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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 2/2560

วันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัว ตอท่ีประชมุ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวรตนพร กิติกาศ

ตําแหนงปจจุบัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค

2. นายฐาปกช มีเสน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
ตําแหนงเดมิ หัวหนากองประสานนโยบายและวิชาการ  การยางแหง

ประเทศไทยจังหวัดสงขลา  เขตภาคใตตอนลาง
3. นายธีระยุทธ อินตะเสน

ตําแหนงปจจุบัน ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราช-
นิเวศน

ตําแหนงเดิม ผูชวยผูอํานวยการ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 30 มกราคม 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนกุมภาพันธ
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

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

2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

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

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.6 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.8 รายงานสถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนิยดา หม่ืนอนันต   พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 3.8การขอจัดตั้งอําเภอแมตื่นเปนกรณีพิเศษ

ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทราบ
5.1 3.8โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร

สวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมให
ประชาชน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

5.2 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค
ผูนําเสนอ: ดร.มารติน เฟนสก้ี สตาลลิ่ง ท่ีปรึกษาอาวุโสเชียงใหมสรางสรรค

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 3/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 7 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
7.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
7.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
7.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
7.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัว ตอท่ีประชมุ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวรตนพร กิติกาศ

ตําแหนงปจจุบัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค

2. นายฐาปกช มีเสน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
ตําแหนงเดมิ หัวหนากองประสานนโยบายและวิชาการ  การยางแหง

ประเทศไทยจังหวัดสงขลา  เขตภาคใตตอนลาง
3. นายธีระยุทธ อินตะเสน

ตําแหนงปจจุบัน ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราช-
นิเวศน

ตําแหนงเดิม ผูชวยผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

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



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 30 มกราคม 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 20 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2560
และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส www.chiangmai.go.th/meeting
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

หนาถัดไป

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



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2560

วันจันทรท่ี 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

เชียงใหม
8. นางวัชชารมย เชื้อเมืองพาน (แทน)ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
9. นางตอมแกว บุปผาเจริญสุข ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

เขต 7 (เชียงใหม)
12. นายธัชชัย โกมลรัตน (แทน)นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
13. นายชัชวาลย พุทธโธ ปองกันจังหวัดเชียงใหม
14. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
15. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
16. นางอุบลวรรณ พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
17. นางสุนทรี อินตา รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
18. นางจารุณี จุลวรรณ รก.หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
19. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
20. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักงาน

บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อําเภอ
21. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม
22. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง

/23. นางสุภาพรรณ ...
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23. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
24. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
25. นายพีรศักดิ์ ธีรบดี (แทน)นายอําเภอสันกําแพง
26. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
27. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมริม
28. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
29. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด
30. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
31. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว
32. นายศิริพงษ นําภา (แทน)นายอําเภอฝาง
33. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
34. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
35. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอเวียงแหง
36. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ นายอําเภอสันปาตอง
37. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอจอมทอง
38. นายฉลวย พวงพลับ นายอําเภอแมอาย
39. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
40. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม
41. วา ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
42. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
43. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแมออน
44. นายวิสูตร กรมพิศาล นายอําเภอดอยหลอ
45. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
46. นายประพันธ คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
47. พ.ต.อ.สมพร ปานพรหม (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
48. พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา วิจารณี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
49. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
50. พ.ต.ท.สุวัฒน โลจิรกาญจนกุล ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
51. ร.ต.อ.เทอดพงษ จุลศิลป (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกับการ 4
52. ร.ต.อ.หญิง โชติกา ใจพรหมมา (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
53. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
54. นายเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดเชียงใหม
55. นายประทีป ศรีสิงห (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
56. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
57. ร.ต.อ.หญิง ชาญานิส ภาชีรัตน อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
/หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
58. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
59. นายชูโชค ทองตาลวง ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
60. นายอธิชัย ตนกันยา (แทน)ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
61. นายสมรัตน มะลิลา (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
62. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
63. นายปรินันท โมกขสุวรรณ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
65. พ.อ.โรมรัน ชูกาน รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม

(ทหาร)
66. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
67. พ.อ.สุปกรณ เรือนสติ (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
68. พ.อ.ธรรมรัตน เหรียญทอง (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
69. พ.อ.เอ้ือชาติ หนุนภักดี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
70. น.ต.พงษศักดิ์ นุตประพันธ (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
71. ร.ท.กันตพัฒน กันทะวงค (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
72. น.ท.มาโนช ธูปแกว ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
73. พ.ท.สามารถ กิตติ์โสภณ (แทน)ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
74. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
75. นายสุวรรณ เข่ือนแกว ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
76. นางปานทิพ วงศาทิพย ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
77. นายวิทยา อันชํานาญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
78. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม (แทน)สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
79. นางปรุงจิตร ฤกษบุญศรี (แทน)สรรพกรภาค 8
80. นางธัญญา ภูสวาง (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
81. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
82. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
83. นายสิทธิชัย วาณิชเสนี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
84. นางรําพินธ กําแพงทิพย (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
85. พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
86. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม

/87. นายวิสูตร ...
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87. นายวิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม

88. นางวรรณา ผุสดี (แทน)ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
89. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
90. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
91. นางสาวราณี วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
92. นายอนวัชช ไทยขวัญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
93. นางฉวีวรรณ สัญญา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม
94. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
95. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
96. นางพรทิพย ชํานาญกิจ (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
97. นางจิดาภา ปามาคํา (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
98. นางม่ิงขวัญ วีระชาติ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
99. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
100. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
101. นางสายฝน พัดบึ้ง ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
102. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
103. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชมุชนเชียงใหม 2
104. นางพวงผกา ลิ้มเจริญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน

สหกรณสันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

105. นางสาววรินษา ทุงม่ัน (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
106. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
107. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
108. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
109. นางจันทรเท่ียง จันปาลี (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม
110. นายจํารูญวิทย จันนรานนท (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
111. นายสุวิทย ประชุม (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม
112. นายกานต ไตรโสภณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
113. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
114. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
115. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
116 นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7

/117. นางสาวถนอมจิตต ...
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117. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
118. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
119. นายสมถวิล ขัดสาร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
120. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9
121. นางสุนี บูรณพานิชพันธุ (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
122. นายอนุสรณ พรชัย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
123. นายเอกชัย บัวเกตุ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
124. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
125. นายสุรัช ธนูศิลป ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมา

จากพระราชดําริ
126. นางปภาพินท จันทรดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
127. นายพิชิต ไชยทา หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
128. นายอนุชิต สุขนรินทร (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
129. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
130. นายบดินทร โลหิตกาญจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
131. นายสมพงษ มอญแกว (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
132. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
133. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
134. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
135. นายพงศเทพพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
136. นางทัยราญ ประทุมซาย (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
137. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
138. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
139. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
140. นายราเชนทร ภุมมะภูติ (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
141. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
142. นายนิพนธ วิชัยรัตน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
143. นายคณิต โพธิจินดา (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
144. นายศราวุธ คําภีระ (แทน)ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
145. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง/(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
/146. นายเสกรัตน ...
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146. นายเสกรัตน ชัยศิริ หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหม
147. นายปยะ นวพันธุ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
148. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
149. นายขจรค รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม
150. นางสีพรรณ ลักขณาวงค (แทน)โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
151. นางสิริกร สายยนต (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
152. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
153. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
154. นายถาวร คงม่ัน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
155. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
156. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
157. นายจตุพร ปนทวงศ (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
158. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
159. นายทวี รันตคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
160. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
161. นางนฤมล ปยะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
162. นายภูชิชญ จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
163. นายขจร วงศสวย (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม
164. นายมณฑล ปริปุญโญ (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
165. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
166. นางรุงรัตน มณีโชติ (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
167. นายประภัสสร วงศรักษา (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19

เชียงใหม
168. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
169. นายพันธศักดิ์ อสงไชยวัฒนกุล (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
170. นางวราภรณ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
171. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
172. ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

/173.นางอาภรณ ...
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173. นางอาภรณ ดวงแกว (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
174. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
175. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
176. นายเสริมศิษฐ พิมพันธดี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
177. นายไพศาล เข่ือนเพชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
178. นางนริสา พงษพานิชย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
179. นายสามารถ รักษาศิลป (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
180. นางชนากานต สุนันทกร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
181. นายพิทูรย ปญญาศรี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
182. นายพุธธวัช อรรถวสุ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
183. นายโสภณ โปธินันท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34
184. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
185. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
186. ดร.สุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
187. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
188. ผศ.ธวัชชัย พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
190. นายวรเวช จันทรรัตน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
191. นายชยุต ขาขันมะลี (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
192. นายองอาจ แกวจา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระ

บรมราชูปถัมภ
193. นายณรงค นาตา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
194. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
195. นายการุณ เมธา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
196. นายนรุตมีชัย ทรายมูล (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30

จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
197. นายแพทยจตุชัย มณีรัตน (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

/198. นางสุดใจ ...
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198. นางสุดใจ นันตารัตน (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1
เชียงใหม

199. นายแพทยวรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
200. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
201. นายนรินทร เอมกลิ่น (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
202. นางวราพร วันไชยธนวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
203. นายแพทยวีระวัฒน สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
204. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
205. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
207. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
208. นายพลยุทธ ศุขสมิส (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
209. นางนนทรัช ทองสถิตย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
210. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
211. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
212. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการ กสทช.เขต 9 เชียงใหม
213. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
214. นายอุทัย จันทรหอม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
215. พ.ญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
216. ดร.สิงหชัย บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
217. นายภูมิภัทร พรหมบุตร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน)
218. นายสุรนันท ศรีวิพัฒน (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)
ภาคเอกชน
219. นายวโรดม ปฏกานนท (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
220. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
221. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
222. นางวิภาดา วังหลัง (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
223. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
224. นายยงยุทธ คุณธรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ

/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
225. นายนิรัญ เจริญ (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
226. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
227. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
228. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
229. นายนิพนธ อรุณทิพยไพฑูรย ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม/(แทน)

ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานเขต
เชียงใหม

230. นายชนินทร แกวคํา รก.ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
สํานักพระราชวัง
231. นายธีระยุทธ อินตะเสน (แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
232. นางสาวนัฐกานต อัศวแกวฟา กรรมการเชียงใหมสรางสรรค
233. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
234. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
235. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ แก นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิ
วัฒนา (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

2. การมอบเกียรติบัตรแกบุคคลท่ีไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด
จํานวน 7 รางวัล (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)

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

4. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีผูมีคุณธรรม จริยธรรม แก
ดาบตํารวจกมล  คําหม้ัน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

5. การมอบเกียรติบัตรยกยองคนดีของสังคม แก นายณัฐพงษ  กนกธํารงแสง (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม)

6. การมอบเกียรติบัตรแกเกษตรกรท่ีชนะการประกวดขาวหอมมะลิของประเทศไทย ปการ
เพาะปลูก 2559/60 จังหวัดเชียงใหม และการประกวดขาวตราคุณภาพดีเดน จังหวัดเชียงใหม ประจําป
2560 จํานวน 7 ราย (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

7. การมอบโลเกียรติคุณโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แก นางจินดา  พิชญชานน  ตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สังกัด
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)

8. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2560 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)

/ระเบียบวาระท่ี 1 ...
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม

จํานวน 4 ทาน ดังนี้
๑) นายชูชีพ พงษไชย

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการขาว กระทรวงมหาดไทย

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

3) นายสมถวิล ขัดสาร
ตําแหนงปจจุบัน ผู อํ านวยการ ศูนยส ง เสริมและการพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผู อํ านวยการ ศูนยส ง เสริมและการ พัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงราย
4) นายชูโชค ทองตาลวง

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกองคลัง  กรมประชาสัมพันธ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 2559
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัด

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 26 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทาน
ไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 12/2559
และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส www.chiangmai.go.th/meeting
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายนันทวัฒน

สังขหลอ) เศรษฐกิจประเทศคูคาทยอยปรับดีข้ึนท้ัง กลุม G3 และเอเชีย สหรัฐอเมริกา ขยายตัวการจางงาน
เขาใกลระดับ Full Employment กลุมยุโรปยังมีความผันผวนท้ังทางการเงินและการเมือง ญี่ปุนไตรมาส
4/2559 เศรษฐกิจขยายตัวดีกวาท่ีคาด จีนไตรมาส 4/2559 เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 6.8 ขณะท่ีท้ังป
2559 ขยายตัวรอยละ 6.7

