายสมศักดิ์ สาระหงส

ตําแหนง ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนกันยายน
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

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

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนตุลาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.6 การปฏิบัติการฝนหลวงประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ
3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนกันยายน 2560

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกันยายน 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.9 รายงานสถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางเยาวภา  พิบูลยผล   จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องทราบ

4.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ป ธงชาติไทย
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.2 การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.3 การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.4 การประกอบพิธีวันปยมหาราช ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.5 การประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง
ผูนําเสนอ : นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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4.6 รายงานความคืบหนาการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไมจันทนในวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.7 สรุปผลการดําเนินการโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน
จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นายอภิวัฒน ธีระวาสน   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

4.8 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.9 รายงานโครงการธงฟาประชารัฐ
ผูนําเสนอ : นางนิยดา หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

4.10 ประชาสัมพันธการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.11 ประชาสัมพันธกิจกรรมจิบน้ําชายามบาย
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 10/2560

วันจันทรท่ี 30 ตุลาคม2560เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีตามสังกัด

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)



6

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรจากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหกับ

นายครรชิต แสงไว นักเรียนโรงเรียนบานเวียงฝางท่ีเขารวมการคัดสรรเปนเยาวชนดีเดนประจําป 2560 เนื่องใน
โอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2560 โดย สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงใหม

2. การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพรทิพย  นาคหิรัญกนก ไซมอน จํานวน 12 ทุน และทุนการศึกษา
สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม  จํานวน 10 ทุน (สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม)

3. การมอบปายรานหนูณิชยติดดาวใหแกรานคาท่ีไดรับรางวัลภายใตโครงการรานอาหารหนูณิชย
ติดดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 14 ราน โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ดังนี้

อําเภอ ช่ือราน ช่ือเจาของ

1. อําเภอเมืองเชียงใหม บานกวยเตี๋ยวชักธงดูดี๋ คุณนครินทร ไชยมงคล
จํานวน 4 ราน ไดแก อองทิพยรส นายอดิศร เสกสรรควิริยะ

ขาวมันไกนนัทาราม นางราณี คันธยศ
กวยเตี๋ยวบานปพลอยกะนองทับทิม นายจักรกฤษ ดวงพลอย

2. อําเภอแมริมจํานวน 3 ราน
ไดแก

บานกวยเตี๋ยวเฮือนขาวซอย นางรัตนา ณ เชียงใหม

ครัวปกษใต นางอุบลรัตน มีแกว
กวยเตี๋ยวรสเดน นางอํานวยพร เปานิล

3. อําเภอแมวางจํานวน 1 ราน หนานแดงเย็นตาโฟ นางสาวออยใจ แกวมา
4. อําเภอจอมทองจํานวน

1 ราน
The Big อาหารตามสั่ง นายพูลธรัตน นามเทพ

5. อําเภอสันปาตองจํานวน
1 ราน

ส.ว.ขาวมันไก นายระวิ โปงสี

6. อําเภอสันทรายจํานวน
1 ราน

เจดียรสแซบ นางคําแปง ลวดคํา

7. อําเภอฝางจํานวน 1 ราน ทิพรส นางทิพวรรณ อุยตา
8. อําเภอแมอายจํานวน 1 ราน รสอรอย กรรณิการ กันธะมาลัย
9. อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน

1 ราน
กวยเตี๋ยวพ่ีแมวไตลื้อ นางภณิดา พูลทะจักร

4. การมอบโลรางวัลใหแกอําเภอท่ีชนะการประกวดอําเภอสะอาด  จํานวน 5 อําเภอ โดย สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ไดแก อําเภอจอมทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก อําเภอหางดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -
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รางวัลชมเชย จํานวน 3
รางวัล

ไดแก -อําเภอสันทราย
-อําเภอแมริม
-อําเภอสันปาตอง

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2560 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

2 ทาน
1) นายฤทธี พรหมวิจิตร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา
เพ่ือเกษตรกรรมท่ี 1

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 3
จังหวัดพิษณุโลก

2) นางปจฉิมา ฟูกุล
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําปง

ตอนบน
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําวัง
1.2 หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอท่ีเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2560

แจงตอท่ีประชุม จํานวน 20 ทาน
1) นายไพนอย แซเตียว

ตําแหนง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
2) นายวีระวุธ พรรัตนพันธุ

ตําแหนง ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา
3) นายวิเชียร โนจะ

ตําแหนง ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
4) นางสาวราณี วงศประจวบลาภ

ตําแหนง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
5) นางประณมพร วชิรถาวรชัย

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน

6) นายชูโชค ทองตาลวง
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3

7) นายอดิศร ฟุงขร
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม

8) นายวิพงศ ดาวรัตนหงษ
ตําแหนง เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม

9) นายสมบัติ เฟองปรางค
ตําแหนง ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

10) นายปริญญา วีระมนุรักษ
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 (เชียงใหม)
11) นายฉลวย พวงพลับ

ตําแหนง นายอําเภอแมอาย
12) นายวิจิตร หลังสัน

ตําแหนง นายอําเภอดอยสะเก็ด
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13) นายวิสูตร กรมพิศาล
ตําแหนง นายอําเภอดอยหลอ

14) นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
ตําแหนง นายอําเภอสันปาตอง

15) นางสาวทัศนีย นนทจิต
ตําแหนง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

16) นายวีระวัฒน สุขสงาเจริญ
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

17) นายสุรชัย โตพานิช
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

18) นายนิพนธ วิชัยรัตน
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม

19) นายกิตติชัย เหลืองกําจร
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดภาค 5
20) นายสมศักดิ์ สาระหงส

ตําแหนง ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเ ชียงใหม ตามท่ีจั งหวัด เชียงใหม  ไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้ง ท่ี 8/2560 เม่ือวันจันทร ท่ี 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 29 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน   ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ ง ไดนําลงเผยแพร ในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2560

มีสวนราชการขอแกไขรายงานการประชุม  จํานวน 2 หนวยงาน คือ
1. มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแกไขตําแหนงผูเขารวมประชุม ลําดับท่ี 196 จาก (แทน)อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพายัพ เปน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
2. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขอแกไขตําแหนงของผูเขารวม

ประชุม คือ นายสนิท  เดชมี  จากเดิม ผูจัดการประจําศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปน  ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม หนวยงานในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  ในหนาท่ี 9 และ 11

จึงเสนอท่ีประชุมเ พ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2560

เอกสารแนบหนาถัดไป

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



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2560

วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 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. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกุล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
10. นายรุงโรจน สุนทร (แทน)ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. นายสายัณห กาวีวงค ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

เขต 7 (เชียงใหม)
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
15. นายชัชวาล พุทธโธ ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
18. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
19. นางสาววิราชินี คําชมพู ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม/รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

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

บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
22. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักงาน

บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อําเภอ...
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E/วัลยา/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/รายงานการประชุม/2560/สค60

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. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
31. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
32. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
33. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ 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. นายถนอม กุยแกว (แทน)นายอําเภอดอยเตา
44. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
45. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแมออน
46. นายวิสูตร กรมพิศาล นายอําเภอดอยหลอ
47. นายวันชัย ตามเพ่ิม (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักพระราชวัง
48. นายบรรเจิด กิริยา (แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
49. นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
50. พ.ต.อ.สถาพร โพธิ์ศรี (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
51. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
52. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
53. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์ (แทน)ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

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

เชียงใหม
55. ร.ต.ท.อรรถชัย...
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55. ร.ต.ท.อรรถชัย ไตรจิระ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 4
56. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา ม่ังมีผล (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
57. นายชินวัตร เนือยทอง (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
58. นายณัฐวุฒิ คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
59. นายจอมพงษ ภูพัฒนากฤษ (แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
60. นายพลภัทร สีแดง (แทน)อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
61. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
62. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
63. นายสมรัตน มะลิลา (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
64. นางสาวเดือน อินตะ รกท.ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม
65. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
66. พลตรี กรีพล อุทิตสาร รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม
67. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
68. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
69. พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
70. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
71. ร.อ.สฤษพล พิทักษ (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
72. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
73. ร.ท.กรานตชัย มีสมบูรณ (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11

เชียงใหม
74. ร.ท.ฐิพัฒน ทินกร ณ อยุธยา (แทน)ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
75. นายรณรงค เส็งเอ่ียม คลังเขต 5
76. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
77. นายสุวรรณ เข่ือนแกว (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
78. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
79. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
80. นางปรุงจิตร ฤกษบุญศรี (แทน)สรรพกรภาค 8
81. นางพิมพกมล โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2

82. นายพัฒนศักดิ์...
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82. นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)

83. นางสาววรรณภา ฤกษนันทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยเชียงใหม

84. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
85. นายดํารง จันทรสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
86. นายมัณฑิต โตจินดา นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
87. นายธนภัทร พงษอราม นายดานศุลากรเชียงดาว
88. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
89. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
90. นางสาวละออทิพย อินดี (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
91. นางปนนาถ เจริญผล ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
92. นางวรรณา ผุสดี รก.ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
93. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
94. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
95. นางวรรณา ผุสดี นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ

เขต 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
96. นางสาวราณี วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
97. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
98. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
99. นางสาวกัญญวราพร เมืองลอ (แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
100. นายประพันธ เงินดี (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
101. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
102. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
103. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
104. นายสุรียภาส สอนลือ (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
105. นายอํานวย คนสะอาด (แทน)ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม

106. นางจงดี ...
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106. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
107. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
108. นายวิรัตน สุระเดช ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

109. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
110. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
111. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
112. นางสาวจุฑาทิพย เทพบุญ (แทน)ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
113. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม
114. นายจํารูญวิทย จันนรานนท (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
115. นายสุวิทย ประชุม (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม
116. นางสุธารา ยินดีรส (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
117. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
118. นายจานุวัตร เลิศศิลปเจริญ ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
119. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
120. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
121. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
122. นางธิติพร ม่ิงเชื้อ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
123. นายขวัญชัย ไชยวันดี (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
124. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
125. นายอนุสรณ พรชัย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
126. นางสาวณัฐนีย ชุมแสงหิรัญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
127. นายฐาปกช มีเสน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
128. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
129. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
130. นายไฝทอง ลอมศรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
131. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
132. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
133. นายสงศักดิ์ คําชัยลึก (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

แมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
134. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน)หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม

135.นายธีระศักดิ์ ...
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135. นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
136. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
137. นายบดินทร โลหิตกาญจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
138. นายสมพงษ มอญแกว (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
139. นางสาวภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1/(แทน)

ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
140. นายนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
141. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
142. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
143. นายจําเนียร สีเข่ือนแกว (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
144. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
145. นายปยะพงษ ประดิษฐวัฒนา (แทน)ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
146. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
147. นายสมชาย เปรมพาณิชยนุกูล ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
148. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
149. นายนิพนธ วิชัยรัตน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
150. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
151. นายนิพล ปาอิน 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
156. นายพงศศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ สาขาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
157. นายพนม วรรณชยพล (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
158. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
159. นายสุพจน พัวพุมไทย (แทน)ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
160. นายบวรทัศน ทาอินคํา (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
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161. นางสุนันทา คงพากเพียร ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
162. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
163. นายสิงโต ปลาเงิน (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
164. นายจีระนนท คนหาญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
165. นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
166. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5
167. นายทวี รัตนคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
168. นางสุวิภา เดชะเรืองศิลป (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
169. นางสาวพิมธุดา สุขกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
170. นายภูชิชญ จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
171. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
172. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
173. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
174. นางเยาวภา พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
175. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
176. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
177. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
178. นางมันทนา กันสิทธิ์ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
179. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ/

(แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
180. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
181. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
182. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
183. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
184. นายอุดม แปงทิศ รก.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
185. นายปรีชา เชื้อชาติ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2
186. นางธนวรรณ...
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186. นางธนวรรณ วงศจักร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

187. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4

188. นางชนากานต สุนันทะกร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

189. นางสาววณีรัตน แยมพรหม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

190. นางมีนา กิติชานนท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม

191. นายพิษณุ พินิจ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

192. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
193. นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน)ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
194. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
195. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
196. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
197. นายรักษ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
198. ผศ.ธวัชชัย พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
199. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
200. นายอดิศร แดงเรือน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
201. นางพวงพันธ ทองปน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
202. นายณรงค นาตา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
203. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
204. นางสาวรัตนา สุริยะมณี (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
205. นพ.วรัญู จํานงประสาทพร (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
206. นพ.วรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
207. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
208. นางเสาวคนธ เปยสุพงษ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
209. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
210. น.พ.วีระวัฒน สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
211. นายเสริมศักดิ์ ภาคชีพ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต

1 (เชียงใหม)
212.นพ.ปริทรรศ...
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212. นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
212. นายบุญอุม วงศบุตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
213. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
214. นายวิลาศ สกะมณี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
216. นางสาวแสงทอง คําปนนา (แทน)ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
217. นางฉลองขวัญ ไชยโย (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
218. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม
219. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
220. นายนาวิน สินธุสะอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
221. นางสมจิตร ไชยโย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
222. พ.ญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
223. นายสิงหชัย บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
224. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
225. นายชัชพล อภิรติมัย (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
226. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
227. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
228. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
229. นายสุรชัย อองไพบูลย (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
230. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
231. นายพงศกร ตุลานนท ผูจัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะหสํานักงานเขต

เชียงใหม /(แทน)ผูอํานวยการ สนง.ธกส.จังหวัดเชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
232. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
233. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
234. นางวรรณฤดี กิจเจริญรุงโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ชวยราชการ

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
235. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
236. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
237. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

238.นางสาวนัฐกานต ...
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238. นางสาวนัฐกานต อัศวแกวฟา เจาหนาท่ีเชียงใหมสรางสรรค
239. นายเทวินทร ศรีบุญมา สื่อมวลชนอิสระ
240. นายสมพงษ คําใบสี ผูสื่อขาวหนังสือพิมพธุรกิจภาคเหนือ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบเกียรติบัตรแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2560 จํานวน 7 ราย (สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)

2. การมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2560 จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 26 หมูบาน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

3. การมอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2560 จํานวน
30 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

4. การมอบเกียรติบัตรแกหนวยงานและสถาบันการศึกษาท่ีรวมจัดแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จํานวน 17 แหง (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

5. การมอบเกียรติบัตรศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาระดับจังหวัดประจําป
พ.ศ. 2560 จํานวน 5 แหง (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

6. การมอบเกียรติบัตรบุคคลท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชู เ กียรติ เปนปูชนียบุคคล
ดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถ่ินดีเดน และผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ.2560 จํานวน 3 ทาน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2560 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัด
เชียงใหม แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 6 ทาน ดังนี้

1. นางธิติพร ม่ิงเชื้อ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพะเยา

2. นายธนภัทร พงษอราม
ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรเชียงดาว
ตําแหนงเดิม นายดานศุลกากรปตตานี

3. นางสาววรรณภา ฤกษนันทน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการผูอํานวยการสํานักงาน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ

4. นางวรรณา ...
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4. นางวรรณา ผุสดี
ตําแหนงปจจุบัน นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก

สาขาภาคเหนือเขต 1
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

5. นายรักษ พรหมปาลิต
ตําแหนงปจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ตําแหนงเดิม อาจารยประจําสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะ

บัญชีการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
6. นายสนิท เดชมี

ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว)

ตําแหนงเดิม -
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม นั้น

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ในฐานะเลขานุการในท่ีประชุม ไดจัดทํารายงานการประชุม
ประกอบดวยเอกสาร 25 หนา โดยมี นายพุฒิพงศ   ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุม
หัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2560 ท้ังนี้  ไมมีสวนราชการขอแกไขรายงานการประชุม
ดังกลาวจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 7/2560
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายสิงหชัย

บุณยโยธิน) เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศคูคาหลักของไทยปรับดีข้ึนตอเนื่อง เศรษฐกิจ G3 ขยายตัวได
สหรัฐอเมริกา มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง ภาคการจางงานดีข้ึน คาเงิน USD มีแนวโนมออนคาลง ยูโรโซน
ขยายตัวเขมแข็งข้ึน เงินเฟอทรงตัว เงินยูโรแข็งคาข้ึน ญี่ปุนฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป การสงออกขยายตัวดี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตอดี เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ภาครัฐตองการควบคุมความเสี่ยงดาน
อสังหาริมทรัพยและสินเชื่อธนาคาร การบริโภคในประเทศยังขยายตัว เศรษฐกิจเอเชียไมรวมจีนปรับดีข้ึน
ธนาคารกลางสวนใหญคงนโยบายการเงินผอนคลาย ยกเวน FED FED รอยละ 1-1.25 / ECB รอยละ 0 /
BOJ รอยละ -0.1 ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโดยรวมปรับลดลง
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย  ภาคเหนือ  และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

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

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียนเพ่ือ
ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รายงานภาวะการคลัง

1.1 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2560 จํานวน
1,172.46 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 164.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.28

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2560

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) รอยละ

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 920.12 78.48
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 171.77 14.65
สวนราชการอ่ืน 78.61 6.70
ดานศุลกากร 1.07 0.09
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 0.89 0.08

รวม 1,172.46 100.00
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ผลการจัดเก็บรายได ณ เดือนสิงหาคม 2560
- สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 920.12 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม

2559 = 789.56 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 16.54
- สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 171.77 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม

2559 = 86.71 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 98.10
- สวนราชการอ่ืน มีรายไดจัดเก็บ 78.61 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2559 =

129.56 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -39.33
- ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 0.89 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2559

= 1.33 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -33.08
- ดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1.07 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว

(สิงหาคม 2559 = 1.15 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -6.96
2.1 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจาย
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 และกําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนราย
ไตรมาส ดังนี้

งบรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสท่ี 1

รอยละ
ไตรมาสท่ี 2 สะสม

รอยละ
ไตรมาสท่ี 3 สะสม

รอยละ
ไตรมาสท่ี 4 สะสม

รอยละ
ภาพรวม 30 52 73 96
รายจายประจํา 33 55 76 98

รายจายลงทุน 19 41 63 87

2.2 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 15 กันยายน 2560
หนวย : ลานบาท

งบรายจาย งบประมาณ
ท่ีไดรับ

เบิกจาย เบิกจาย
รอยละ

เปาหมาย
ไตรมาสท่ี

4
รอยละ

สูงกวา
เปาหมา
ย รอย

ละ

คงเหลือ ลําดับ
ประเทศ

ภาพรวม 32,296.26 28,817.10 89.23 96.00 -6.77 3,479.16 29

งบประจํา 23,179.39 21,042.82 90.78 98.00 -7.22 2,136.57
งบลงทุน 9,116.87 7,774.28 85.27 87.00 -1.73 1,342.59 17

เงินกันไวเบิก
เหลื่อมป

3,392.50 2,931.75 86.42 460.75
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สําหรับผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
รายหนวยงาน ณ วันท่ี 15 กันยายน 2560 เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากมากไปนอย มีดังนี้
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17



18
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3. หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  ประจําเดือน กันยายน 2560 จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้
3.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 144 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง

หลักเกณฑการขยายระยะเวลาเบิกจายเงิน
กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑการขยายระยะเวลาเบิกจายเงิน ดังนี้
1. อนุมัติใหขยายระยะเวลาเบิกเงินงบประมาณป พ.ศ.2555-2559 ไดถึงวันทําการสุดทายของ

เดือนมีนาคม 2561 ตามรายการดังตอไปนี้
1.1 กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ
1.2 กรณีไมมีหนี้ผูกพัน ประกอบดวย

1.2.1 รายการคาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับทุนตางๆ ท่ีมีสัญญาในการรับทุนแลว
เชน ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย เปนตน

1.2.2 เงินงบประมาณป พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน

1.2.3 เงินงบประมาณป พ.ศ. 2559
(1) งบกลาง รายการคาใชจายเสริมสรางความเขมแข็งและกาวหนาของประเทศ

ตามแนวทางปฏิรูป ยกเวน โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ
(2) งบกลาง รายการคาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(3) งบกลาง รายการคาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน
(4) งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ยกเวน โครงการ

ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ
(5) รายการสมทบโครงการเงินกูตางประเทศ
(6) รายการเงินงบประมาณท่ีเหลือจายเพ่ือนํามาจัดสรรเปนสิ่งจูงใจ

2. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน และเปนรายการท่ีมีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งยวด ให
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐขอทําความตกลงพรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและความจําเปนกับ
กระทรวงการคลังเพ่ืออุทธรณการขยายระยะเวลาเบิกจายเงินภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560

3. การขยายเวลาเบิกจายเงินสําหรับรายการท่ีอยูในหลักเกณฑขอ 1.2.1 และขอ 1.2.3 (5) – (6)
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ แจงขอมูลรายละเอียดการขยายระยะเวลาเบิกจายเงินตามสิ่งท่ี
สงมาดวย จํานวน 3 ชุด ใหกรมบัญชีกลางทราบภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560

4. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐตรวจสอบผลการพิจารณาการขยาย
ระยะเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ไดโดยใชคําสั่งงานตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

ศึกษาเพ่ิมเติมได ท่ี เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการ

3.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0414.3/ว 327 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง
การเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลางกําหนดใหหนวยงานเตรียมการและดําเนินการขอใชเงินงบประมาณปตางๆ รวมถึง
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ไดอยางถูกตองและครบถวน จึงขอใหดําเนินการ ดังนี้
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1. รายการขอเบิกในระบบ GFMIS
ใหสวนราชการตรวจสอบรายการขอเบิกในระบบ GFMIS ดวยคําสั่งงาน Y_DEV_80000034 :

รายงานติดตามสถานะขอเบิก ผาน GFMIS Terminal หรือรายงานติดตามสถานะขอเบิก ผาน GFMIS Web Online
เพ่ือตรวจสอบสถานะของเอกสารขอเบิก การอนุมัติเอกสารขอเบิก การประมวลผลสั่งจาย และดําเนินการในข้ันตอน
ถัดไป

2. เบิกเกินสงคืน
กรณีท่ีหนวยงานมีเงินเบิกเกินสงคืน และประสงคจะนําเงินงบประมาณดังกลาวไปใชใหทัน

ภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 ขอใหนําสงเงินและบันทึกรายการเงินเบิกเกินสงคืนในระบบ GFMIS ภายในวันท่ี
26 กันยายน 2560 พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลใบรับเงิน (Deposit Receipt) ท่ีไดรับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) วาขอมูลถูกตองตรงกับประเภทเงินท่ีระบุในใบนําฝาก (Pay In Slip) และตองมีรายการกระทบยอดขอมูล
ธนาคาร (CJ) กับขอมูลของหนวยงาน (R6) ในระบบดวย

3. การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน
ตามท่ีกรมบัญชีกลางไดกําหนดระยะเวลาปดงวดบัญชีสิ้นปงบประมาณ คือ งวดบัญชีเดือน

กันยายน 2560 ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 77 ลงวันท่ี
13 มีนาคม 2560 ดังนั้น จึงขอใหสวนราชการ ระดับหนวยเบิกจายเรงตรวจสอบขอมูลทางบัญชีและรายงานใน
ระบบ GFMIS กรณีท่ีพบวายังบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาดทางบัญชีใหดําเนินการ
บันทึกและปรับปรุงบัญชีใหครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน พรอมท้ังปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง ณ วันสิ้น
ปงบประมาณ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ เพ่ือใหสวนราชการระดับกรมจัดทํารายงาน
การเงินประจําป ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบและสําเนารายงานการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางทราบโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี
กค 0423.3/ว 267 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2558

ศึกษาเพ่ิมเติมได ท่ี เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจายเงินแผนดิน

3.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี  กค 0402.5/ว339 ลงวันท่ี 5 ก ันยายน 2560
เรื่อง การกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

การจัดซื ้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวน
ราชการตองบันทึกขอมูลสัญญาในระบบ e-GP ตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหแลวเสร็จ
จึงจะบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS ได การกําหนดใหดําเนินการดังกลาวอาจสงผลใหสวน
ราชการบางแหงท่ีลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง
(PO) ในระบบ GFMIS ไดทันภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2560 ตามหลักเกณฑของระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551

กรณีท่ีสวนราชการไดกอหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญารายการซื้อทรัพยสินหรอจางทําของท่ีมี
วงเงินตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แตไมสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)
ในระบบ GFMIS ไดเสร็จสิ้นภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2560 ทําใหการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมี
หนี้ผูกพันไมครบตามข้ันตอนของระเบียบการเบิกจายเงินฯ ดังนั้น เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560
เปนไปอยางตอเนื่อง และไมสงผลกระทบตอคูสัญญาซึ่งเปนบุคคลภายนอก กรมบัญชีกลาง จึงกําหนดวิธีการใหสวน
ราชการขอกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน โดยใชเอกสารสํารองเงินกรณีไมมีหนี้
ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CF) ในการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีดังกลาว และใหสวนราชการแจงรายละเอียดการ
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กันเงินฯ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย จํานวน 3 ฉบับ ใหกรมบัญชีกลางทราบภายในวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 โดย
กรมบัญชีกลางจะแจงผลการพิจารณาการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปดังกลาวผานระบบ GFMIS และไมมีหนังสือแจงเรื่อง
ขางตน  ท้ังนี้ สวนราชการตองดําเนินการตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 307 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความ
พรอมการปฏิบัติงานในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเม่ือสวนราชการไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
แลว ใหบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) รายการดังกลาวใหแลวเสร็จไมเกินวันท่ี 31 ตุลาคม 2560

ศึกษาเพ่ิมเติมได ท่ี เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการ

3.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว146 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน

กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน ดังนี้
1. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 ไวเบิก

เหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จนถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2561 เฉพาะรายการดังตอไปนี้
1.1งบกลาง รายการคาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนิน และตอนรับประมุข

ตางประเทศ
1.2งบกลาง รายการคาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.3งบกลาง รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง
1.4งบกลาง รายการคาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
1.5งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
1.6งบกลาง รายการคาใชจายสงเสริมและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
1.7รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ
1.8รายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจายท่ีสํานักงบประมาณไมนํามาจัดทํา

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2560 ประกอบดวย
(1) รายการท่ีมีวงเงินแตละรายการเกินกวา 1,000 ลานบาท
(2) รายการท่ีเปนงานดําเนินการเอง

1.9รายการในทุกงบรายจายตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน และเปนรายการท่ีมีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งยวด
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ืออุทธรณการกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพันภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560

3. การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน สําหรับรายการท่ีอยูในหลักเกณฑขอ 1.7
ขอ 1.8 และขอ 1.9 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ แจงขอมูลรายละเอียดการกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน (ตามแนบฟอรมท่ีแนบมาพรอมหนังสือนี้) จํานวน 3 ชุด ใหกรมบัญชีกลางทราบภายใน
วันท่ี 31 ตุลาคม 2560

4. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวในระบบ GFMIS โดยใชคําสั่งงานตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

ศึกษาเพ่ิมเติมได ท่ี เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการ
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3.5 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค
(กวจ) 0405.2/ว336 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชบัญชีผูประกอบการ
งานกอสรางของหนวยงานของรัฐท่ีไดจัดทําไวแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใชบังคับ

ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 บทเฉพาะกาล มาตรา
129 วรรคสอง บัญญัติใหในระหวางท่ีการข้ึนทะเบียนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนผูยื่นขอเสนอในงานกอสราง
ของหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหหนวยงานของรับไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติ ตามมาตรา 51 วรรค
หนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี เวนแตในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผูประกอบการงานกอสรางท่ีมี
คุณสมบัติเบื้องตนไวแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหนวยงานของรัฐนั้นใชบัญชีผูประกอบการงาน
กอสรางท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําไวแลวตอไป โดยใหถือเปนการข้ึนทะเบียนผูประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติเปนผูยื่นขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐ ตามาตร 51 วรรคหนึ่ง จนกวาจะมีการประกาศ
รายชื่อผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนผูยื่นขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแลวเห็นวา
เพ่ือใหเปนไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และใหหนวยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติในระหวางการข้ึนทะเบียนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนผูยื่น
ขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐไมแลวเสร็จ จึงเห็นควรซอมความเข าใจเก่ียวกับการใชบัญชี
ผูประกอบการงานกอสรางของหนวยงานของรัฐวา กรณีหนวยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผูประกอบการงาน
กอสรางท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนไวแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหนวยงานของรัฐนั้นใชบัญชีผูประกอบการ
งานกอสรางท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําไวแลวตอไป รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับการข้ึน
ทะเบียน การตอทะเบียน และการเลื่อนชั้นผูประกอบการงานกอสรางในสาขางานกอสรางท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทํา
ไวเดิม ไปจนกวากรมบัญชีกลางจะมีการประกาศรายชื่อผูข้ึนทะเบียนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนผูยื่นขอเสนอใน
งานกอสรางของหนวยงานของรัฐตามมาตร 53 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หนาหลัก.html เว็บไซตของสํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม หัวขอจัดซื้อจัดจาง 4.0 หัวขอยอย มุมเอกสารสําคัญ

3.6 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค
(กวจ) 0405.2/ว346 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือการจางท่ีตองกระทํา
ตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน มีผลยอนหลัง

ดวยปรากฏวา มีหนวยงานของรัฐไดทําสัญญาเชาหรือจางเปนรายป โดยสภาพของงานมีความ
จําเปนจะตองเชาหรือจางตอเนื่องไปอีกในปงบประมาณใหมหลังจากสัญญาสิ้นสุดกับผูใหเชาหรือผูรับจางรายเดิม
หรือรายใหม แลวแตกรณี ซึ่งหนวยงานของรัฐไดดําเนินการจัดหาไวแลว แตไมสามารถลงนามในสัญญาไดทันภายใน
วันท่ี 1 ตุลาคม อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยังไมมีผลใชบังคับ หรือมีผลใชบังคับ
แลว แตสํานักงบประมาณยังอนุมัติเงินประจํางวดใหไมทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันอ่ืนอันเปนวันเริ่มตน
ปงบประมาณของหนวยงานของรัฐนั้น หรือวันท่ีมีการเชาหรือการจางจริง แลวแตกรณี

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 29 (4) จึงอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. ใหการทําสัญญาเชาหรือสัญญาจาง ท่ีหนวยงานของรัฐตาง ๆ มีความจําเปนตองเชาหรือจาง
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ตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผูใหเชาหรือผูรับจางรายเดิมหรือรายใหม แลวแต
กรณี ซึ่งหนวยงานของรัฐไดดําเนินการจัดหาไวแลว แตไมสามารถลงนามในสัญญาไดทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม หรือ
วันแรกของปงบประมาณของหนวยงานของรัฐ มีผลยอนหลังไปตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันอ่ืน อันเปนวันเริ่มตน
ปงบประมาณ หรือวันท่ีมีการเชาหรือการจางจริง แลวแตกรณี

2. ในการดําเนินการจัดหาของหนวยงานของรัฐท่ีอยูในหลักเกณฑไดรับการอนุมัติยกเวนการ
ปฏิบัติตามนัยขอ 1 จะตองปรากฏวา หนวยงานของรัฐรูตัวผูใหเชาหรือผูรับจาง ท่ีจะลงนามเปนคูสัญญาและผูมี
อํานาจอนุมัติใหเชาหรือจางจากรายท่ีจัดหาไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ เพียงแตอยูในข้ันตอนท่ีไมอาจลงนามใน
สัญญาไดทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันอ่ืนอันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณเทานั้น

ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หนาหลัก.html เว็บไซตของสํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม หัวขอจัดซื้อจัดจาง 4.0 หัวขอยอย มุมเอกสารสําคัญ

3.7 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว347 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเชาหรือการจางเหมาบริการท่ีมีความ
จําเปนตอเนื่อง

ดวยปรากฏวา มีหนวยงานของรัฐไดทําสัญญาเชาหรือการจางเหมาบริการท่ีมีชวงเวลาสิ้นสุดของ
สัญญาเปนระยะเวลาหนึ่ง ๆ หรือเปนรายป และเม่ือครบกําหนดเวลาการเชาหรือการใหบริการตามสัญญาแลว บาง
กรณีมีความจําเปนตองเชาพัสดุจากผูใหเชารายเดิม หรือจางผูใหบริการรายเดิมตอเนื่องไปอีก จึงไมสามารถ
ดําเนินการจัดเชาหรือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือกได

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแลววินิจฉัยวา
เพ่ือใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของหนวยงานของรัฐ
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความคลองตัวยิ่งข้ึน กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองเชาพัสดุจากผูให
เชารายเดิมหรือจางผูใหบริการรายเดิมตอเนื่องเพ่ือประโยชนแกทางราชการ อยูในหลักเกณฑท่ีหัวหนาหนวยงานของ
รัฐสามารถพิจารณาจัดเชาหรือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 78 (ค)

ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หนาหลัก.html เว็บไซตของสํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม หัวขอจัดซื้อจัดจาง 4.0 หัวขอยอย มุมเอกสารสําคัญ

3.8 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว356 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 420 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560) ไดมีมติในคราวท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วา เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จะมีผลใชบังคับในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งสงผลใหวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น จึงเห็นควรใหกรมบัญชีกลางรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในกรณีตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเกิดความชัดเจน
และเรงประชาสัมพันธทําความเขาใจกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนโดยดวน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติฯ ไดอยางถูกตองตอไป ความละเอียดแจงแลว นั้น
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คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแลวเห็นควร
วินิจฉัยแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. กรณีปกติการจัดซื้อจัดจางพัสดุตองใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอนตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ง เวนแตเปนกรณีตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) ใหใชวิธีคัดเลือก หรือตามมาตรา
56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง

2. กรณีมีความจําเปนเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ เดิมตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ ให
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ เชิญผูมีอาชีพขายพัสดุหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา และ
หากเห็นสมควรก็ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําไดนั้น ตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป หนวยงานของรัฐตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีดังกลาวสามารถดําเนินการ
ไดโดยวิธีตัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) แลวแต
กรณี ดังนี้

2.1 หากหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)
กรณีมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได กระบวนการจัดซื้อจัด
จางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 74
กําหนดใหดําเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไมนอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา 3 ราย เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

2.2 หากหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)
(ง) กรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตออันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กระบวนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 78 (1) (ข) กําหนดใหดําเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจางโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรงรายใดรายหนึ่งมายื่นเสนอ
ราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือราคาท่ีประมาณได หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได

3. กรณีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,00 บาท เดิมตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหดําเนินการซื้อหรือจางเจาหนาท่ีพัสดุจัดซื้อ
หรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนรากชารนั้น ตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป
หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณี
ดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามาตรา 56 (2) (ข) ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท กระบวนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 79 กําหนดใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับ
ผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรงแลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีซื้อหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ

4. กรณีการจัดซื้อจัดจ างโดยวิธี คัด เลือกกรณีมีความจําเปนเร งด วนท่ีตองใช พัสดุนั้ น
อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายไดตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจัดซื้อจัดจาง
พัสดุท่ัวไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงกรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดตอ
อันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอตามมาตรา 56 (2) (ง) ไดรับยกเวนใหไมตองประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อ
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จัดจางตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ประกอบกับ
ในข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง กรณีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามมาตรา 56 (1) (ค)
หรือการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) และตามมาตรา 56 (2) (ง) ก็ไดรับการยกเวนให
หนวยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือขอตกลงได โดยไมตองรอใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณ ตามมาตรา 66
วรรคสอง

5. การบันทึกขอมูลในระบบการจัดซื้อจดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) หนวยงาน
ของรัฐท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) และ (ง) เจาหนาท่ีสามารถดําเนินการ
บันทึกขอมูลโครงการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP จนถึงข้ันตอนบันทึกรายละเอียดของรายงานขอซื้อหรือจางท่ีไดรับ
อนุมัติ (ข้ันตอนบันทึกเลขท่ีในรายงานขอซื้อหรือขอจางในระบบ e-GP) เพ่ือประกาศเปดเผยขอมูลประกาศราคา
กลางและการคํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช. สําหรับการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในข้ันตอนอ่ืน ๆ ของ
วิธีดังกลาว หนวยงานของรัฐท่ีเบิกจายในระบบ GFMIS ตองบันทึกขอมูลกอนการจัดทํา PO เพ่ือเบิกจายเงินให
ผูประกอบการตอไป

ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หนาหลัก.html เว็บไซตของสํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม หัวขอจัดซื้อจัดจาง 4.0 หัวขอยอย มุมเอกสารสําคัญ

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

3.3.1 งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
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3.3.2 งบกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

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

รายจายงบลงทุน (งบลงทุน)
233,540,450 บาท

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
56,848,900 บาท

รายจายอ่ืนๆ
5,000,000 บาท

เบิกจาย
176,282,768.13 บาท

(75.48%)

เบิกจาย
64,292,324.48 บาท

(88.39%)

เบิกจาย
4,128,724.80 บาท

(82.57%)

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
72,735,250 บาท

เบิกจายรวมท้ังหมด 244,703,817.80 บาท (78.61%)

ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 4 ก.ย. 60
237,019,682.91 บาท คิดเปน 76.14%

(ลําดับท่ี 2)

ผลการเบิกจายเพิ่มข้ึน
7,684,134.89 บาท

คิดเปน 3.24%
ขอมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 18 ก.ย. 60
244,703,817.80 บาท คิดเปน 78.61%

(ลําดับท่ี 3)

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



21/09/60

1

การคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตั้งแตกลางเดือนตุลาคม จะเปนชวงเปลี่ยนจากฤดูฝน
เขาสูฤดูหนาว  ชวงแรกจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน
โดยจะมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น
หลังจากน้ันมรสุมตะวันตกเฉียงใตหรือมรสุมฤดูฝน ที่
พัดปกคลุมประเทศไทย จะเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณอาวไทยและภาคใต



21/09/60

2

การคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สําหรับรองมรสุมหรือรองฝน จะเลื่อนลงไปพาดผาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก  ประกอบกับมวลอากาศ
เย็นจากประเทศจีน ก็จะเร่ิมแผลงมาปกคลุมภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะๆ ทําใหบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง กับจะมีอากาศ
หนาวเย็นและหมอกบางในตอนเชา

การคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
* มีฝนและฝนฟาคะนองเปนแหงๆ รอยละ ๒๐-๓๐

ของพ้ืนท่ี ในชวงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม  และ
หลังจากน้ันฝนจะลดลงโดยท่ัวไป

* คาดวาปริมาณนํ้าฝนรวมจะใกลเคียงหรือสูงกวาคา
ปกติเล็กนอย ประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ มิลลิเมตร
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3.5 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
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3.6 การปฏิบัติการฝนหลวงประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ

ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

นางสาวหนึ่งหทัย ตนัตพิลบัทอง
ผูอํานวยการศูนยปฏบิัตกิารฝนหลวงภาคเหนือ

Super King Air 2013

CN 2221
CASA 1531

AS350-18301

CASA 1532

CASA 1533

บรรทุก 1 ตนั

บรรทุก 1 ตนั

CASA 1521

บรรทุก 2 ตนั
บรรทุก 1 ตนั

บรรทุก 1 ตนั

พลุ AgI
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1. แผนการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
ระยะท่ี 1 (พ.ย. – ก.พ.)
>>ชวงชิงสภาพอากาศในการเปดหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว

เพ่ือปองกันและแกไขภัยแลง และเติมนํ้าตนทุนใหเขื่อน

ระยะท่ี 2 (มี.ค. – เม.ย.)
>> ชวงชิงสภาพอากาศในการเปดหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว

เพ่ือปองกันและแกไขภัยแลง และเติมนํ้าตนทุนใหเขื่อน

ระยะท่ี 3 (พ.ค. – ต.ค.)
>> ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือปองกันและแกไขภัยแลง รวมท้ัง

เพ่ือการเกษตร และเติมนํ้าตนทุนใหเขื่อน (ส.ค.-ต.ค)

2. แผนการบรรเทาปญหา
หมอกควันและไฟปา

(มี.ค. – เม.ย.) 3. แผนการเติมน้ําตนทนุ
ใหเข่ือนกกัเกบ็
(ส.ค. – ต.ค.)

แผนปฏิบตักิารฝนหลวงแผนปฏิบตักิารฝนหลวง

ขอมูล
ความ

ตองการฝน

ขอมูล
เพาะปลูกขอมูล

ภัยแลง

ขอมูล
อากาศ
ขอมูล
อากาศขอมูล

ปริมาณ
นํ้าเก็บกกั

ขอมูล
ปริมาณ

นํ้าเก็บกกั
ขอมูล

ภัยพิบัติ
อื่นๆ

ขอมูล
ภัยพิบัติ
อื่นๆ

โครงการความรวมมือ(กองทัพอากาศ)
วิจัยปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บ

(เม.ย. – มิ.ย.)

กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

การปฏบิัติการฝนหลวง

หนวยปฏิบัติการฯ เชียงใหม

หนวยปฏิบัติการฯ ตาก หนวยปฏิบัติการฯ พิษณุโลก

หนวยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

หนวยฯ จ.เชยีงใหม

ปดหนวยฯ จ.พิษณุโลก



หนวยฯ จ.ตาก 

สถานีเรดารฝนหลวงอมกอย

รับผิดชอบ
พ้ืนที่การเกษตร:
แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน
พ้ืนที่ลุมรับน้ําเขื่อน:
ภูมิพล สิริกิต์ิ แมกวงอุดมธารา แมงัดสมบูรณชล
กิ่วลม กิ่วคอหมา
(8 จังหวัด 6 เขื่อน)

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

CASA ๒ ลํา

(ต้ังแต 3 มี.ค. 60)(ต้ังแต 3 มี.ค. 60)

(หนวยฯ 3 มี.ค. – 31 พ.ค. 60)
(ฐานฯ 1 – 30 ม.ิย. 60)
(หนวยฯ ต้ังแต 1 - 21 ก.ค. 60)

(หนวยฯ 3 มี.ค. – 31 พ.ค. 60)
(ฐานฯ 1 – 30 ม.ิย. 60)
(หนวยฯ ต้ังแต 1 - 21 ก.ค. 60)

(ฐานฯ 3 มี.ค. – 31 พ.ค. 60)
(หนวยฯ 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



CN 1 ลํา

CASA ๔ ลํา



21/09/60

2

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวง 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560
ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
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หนวยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม
(1 - 15 กันยายน 2560 )

วันปฏิบัติการ/
วันฝนตก เท่ียวบิน ช่ัวโมงบิน สารฝนหลวง

11/ 11
(รอยละ 100)

94 137:05 94 ตัน

พ้ืนท่ีไดรับ
ประโยชน

จ.เชียงใหม (ดอยสะเก็ด ฮอด ดอยเตา จอมทอง แมแตง
เชียงดาว แมแจม)
จ.นาน (เมืองนาน)
จ.ลําพูน (บานโฮง)

พืน้ที่ลุมรับน้ํา
เขื่อนแมกวงอุดมธารา
เขื่อนสิริกิต์ิ
เขื่อนภูมิพล

ภาพถา่ยบริเวณภาพถา่ยบริเวณ
ออ..ดอยสะเกด็ จดอยสะเกด็ จ..เชียงใหม่เชียงใหม่ ออ..ดอยสะเกด็ จดอยสะเกด็ จ..เชียงใหม่เชียงใหม่

..ฮอดฮอด
จจ..เชียงใหม่เชียงใหม่

หนวยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ตาก
(1 - 15 กันยายน 2560 )

วันปฏิบัติการ/
วันฝนตก เท่ียวบิน ช่ัวโมงบิน สารฝนหลวง

11/11
(รอยละ 100)

44 59:30 59 ตัน

พืน้ที่ไดรบั
ประโยชน

จ.ตาก (สามเงา)
จ.เชียงใหม (อมกอย ดอยเตา)
จ.ลําพูน (ล้ี)

พืน้ที่ลุมรับน้ํา
เขื่อนภูมิพล

ภาพถา่ยบริเวณ ทิศตะวนัออกภาพถา่ยบริเวณ ทิศตะวนัออก
ออ..ดอยเต่า จดอยเต่า จ..เชียงใหม่เชียงใหม่

..
สามเงา จสามเงา จ..ตากตาก ออ..สามเงา จสามเงา จ..ตากตาก -- ออ..ดอยเต่าดอยเต่า

จจ..เชียงใหม่เชียงใหม่
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การติดตามสถานการณน้ําฝนและน้ําทาอยางใกลชิด

http://huahin.royalrain.go.th/
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3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

สถานการณ์โรคสําคญั
โดย ร้อยเอกภรีูวรรธน์ โชคเกิด

ตําแหนง่ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่
25 กนัยายน 2560

1 ปี 2560
1 แม่ฮ่องสอน 313 ราย อัตราป่วย 119.94 ต่อแสน ปชก.
2 เชียงใหม่ 1,690 ราย        อัตราป่วย 99.22 ต่อแสน ปชก.
3 เชียงราย 810 ราย อัตราป่วย 65.17 ต่อแสน ปชก.
4 น่าน 302 ราย อัตราป่วย 63.06 ต่อแสน ปชก.
5 ลาํพูน 200 ราย อัตราป่วย 49.27 ต่อแสน ปชก.

สถานการณ์ไข้เลอืดออกประเทศไทย  ปี 2560
1 สงขลา 2,707 ราย อัตราป่วย 192.54 ต่อแสน ปชก.
2 พัทลุง 905 ราย อัตราป่วย 173.51 ต่อแสน ปชก.
3 ตาก 933 ราย อัตราป่วย 161.15 ต่อแสน ปชก.
4 เพชรบุรี 706 ราย อัตราป่วย 148.20 ต่อแสน ปชก.
5 นครศรีธรรมราช 2,019 ราย อัตราป่วย 130.23 ต่อแสน ปชก.
10 เชียงใหม่ 1,690 ราย        อัตราป่วย 99.22 ต่อแสน ปชก.

ข้อมูล 12 ก.ย. 2560 สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
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โรคไขเ้ลือดออก
• จาํนวนผู้ป่วยปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559 และ median 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) 80 28 42 61 109 277 1,074 1,624 868 303 215 73
2560(1,730) 46 29 36 47 165 375 592 375 65

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60

• จาํนวนผู้ป่วยปี 60 1,730 ราย อัตราป่วย 107.94
• เสียชีวิต 5 ราย อัตราป่วยตาย 0.29
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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.

Median

2559

2560

สถานการณ์ไข้เลอืดออก จ.เชียงใหม่ ปี 2560 (1 ม.ค. – 18 ก.ย.60)

• 1,730 ราย อตัราป่วย 107.94 ต่อแสน ปชก.
• คนไทย 1,544 ราย , ต่างชาติ 186 ราย
• ผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.29
•

อ.เมือง อ.สันทราย
อ.เชียงดาว อ.สารภี
อ.ฝาง อ.พร้าว
อ.แม่ริม อ.เวียงแหง

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60
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จาํนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ปี 2560

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60
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อตัราป่วยไขเ้ลือดออก รายอาํเภอ จ.เชียงใหม่

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60
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A B C D จาํนวนหมู่บา้น ปี 60

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C

B

A

A = 28 วัน
B = 28 วัน
C =

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60

แม่อาย
ฝาง
ไชยปราการ

เวียงแหง
เชียงดาว

พร้าว
แม่แตง

แม่แจ่ม

สะเมิง แม่ริมสันทรายดอยสะเก็ด

แม่วาง

หางดงเมือง

สารภี
สันกําแพง

แม่ออน

สันป่าตอง
ดอยหล่อ

จอมทอง

ฮอด

ดอยเต่า
อมก๋อย

กัลยาฯ

2560 พบ 23 อําเภอ 598 หมูบ้่าน
A :

จาํนวน 30 หมู่บา้น 1.44%
B :

จาํนวน 85 หมู่บา้น 4.08%
C :

จาํนวน 483 หมู่บา้น 23.22%
D :

จาํนวน 1,482 หมู่บา้น 71.25%

อําเภอ จํานวนหมู่บ้าน A B C D
เมือง 92 15 6 41 30
จอมทอง 103 0 0 49 54
แม่แจ่ม 104 0 0 17 87
เชียงดาว 83 1 4 18 60
ดอยสะเก็ด 112 0 1 13 98
แม่แตง 120 0 0 18 102
แม่ริม 92 2 8 21 61
สะเมิง 45 0 0 0 45
ฝาง 119 5 15 38 61
แม่อาย 93 0 5 42 46
พร้าว 109 4 4 14 87
สนัป่าตอง 120 0 0 15 105
สนักําแพง 100 0 9 26 65
สนัทราย 125 2 10 44 69
หางดง 109 0 6 35 68
ฮอด 61 0 3 12 46
ดอยเต่า 43 0 0 9 34
อมก๋อย 95 0 0 7 88
สารภี 106 2 8 25 71
เวียงแหง 23 1 2 7 13
ไชยปราการ 44 0 2 8 34
แม่วาง 58 0 2 7 49
แม่ออน 49 0 0 2 47
ดอยหลอ่ 54 0 0 13 41
กลัยาณิวฒันา 21 0 0 0 21
รวม 2080 30 85 483 1482 ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60
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ประเดน็พจิารณา และ ขอความร่วมมอื
•

อ.เมือง
จอมทอง แม่อาย พร้าว สันทราย หางดง สารภ ีเวียงแหง

• ขอความร่วมมือติดตามการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน

ให้มีการประชุม warroom

•

โรคไข้หวัดใหญ่
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โรคไข้หวดัใหญ่

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 755 1,271 803 155 92 157 160 345 458 374 303 392
2559(11,822) 899 1,761 1,257 383 115 255 759 1,128 1,669 1,600 1,279 717
2560(6,085) 1,058 1,016 552 278 165 281 657 1,348 729

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.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

• จาํนวนผู้ป่วยปี 2560 เปรียบเทยีบปี 2559 และ median 5 ปี
• จาํนวนผู้ป่วยปี 2560 6,085 ราย อัตราป่วย 379.67
• เชียงใหม่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ (อันดับ 1-4 ได้แก่ 1.ระยอง, 2.กทม., 3.จันทบุรี, 4.หนองคาย)

ผลการตรวจสายพนัธ์ุโรคไข้หวดัใหญ่ จ.เชียงใหม่

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60
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อตัราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายอาํเภอ จ.เชียงใหม่
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ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60

โรคไขห้วดัใหญ่
• เปรียบเทียบกลุ่มอายุ

ขอมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย. 60
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ประเด็นพจิารณาและขอความร่วมมอืในการป้องกนัควบคุมโรค
ไข้หวดัใหญ่

•
• ในเดือนกันยายน 60 ยังพบการระบาดในโรงเรียนหลายแห่ง ในเรือนจํา 1

(10% ) โรงเรียนควรมีการ
คัดกรองนักเรียนทุกวัน หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กและติดต่อผู้ปกครองรับกลับบ้าน

• ผู้
2 ปี และผู้ สูงอายุมากกว่า 65 ปี

ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและหากป่วยเป็นไข้หวัด
ไวรัส

•
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3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ลําดับ ประเภทเร่ืองรองเรียน

ยอดรวม
เร่ือง

รองเรียนแต
ละประเภท

ผลการดาํเนินการ
ยุติเร่ือง กําลังดําเนินการ

จํานวน
เร่ือง

รอยละ
จํานวน
เร่ือง

รอยละ

1. เรื่องเดือดรอนทั่วไป 36 29 81 7 19
2. แจงเบาะแสการกระทําความผิด 4 3 75 1 25

3.
รองเรียนหนวยงานหรือ
เจาหนาที่รัฐ

23 11 48 12 52

4. ขอความชวยเหลือ 11 8 73 3 27
5. ปญหาที่ดิน 10 9 90 1 10
6. ปญหาหนี้ 3 0 0 3 100

7.
ขอขอมูล, ขอคําปรึกษา
ดานกฎหมาย และอ่ืนๆ

27 27 100 - -

รวม 114 87 76 27 24
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การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข หวงเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ในหวง
12 เดือน ท่ีผานมา พบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเร่ืองรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 175 เร่ืองตอเดือน โดยประเภทเร่ืองรองเรียนท่ี
ไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เร่ืองเดือดรอนท่ัวไป, รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ และขอความชวยเหลือ (ไมนับรวมประเภท
การขอขอมูล, ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย)