/เดือนธันวาคม 2559 ...
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เดือนธันวาคม 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน การบริโภค
ภาคเอกชน ขยายตัว ในหมวดสินคาไมคงทน และบริการ โดยมีปจจัยสนับสนุนชั่วคราวจากนโยบายรัฐ
การสงออก ขยายตัว โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย การใชจายภาครัฐเรงตัว ท้ังรายจายอุปโภคและการลงทุน
การทองเท่ียว ขยายตัว นักทองเท่ียวจีนขยายตัวเปนเดือนแรก หลังจากการปราบปรามทัวรผิดกฎหมาย
การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟนตัวจากเดือนกอน ท้ังการลงทุนภาคกอสรางและการผลิต ป 2560
เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวในอัตราใกลเคียงกับปกอน การสงออกฟนตัวในหลายอุตสาหกรรม งบประมาณ
ภาครัฐท่ีกระจายสูตางจังหวัด ภาคเกษตรไดรับผลดีจากน้ําในเข่ือนมีมาก/รัฐมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
อัตราเงินเฟอป 2560 ขยายตัวใกลเคียงกับปกอน โดยแรงกดดันเงินเฟอยังอยูในระดับต่ําตามอุปสงค
ท่ีทยอยฟนตัว

ภาพรวมเศรษฐกิจเชียงใหม ป 2559 การทองเท่ียวยังขยายตัวไดดี โดยเฉพาะ
ในสวนของนักทองเท่ียว FIT แมภาพรวมนักทองเท่ียวจีนจะถูกกระทบจากการปราบรามทัวรผิดกฎหมาย
การใชลงทุนภาครัฐรายจายลงทุนเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคม และการบริหารจัดการน้ํา
การบริโภคภาคเอกชนภาพรวมเพ่ิมข้ึน แมจะชะลอลงในครึ่งหลังป 2559 จากกิจกรรมบางสวนเลื่อนออกไป
และจากการใชจายในสินคาคงทนลดลง ภาคเกษตรผลผลิตป 2560 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เชน ขาวเปลือก
เหนียว กระเทียม และลําไย ขณะท่ีราคาคาดวาจะอยูในเกณฑดีโดยเฉพาะขาวเปลือกเหนียว

การปรับตัวรับมือเศรษฐกิจในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจโลกคอยๆฟนตัว นโยบาย
การคาสหรัฐฯใหมอาจกีดกันมากข้ึนท่ีจะกระทบจีน ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยายตอ ผลตอบแทน
พันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยน จึงตองติดตามพัฒนาการใกลชิด บทบาทของ Financial Technology
(FINTECH) การชําระเงินชองทางอิเล็คโทรนิคเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

มติท่ีประชุม รับทราบ
3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนมกราคม

2560
คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) การจัดเก็บรายไดสวนราชการ

เดือนธันวาคม 2559 จัดเก็บรายไดท้ังสิ้น 971.20 ลานบาท ดังนี้ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน
801.20 ลานบาท สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน 135.19 ลานบาท สวนราชการอ่ืน จํานวน 27.72
ลานบาท ดานศุลกากร จํานวน 1.74 ลานบาท ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน 5.35 ลานบาท

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 ไตรมาสท่ี 1 จังหวัดเชียงใหมไดรับ
งบประมาณภาพรวม จํานวน 19,441.67 ลานบาท เบิกจายแลวจํานวน 10,556.26 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 54.30 มีผลการเบิกจายอยูในลําดับท่ี 4 ของประเทศ  แยกเปนงบประจํา จํานวน
10,828.75 ลานบาท  เบิกจายแลว จํานวน 8,214.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.86 งบลงทุน
จํานวน 8,612.92 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 2,341.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.19 มีผลการ
เบิกจายอยูในลําดับท่ี 9 ของประเทศ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป  จํานวน 3,141.84 ลานบาท เบิกจายแลว
จํานวน 1,834.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.38 สําหรับผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน รายหนวยงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากมาก
ไปนอยรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก

หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ สรุปมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 1 เรื่อง ไดแก  หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 491 ลว. 28
ธันวาคม 2559 เรื่อง การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ ดังนี้

/1. รายการท่ีไดมีการ...
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1. รายการท่ีไดมีการกอหนี้ผูกพันภายในวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม
2559 ใหขยายเวลาการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2560

2. การรายงบลงทุนท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันและเห็นวาเปนรายการท่ีมีความ
จําเปนตองดําเนินการตอ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการเสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับและหรือรัฐมนตรี
เจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบจะตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2560

3. หากไมมีความจําเปนตองดําเนินการตอหรือดําเนินการไมทันภายในเดือน
มีนาคม 2560 ก็ใหสงงบประมาณคืนสํานักงบประมาณโดยเร็ว

ขาวประชาสัมพันธ จังหวัดเชียงใหมโดย นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม รวมพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU) ระหวาง กองทุนการออมแหงชาติ
กับ จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 20 มกราคม 2560 คุณสมบัติผูท่ีมีสิทธิสมัครสมาชิก 1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 15 -60 ป 3. ไมเปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม 4. เปนผูประกันตนมาตรา 40 (1)
สามารถสมัครได 5. ไมเปนขาราชการ หรือสมาชิก กบข. 6. ไมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
7. มีอาชีพอิสระ ไมมีนายจาง หรือ ไมมีอาชีพ ตัวอยางอาชีพท่ีสมัคร กอช. ไดเกษตรกร คาขาย แมบาน
เจาของราน ฟรีแลนซ ขับรถรับจาง แท็กซี่มอเตอรไซค รับจาง นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประโยชนท่ีไดรับ
1. เงินสมทบจากรัฐบาลในแตละปท่ีออม (มกราคม-ธันวาคม) อายุ 15-30 ป รัฐสมทบใหครึ่งหนึ่งของเงิน
ออมแตละครั้ง โดยรวมกันท้ังปไมเกิน 600 บาท อายุ >30 – 50 ป รัฐสมทบให 80% ของเงินออมแตละครั้ง
โดยรวมกันท้ังปไมเกิน 960 บาท อายุ >50 – 60 ป รัฐสมทบใหเทากันกับเงินออมแตละครั้ง โดยรวมกัน
ท้ังปไมเกิน 1,200 บาท 2. ดอกผลจากการลงทุน ท่ีรัฐบาลคํ้าประกันผลตอบแทนไมต่ํากวาดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือนของ 7 ธนาคาร 3. โอกาสไดรับบํานาญทุกเดือนตลอดชีวิต เงื่อนไขการออม
1. ออมข้ันต่ํา 50 บาทตอครั้ง ไมเกิน 13,200 บาท ตอป 2. มีสิทธิออมได 10 ปนับจากวันท่ีสมัคร
ถาออมไมถึง 10 ปก็ได ขอรับเงินคืนไดตลอดเวลา ถาออมเต็มสิทธิ 13,200 บาทตอป และออมครบ 10 ป
เม่ือขอรับเงินคืนจะไดเปนบํานาญทุกเดือน เดือนละไมต่ํากวา 600 บาท ไปจนตลอดชีวิต ถาออมไมครบ
10 ป เม่ือขอรับเงินคืนจะไดรับเปนเงินดํารงชีพ เดือนละ 600 บาททุกเดือน และเม่ือเงินในบัญชีของสมาชิก
หมดลง กอช.จะหยุดจายคืน 3. ในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต กอช. จะจายเงินท้ังหมดในบัญชีของสมาชิกท่ีมีอยู
ซึ่งประกอบดวย สวนท่ี 1) เงินออมของสมาชิก สวนท่ี 2) เงินสมทบท่ีไดรับจากรัฐบาล สวนท่ี 3) ดอกผล
ของเงินสวนท่ี 1 และ 2 รวมกัน กรณีท่ีไมได แจงไว กอช. จะจายคืนใหทายาทตามกฎหมาย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ในป 2560 จังหวัด

เชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 396,112,400 บาท สําหรับดําเนินโครงการภายใต
แผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 35 โครงการ

1. ผลดําเนินงาน การดําเนินการอนุมัติโครงการ ปจจุบันอนุมัติแลวท้ังสิ้น
จํานวน 33 โครงการ จากท้ังหมด 35 โครงการ คิดเปนรอยละ 94.29 ของโครงการท้ังหมด คงเหลือ
2 โครงการ คือ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว เพ่ือลดปญหาสังคมและปองกันปญหา
การคามนุษย งบประมาณ 2,051,600 บาท ปจจุบันอยูระหวางการเสนอขออนุมัติโครงการ และโครงการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย งบประมาณ 6,224,900 บาท
ปจจุบันอยูระหวางปรับปรุงรายละเอียดโครงการ

/2. ผลการเบิกจาย ...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๑๓ -

2. ผลการเบิกจายจากงบประมาณภาพรวมท้ังสิ้น จํานวน 396,112,400 บาท
จังหวัดเชียงใหม มียอดการเบิกจายจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 20 มกราคม 2560 จํานวน 84,348,843
บาท คิดเปนรอยละ 21.24 ของงบประมาณท้ังหมด

3. การเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณ หมวดงบลงทุน จังหวัด
เชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุนจํานวนท้ังสิ้น 164 รายการ คิดเปนงบประมาณ
จํานวน 290,150,700 บาท แบงเปนรายการงบประมาณไมเกิน 2 ลานบาท 130 รายการ งบประมาณ
158,234,500 บาท คิดเปนรอยละ 39.95 ของงบประมาณท้ังหมด และรายการท่ีมีวงเงิน 2 ลานบาท
ข้ึนไป จํานวน 34 รายการ งบประมาณ 139,916,200 บาท คิดเปนรอยละ 33.30 ของงบประมาณ
ท้ังหมด ปจจุบันกอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 147 รายการ คิดเปนเงิน 214.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ
54.26 ของงบประมาณท้ังหมด ยังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 รายการ คิดเปนรอยละ 6.53
ของงบประมาณท้ังหมด โดยรายการ 16 รายการ มีสาเหตุท่ียังไมกอหนี้ คือ ติดเงื่อนไขการขอกอสราง
ลวงล้ําลําน้ําจากเจาทา จํานวน 1 โครงการ ปจจุบันอําเภอหางดง ไดดําเนินการแจงขอยกเลิกโครงการ
ดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2560 โดยจังหวัดไดนําไปจัดสรรใหรายการใหมตามมติ ก.บ.จ. จํานวน
2 รายการ ซึ่งอยูระหวางข้ันตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กอหนี้ผูกพันไมทัน 2 รายการ เนื่องจาก
ประสบปญหาการดําเนินกระบวนงานหาตัวผูรับจางตามระเบียบของทางพัสดุซึ่งตองหาตัวผู รับจางใหม
ยกเลิก จํานวน 4 รายการ และนํามาจัดสรรใหรายการใหม จํานวน 8 รายการ เปลี่ยนแปลงรายการ
ในรายละเอียดสําคัญ และอยูระหวางการพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ จํานวน 5 รายการ เปนงบประมาณรายการกอสรางท่ีดําเนินการเอง จํานวน 1 รายการ และ
เปนรายการเปลี่ยนแปลงหมวดงบดําเนินงานเปนงบลงทุน จํานวน 1 รายการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 รายงานสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2559 และการพยากรณอากาศเดือน
มกราคม ๒๕๖๐

ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี  มหายศนันท) การคาดหมาย
ลักษณะอากาศชวงระหวางวันท่ี ๒๖-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ในชวงวันท่ี ๒๖-๓๑ มกราคม 2560
ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยางตอเนื่อง และอุณหภูมิลดลงอีก ๒-๓ องศาเซลเซียส
กับมีลมแรงบางพ้ืนท่ี เนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีน
แผเสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาว การคาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ คาดวา
ในชวงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคง
แผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมรสุมฤดูหนาว
จะพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดท้ังเดือน โดยในครึ่งหลังของเดือนนี้มีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงเกิดข้ึน
ในหลายพ้ืนท่ี  เนื่องจากเปนชวงเปลี่ยนฤดูกาล จากฤดูหนาวเขาสูฤดูรอน  ลักษณะอากาศคอนขางจะ
แปรปรวน ตั้งแตชวงกลางเดือนเปนตนไปแนวโนมเริ่มมีอุณหภูมิสูงข้ึน (อากาศอุนข้ึน) และมีหมอกหนา
เกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีในภาคเหนือ สําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอก
ในตอนเชา สําหรับ บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําคางแข็งหรือเหมยขาบ
ในบางพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุดพ้ืนราบ ๑๘-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดยอดดอย ๐๕-๑๐ องศาเซลเซียส
มติท่ีประชุม รับทราบ

/3.5 แผนดําเนินงาน ...
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3.5 แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2560

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

1. เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2560 นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธานประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 5/2559 การประชุมทุกหนวยงานไดกลาวถึงผลการดําเนินงานท่ีประเด็นสําคัญตางๆของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสาธิตการใชโปรแกรมรายงานฯ โดยทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม สุดทายทานรองผูวาฯไดใหเจาหนาท่ีประจําศูนย (Gistda) รายงานผลการคาดการณลวงหนา
7 วัน โดยใหประสานงานไปท่ีสวนกลาง เพ่ือจะนํามาใชเปนแนวทางในการเฝาระวังพ้ืนท่ีท่ีอาจจะเกิดไฟปา

2. เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2560 นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ครั้งท่ี 6/2560 ประชุมทุกหนวยงานไดกลาวถึง
ผลการดําเนินงานท่ีประเด็นสําคัญตางๆของหนวยงานท่ีเก่ียวของ สถานการณหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหมในป 2560 ไดตรวจพบจุดความรอน(Hotspot) จํานวน 5 จุด พบเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2560
จํานวน 2 จุด เกิดในบริเวณตําบลแมศึก อําเภอแมแจม และเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 ตรวจพบ จํานวน
3 จุด เกิดในบริเวณตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จํานวน 1 จุด และตําบลบานแอน อําเภอดอยเตา จํานวน
2 จุด

3. เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2560 มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน
ปองกันไฟปาในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปาตามแนวทางประชารัฐ

4. กิจกรรมการดําเนินงาน หนวยงานภาคสนาม เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 2559
เจาหนาท่ีสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม รวมกับ รองนายก อบต.แมศึก อําเภอแมแจม ทดสอบการเผาซัง
ขาวโพด เปนถานในเตาเผาถาน 200 ลิตร ชนิดลดควัน เพ่ือเตรียมอบรม เจาหนาท่ีของ อปท. 7 แหง
ของอําเภอแมแจม ในเดือน มกราคม 2560 ตอไป และวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา
18.30 น. เจาหนาท่ีสถานีควบคุมไฟปาอมกอย สบอ.16 (เชียงใหม)ไดทําการตรวจการทําแนวปองกันไฟปา
บานน้ําดั้น ม.9 ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบไมพบไฟไหมปาแตอยางใด

5. วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 สถานีควบคุมไฟปาหวยน้ําดังสังกัดสํานักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 เชียงใหม รายงานผลติดตามการจัดทําแนวกันไฟผูรับจาง ในเขต อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง
ทองท่ี อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เจาหนาท่ีพัฒนาหนวยงาน ตั้งปายดัชนีไฟและปายประชาสัมพันธ
เวลา 08.30-16.30 น. เหตุการณปกติ

6. วันท่ี 5 มกราคม 2560 ทองท่ี เขตปาสงวนเเมขานแมวาง หมู 6 หมูบาน
หนองไวย ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง เริ่มปฏิบัติงานเวลา 08.30 ถึงเวลา 17.00 น. จํานวน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 17 คน ปฏิบัติงานออกลาดตระเวนเฝาระวังไฟปา และลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยการ
เก็บเศษไมใบไมเพ่ือทําธนาคารก่ิงไมใบไม ปริมาณ 10 กระสอบ

7. วันท่ี 8 มกราคม. 2560 ทองท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ ออบขาน สะเมิง-แมริม
หมูท่ี 3,5,6,8,10 หมูบาน บานหวยหินดํา,บานแมปาไผ,บานแมงูด,บานตีนตก,บานใหมยูงทองตําบล
นาคอเรือ อําเภอฮอด เริ่มปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 จํานวนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 18 คน
ปฏิบัติงานออกลาดตระเวนเฝาระวังไฟปา และลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยการเก็บเศษไมใบไมเพ่ือทําธนาคารก่ิง
ไมใบไม ปริมาณ 13 กระสอบ

/8. วันท่ี 5 ...
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8. วันท่ี 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ไดทําการลาดตระเวน เฝาระวัง
มิใหเกิดไฟไหมปาและเก็บก่ิงไมใบไมในเสนทางท่ีลาดตระเวน 1 พ้ืนท่ี อําเภอสันทราย พ้ืนท่ี บานหวยแกว
หมู 3 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย พิกัดจุดลดปริมาณเชื้อเพลิง บานสหกรณ หมูท่ี 5 ตําบลบานสหกรณ
อําเภอแมออน และเสนทาง 3 พ้ืนท่ีอําเภอแมออน บานสหกรณ 7 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน

9. ประชาสัมพันธกับชุมชน และติดปายประชาสัมพันธ  สถานีควบคุมไฟปา
ศรีลานนา การปฏิบัติงานวันท่ี 12 มกราคม 2560 เจาหนาท่ีสถานีฯประชาสัมพันธเคลื่อนท่ีเพ่ือใหความรู
เรื่องไฟปา แจกแผนพับ/โปสเตอร และขอความรวมมือในการปองกันไฟปาแกราษฎรบานหนองปลามัน
หมูท่ี 1 และบานแมระงอง หมูท่ี6 ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว เจาหนาท่ีสถานีฯสํารวจปริมาณความหนาแนน
แผนจัดการเชื้อเพลิงตอไปวามชื้นของเชื้อเพลิงบริเวณปาบานทุงแดง หมูท่ี1 ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว

10. สถานการณหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม จุด Hotspot ตั้งแตวันท่ี
1 มกราคม - 22 มกราคม 2560 จํานวน 5 จุด

11. การวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม Environmental Impact
Assessment (EIA) จังหวัดเชียงใหมไดแตงตั่งคณะกรรมการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร
การจัดสรรท่ีดิน ปละบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม เพ่ือท่ีจะสามารถพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม การประชุม
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรท่ีดิน
และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม เพ่ือพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
BOUTIQUE CHIANG MAI HOTEL เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคาร
อํานวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม มติของกรรมการในท่ีประชุม ไมใหความเห็นชอบรายงาน
โครงการ BOUTIQUE CHIANG MAI HOTEL มติของกรรมการในท่ีประชุม ไมใหความเห็นชอบรายงาน
โครงการ BOUTIQUE CHIANG MAI HOTEL ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 จะมีการจัดประชุมโครงการ ดี
คอนโด เชียงใหม บริษัท ทิพวรรณ จํากัด ณ หองประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมกราคม 2560
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย  มณีรัตน)

สถานการณไขเลือกออก หมูบาน 6 สี ของ จ.เชียงใหม เดือนมกราคม 2560  13 อําเภอมีหมูบานสีแดง
42 หมู พบผูปวยแลว ควบคุมโรคตามแผนสีแดง หมูบานสีดํา 106 หมูใน 24 อําเภอ ยกเวนอําเภอ
แมออนทุกหมูบานเปนสีขาว หมูบานสีชาว+เทา 1950 หมู

สรุปสถานการณโรคZika ( มิย.59- มค.60) ป 2559 พบผูปวยยืนยันติดเชื้อ
ไวรัสZika รวม 18 ราย และผูติดเชื้อไมแสดงอาการ 3 ราย พบใน 5 อําเภอ  ไดแก สันทราย (15 ราย)
เมือง (2 ราย) และเชียงดาว (1 ราย) ไชยปราการ ( 2 ราย) รายลาสุดเปนผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัส Zika
อําเภอสารภี ทุกรายควบคุมโรคครบตามแผนปฏิบัติการ 28 วัน ป 2560 ยังไมพบผูปวย

จากสถานการณโรคดังกลาวมา  ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมสั่งการให
งานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกเปนวาระของจังหวัดเชียงใหม และมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก และซิกา ดังนี้ 1. การสรางการมีสวนรวม
ของภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสํารวจและทําลายแหลง เพาะพันธุลูกน้ํายุงลายในชุมชน โรงเรียน วัด สถานท่ี
ทํางานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน อยางตอเนื่อง เริ่มท่ี MOU 5 หนวยงานในระดับจังหวัด อําเภอ

/2. รณรงค ...
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2. รณรงค Big Cleaning Day โดยการ “เก็บใหเกลี้ยงไมเลี้ยงยุงลาย” 3. สื่อสารดวยคําถามวา “วันนี้คุณ
เก็บขยะและกําจัดลูกน้ํายุงลายในบานแลวหรือยัง? ” 4. จัดการแหลงเพาะพันธุยุงระยะยาว  ปองกันไมใหมี
หมูบานสีดํา มาตรการปองกันโรคไขเลือดออกในหมูบานสีดํา ( คาHI >20 ) 1. รณรงคใหประชาชน
ทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย ทุกสัปดาห 2. อสม.นักเรียน เครือขายสํารวจทําลายแหลงเพาะพันธยุง
สัปดาหละ 1 ครั้ง 3. เจาหนาท่ีสาธารณสุข  สุมสํารวจ HI CI เดือนละครั้ง 4. เฝาระวังผูปวยท่ีมีไขสูงใน
พ้ืนท่ี ตลอดเวลา 5. ประชาคม เดือนละ 1 ครั้ง 6. ประชาสัมพันธสัปดาห ละ 1 ครั้ง 7. หากมีทรัพยากร
เพียงพอใหพนสารเคมีฆายุงลาย 2 ครั้งหางกัน 7 วันและควบคุมคา HI<10

โครงการรณรงค Big Cleaning Day เชียงใหมสูภัยโรคไขเลือดออก ป 2560
1.โรคไขเลือดออกเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศในกลุมอาเซี่ยน ท่ีกําหนดใหทุกประเทศระดม
ทรัพยากรและดําเนินงานปองกันควบคุมโรคนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง และพบทุกฤดูกาล 2.จังหวัด
เชียงใหม ป 2559 มีการระบาดมาก เปนอันดับ ๒ ของประเทศ 3. มีหมูบานท่ีไมสามารถควบคุมโรคไดเกิด
การระบาดซ้ําซากเกิน 20 % วัตถุประสงคโครงการฯ ๑. เพ่ือสรางกระแสการปองกันการแพรระบาดโรค
ไขเลือดออกในจังหวัดเชียงใหม ๒.เพ่ือควบคุมและกําจัดลูกน้ํายุง และยุงลาย ๓.เพ่ือสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก และจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

กิจกรรมสําคัญของโครงการ ๑. รณรงค Big Cleaning Day และทําพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก (MOU) ณ ขวงประตูทาแพ 16 กุมภาพันธ
2560 ( ผูวาราชการจังหวัด   ทองถ่ินจังหวัด  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หวัดเชียงใหม) รณรงค Big Cleaning Day ทุก 3 เดือน (กุมภาพันธ/
พฤษภาคม/ สิงหาคม/ พฤศจิกายน 2560) ๒. ใชมาตรการปองกันโรคไขเลือดออกในหมูบานสีดํา
๓. ชุมชน  วัด  โรงเรียน  สถานท่ีทํางาน ไมมีลูกน้ํายุง ๔. นิเทศติดตามงานในหมูบานสีแดงและสีดํา
ทุกเดือน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.11 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) การดําเนินการรับ

เรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนมกราคม 2560 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนผานทุกชองทาง จํานวน
137 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 97 เรื่อง คิดเปนรอยละ 71 และอยูในระหวางการ
ดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 40 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 29 ในหวงเดือน ตุลาคม – มกราคม 2560 ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่อง
รองเรียนเฉลี่ยเดือนละ 175 เรื่องตอเดือน โดยประเภทเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก  ไดแก
เรื่องขอความชวยเหลือ แจงเบาะแสการกระทําความผิด และรองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ ไมนับรวม
ประเภทการขอขอมูล ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย

ในเดือนมกราคม 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 5,205
ราย โดยมีผูมาใชบริการชําระคาไฟฟามากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาน้ําประปา และชําระภาษีรถยนต/
มติท่ีประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระท่ีท่ี 4 ...
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 นโยบายและผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม (นายสุวิทย  ประชุม) นโยบายกระทรวงเกษตรและ

สหกรณบังคับใชกฎหมายภายใตยุทธการสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการให
ผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน สนับสนุนผูประกอบการใหผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานตั้งแตตนทาง
กระบวนการผลิตมาจากฟารม ท่ีไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดานปศุสัตว (GAP)
จนถึงการรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค

นโยบายกรมปศุสัตว บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือ
การจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 ควบคุม กํากับดูแลโรงฆาสัตวใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือ
การจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 ดําเนินคดีผูประกอบการท่ีฝาฝน พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ การดําเนินการกับโรงฆาสัตว ขอความรวมมือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายและการปราบปรามโรงฆาสัตวท่ีไมไดรับ
ใบอนุญาต ขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายและการปราบปราม
โรงฆาสัตวท่ีไมไดรับใบอนุญาต

สถานการณปจจุบัน โรงฆาสัตวท่ีมีใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการ
ฆาสัตว (ฆจส.2) จํานวน 41 แหง ดําเนินการ  จํานวน 36 แหง (ไดรับ ฆจส.2 ใน ป 2559 จํานวน
9 แหง) หยุดดําเนินการชั่วคราว  จํานวน 5 แหง ยกเลิก จํานวน 2 แหง โรงฆาสัตวท่ีไมไดรับใบอนุญาตฯ
จํานวน 182 แหง  บังคับใชกฎหมายหามดําเนินการฆาสัตวทุกแหง (หยุดดําเนินการ) ผูประกอบการกําลัง
ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ (ฆจส.1) และอยูระหวางดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในเดือน มกราคม 2560
จํานวน 7 แหง

สรุปแนวทางและการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสัตว พัฒนาโรงฆาสัตวใหเปนไปตาม
กฎหมายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เรงรัดโรงฆาสัตวท่ีมีใบอนุญาตฯ(ฆจส.2) ใหไดมาตรฐานตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ.2555
ดําเนินคดีกับผูประกอบการโรงฆาสัตวท่ีฝาฝน และไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆาสัตวเพ่ือ
การจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 ท่ีไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 133 ตอนท่ี 85 ก เม่ือวันท่ี
26 กันยายน 2559 มีผลบังคับใชในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน
ประจําเดือนมกราคม 2560

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะ
ประชาชน” เดือนมกราคม 2560 จํานวน 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนบานปาง
ตนเดื่อ ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม 47 หนวยงาน โดยนําเครื่องอุปโภค
บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ไดมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ใหกับประชาชน และมอบรถจักรยานใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ี พรอมท้ังไดจัดประชุมรับฟงปญหาความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีประชุมไดเสนอปญหาความตองการ ๑. ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในฤดูแลง และเกิดปญหาการแยงน้ํา ๒. ปญหาเรื่องการขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการขอ
อนุญาตใชพ้ืนท่ีปาในการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี ๓. ปญหาเรื่องไฟฟาแสงสวางระหวางเสนทาง

/เนื่องจากฤดูหนาว ...
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เนื่องจากฤดูหนาวมีหมอกลงจัด ท่ีประชุมไดเสนอปญหาความตองการ ท้ังนี้ ใหนายอําเภอหารือหนวยปาไม
ในพ้ืนท่ีพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีปาตามนโยบาย คทช. สําหรับการดําเนินกิจกรรม
ครั้งตอไป ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนสันติสุข ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 41 ประจําป 2560
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส) กําหนดจัดงานระหวางวันท่ี 3 – ๕

กุมภาพันธ 2560 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด กิจกรรมในงาน 10
กิจกรรม ดังนี้ การจัดนิทรรศการ สวนไมดอกไมประดับ การแสดง และสาธิตผลิตภัณฑชุมชน OTOP
การจัดนิทรรศการ และการประกวดไมดอกไมประดับ การแสดงดนตรีในสวน (Orchestra) บทเพลงพระราช
นิพนธ การจัดแสดง Light & Sound Water Hologram การแสดงโคมแขวนดอกไม รอบคูเมืองเชียงใหม
การประกวดนางงานบุปผชาติเชียงใหม และนางงานบุปผชาตินานาชาติ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ
การแสดงนาฏศิลป และศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา การแสดงดนตรีขอสถาบันการศึกษา

ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน
รวมกิจกรรมตาง ๆ ตามกําหนด ดังนี้ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปดนิทรรศการ และการประกวดไมดอกไมประดับ เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเปนการแสดง
และสาธิตผลิตภัณฑชุมชน(OTOP) เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ณ เวทีกลาง
สวนสาธารณะหนองบวกหาด  โดย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม วันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐น.
พิธีปลอยขบวนรถบุปผชาติ ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีมอบถวยรางวัลพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การจัดงานสัปดาหวันมาฆบูชา ประจําป 2560
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายประพันธ

คําจอย ) จังหวัดเชียงใหม รวมกับคณะสงฆจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดทําโครงการ สัปดาหสงเสริมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจําป 2560 ระหวางวันท่ี 6-11 กุมภาพันธ 2560 สถานท่ี
หลักในการดําเนินการ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  วันศรีโสดา พระอารามหลวง  วันพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร  วัดพระสิงห วรมหาวิหาร และวัดสวนดอก พระอารามหลวง
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 การจัดกิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของ
รัฐจังหวัดเชียงใหม

ผู อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายประพันธ
คําจอย ) จังหวัดเชียงใหมรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดจัดกิจกรรมอบรม
วิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 14 – 18 มีนาคม
2560 จํานวน 4 คืน ณ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงท่ี 1 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหมขอเชิญชวนขาราชการและเจาหนาท่ี
ของรัฐ เขารวมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ
มติท่ีประชุม รับทราบ

/4.6 ประชาสัมพันธ ...
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4.6 ประชาสัมพันธเทศกาลงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 16
ประจําป 2560

นายอําเภอสะเมิง (นายชาตรี กิตติธนดิตถ) อําเภอสะเมิงขอเชิญรวมงานเทศกาล
งานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 16 ประจําป 2560 ระหวางวันท่ี 10 - 14 กุมภาพันธ
2560 ณ บริเวณสนามท่ีวาการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ

5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 2/๒๕๖๐
วันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
5.2.1 ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นายชาญชัย กีฬาแปง) ขอเชิญรวมประมูลปาย

ทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร  ขย จํานวน 301 หมายเลข  ในวันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ 2560 ณ
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม

5.2.2 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายโชคชัย  แกวปอง) นําเสนอประมวล
กิจกรรมมหกรรมสุดยอดสินคาโอทอปลานนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระหวางวันท่ี 6 – 12
มกราคม 2560 งาน OTOP นาน สัญจรสูลานนาเชียงใหม ระหวางวันท่ี 6 -10 มกราคม 2560 งาน
หอการคาแฟร 2017 ภายในงาน Unseen Lanna 2017 ระหวางวันท่ี 6 – 12 มกราคม 2560 โดย
ไดรับเกียรติจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมาเปนประธานในพิธีเปดงานในวันท่ี 7 มกราคม 2560

5.2.3 นายอําเภอดอยสะเก็ด (นายวิจิตร  หลังสัน) ขอเชิญเท่ียวงานซะปะของดี
ดอยสะเก็ด ครั้งท่ี 10 ระหวางวันท่ี 17 – 19 กุมภาพันธ 2560 ณ  บริเวณโดยรอบท่ีวาการอําเภอ
ดอยสะเก็ด
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
ประธานในท่ีประชุม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

มีนโยบายและขอสั่งการ เรื่อง นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.2560 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันในระบบราชการ ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ประกาศเจตนารมณ และนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากร

/ขององคกรในจังหวัดเชียงใหม ...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๒๐ -

ขององคกรในจังหวัดเชียงใหมยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนํา
หนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก
การทุจริตใดๆ จึงขอใหทุกสวนราชการไดนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด
เชียงใหม ไปเปนกรอบการปฏิบัติงาน และถายทอดใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ประชุมเลิกเวลา 12.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุนทรี  อินตา)

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

เศรษฐกิจไทย ภาคเหนอื และเชียงใหม

นายสิงหชัย บุณยโยธิน

ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

27 กุมภาพันธ 2560
1/30

2/30

US
EU
JP
CN
Asia

เศรษฐกิจโลกฟนตัวชาๆ แตความเสี่ยงมีอยูสูง

เศรษฐกิจคอยๆ ฟนตัว นโยบายกระตุนเศรษฐกิจมีความ
ไมแนนอนสูงข้ึน Fed อาจปรับข้ึนดอกเบ้ียเร็วข้ึน
เศรษฐกิจขยายตัวใกลเคียงเดิม ปญหาภาคธนาคารอิตาลีเพิ่มข้ึน
จากเสถียรภาพการเมืองปรับแยลง

เศรษฐกิจขยายตัวใกลเคียงเดิม นโยบายกีดกันการคาสหรัฐคาดวา
ไมกระทบมาก ปญหาหนี้และภาคอสังหาริมทรัพยยังคงอยู
เศรษฐกิจปรับดีข้ึน แมแรงสงในระยะตอไปลดลงจาก
นโยบายกีดกันการคาและความผันผวนของตลาดการเงิน

เศรษฐกิจปรับดีข้ึนตามตลาดแรงงานฟนตัว

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ขยายตัวตอเนื่อง

o การบริโภคเอกชนชะลอลง แมปรับดีข้ึนมากในเดือนธันวาคม

o การลงทุนภาคเอกชนหดตัว แตเห็นการลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานทดแทน

o นักทองเท่ียวตางชาติชะลอลง แตกลับมาดีข้ึนเดือนธันวาคม

o การสงออกฟนตัวชัดเจนข้ึน ในหมวดอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรและอุปกรณ

o การใชจายภาครัฐยังทําไดดีตอเนื่อง ท้ังรายจายประจําและลงทุน

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

 การใชจายภาครัฐเรงตัวข้ึน
 ทองเท่ียวสามารถฟนตัวไดเร็วในชวงเดือนธันวาคม
 ภาพรวมสงออกกลับมาบวกจากการสงออกท่ีมิใชชายแดน

เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปรับดีข้ึนจากไตรมาสกอน

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีข้ึนตามการสงออกเล็กทรอนิกส เลนส HDD
 รายไดเกษตรยังหดตัว ตามราคาพืชหลักท่ีตกต่ํา
 ลงทุนเอกชนปรับดีข้ึนบางในอุตสาหกรรมสงออกท่ีนําเขาเครื่องจักรเพิ่มข้ึน
 การบริโภคเอกชนลดลง ท้ังในกลุมสินคาคงทนและไมคงทน

4/30

กลุมที่ขยายตัว

กลุมที่หดตัว



การใหคําปรึกษาทางการเงินและรับเรื่องรองเรียน

ผานระบบ Call Center 1213
ประเทศ ภาคเหนือ
(ราย) (ราย) (%)

1. บริการทางการเงิน * 15,642 3,562 22.77
2. พันธบัตรและตราสารหนี้ 17,503 4,273 24.41
3. ธนบัตร 1,477 405 27.42
4. การควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 735 216 29.39
5. ภัยทางการเงิน 1,094 255 23.31
6. เครดิตบูโร 746 122 16.35
7. ขอขอมูลภายใน/นอก ธปท. 6,666 1,560 23.40
8. อื่นๆ ** 274 35 12.77

รวม 44,137 10,428 23.63
หมายเหต:ุ * 5 อันดับแรกที่ขอคําปรึกษาดานบริการทางการเงิน คือ (1) การปรับปรุงโครงสรางหนี้

(2) พฤติกรรมของเจาหนาที่ สง. (3) ดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม ดานสินเช่ือ (4) Cross
Cell และ (5) หาแหลงเงินกูหนี้ครัวเรือน
** อืน ๆ เชน บริการอื่นทีไ่มอยูในการกํากับของ ธปท. อาทิ ธุรกิจประกันภัย เชาซื้อ หนี้
นอกระบบ

ผานหนังสือรองเรียน (เฉพาะภาคเหนือ)
หนวย : ราย ป 2558 ป 2559

1. การ Refinance ลาชา 18 3
2. การปรับปรุงโครงสรางหนี้ 2 2
3. การขอลด/เวนคาธรรมเนียม 4 4
4. พฤติกรรมของเจาหนาท่ี สง. 9 7
5. ถูกถอนเงินฝากโดยบุคคลอื่น 0 2
6. การอายัดบัญชีเงินฝาก 1 1
7. อื่นๆ 14 0

รวม 48 19

หมายเหต:ุ อื่นๆ ไดแก ปญหาจากการฝากถอน / ตรวจสอบยอดเงินฝาก / เงินตน
และยอดหนี้ไมถูกตอง / เงินกูนอกระบบ / ธรรมาภบิาลของธนาคาร /
การประเมินหลักทรัพยลาชา / อยูในกระบวนการทางศาล

ที่มา : ศนูยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 5/30

6/30

การซ้ือขายเงินตราตางประเทศของ MC
การโอนเงินออกและรับโอนเงินของ MT

ที่มา : ศนูยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน

ปรับปรุงหลักเกณฑ MT ใหโอนเงินระหวาง
ประเทศสะดวกและคลองตัวมากขึ้น
1. ขยายวงเงินการโอนเงินตราตางประเทศ เปนไมเกิน 200,000 บาท

( 5,000 จากเดิม 2,000 ดอลลาร สรอ.)
2. ขยายขอบเขตใหผูประกอบธุรกิจอีก 4 ประเภทสามารถเปน

ตัวแทน MT
- บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
- ผูประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
- บุคคลรบัอนุญาตที่ไมใชกิจการเจาของคนเดียว
- บริษัทที่มีบุคคลรบัอนุญาตทีไ่มใชเจาของคนเดียวเปนผูถือหุนหลัก

3. ใหมีเว็บไซต Mobile’s Application รับคําขอโอนหรือรับโอนเงิน
ระหวางประเทศได

4. ตัวแทนโอนเงินระหวางประเทศประกอบธุรกิจนอกสถาน
ประกอบการเปนการชั่วคราว(ย่ืนขออนุญาตลวงหนาไมนอยกวา
15 วัน)

ป จํานวน
(ราย)

ซ้ือ
(Mil. USD)

ขาย
(Mil. USD)

2558 117 325.16 324.74
2559 129 386.60 386.09
เพิ่มข้ึนจากปกอน 12 61.44 61.35
yoy (%) 10.26 18.90 18.89

ป จํานวน
(ราย)

โอนออก
(Mil. USD)

รับโอน
(Mil. USD)

2558 260 2.12 20.69
2559 262 2.44 21.12
เพิ่มข้ึนจากปกอน 2 0.32 0.43
yoy (%) 0.77 15.09 2.08

ตัวแทนโอนเงินระหวางประเทศ (MT)

บุคคลรับอนุญาต (MC)
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เตือนภัยทางการเงิน

o มิจฉาชีพอาศัยชวงคืนภาษีหลอกใหทําการโอนเงิน

o ธปท. แนะ ไมทํารายการใดๆ ท่ีตู ATM
ตามท่ีมิจฉาชีพแจงใหทําทางโทรศพัท

o กรณโีอนเงินใหกลุมมิจฉาชีพแลว :
 โทรแจง Call Center ของ สง.
 แจงเหตุตอเจาหนาท่ีตํารวจ
 แจงลงบันทึกประจําวัน ณ สถานี

ตํารวจทองท่ี
o ติดตอสอบถามขอมูลไดท่ี โทร. 1213

แกงคคอลเซ็นเตอร

ที่มา : ศนูยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน

8/30

o ธปท. แนะหลีกเลี่ยงการใชบริการจากผู
ใหบริการท่ีไมไดรับอนุญาต ซึ่งอาจมีการ
ใหบริการท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน และ
อาจสรางความเสยีหายแกผูใชบรกิารได

o รายช่ือผูใหบริการ e-Money ของ ธปท.
 http://bit.ly/2jmjmi9

เตือนภัยทางการเงิน

o ใชบริการ จาย โอนเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ
กับผูใหบริการท่ีไดรับอนุญาตจากทางการ

e-Money

ที่มา : ศนูยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน
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เตือนภัยทางการเงิน

o มิจฉาชีพอาศัยชวงคืนภาษีหลอกใหทําการโอนเงินการลงทุนในต๋ัว B/E

o ธปท. แนะใหนักลงทุนเลือกลงทุน โดย
พิจารณาความเสี่ยงของแตละผลิตภัณฑ

o ท้ังน้ี การแสวงหาผลตอบแทนท่ีสงู จําเปน
อยางยิ่งท่ีเราตองเขาใจและเทาทันกับ
ความเสี่ยงดังกลาวดวย

ที่มา : ศนูยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน

o ตั๋วเงิน B/E ในระบบมีจํานวนมาก สวนใหญ
ออกโดยบริษัทที่มีฐานะการเงินและพ้ืนฐาน
ธุรกิจที่ดี

o การผิดนัดชําระหน้ีตั๋วเงิน B/E ของบาง
บริษัทที่ผานมา เกิดกับบริษัทขนาดเลก็ เมื่อ
ไมสามารถชําระเงินคืนตามวันที่ไดออกตั๋วไว
ก็อาจทําใหผูลงทุนตื่นตระหนก แต
สถานการณที่เกิดขึ้นยงัอยูในวงจํากัด

o สิ่งสําคัญ คือ ตองแยกแยะบริษัทที่เปนผูออก
ตราสารดงักลาว

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



3.2 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนกุมภาพันธ
2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียน
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รายงานภาวะการคลัง

1.1 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนมกราคม 2560 จํานวน
994.12 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 23.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ -2.34

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เดือนมกราคม 60

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) รอยละ

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 802.63 80.74
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 158.06 15.90
สวนราชการอ่ืน 31.18 3.13
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 1.17 0.12
ดานศุลกากร 1.08 0.11

รวม 994.12 100.00



ผลการจัดเก็บรายได+ ณ เดือนมกราคม 2560 
- สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 802.63 ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว 

(มกราคม 2559 = 803.59 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ -0.12  
- สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 158.06 ล+านบาท สูงกว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว 

(มกราคม 2559 = 135.27 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ 16.85  
- ส�วนราชการอ่ืน มีรายได+จัดเก็บ 31.18 ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว (มกราคม 

2559 = 75.07 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ -58.47  
- ธนารักษ=พ้ืนท่ีเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 1.17 ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของป3ท่ีแล+ว 

(มกราคม 2559 = 2.76 ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ -57.61  
- ด�านศุลกากร ท�าอากาศยานเชียงใหม� มีรายได+จัดเก็บ 1.08 ล+านบาท ตํ่ากว�าเดือนเดียวกันของ

ป3ท่ีแล+ว (มกราคม 2559 = 1.21ล+านบาท) คิดเป7นร+อยละ -10.74  

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

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดเปFาหมายการเบิกจ�ายรายจ�ายภาพรวม 
ไม�น+อยกว�าร+อยละ 96 และรายจ�ายลงทุนไม�น+อยกว�าร+อยละ 87 และกําหนดเปFาหมายการเบิกจ�ายเป7นรายไตรมาส ดังนี ้

งบรายจ�าย ป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาสท่ี 1 

ร+อยละ 
ไตรมาสท่ี 2 สะสม 

ร+อยละ 
ไตรมาสท่ี 3 สะสม 

ร+อยละ 
ไตรมาสท่ี 4 สะสม 

ร+อยละ 
ภาพรวม 30 52 73 96 
รายจ�ายประจํา 33 55 76 98 
รายจ�ายลงทุน 19 41 63 87 

2.2  ผลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ= พ.ศ. 2560 

หน�วย : ล	านบาท 

     สําหรับผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค=การมหาชน 
รายหน�วยงาน ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ= 2560 เรียงลําดับตามผลการเบิกจ�ายจากมากไปน+อย มีดังนี้ 

งบรายจ�าย งบประมาณ  
ที่ได+รับ 

เบิกจ�าย เบิกจ�าย
ร+อยละ 

เปFาหมาย 
ไตรมาสที่ 2 

ร+อยละ 

สูง/ต่ํา กว�า
เปFาหมาย 
ร+อยละ 

คงเหลือ ลําดบั
ประเทศ 

ภาพรวม 20,329.55 13,356.80 65.70 52.00 13.70 6,972.75 3 

งบประจาํ 11,551.24 10,043.13 86.94 1,508.11 

งบลงทุน 8,778.31 3,313.67 37.75 41.00 -3.25 5,464.64 10 

เงินกันไว+เบิกเหลื่อมป3 3,216.90 2,161.54 67.19 1,055.36 

/ ผลการเบิกจ�าย... 
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หน�วย:ล�านบาท

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน งบประมาณ

 ท่ีได�รับ

PO  เบิกจ�าย เบิกจ�าย

ร�อยละ

งบประมาณ

คงเหลือ

รวมท้ังสิ้น  146 หน�วยงาน  8,778.31  3,101.11  3,313.67  37.75  5,464.64

ส�วนราชการ  143 ส�วนราชการ  8,459.52  3,101.11  3,035.13  35.88  5,424.39

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 342.69 0.00 342.69 100.00 0.00

2 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม� 12.94 0.00 12.94 100.00 0.00

3 สนง.ป5องกันควบคุมโรคท่ี 1 10.66 0.00 10.66 100.00 0.00

4 ศูนย8พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุบ�านธรรมปกรณ8 (เชียงใหม�) 2.08 0.00 2.08 100.00 0.00

5 ศูนย8ฝ>กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม� 1.76 0.00 1.76 100.00 0.00

6 ศูนย8ถ�ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ8ท่ี 9 1.35 0.00 1.35 100.00 0.00

7 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 1.21 0.00 1.21 100.00 0.00

8 สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม� 1.11 0.00 1.11 100.00 0.00

9 กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝ>กพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน 0.92 0.00 0.92 100.00 0.00

ผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค8การมหาชน จังหวัดเชียงใหม� ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข�อมูล ณ วันที่ 17  กุมภาพันธ8 2560

(เรียงตามผลการเบิกจ�ายจากมากไปน�อย)

 เป5าหมายไตรมาสท่ี 2 เฉล่ียถึงเดือน กุมภาพันธ8 2560  ร�อยละ 33.66 >> เบิกจ�ายร�อยละ 33.66 ร�อยละ 26.33 - 33.65 ตํ่ากว�าร�อยละ 26.33

9 กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝ>กพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน

0.92 0.00 0.92 100.00 0.00

10 ด�านศุลกากรเชียงดาว 0.85 0.00 0.85 100.00 0.00

11 สนง.ท่ีดินจังหวัดเชียงใหม� 0.82 0.00 0.82 100.00 0.00

12 สนง.ศุลกากรภาคท่ี 3 0.77 0.00 0.77 100.00 0.00

13 ศูนย8วิจัยและบํารุงพันธุ8สัตว8เชียงใหม� 0.76 0.00 0.76 100.00 0.00

14 ศูนย8ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม� 0.56 0.00 0.56 100.00 0.00

15 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม� 0.51 0.00 0.51 100.00 0.00

16 นิคมสร�างตนเองเข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม� 0.50 0.00 0.50 100.00 0.00

17 ศูนย8การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 0.43 0.00 0.43 100.00 0.00

18 สนง.ส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม� 0.42 0.00 0.42 100.00 0.00

19 สนง.ป5องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม� 0.33 0.00 0.33 100.00 0.00

20 สถานแรกรับคนไร�ท่ีพ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม� 0.33 0.00 0.33 100.00 0.00

21 ศูนย8ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม� 0.32 0.00 0.32 100.00 0.00

22 ศูนย8ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�านอารักขาพืช 0.29 0.00 0.29 100.00 0.00

23 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� 0.28 0.00 0.28 100.00 0.00

24 สนง.ส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 0.18 0.00 0.18 100.00 0.00

25 สนง.สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม� 0.16 0.00 0.16 100.00 0.00

เบิกจ�ายร�อยละ 33.66 ร�อยละ 26.33 - 33.65 ตํ่ากว�าร�อยละ 26.33

25 สนง.สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม� 0.16 0.00 0.16 100.00 0.00

26 สถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม� 0.15 0.00 0.15 100.00 0.00

เบิกจ�ายร�อยละ 33.66 ร�อยละ 26.33 - 33.65 ตํ่ากว�าร�อยละ 26.33

/ 27. สนง.เศรษฐกิจ... 
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ลําดับ ช่ือหน�วยงาน งบประมาณ

 ท่ีได�รับ

PO  เบิกจ�าย เบิกจ�าย

ร�อยละ

งบประมาณ

คงเหลือ

27 สนง.เศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 0.14 0.00 0.14 100.00 0.00

28 สนง.พลังงานจังหวัดเชียงใหม� 0.12 0.00 0.12 100.00 0.00

29 เรือนจํากลางเชียงใหม� 0.11 0.00 0.11 100.00 0.00

30 สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม� 0.08 0.00 0.08 100.00 0.00

31 สนง.อัยการจังหวัดฝาง 0.04 0.00 0.04 100.00 0.00

32 ด�านกักกันสัตว8เชียงใหม� 0.03 0.00 0.03 100.00 0.00

33 สนง.การท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม� 0.02 0.00 0.02 100.00 0.00

34 สนง.อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม� 0.02 0.00 0.02 100.00 0.00

35 สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม� 0.01 0.00 0.01 100.00 0.00

36 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ8 1.25 0.00 1.25 99.92 0.00

37 สนง.สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 2 1.21 0.00 1.21 99.92 0.00

38 ศูนย8ส�งเสริมการเกษตรท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม� 0.93 0.00 0.93 99.89 0.00

39 สนง.สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 1 6.36 0.00 6.36 99.89 0.01

40 สนง.สรรพากรภาค 8 0.79 0.00 0.79 99.87 0.00

41 สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม� 2.14 0.00 2.14 99.72 0.01

42 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ8เชียงใหม� 0.15 0.00 0.15 99.34 0.0042 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ8เชียงใหม� 0.15 0.00 0.15 99.34 0.00

43 สนง.เกษตรและสหกรณ8จังหวัดเชียงใหม� 1.50 0.00 1.49 99.27 0.01

44 ศูนย8ส�งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.14 0.00 0.13 98.53 0.00

45 ศูนย8วิจัยข�าวเชียงใหม� 2.18 0.00 2.13 97.57 0.05

46 ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม� 5.86 0.00 5.72 97.54 0.14

47 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร8 0.16 0.00 0.15 96.25 0.01

48 สนง.สหกรณ8จังหวัดเชียงใหม� 5.60 0.00 5.33 95.14 0.27

49 ศูนย8เมล็ดพันธุ8ข�าวเชียงใหม� 1.24 0.00 1.14 91.71 0.10

50 สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม� 0.03 0.00 0.03 90.91 0.00

51 สนง.ป5องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพ้ืนท่ี 5 0.31 0.00 0.27 89.84 0.03

52 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม� 1.49 0.00 1.29 86.54 0.20

53 สถานสงเคราะห8เด็กชายบ�านเชียงใหม� 3.60 0.61 2.99 83.06 0.61

54 สนง.สาขาช่ังตวงวัดเขต 1-1 เชียงใหม� 0.86 0.14 0.70 81.21 0.16

55 สนง.การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม� 8.29 1.79 6.50 78.42 1.79