เดือน/ป จํานวนเร่ือง เพิ่ม/ลด ผลการดําเนินการ
ยุติเร่ืองแลว อยูในระหวางการดําเนินการ

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

กรกฎาคม 2560 149 -79 67 82

สิงหาคม 2560 176 +27 74 102

กันยายน 2560 114 -62 87 27

ลําดบั ประเภทเรือ่งรองเรียน
ยอดรวมเรือ่ง
รองเรียนแตละ

ประเภท

ผลการดําเนนิงาน
ยุติเรื่องแลว กําลังดําเนนิการ

จํานวนเรือ่ง รอยละ จํานวน
เรื่อง

รอยละ

1. เร่ืองเดือดรอนท่ัวไป 1,301 1,298 100% 3 -
2. แจงแบะแสกระทําผิด 505 503 100% 2 -

3. รองเรียนปญหาท่ีดิน 353 352 100% 1 -
4. รองเรียนหนวยงาน/ เจาหนาท่ีรัฐ 937 930 99% 7 1%

5. ขอความชวยเหลือ 1,600 1,598 100% 2 -

6. เร่ืองท่ัวไป ขอขอมูล ปรึกษา 174 174 100% - -

7. หน้ี 140 140 100% - -

รวม 5,010 4,995 99.70% 15 0.30%

(ขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 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. อําเภอเมืองเชียงใหม 5 5 - - -

2. อําเภอเชียงดาว 1 1 - - -

3. อําเภอแมออน 1 1 - - -

4. อําเภอแมอาย 1 1 - - -

5. อําเภอฮอด 1 1 - - -

6.
สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม

3 3 - - -

7. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -

8. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -

9. การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -

รวม 15 15 - - -

(ขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2560)

ลําดบัที่ หนวยงานที่มีเรือ่งรองเรียนฯ คงคาง
จํานวน

เรื่องคงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป
6 เ ดือน –

1 ป
3-6
เดือน

1-3
เดือน

1. ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 9 - 3 3 3

2. อําเภอเมืองเชียงใหม 27 - 14 7 6

3. อําเภอเชียงดาว 1 - - - 1

4. อําเภอแมอาย 2 - 2 - -

5. อําเภอฮอด 1 - 1 - -

6. อําเภอสันกําแพง 6 - 5 1 -

7. อําเภอสันทราย 19 - 9 3 7

8. อําเภอสารภี 8 - 4 - 4

9. อําเภอฝาง 4 - 1 1 2

10. อําเภอหางดง 5 - 4 1 -

11. อําเภอแมแตง 4 - 3 1 -
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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

12. อําเภอดอยสะเก็ด 3 1 2 - -

13. อําเภอแมริม 13 - 5 5 3

14. อําเภอแมแจม 2 - 1 - 1

15. อําเภอจอมทอง 5 - 5 - -

16. อําเภอสันปาตอง 2 - 1 - 1

17. อําเภอดอยหลอ 2 - 2 - -

18. อําเภอดอยเตา 1 - 1 - -

19. อําเภอเวียงแหง 4 - 3 1 -

20. อําเภออมกอย 2 - - 2 -

21. อําเภอแมวาง 1 - 1 - -

22. อําเภอกัลยาณิวัฒนา 1 - 1 - -

23. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -

24. เทศบาลนครเชียงใหม 5 - 2 - 3

ลําดบัที่ หนวยงานที่มีเรือ่งรองเรียนฯ คงคาง
จํานวน

เรื่องคงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป
6 เ ดือน –

1 ป
3-6
เดือน

1-3
เดือน

25. สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม

35 1 15 9 10

26. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 3 - 2 1 -

27. การประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม (ช้ัน
พิเศษ)

1 - - 1 -

28. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม

5 - 1 1 3

29. สนง.ท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 11 - 5 3 3

30. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ชม.

1 - 1 - -

31. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 4 - 1 1 2

32. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 40 - 12 13 15

33. งานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1 - - 1 -

34. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม

9 - 3 4 2

35. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม

2 - 1 1 -
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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

36. สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม 1 - - 1 -

37. สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 1 - - 1 -

38. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 3 - - 2 1

39. สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 1 - - 1 -

40. สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 3 - - 1 2

41. สํานักงานธนารักษพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 2 - 2 - -

42. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม

2 - 1 - 1

43. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 2 - - 2 -

44. ธนาคารออมสินภาค 8 4 - - 2 2

45. สํานักงานเจาทาภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม 6 - 2 2 2

46. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 2 - - 2 -

47. สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ สาขา 1

1 - - 1 -

ลําดบัที่ หนวยงานที่มีเรือ่งรองเรียนฯ คงคาง
จํานวน

เรื่องคงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป
6 เ ดือน –

1 ป
3-6
เดือน

1-3
เดือน

48. ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 1 - - - 1

49. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 1 - - - 1

50. สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 1 - - 1 -

51. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมนํ้ากก
และโขง (ภาคเหนือ)

1 - - - 1

52. สํานักงานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม 7 - 6 1 -

53. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 - 1 - 1

54. สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม

2 - - - 2

55. มูลนิธิสภาคริสตจักร
แหงประเทศไทย

1 - - - 1

56. สํานักงานเคหะชุมชน เชียงใหม 1 2 - 1 - 1

57. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย สาขาเชียงใหม 1

1 - - 1 -

58. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 1 - 1 - -

59. มณฑลทหารบกท่ี 33 3 - - 1 2
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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

60. ดานตรวจคนเขาเมือง จ.เชียงใหม 1 - - 1 -

61. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 1 - - 1 -

62. สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาค 1 1 - 1 - -

63. กองบิน 41 1 - 1 - -

64. สํานักนายกรัฐมนตรี 1 - 1 - -

65. สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เขต 9 เชียงใหม

1 - 1 - -

66. กองพลทหารราบท่ี 7 1 - 1 - -

รวม 298 3 130 81 84

(ขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2560)

ลําดบั รายการงานบริการ จํานวนผูมาใชบรกิาร (ราย)

๑. ชําระคาไฟฟา 1,112
๒. ชําระคานํ้าประปา 1,143
๓. ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต 625
๔. รับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ 42
๕. งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย 291

รวม 3,213

ในเดือนกันยายน 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 3,213 ราย โดยมีผูมาใชบริการ
ชําระคาน้ําประปา มากที่สุด รองลงมา ไดแก ชําระคาไฟฟา และชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต งานสงเสริมธุรกิจ
ประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ
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3.9 รายงานสถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางเยาวภา  พิบูลยผล   จัดหางานจังหวัดเชียงใหม

ลําดบัที่ ประเภทคนตางดาว นายจาง
(คน)

คนตางดาว
(คน)

1 คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร
เปนการช่ัวคราวมาตรา 59 และมาตรา 61 (Non-Immigrant Visa)

1,823 5,107

2 คนตางดาวท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) มาตรา 62 123 706
3 คนตางดาวตาม มาตรา 63

(ชนกลุมนอย/บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน)
7,718 21,963

4 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา
ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติตามมาตรา 59

10,507 48,290

5 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา
(กลุมนําเขาตาม MOU)

403 1,292

6 งานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว  และกัมพูชา(มติ ครม. วันท่ี 23 ก.พ.59) 9,281 33,367
7 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา

ท่ีผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง - ลูกจาง
ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดเชียงใหม (8 ส.ค. - 6 ก.ย. 60)

9,581 35,901

รวม 39,436 146,626
ขอมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
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ศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาตเิมียนมา จังหวัดเชียงใหม
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2
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ผลการดําเนินงานศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาว
สัญชาตเิมียนมา จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงานศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาว
สัญชาตเิมียนมา จังหวัดเชียงใหม

ทองท่ีจังหวัดเชียงใหมทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ทองท่ีจังหวัดอ่ืนทองท่ีจังหวัดอ่ืน รวมผูใชบริการรวมผูใชบริการ
นายจาง
(ราย)

ลูกจาง
(คน)

นายจาง
(ราย)

ลูกจาง
(คน)

นายจาง
(ราย)

ลูกจาง
(คน)

395395 919919 8080 281281 475475 11,,200200
ขอมลู ณ วันท่ี 18 กันยายน 2560
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ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องทราบ
4.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ป ธงชาติไทย

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2460
เรียกวา ธงไตรรงค  ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบกําหนดให
วันท่ี 28 กันยายนของทุกปเปนวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันท่ี 28 กันยายน 2560 เปนวันแรก
โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ รวมท้ัง กําหนดใหมีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกลาว เพ่ือเปนการสราง
ความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเปนการนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ท่ีทรงพระราชทาน
ธงไตรรงคเปนธงชาติไทย

จังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือจากทานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป
ธงชาติไทย  โดยการชักธงชาติและรองเพลงชาติพรอมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.
ณ ท่ีตั้งสํานักงานของทาน  และขอเชญิชวนใหประดับธงชาติบริเวณอาคารสํานักงาน

สําหรับสวนราชการท่ีตั้งอยูภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมใหมารวมกิจกรรมกับ
จังหวัด พรอมเวลา 07.30 น. ณ บริเวณเสาธงดานหนาอาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

กําหนดการ
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป ธงชาติไทย

ในวันท่ี 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณเสาธงดานหนาอาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

********************

เวลา 07.30 น. - รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  หัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ และบุคลากร
ของหนวยงาน พรอมกัน ณ บริเวณเสาธงดานหนาอาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

เวลา 07.55 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เดินทางถึงบริเวณสถานท่ีจัดกิจกรรม
เวลา 08.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  หัวหนาสวนราชการ

ขาราชการ และบุคลากรของหนวยงาน  เคารพธงชาติและรองเพลงชาติรวมกัน
- พิธีกรนําสวดมนต
- เสร็จสิ้นพิธีการ

การแตงกาย
- ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว สวมหมวก
- พนักงานของรัฐ/บุคคลท่ัวไป : ชุดสุภาพสีดําไวทุกข

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.2 การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว วันท่ี 1 ตุลาคม
ของทุกป เปนวันรัฐพิธี โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ และใหจังหวัดจัดใหมีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือเทิดทูนและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่ีมีตอ
พสกนิกรชาวไทย สําหรับในปนี้ จังหวัดเชียงใหมกําหนดประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ในวันอาทิตยท่ี 1 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน จึงขอเรียนเชิญทานและบุคลากรในสังกัด
ไปรวมประกอบพิธฯี ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน พรอมเวลา 08.15 น.