56 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 0.07 0.00 0.05 76.81 0.02

57 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม� 3.31 0.78 2.53 76.47 0.78

58 สนง.อัยการภาค 5 27.26 6.00 20.65 75.75 6.61

59 สํานักส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงใหม�

0.96 0.00 0.70 72.53 0.26

เชียงใหม�

0.96 0.00 0.70 72.53 0.26

/ 60. มหาวิทยาลัย... 
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ลําดับ ช่ือหน�วยงาน งบประมาณ

 ท่ีได�รับ

PO  เบิกจ�าย เบิกจ�าย

ร�อยละ

งบประมาณ

คงเหลือ

60 มหาวิทยาลัยแม�โจ� 199.38 36.04 143.36 71.90 56.02

61 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 13.64 3.49 9.37 68.65 4.28

62 ศูนย8วิทยาศาสตร8การแพทย8เชียงใหม� 1.77 0.29 1.20 67.80 0.57

63 สนง.ปศุสัตว8เขต 5 7.11 2.30 4.77 67.09 2.34

64 สนง.พัฒนาภาค 3 หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา 390.45 53.60 239.14 61.25 151.32

65 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 14.70 5.43 8.89 60.49 5.81

66 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห8เชียงใหม� 34.41 9.07 19.70 57.25 14.71

67 สนง.พัฒนาท่ีดินเขต 6 8.22 0.58 4.29 52.20 3.93

68 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม� 125.29 17.25 65.29 52.11 60.00

69 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 0.75 0.36 0.38 51.41 0.36

70 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 1.59 0.80 0.79 49.50 0.80

71 โครงการชลประทานเชียงใหม� 553.49 45.92 263.97 47.69 289.53

72 สนง.ชลประทานท่ี 1 239.87 7.07 111.80 46.61 128.07

73 สนง.ก�อสร�างชลประทานขนาดใหญ�ท่ี 1 311.28 20.85 138.94 44.64 172.34

74 ศูนย8วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม� 3.20 1.79 1.42 44.25 1.79

75 ศูนย8ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง 79.27 3.04 34.72 43.80 44.5575 ศูนย8ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง 79.27 3.04 34.72 43.80 44.55

76 สนง.จังหวัดเชียงใหม� งบพัฒนาจังหวัด 290.15 95.64 121.71 41.95 168.44

77 ศูนย8พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม� 3.83 0.00 1.58 41.33 2.25

78 สนง.ทางหลวงท่ี 1 201.42 0.06 82.96 41.19 118.45

79 สนง.ทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชียงใหม�) 655.49 377.91 268.31 40.93 387.18

80 โรงพยาบาลนครพิงค8 211.99 73.83 85.40 40.28 126.59

81 ศูนย8พัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้าท่ี 7 0.60 0.00 0.24 40.17 0.36

82 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 2 363.19 176.20 143.46 39.50 219.73

83 สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม� 68.53 31.54 26.60 38.82 41.93

84 สนง.ปศุสัตว8จังหวัดเชียงใหม� 3.73 0.72 1.44 38.68 2.29

85 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม� 95.35 52.82 36.27 38.04 59.08

86 โรงเรียนศรีสังวาลย8เชียงใหม� 1.82 0.67 0.69 37.89 1.13

87 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต  5 41.94 25.38 15.13 36.08 26.80

88 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 4 53.05 30.58 18.59 35.04 34.46

89 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 11.18 7.32 3.85 34.42 7.33

90 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 6 38.46 21.49 12.90 33.54 25.56

91 ศูนย8ฟTUนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม� 1.56 1.05 0.51 32.67 1.05

92 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 1 40.27 24.20 12.74 31.65 27.5240.27 24.20 12.74 31.65 27.52

93 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 1 290.55 162.31 87.27 30.04 203.28

/ 94. แขวงทางหลวง ... 

-5-



ลําดับ ช่ือหน�วยงาน งบประมาณ

 ท่ีได�รับ

PO  เบิกจ�าย เบิกจ�าย

ร�อยละ

งบประมาณ

คงเหลือ

94 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 3 304.78 178.03 90.61 29.73 214.17

95 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 2 63.52 39.31 18.74 29.50 44.78

96 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม� 4.16 0.00 1.21 29.16 2.95

97 สนง.ก�อสร�างชลประทานขนาดกลางท่ี 1 507.30 197.56 143.26 28.24 364.05

98 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 3 72.43 48.08 20.33 28.07 52.10

99 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม� 12.69 8.09 3.43 27.06 9.25

100 สถาบันพัฒนาฝIมือแรงงาน 19 เชียงใหม� 8.95 0.00 2.40 26.80 6.55

101 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม� 404.71 269.18 106.95 26.43 297.76

102 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 70.17 40.18 17.70 25.23 52.47

103 ศูนย8วิจัยข�าวสะเมิง 3.74 2.35 0.93 24.89 2.81

104 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 7.93 4.61 1.88 23.77 6.04

105 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� 196.61 149.13 46.73 23.77 149.88

106 สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม� 7.96 1.25 1.60 20.14 6.36

107 สํานักจัดการทรัพยากรปVาไม� ท่ี 1 (เชียงใหม�) 113.24 30.68 22.75 20.09 90.49

108 โรงเรียนราชประชานุเคราะห8 31 9.11 2.12 1.74 19.14 7.37

109 ตํารวจภูธรภาค 5 256.15 122.95 48.90 19.09 207.25109 ตํารวจภูธรภาค 5 256.15 122.95 48.90 19.09 207.25

110 โรงพยาบาลธัญญารักษ8เชียงใหม� 51.90 32.86 9.20 17.73 42.70

111 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมมภ8 จังหวัด

เชียงใหม�

7.53 0.76 1.30 17.32 6.22

112 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม� 20.02 0.00 3.26 16.28 16.76

113 สนง.ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดเชียงใหม� 246.06 0.00 35.04 14.24 211.02

114 สนง.อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�เขต 3 7.17 0.00 0.97 13.55 6.20

115 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 14.54 12.83 1.68 11.55 12.86

116 สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ8ท่ี 16 205.90 137.04 22.67 11.01 183.23

117 โรงเรียนราชประชานุเคราะห8  30 5.49 0.38 0.46 8.46 5.02

118 ศูนย8อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 0.73 0.65 0.06 8.22 0.67

119 ศูนย8อนามัยท่ี 1 เชียงใหม� 16.42 15.09 1.33 8.10 15.09

120 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห8เชียงดาว 29.26 24.39 1.93 6.59 27.33

121 สนง.สิ่งแวดล�อมภาคท่ี  1 3.48 3.00 0.23 6.58 3.25

122 สนง.ขนส�งจังหวัดเชียงใหม� 3.75 3.53 0.22 5.76 3.53

123 กองบิน 41 53.13 17.76 2.27 4.27 50.86

124 ศูนย8วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงใหม� 1.97 1.89 0.08 3.81 1.89

125 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม� 33.28 21.84 1.16 3.49 32.12

126 กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 5 29.90 25.98 0.90 3.00 29.00

/127. โรงพยาบาล... 
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ลําดับ ช่ือหน�วยงาน งบประมาณ

 ท่ีได�รับ

PO  เบิกจ�าย เบิกจ�าย

ร�อยละ

งบประมาณ

คงเหลือ

127 โรงพยาบาลสวนปรุง 14.60 11.57 0.37 2.53 14.23

128 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 200.25 178.01 3.21 1.60 197.04

129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 305.85 65.78 3.43 1.12 302.42

130 สํานักบริหารยุทธศาสตร8กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 279.43 122.01 0.94 0.33 278.49

131 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 12.83 12.80 0.03 0.25 12.80

132 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 10.98 0.68 0.00 0.00 10.98

133 สถานสงเคราะห8เด็กบ�านเวียงพิงค8 8.47 8.47 0.00 0.00 8.47

134 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม� 5.57 2.99 0.00 0.00 5.57

135 มณฑลทหารบกท่ี 33 3.88 3.88 0.00 0.00 3.88

136 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2.60 2.57 0.00 0.00 2.60

137 เรือนจําอําเภอฝาง 1.03 1.03 0.00 0.00 1.03

138 สนง.เจ�าท�าภูมิภาคท่ี 1 สาขาเชียงใหม� 0.74 0.74 0.00 0.00 0.74

139 โรงเรียนไชยปราการ 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20

140 สนง.อัยการจังหวัดเชียงใหม� 16.77 0.00 0.00 0.00 16.77

141 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

142 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม� 2.32 0.00 0.00 0.00 2.32142 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม� 2.32 0.00 0.00 0.00 2.32

143 วิทยาลัยสารพัดช�างเชียงใหม� 0.95 0.00 0.00 0.00 0.95

องค8การมหาชน  2  หน�วยงาน 274.65 0.00 274.65 100 0.00

1 สถาบันวิจัยดาราศาสตร8แห�งชาติ (องค8การมหาชน) 244.87 0.00 244.87 100.00 0.00

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค8การมหาชน) 29.78 0.00 29.78 100.00 0.00

รัฐวิสาหกิจ  1  หน�วยงาน 44.14 0.00 3.90 8.82 40.25

1 องค8การสวนพฤกษศาสตร8 44.14 0.00 3.90 8.82 40.25

/3. พระราชกฤษฎีกา... 
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3. พระราชกฤษฎีกา หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน กุมภาพันธ= 2560 จํานวน 2 เรื่อง

3.1 หนังสือท่ี นร 0702/ว 57 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ  2560 เรื่อง ซ$อมความเข$าใจและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช$จ1ายงบประมาณรายจ1ายประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีมีเหลือจ1าย 

สํานักงบประมาณกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช+งบประมาณเหลือจ�ายประจําป3งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กรณีท่ีส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืน  ได+ดําเนินการใช+จ�ายงบประมาณรายจ�ายตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช+จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 แล+วมีงบประมาณ
เหลือจ�าย และประสงค=จะนํางบประมาณเหลือจ�ายไปใช+จ�ายในรายการอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. งบประมาณเหลือจ�าย  หมายถึง  งบประมาณรายจ�ายท่ีเหลือจ�ายจากการดําเนินการใช+จ�าย
บรรลุวัตถุประสงค=และเปFาหมายผลผลิตหรือโครงการตามท่ีได+รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซ้ือจัดจ+าง
แล+วเท�านั้นโดยไม�รวมถึง งบประมาณรายจ�ายท่ีเหลือจากกรณีอ่ืน เช�น เพราะเหตุยกเลิกการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ+างพัสดุ เป7นต+น 

2. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ�าย ให+พิจารณาได+กรณีหนึ่งกรณีใดตามลําดับ ดังนี้
2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�ายสําหรับแผนงาน งาน โครงการ ผลผลิตใด ๆ

ยกเว+น แผนงานบุคลากรภาครัฐ  เพ่ือช�วยเหลือ เยียวยา ฟNOนฟูผู+ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ�อมแซม บูรณะ
สถานท่ีราชการหรือสิ่งอันเป7นสาธารณประโยชน=ของแผ�นดินท่ีได+รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัยในจังหวัด
ภาคใต+ 

       การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�ายสําหรับแผนงานบูรณาการไปดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง  ให+โอนเปลี่ยนแปลงได+ภายใต+แผนบูรณาการเดียวกัน และภายใต+ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน�วยงานอ่ืนเท�านั้น เว+นแต�การโอนงบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต+ 

   2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�ายเพ่ือการขับเคลื่อนการแก+ไขปPญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต+ท่ีเหลือจ�าย ให+ดําเนินการตามระเบียบว�าด+วยหลักเกณฑ=การโอนงบประมาณรายจ�ายเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการแก+ไขปPญหาจังหวัดชายแดนภาคใต+ พ.ศ. 2559 

   2.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ�ายไปใช+จ�ายหรือสมทบเป7นค�าใช+จ�ายในการ
เดินทางไปราชการต�างประเทศชั่วคราว ให+ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 แจ+ง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 77 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะกรัฐมนตรี เรื่อง การ
เดินทางไปราชการต�างประเทศชั่วคราว ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2550 

3. กรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลแผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจ+าสังกัด
แล+วแต�กรณี มีนโยบายให+นํางบประมาณเหลือจ�ายไปดําเนินการตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล หรือภารกิจ
เร�งด�วนอ่ืนนอกเหนือจากข+อ 2.1 ให+เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลแผนงานบูรณาการ หรือ
รัฐมนตรีเจ+าสังกัด แล+วแต�กรณี พิจารณาให+ความเห็นชอบก�อนดําเนินการตามระเบียบว�าด+วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม     

/3.2 พระราชกฤษฎีกา... 
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     3.2  พระราชกฤษฎีกาค1าใช$จ1ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุ
เบิกษา ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ  2560 มีผลบังคับใช$ตั้งแต1วันท่ี 19 กุมภาพันธ  2560 

สาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาค1าใช$จ1ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
1. แก+ไขบทนิยาม “ข+าราชการ” ตัด ข$าราชการฝBายตุลาการ และข$าราชการฝBายอัยการ ออกจากบท

นิยามเนื่องจากสํานักงานศาลและสํานักงานอัยการมีกฎหมายกําหนดไว+เป7นการเฉพาะ

2. แก+ไขเพ่ิมเติมให+ผู+เดินทางไปราชการทุกระดับตําแหน1งสามารถเดินทางโดยพาหนะรับจ$างได$

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 22 วรรค 3

3. แก+ไขเพ่ิมเติมกรณีใช+พาหนะส�วนตัวเดินทางไปราชการ ผู$เดินทางต$องใช$พาหนะส1วนตัวนั้นตลอด

เส$นทาง หากไม�สามารถใช+ตลอดเส+นทางได+ต+องชี้แจงต�อผู+บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต

4. กําหนดชั้นโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ให+สอดคล+องกับ มติครม.วันท่ี 3 มี.ค.58

และ 9 มิ.ย.59

4.1  การเดินทางในประเทศ  กําหนดให+ผู+ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง ระดับต+น  ประเภท
 อํานวยการระดับสูง  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทท่ัวไป 

        ระดับทักษะพิเศษ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ( เดิม โดยสารชั้นธุรกิจ) 
 4.2  การเดินทางในต1างประเทศ พิจารณาจากระยะเวลาในการเดินทาง (เดิม ไม�ได+กําหนด) 

 (1) ระยะเวลาเดินทางตั้งแต1 9 ช่ัวโมงข้ึนไป กําหนดให+ผู+ตําแหน�งประเภทวิชาการระดับ 

 เชี่ยวชาญ ประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ โดยสารชั้นประหยัด (เดิม โดยสารชั้นธุรกิจ) 

 (2) ระยะเวลาเดินทางต่ํากว1า 9 ช่ัวโมง 

 - กําหนดให+ผู+ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน�งประเภทวิชาการ 

 ระดับทรงคุณวุฒิหรือตําแหน�งเทียบเท�า โดยสารชั้นธุรกิจ (เดิม โดยสารชั้น 1) 

 - กําหนดให+ผู+ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับต+น ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภท 

 ท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท�า โดยสาร 

       ชั้นประหยัด  (เดิม  โดยสารชั้นธุรกิจ) 

 4.3  กรณีจําเปIนต$องโดยสารเครื่องบินช้ันสูงกว1าสิทธิ เปIนอํานาจของปลัดกระทรวงเจ$าสังกัด 

 เป7นผู+พิจารณาอนุมัติ (เดิม ตกลงกระทรวงการคลัง) ยกเว$น ผู+ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ 
 ระดับเชี่ยวชาญลงมา ประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษลงมา ประเภทอํานวยการระดับต+น  
 ให+โดยสารเครื่องบินในชั้นประหยัดเท�านั้น 

5. กําหนดเพ่ิมเติมกรณีข+าราชการท่ีปฏิบัติราชการประจําในต1างประเทศย$าย ไปประจําต�างสังกัด ให+เบิก
ค�าใช+จ�ายในการเดินทางไปราชการจากสังกัดใหม� (เดิม ไม�ได+กําหนดไว+)

6. กําหนดเพ่ิมเติมให+ องค=กรปกครองส�วนท+องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค=การมหาชน และองค=กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ จัดให+มีหลักเกณฑ=เก่ียวกับชั้นโดยสารเครื่องบินเช�นเดียวกับหน�วยงานภาครัฐตามแนวทาง

ท่ีกําหนดตามพระราชกฤษฏีกานี้

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

3.3.1 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดเชียงใหม

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

1.1 อนุมัติโครงการ
- จํานวนรวม 35 โครงการ
- อนุมัติแลว 34 โครงการ
- คงเหลือ 1 โครงการ
โครงการที่อยูระหวางปรับรายละเอียด 1
โครงการ
สนง.เกษตร งบประมาณ 6.22 ลบ.

2. การบริหารงบประมาณ (กอนโอนเปล่ียนแปลงฯ)
- งบลงทุน 164 รายการ 290,150,700.- (73.25%) - ไมเกิน 2 ลาน 130 รายการ  เปนเงิน 158,234,500.- (39.95%)
- งบดําเนินงาน 105,961,700.- (26.75 %) - 2 ลานขึน้ไป 34 รายการ  เปนเงิน 131,916,200 .- ( 33.30 %)

2.2 รายการ ที่ยังไมกอหนี้ 15 รายการ (7 รายการเดิม และ 8 รายการใหม) เปนเงิน 18,102,800 (4.57%)

1) ยกเลิกเน่ืองจาก
ติดเง่ือนไขกรมเจาทา

จํานวน 1 รายการ
เปนเงิน 1,987,000.-

(0.50%) อ.หางดง ไปเปน
รายการใหม (ตกลง สงป.)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บานขุนออน

ต.ออนเหนือ อ.แมออน
1,930,000.- / ไปงบ
ดําเนนิงาน 57,000.-

1. การบริหารโครงการและ
การเบิกจาย

3) ยกเลิก
จํานวน 4 รายการ  อ.อมกอย

เปนเงิน 5,749,900.-

4) เปล่ียนแปลงรายการ (ตกลง สงป.)
จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 8,113,200.- (2.05%)
(สันทราย 3/กัลยานิวฒันา/จอมทอง) (รายการเดิม)

2) ตกลง สงป./อนมุัตแิลว
จํานวน 18 รายการ

คงคางกอหนี้ 2 รายการ
เปนเงิน 2,376,700.- (0.60%)
(ฝาง 1,047,700 /จอมทอง
969,000) (รายการเดิม)

รายการใหม (ตกลง สงป.)
รวม 8 รายการ เปนเงิน 5,749,900.-
- งบลงทุน 6 รายการ

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

- งบดําเนินงาน 2 รายการ *
เปนเงนิ 617,000.-

สนง.จังหวดั/สนง.อุตสาหกรรม

งบลงทุนเบิกจายในงบดําเนนิงาน
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 9,000,000.-

เบิกจาย 3,694,051.39 คงเหลือ 5,305,948.61
โครงการชลประทาน (2.27%)

กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวัด
ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 เวลา 14.50 น.

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

สนจ.เชียงใหม (รายการใหม)

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

ผลการเบกิจาย
งบดําเนินงาน 17.44 ลบ.- (16.46%)
งบลงทนุ 121.71 ลบ.- ( 41.95%)
รวมทั้งส้ิน 139.15 ลบ.- ( 35.13%)
*ขอมูล ณ วนัที่ 17 ก.พ. 60
เปนอันดบัที่ 5 ของประเทศ รองจาก
ชัยนาท ตาก สมุทรสาคร และนครสวรรค

2.1 ผลการกอหนี้ (PO)
-กอหนี้แลว 152 รายการ

เปนเงนิ 214.95 ลบ.- (54.26%)
- ยังไมกอหนี้ 15 รายการ
เปนเงิน 18.16 ลบ.- (4.58%)

-เงินเหลือจาย คร้ังที่ 1
เปนเงิน 36.97 ลบ.- (9.33 %)
อนุมัติแลว 10 โครงการ
(มติ ก.บ.จ. คร้ังที่ 6/2559 ลว. 8 ธค 2559)
-เงินเหลือจาย คร้ังที่ 2
เปนเงิน 6.12 ลบ.- (1.55%)

อนุมัติแลว 3 โครงการ
(มติ ก.บ.จ. คร้ังที่ 1/2560 ลว. 17 มค2560)

งบประมาณ (หลังโอนเปล่ียนแปลงฯ)
-งบดําเนินงาน 106,085,700 .-
(26.78 %)
- งบลงทุน 167 รายการ 290,026,700.-
(73.22 %)

รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560

*******************
1) จังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 35 โครงการ 195 กิจกรรม งบประมาณ 396,112,400 บาท (งบ
โครงการ 34 โครงการ เปนเงิน 376,112,400 บาท และงบประมาณ คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 1 โครงการ เปนเงิน 10 ลานบาท) จําแนกเปนงบดําเนินงาน 105,961,700 บาท (รอยละ
26.75) งบลงทุน 290,150,700 บาท (รอยละ 73.25)

2) ผลการเบิกจาย (ภาพรวม) ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 เบิกจาย 139.15 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 35.13 จําแนกเปนผลการเบิกจายงบดําเนินงาน 17.44 ลานบาท (รอยละ 16.46) ผลการ
เบิกจายงบลงทุน 121.71 ลานบาท (รอยละ 41.95)

3) ผลการกอหนี้ผูกพัน (รายการงบลงทุน)
3.1 งบจัดสรร เปนเงิน 290.15 ลานบาท (รอยละ 73.23)
3.2 กอหนี้แลว เปนเงิน 214.95 ลานบาท (รอยละ 54.26)
3.3 เรงรัดกอหนี้ผูกพัน 16 รายการ เปนเงิน 25.86 ลานบาท

(รอยละ 6.53)



3.3.2 การดําเนินการตามแผนกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560



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



3.4 รายงานสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ 2560 และการพยากรณอากาศเดือนมีนาคม
2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

คาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนมีนาคม 2560

นายเมธี  มหายศนันท
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ









ลักษณะท่ัวไป เดือนมีนาคม
ในระยะคร่ึงแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออน
จากประเทศจีนยังคงแผลงมาปกคลมุประเทศไทยตอนบนเปน
ชวงๆ ทําใหยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา สวนในตอนกลางวันจะ
มีอากาศรอนเกือบทั่วไป
ระยะคร่ึงหลังของเดือน จะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจาก
ความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนชวงๆ และจะมีลมใต
หรือลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมบริเวณดังกลาวเกือบตลอด
ชวง สงผลใหมีอากาศรอนอบอาวโดยทั่วไป และมอีากาศรอนจัด
หลายพ้ืนที่ในบางวัน



ภาคเหนือ
อากาศรอนเกือบทั่วไป และมีฟาหลัวในบางวัน กับมีอากาศรอนจัด
ในบางชวง อุณหภูมิสูงทีสุ่ด 40 - 42 องศาเซลเซียส สวนมากใน
ระยะคร่ึงหลังของเดือน โดยจะมีฝนฟาคะนอง 10-20 % ของ
พ้ืนที่

อุณหภมูิต่ําสุดเฉลี่ย 20-22 องศาเซลเซียส
อุณหภมูิสูงสุดเฉลี่ย 36-38 องศาเซลเซียส
ปริมาณฝน 30-50 มิลลิเมตร

ในเดือนนี้คาดวา อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย
และปริมาณฝนจะสูงกวาคาปกติ

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



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

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

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



3.6 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

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



3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สรุปผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (ประจําเดือนกมุภาพันธ 2560)
******************************

1. การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 (ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560) มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ

ผานทุกชองทาง จํานวน 174 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 102 เรื่อง คิดเปนรอยละ 59 % และ อยู
ในระหวางการดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 72 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 41 % โดยจําแนกประเภทเรื่องรองเรียนฯ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560 ดังตอไปนี้

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560)

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแต
ละประเภท

ผลการดําเนินการ
ยุติเรื่อง กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
1. เรื่องเดือดรอนท่ัวไป 92 47 27% 45% 26%
2. แจงเบาะแสการกระทําความผิด 3 2 1% 1% 1%

3. รองเรียนหนวยงานหรือ
เจาหนาท่ีรัฐ 36 13 7% 23% 13%

4. ขอความชวยเหลือ 6 1 1% 5% 3%
5. ปญหาท่ีดิน 15 6 3% 9% 5%
6. ปญหาหนี้ 7 6 3% 1% 1%

7. ขอขอมูล, ขอคําปรึกษา
ดานกฎหมาย และอ่ืนๆ 45 42 24% 3% 2%

รวม 174 102 59% 72 41%
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2. สถิติการดาํเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 5 เดือนท่ีผานมา (หวงเดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ 2560)

เดือน/ป จํานวนเรื่อง เพิ่ม/ลด
ผลการดําเนินการ

ยุติเรื่องแลว อยูในระหวางการ
ดําเนินการ

ตุลาคม 2559 193 180 9
พฤศจิกายน 2559 174 -19 151 23
ธันวาคม 2559 189 +15 147 42
มกราคม 2560 137 -52 97 40
กุมภาพันธ 2560 174 +37 102 72

แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้

เม่ือพิจารณาตามตาราง ขอ 1 และ2 พบวา การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
หวงเดือน ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ 2560 ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ในหวง 5 เดือน ท่ีผานมา
พบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่องรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 173 เรื่องตอเดือน โดยประเภท
เรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป, รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ
และปญหาท่ีดิน (ไมนับรวมประเภทการขอขอมูล, ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย)

0

50

100

150

200

250

จํานวนเรื่อง
ยุติ
อยูระหวางดําเนินการ



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

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน ยอดรวมเรื่องรองเรียน
แตละประเภท