กําหนดการ
การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2560

วันอาทิตยท่ี 1 ตุลาคม 2560
ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

................................
เวลา 08.15 น. - เจานายฝายเหนือ กงสุลตางประเทศ ขาราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตํารวจ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา กํานัน ผูใหญบาน กรรมการและสมาชิก
ของกลุมสมาคม ชมรม สโมสร สถาบันตาง ๆ รวมท้ัง พอคา และประชาชนทุกหมูเหลา รวม
ชุมนุมพรอมกัน ณ บริเวณสถานท่ีประกอบพิธี

เวลา 09.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจาหนาท่ีพิธี อาราธนาศีล
- ไหวพระรับศีล
- ประธานในพิธี ข้ึนบนเวที เดินไปยังเบื้องหนาพระบรมสาทิสลักษณ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (ผูรวมพิธี ลุกข้ึนยืน)
- ถวายความเคารพ
- ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหมทุกหมูเหลา
- ถวายความเคารพ
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
- ถวายความเคารพ
- ประธานในพิธี เดินลงจากเวที แลวข้ึนสูแทนกลาว
- ประธานในพิธี อานคํากลาวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
- จบแลว วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานในพิธีและผูรวมพิธีทุกทาน ถวายความเคารพพรอมกัน (เสร็จแลวผูรวมพิธี นั่งลง)
- ประธานในพิธี เดินไปยังเบื้องหนาพระสงฆ
- ประธานในพิธี ทอดผาบังสุกุล พระสงฆสดับปกรณ
- ประธานในพิธี และผูแทนหนวยงาน ถวายจตุปจจัยพระสงฆ พระสงฆอนุโมทนา
- เสร็จพิธี
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การแตงกาย
ขาราชการตุลาการ/อัยการ/พลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข
ขาราชการทหาร/ตํารวจ - ชั้นสัญญาบัตร : เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข กระบี่ ถุงมือ

- ชั้นประทวน : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด
บุคคลท่ัวไป : ชุดสากลนิยม/เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพไวทุกข

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.3 การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ดวยคณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบใหวันท่ี 13 ตุลาคมของทุกป เปนวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนด
ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ในวันศุกรท่ี 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงใหมจึงขอเรียนเชิญทาน ขาราชการ และบุคลากรในสังกัด รวมประกอบ
พิธีบําเพ็ญกุศลฯ และนําพวงมาลาไปถวายราชสักการะ ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน

กําหนดการ
ประกอบพิธีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจําป 2560

ณ  หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
วันศุกรท่ี 13 ตุลาคม 2560

เวลา 07.30 น. - หนวยงานท่ีนําพวงมาลามาพระราชสักการะ นําพวงมาลามาลงทะเบียน ณ จุดรับ
ลงทะเบียน (พวงมาลาแตละหนวยงานจัดไปเอง พรอมขาตั้ง)

เวลา 08.00 น. - หนวยงานนําพวงมาลาถวายพระราชสักการะ ณ บริเวณหนาเวที ตามลําดับการ
ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจาหนาท่ีพิธี อาราธนาศีล
- ไหวพระรับศีล
- ประธานในพิธี เดินข้ึนบนเวที เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ (ผูรวมพิธี ลุกข้ึนยืน)
- ประธานในพิธี ถวายความเคารพ
- ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม

ทุกหมูเหลา
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองนอยบูชา
- ประธานในพิธี ถวายความเคารพ
- ประธานในพิธี เดินลงจากเวที ข้ึนประจําแทนกลาว
- ประธานในพิธี อานคํากลาวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- จบแลว วงดุริยางคมณฑลทหารบกท่ี 33, วงปพาทยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ผูรวมพิธี นั่งลง
- ประธานในพิธี เดินไปยังเบื้องหนาพระสงฆ
- ประธานในพิธี  ทอดผาบังสุกุล  พระสงฆสดับปกรณ
- ประธานในพิธี  และแขกผูมีเกียรติ  ถวายจตุปจจัย  พระสงฆอนุโมทนา
- เสร็จพิธี
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การแตงกาย
ขาราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข
ขาราชการทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข กระบี่ ถุงมือ
บุคคลท่ัวไป : ชุดสากลนิยมไวทุกข/ชุดสุภาพไวทุกข
สมาคม  ชมรม  สโมสร : เครื่องแบบตามสังกัดไวทุกข/ชุดสุภาพไวทุกข

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.4 การประกอบพิธีวันปยมหาราช ประจําป 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ดวยในวันท่ี 23 ตุลาคมของทุกป เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว “สมเด็จพระปยมหาราช” ของปวงชนชาวไทย สําหรับปนี้ จังหวัดเชียงใหมกําหนด
จัดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 เพ่ือนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค ในวันจันทรท่ี 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานหนา
พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมจึงขอเรียนเชิญทานและบุคลากรในสังกัด ไปรวมประกอบพิธีบําเพ็ญ
กุศลฯ และนําพวงมาลาถวายบังคม ในวันเวลาและสถานท่ีดังกลาวขางตน

กําหนดการ
ประกอบพิธีวันปยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม ประจําปพุทธศักราช 2560

ณ บริเวณลานหนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
วันจันทรท่ี 23 ตุลาคม 2560

เวลา 06.30 น. - หนวยงานท่ีนําพวงมาลามาถวายบังคม นําพวงมาลามาลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน
จากนั้น พิธีกรจะเชิญหนวยงานนําพวงมาลาถวายบังคม ณ บริเวณลานหนาพระบรม-
ราชานุสาวรียฯ ตามลําดับ (พวงมาลาแตละหนวยงานจัดไปเอง พรอมขาตั้ง)

เวลา 07.30 น. - เจานายฝายเหนือ กงสุลตางประเทศ ขาราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตํารวจ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา กํานันผูใหญบาน กรรมการและ
สมาชิกของกลุมสมาคม ชมรม สโมสร สถาบันตาง ๆ รวมท้ัง พอคาและประชาชน
ทุกหมูเหลา รวมชุมนุมพรอมกัน ณ บริเวณสถานท่ีประกอบพิธี

เวลา 08.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณเต็นทพิธี
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจาหนาท่ีพิธี อาราธนาศีล
- ไหวพระรับศีล
- ประธานในพิธีและผูรวมพิธี เดินไปยืนบริเวณเบื้องหนาพระบรมราชานุสาวรีย
- ประธานในพิธี เดินข้ึนบนพระบรมราชานุสาวรียฯ
- ถวายความเคารพ (วันทยาหัตถ) พรอมกับคณะ
- ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายบังคมในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหมทุกหมูเหลา
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองนอยบูชาพระบรมราชานุสาวรียฯ
- ถวายความเคารพ (วันทยาหัตถ) พรอมกับคณะ
- ประธานในพิธี เดินลงจากพระบรมราชานุสาวรียฯ ข้ึนแทนกลาว
- ประธานในพิธี อานคํากลาวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัว “สมเด็จพระปยมหาราช”
- จบแลว วงดุริยางคมณฑลทหารบกท่ี 33, วงปพาทยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (วันทยาหัตถ)
- ประธานในพิธีและผูรวมพิธี เดินไปยังเต็นทพิธี
- ประธานในพิธี ทอดผาบังสุกุล พระสงฆสดับปกรณ
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การแตงกาย
ขาราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข สวมหมวก
ขาราชการทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก
บุคคลท่ัวไป : ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพไวทุกข
สมาคม  ชมรม  สโมสร : เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพไวทุกข

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

- ประธานในพิธี และแขกผูมีเกียรติ ถวายจตุปจจัย พระสงฆอนุโมทนา
- เสร็จพิธี
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4.5 การประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง
ผูนําเสนอ : นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ดวยจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง

สําหรับเปนสถานท่ีประกอบพิธีถวายดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธท่ี 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.49 น. ณ สถานท่ีกอสราง
พระเมรุมาศจําลอง ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงใหมขอเชิญทานและเจาหนาท่ีในสังกัด รวมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตร
พระเมรุมาศจําลอง ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน แตงกาย ชุดสีขาวนวล ประดับเครื่องหมายไวทุกข

กําหนดการ
พิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง พิธีถวายดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม

วันพุธท่ี 4 ตุลาคม 2560
ณ สถานท่ีกอสรางพระเมรุมาศจําลอง

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
**********

เวลา 09.00 น. - ผูเขารวมพิธี พรอมกัน ณ สถานท่ีประกอบพิธี

เวลา 09.30 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางถึง

เวลา 09.49 น. - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบวงสรวง
- พราหมณ กลาวถวายเครื่องบวงสรวง
- พราหมณ กลาวบทโองการบวงสรวง
- ประธานในพิธแีละผูรวมพิธี ปกธูปบนเครื่องบวงสรวงและโปรยขาวตอกดอกไม
- ประธานในพิธี ผูกผาแพร 7 สี ยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง
- ประธานในพิธี เจิมยอดฉัตรและประพรมน้ําพระพุทธมนต
- พิธีอัญเชิญยอดฉัตร ข้ึนประดิษฐานบนพระเมรุมาศจําลอง
- เสร็จพิธี

***********

การแตงกาย ชุดสีขาวนวล ประดับเครื่องหมายไวทุกข

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.6 รายงานความคืบหนาการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไมจันทนในวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.7 สรุปผลการดําเนินการโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน
จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นายอภิวัฒน ธีระวาสน   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.8 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยย้ิมใหประชาชน ประจําเดือนกันยายน 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินงาน

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันท่ี 5 กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปาตึง

หมูท่ี 7 ตําบลออนใต  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม



21/09/60

1

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ ๖5 หนวยงาน
มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา
30,000 ตัว และมอบเงินชวยเหลือผูยากไร 25 ราย

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
สรุปผลการประชุมแกไขปญหาความตองการในพื้นท่ีอําเภอสันกําแพงสรุปผลการประชุมแกไขปญหาความตองการในพื้นท่ีอําเภอสันกําแพง

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

1. ปญหาถนน อบจ.หมายเลข ชม.3039 มีสภาพชํารุดเสียหาย
เปนหลุมบอ เนื่องจากรถบรรทุกดินใชสัญจร

- แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา
11..11.. มอบหมายศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมจัดประชุมมอบหมายศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมจัดประชุม

แกไขปญหา โดยเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมแกไขปญหา โดยเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม
11..22.. แจงประสานแจงประสาน อบจอบจ..เชียงใหมเขาดําเนินการซอมแซมถนนเชียงใหมเขาดําเนินการซอมแซมถนน
11..33.. มอบมอบโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบวาสามารถประกอบการและผังเมืองตรวจสอบวาสามารถประกอบ

ธุรกิจบอดิน ณ บริเวณดังกลาวไดหรือไมธุรกิจบอดิน ณ บริเวณดังกลาวไดหรือไม
11..44.. ใหตํารวจบังคับใชกฎหมายจราจรโดยเครงครัดใหตํารวจบังคับใชกฎหมายจราจรโดยเครงครัด
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

2. ปญหาถนนสาย บ านปง หมู ท่ี 8 - บ านป าแงะ หมู ท่ี 4
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  อยูในสภาพชํารุด
เสียหาย กอให เกิดอุบัติ เหตุบอยครั้ง และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณซอมแซม เปนจํานวนเงิน 2,400,000 บาท

- แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา
บรรจุโครงการไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด

เชียงใหม พ.ศ.2562 และ พิจารณาใชงบประมาณอ่ืนๆในป 2561

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

3. ปญหาตลิ่งริมน้ําแมออน บริเวณสะพานประชาสุขสันต ถูกน้ําทวม
กัดเซาะพังทลาย เกิดปญหาน้ําทวมชุมชนในชวงฤดูฝน

- แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา
ให อบต.แชชาง ประสานสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขา

เชียงใหม เรื่องการขออนุญาตกอสรางพนังกันดิน ค.ส.ล. ซึ่งเคยยื่น
เอกสารไวแลว แตไมมีความคืบหนา
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ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

4. ปญหาลําน้ําแมผาแหน ตื้นเขิน ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใช
ในฤดูแลงไดอยางเพียงพอ

- แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
เสนอแนะใหจัดทําโครงการขุดลอกลําน้ําในลักษณะโครงการ
“ คาตางตอบแทน ” โดยมีขั้นตอน คือ

1. การประชุมประชาคม
2. จัดทํารายละเอียดโครงการ
3. เสนอขออนุมัติโครงการตอกรมเจาทา

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

5. การพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมอําเภอสันกําแพง โดยการปรับปรุง
ระบบสายไฟ เปนสายไฟใตดิน

- แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีรับผิดชอบ จัดทําโครงการ

สงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อประสานของบประมาณดําเนิน
โครงการ  ซึ่งตองชี้แจงใหประชาชนเขาใจวาจะมีคาใชจายคาไฟฟา
เพิ่มสูงขึ้นกวาปกติ

...จบการนําเสนอ...
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4.9 รายงานโครงการธงฟาประชารัฐ
ผูนําเสนอ : นางนิยดา หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

โครงการรา้นธงฟ้าประชารฐั
จังหวดัเชยีงใหม

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

โครงการรา้นธงฟ้าประชารฐั
*

ครองชีพ
*

*

ช่วยเหลอืในลกัษณะ “ ประชารฐัสวสัดิการ”
ผ่านบตัรสวสัดิการแหง่รฐั



21/09/60

1

โครงการรา้นธงฟ้าประชารฐั
*

ครองชีพ
*

*

ช่วยเหลอืในลกัษณะ “ ประชารฐัสวสัดิการ”
ผ่านบตัรสวสัดิการแหง่รฐั

โครงการรา้นธงฟ้าประชารฐั
“ ประชารฐัสวสัดิการ”



21/09/60

2

ตวัอยา่งป้าย “โครงการรา้นธงฟ้าประชารฐั”

โครงการรา้นธงฟ้าประชารฐั

ประชากรทั้งหมด
ของจังหวัดเชียงใหม

(ราย)

จํานวนผูมีรายไดนอย
ที่ไดรับสิทธิสวัสดิการ

(ราย)

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

จํานวนรานคาประชารัฐ
ที่ตองเปดใหบริการ

(รานคา)

จํานวนรานคาที่สมัครเขา
รวมโครงการ

(รานคา)

1,735,762 362,258 25 204 604 283

เริ่มดําเนินการรับสมัครต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2560

ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560
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3

โครงการรานธงฟาประชารัฐ

หลักเกณฑการรับสมัคร สิทธิประโยชนท่ีรานจะไดรับ เอกสารประกอบการสมัคร
1.เปนรานคาท่ีจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค สินคาท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา และสินคาท่ีเกี่ยวของกับ
ปจจัยทางการเกษตร
2.รานคาท่ีเขารวมโครงการตองมี
internet (อินเตอรเน็ต) เพ่ือ
ติดต้ังเครื่อง EDC เพ่ือใชกับบัตร
สวัสดิการแหงรฐั ดําเนินการโดย
กระทรวงการคลัง

1.มียอดจําหนายท่ีเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 120,000 – 150,000
บาท/เดือน
2. ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรฐั นํา
บัตรมาใชไดเฉพาะรานคาท่ีเขา
รวมโครงการฯ เทาน้ัน ทําใหรานท่ี
เขารวมโครงการฯมีโอกาสจําหนาย
สินคาอื่นๆ ไดดวย

1.ใบสมคัรเขารวมโครงการธงฟา
ประชารฐั
2.สําเนาใบทะเบียนพาณิชย

ใบทะเบียนนิติบุคคล
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
5.แผนท่ีรานพรอมพิกัดรานคา

โครงการรานธงฟาประชารัฐ

หลักเกณฑการรับสมัคร สิทธิประโยชนท่ีรานจะไดรับ เอกสารประกอบการสมัคร
3.ประเภทสินคาท่ีจําหนาย จะเปน
กลุมสินคาอุปโภคบริโภค/กลุม
สินคาภาคการเกษตร เชนปุย ยา/
กลุมสินคาภาคการศึกษา เชน
อุปกรณเครื่องเขียน ยกเวน สินคา
กลุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล – บุหรี่
และสินคาท่ีไมมีความจําเปนตอ
ชีวิตประจําวัน ไมสามารถเขารวม
โครงการฯได

3. ไดรับสิทธิในการซ้ือสินคาจาก
ผูผลิตในราคาพิเศษ และสามารถ
จําหนายไดในราคาตํ่ากวาราคา
ปกติ
4.ไดรับปายประชาสมัพันธ
โครงการธงฟาประชารฐั (ปายไว
นิล ปายลูกฟูก และสต๊ิกเกอร)
จากกระทรวงพาณิชย

-



21/09/60

4

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
โทร 053-112668 , 053-112659
E-mai : cm_ops@moc.go.th
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4.10 ประชาสัมพันธการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
ของหนวยงานของรัฐ จังหวัดเชียงใหม (กคร.)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไร
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544

กําหนดใหจังหวัดทุกจังหวัดมี “คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด”
โดยมี ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดเปนกรรมการ

การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพยสิน รวมถึงการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยน หรือบริการ ดวยใจสมัคร เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาท้ังหมด
หรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหน่ึงดวย

เชน การทอดผาปา การจัดจําหนายบัตรเขารวมกิจกรรม การรับบริจาค
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พิจารณาอนุมัติการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐในพื้นท่ีจังหวัด ดังนี้
1. หนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร
2. หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคล

หรือนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอ่ืนแลว

*** การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรในเขตทองท่ี
เกินหนึ่งจังหวัดตองขออนุญาตตอ “คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
ของหนวยงานของรัฐ” สํานักนายกรัฐมนตรี

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ

กรณีที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุมัติตอคณะกรรมการฯ

 เปนกรณีตามขอ 19 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ
- นโยบายเรงดวนของรัฐบาล
- ดําเนินการเพ่ือชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทาสาธารณภัย
- การเรี่ยไรเพ่ือรวมทําบุญในโอกาส “ทอดผาพระกฐิน

พระราชทาน”
- เปนการเรี่ยไรเพ่ือใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกินจํานวน

500,000 บาท
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การย่ืนคําขอ

1. สามารถดาวนโหลดแบบคําขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร (แบบ กคร. 1)
ไดท่ี http://www.chiangmai.go.th > มุมราชการ > คลังเอกสาร
> เอกสารท่ัวไป ชื่อ “ แบบคําขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร

กคร. 1 และคําขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรีย่ไร กคร.2)”
2. ย่ืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานการจัดใหมีการเรี่ยไร ตอ กคร. จังหวัด

เชียงใหม ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนทําการเรี่ยไร
 ย่ืนคําขอไดท่ี กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
กลุมงานอํานวยการ สนจ.ชม. หมายเลขโทรศัพท 0 5311 2709 หรือ 09 0670 7854

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.11 ประชาสัมพันธกิจกรรมจิบน้ําชายามบาย
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ดวยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดกําหนดนโยบายใหมีกิจกรรมพบปะระหวาง
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และ
บุคคลตาง ๆ เดือนละหนึ่งครั้ง ในเวลาชวงเชากอนทํางาน โดยใชชื่อกิจกรรมวา “สภากาแฟเชียงใหม” เพ่ือเปนการ
พบปะและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตาง ๆ รวมกัน อันจะเปนผลใหการประสานการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สําหรับในเดือนกันยายน 2560 ไดกําหนดจัดกิจกรรมในตอนบาย จึงใชชื่อกิจกรรมวา
“จิบน้ําชายามบาย” โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสระน้ํา
หนาเฮือนแมสาว สํานักงานชลประทานท่ี 1 อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญทานเขารวมกิจกรรม “จิบน้ําชายามบาย” ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกลาวขางตน การแตงกาย ชุดสุภาพไวทุกข

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 10/2560

วันจันทรท่ี 30 ตุลาคม2560เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีตามสังกัด

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 ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................


	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf
	NPSCN_005.pdf
	NPSCN_006.pdf
	NPSCN_007.pdf
	NPSCN_008.pdf
	NPSCN_009.pdf
	NPSCN_010.pdf
	NPSCN_011.pdf
	NPSCN_012.pdf
	NPSCN_013.pdf
	NPSCN_014.pdf
	NPSCN_015.pdf
	NPSCN_016.pdf
	NPSCN_017.pdf
	NPSCN_018.pdf
	NPSCN_019.pdf
	NPSCN_020.pdf
	NPSCN_021.pdf
	NPSCN_022.pdf
	NPSCN_023.pdf
	NPSCN_024.pdf
	NPSCN_025.pdf
	NPSCN_026.pdf
	NPSCN_027.pdf
	NPSCN_028.pdf
	NPSCN_029.pdf
	NPSCN_030.pdf
	NPSCN_009.pdf
	NPSCN_011.pdf
	NPSCN_013.pdf
	NPSCN_014.pdf
	NPSCN_015.pdf
	NPSCN_016.pdf
	NPSCN_017.pdf
	NPSCN_018.pdf
	NPSCN_019.pdf
	NPSCN_020.pdf
	NPSCN_021.pdf
	NPSCN_022.pdf
	NPSCN_023.pdf
	NPSCN_024.pdf
	NPSCN_025.pdf
	NPSCN_026.pdf
	NPSCN_027.pdf
	NPSCN_028.pdf
	NPSCN_029.pdf
	NPSCN_030.pdf