ผลการดําเนินงาน
ยุติเรื่องแลว กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
1. เรื่องเดือดรอนทั่วไป

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

1,301
300
318
416
57
73

137

1,288
296
318
414
54
73

133

99%
99%

100%
100%
95%

100%
97%

13
4
-
2
3
-
4

1%
1%
-
-

5%
-

3%
2. แจงแบะแสกระทาํผิด

- ยาเสพติด
- ผูมีอิทธพิล
- สถานบันเทิง
- พนัน
- ปาไม
- ดานแรงงาน

507
90
23

148
147
88
9

497
86
21

146
147
87
8

98%
95%
91%
98%

100%
98%
88%

10
4
2
2
-
1
1

2%
5%
9%
2%
-

2%%
12

3. รองเรียนปญหาที่ดิน
- ขอพิพาทที่ดิน เอกชนกบัรัฐ
- ขอพิพาทที่ดิน เอกชนกบัเอกชน
- การออกเอกสารสิทธิ์
- ถูกปดกั้นเสนทาง
- บุกรุกที่สาธารณะ

353
19
31

101
21

181

335
19
30
97
16

173

95%
-

98%
96%
76%
96%

18
-
1
4
5
8

5%
-

2%
4%

24%
4%

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

937
221
117
227
372

901
209
111
224
367

96%
94%
95%
99%
99%

23
2
6
3
5

4%
6%
5%
1%
1%

5. ขอความชวยเหลือ
- ประกอบอาชีพ
- ทุนการศึกษา
- สงเคราะห
- ขอที่ดินทาํกิน
- ขอความชวยเหลืออื่นๆ

1,601
29
20
39

144
1,369

1,579
27
15
34

135
1,369

99%
93%
75%
87%
94%

100%

22
2
5
5
9
0

1%
7%

25%
13%
6%
-

6. เรื่องทั่วไป ขอขอมูล ปรึกษา
- ขอทราบขอมูล
- แสดงความคิดเห็น
- อยูในระหวางการพิจารณา
- อื่นๆ

174
47
85
9

33

172
45
85
9

33

99%
96%

100%
100%
100%

2
2
-
-
-

1%
4%
-
-
-

7. หน้ี
- หนี้นอกระบบ
- คํ้าประกัน
- กูสินเชื่อ
- บัตรเครดิต

140
121

5
14
-

137
120

4
13
-

98%
99%
80%
93%

3
1
1
1
-

2%
1%

20%
7%
-

รวม 5,013 4,930 98.3% 83 1.7%

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560)



4. ตารางแสดงขอมูลยอดเรื่องรองเรียนรองทุกขท่ีคงคางในระบบของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
(หวงเดือนกรกฎาคม 2557 – ตุลาคม 2559)

ลําดับท่ี หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ คงคาง จํานวนเรื่อง
คงคาง

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

1. ท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม 28 7 20 1 -

2. สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 16 1 9 6 -

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

10. ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 2 1 1 - -

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

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

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

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

ลําดับท่ี หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ คงคาง จํานวนเรื่อง
คงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.



หมายเหตุ 1. ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560
2. หากตองการทราบรายละเอียดเรื่องรองเรียนฯ หรือขอมูลอ่ืนใดสามารถประสานไดท่ีกลุมงาน

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 0-5311-2704 โทรสาร 0-5311-2702

5. สถิติจํานวนผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560

ลําดับ รายการงานบริการ จํานวนผูมาใชบริการ (ราย)

๑. ชําระคาไฟฟา 3,207
๒. ชําระคาน้ําประปา 2,247
๓. ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต 1,789
๔. รับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ 54
๕. งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย 506

รวม 7,803

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560)

1 ป
ข้ึนไป 6เดือน–1ป 3-6 เดือน 1-3 เดือน

24. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 1 - 1 - -

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

เกษตรกร สาขาเชียงใหม 1 - 1 - -

27. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ชม. 1 - 1 - -

28. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม สาขาฝาง 1 - 1 - -

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

เชียงใหม 1 - 1 - -

32. ท่ีทําการปกครองอําเภอพราว 1 - - 1 -
รวม 85 24 52 9 -



ในเดือนกุมภาพันธ 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 7,803 ราย โดยมี
ผูมาใชบริการชําระคาไฟฟามากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาน้ํ าประปา และชําระภาษีรถยนต/
รถจักรยานยนต งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ ดังท่ีปรากฏใน
แผนภูมิวงกลมนี้

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

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



3.8 รายงานสถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางนิยดา หม่ืนอนันต   พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

สถานการณสินคาเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
โทร 053-112668 ถึง9
E-mai : cm_ops@moc.go.th

มันสําปะหลัง

- จังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง 2,460 ไร
ผลผลิตรวม 8,152 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,314 กก./ไร
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวประมาณ 30% ของพื้นท่ี
ท้ังหมด ผลผลิตท่ีออกสูตลาดขณะนี้เปนผลผลิตของ
อ.ฝาง อ.แมอาย อ.ไชยปราการ (คาดการณเก็บเกี่ยว
ผลผลิตหมดประมาณเดือน เมษายน 2560)

สถานการณการผลิตป 2559/60



มันสําปะหลัง

ราคาที่เกษตรกรขายได (ราคา ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)

รายการ ราคา (บาท/กก.)
มันสําปะหลัง 1.60 – 1.70

หมายเหตุ:

หอมหัวใหญ

- ป 2559 /60 จั งห วัด เ ชี ย ง ใหม  มีพื้ น ท่ี
เพาะปลูก 7,135 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 4,926
กก./ไร ผลผลิตรวม 35,149 เกษตรกรเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแลวประมาณ 55 %ของพื้นท่ี
ท้ังหมด ผลผลิตท่ีออกสูตลาดขณะนี้เปนผลผลิต
ของ อําเภอแมวาง และอําเภอสันปาตอง

สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)



หอมหัวใหญ

ราคาที่เกษตรกรขายได (ราคา ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)

รายการ ราคา (บาท/กก.)

เบอร 0-1 15
เบอร 2 10
เบอร 3 8
เบอร 4 4 - 6

หอมแดง

- ป 2559 /60 จั งห วัด เ ชี ย ง ใหม  มีพื้ น ท่ี
เพาะปลูก 6,440 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 3,000
กก./ไร  ผลผลิตหอมแดงสด 19,320 ตัน
หอมแดงแหง 14,490 ตัน เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลวประมาณ 5 % ของพื้นท่ีท้ังหมด
ผลผลิตจะออกสูตลาดมากท่ีสุดประมาณชวง
เดือนมีนาคม 2560

สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)



หอมแดง

ราคาที่เกษตรกรขายได (ราคา ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)

รายการ ราคา (บาท/กก.)

สดคละ 5 – 7

กระเทยีม

- ป 2559 /60 จั งห วัด เ ชี ย ง ใหม  มีพื้ น ท่ี
เพาะปลูก 6,440 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 3,000
กก./ไร  ผลผลิตหอมแดงสด 19,320 ตัน
หอมแดงแหง 14,490 ตัน เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลวประมาณ 40 % ของพื้นท่ีท้ังหมด
ผลผลิตท่ีออกสูตลาดขณะนี้เปนผลผลิตของ
อําเภอแมวาง อําเภอสันปาตอง อําเภอสะเมิง
และอําเภอฝาง

สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)



กระเทยีม

ราคาที่เกษตรกรขายได (ราคา ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)

รายการ ราคา (บาท/กก.)

สดคละ 22 – 25
แกะกลีบ (เกา) 200 - 220

ลําไย (นอกฤด)ู

- ป 2560 จังหวัดเชียงใหม คาดการณพื้นท่ี
เ พ า ะปลู ก 3 3 1 , 5 8 9 ไ ร  ผ ลผลิ ต ร วม
245,219 ตัน เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว
ประมาณ 30 % ของพื้นท่ีท้ังหมด ผลผลิตท่ี
ออกสูตลาดขณะนี้ เปนผลผลิตของ อําเภอ
จอมทอง อําเภอพราว อําเภอสารภี อําเภอสัน
ปาตอง และอําเภอดอยหลอ

สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)



ลําไย (นอกฤด)ู

ราคาที่เกษตรกรขายได (ราคา ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560)

รายการ ราคา (บาท/กก.)

เกรด AA+A 30 – 35
เกรด B 20 – 25
เกรด C 15 – 20

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
โทร 053-112668, 053-112659
E-mai : cm_ops@moc.go.th

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



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 3.8การขอจัดตั้งอําเภอแมตื่นเปนกรณีพิเศษ

ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

อําเภออมกอย องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง  องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น
และราษฎร ไดรองขอจัดตั้งอําเภอแมตื่นเปนกรณีพิเศษ  เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องจากพระองคไดทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎร และทรงปฏิบัติพระราช-
กรณียกิจอ่ืน ๆ นานัปการ  สรางความปลื้มปติยินดีใหแกพสกนิกรในพ้ืนท่ีเปนอยางยิ่ง  และอีกประการหนึ่ง
ตําบลแมตื่น และตําบลมอนจองตั้งอยูหางไกลจากท่ีวาการอําเภออมกอย  ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร
และเสนทางคมนาคมเปนไปดวยความยากลําบาก ราษฎรไดรับความเดือดรอนในการติดตอขอรับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ ทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาในทุกๆ ดาน

กรมการปกครองใหจังหวัดเชียงใหมดําเนินการตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนด
เพ่ิมเติมประกอบดวย 1) ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลของอําเภอท่ีขอจัดตั้ง
ใหม และอําเภอเดิมใหครบถวน 2) ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และท่ี
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดตามลําดับ  พรอมจัดสงสําเนารายงานการประชุมท่ีกรมการปกครอง
ทราบ

สภาองคการบริหารสวนตําบลของอําเภออมกอย และสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมไดพิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบการขอจัดตั้งอําเภอแมตื่นเปนกรณีพิเศษเรียบรอยแลว ในการนี้
เพ่ือใหการขอจัดตั้งอําเภอแมตื่นเปนกรณีพิเศษในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  เปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ี
กําหนดจึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาการขอจัดตั้งอําเภอแมตืน่เปนกรณีพิเศษในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
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สรุปสภาพปจจุบันปญหาเพื่อขอจัดตั้งอําเภอ....(แมตื่น)
เปนกรณีพิเศษ

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

ตําบลแมตื่นและตําบลมอนจอง
ตัง้อยูทางทศิใตของจังหวัดเชียงใหม หางจากที่วาการอําเภออมกอย

๗๖ ก.ม. และหางจากจังหวัดเชียงใหม ๒๙๐ ก.ม.
- มพีื้นที่ทัง้หมดทัง้สองตําบลรวมกันโดยประมาณ

483,763.29 ไร 773.6 ตารางกโิลเมตร
- มปีระชากรทัง้สิ้น 15,859 คน  จํานวน 5,481 ครัวเรอืน

จํานวน 25 หมูบาน  แยกเปนหยอมบาน 64 หยอมบาน
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วัตถุประสงคท่ีขอจัดต้ังอําเภอวัตถุประสงคท่ีขอจัดต้ังอําเภอ..(..(แมต่ืนแมต่ืน)) เปนกรณพีเิศษเปนกรณพีเิศษ
1. เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหา
มงคล ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘4 พรรษา เนื่องจากสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงงานในพื้นท่ีตําบลแมตื่นและ
ตําบลมอนจองตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๘ ซึ่งพระองคไดพระราชทานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายโครงการ เชน โครงการอนุรักษสภาพปาไมใน
พื้นท่ีอําเภออมกอย โครงการแกไขปญหาความยากจนของราษฎรบานซแิบร หมูท่ี
๗ ตําบลแมตื่น โครงการบานเล็กในปาใหญ บานหวยไมหก หมูท่ี ๖ ตําบลมอน
จอง ตลอดจนโครงการใหความชวยเหลือราษฎรดานตางๆ เพื่อใหราษฎรไดสํานึก
ถงึพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานสบืไป

2. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6๐ พรรษาในการ
รักษาผืนปาอันอุดมสมบูรณและรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งสัตว
ปาสงวนที่หาดูยากและใกลสูญพันธุเพื่อใหคนอยูกับปาได และเนื่องจาก
ในปจจุบันนี้ยังพบวามีแนวโนมในการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
จงึจําเปนที่จะตองมีหนวยงานคอยดูแลแหลงทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้
อยางใกลชิดเพื่อไมใหถูกบุกรุกทําลายตอไป
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3. เพื่อแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองที่ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งดานการศึกษา การสาธารณสุข ความเปนอยูของราษฎร
เพื่อใหราษฎรไดอยูดีกินดี ตามพระประสงคของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีที่ไดพระราชทานโครงการแกไขปญหาความยากจนของราษฎร

4. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหทัดเทียมกับทองถิ่นอื่น ทั้งดาน การ
คมนาคม การติดตอสื่อสารระบบไฟฟาและประปา ซึ่งเปนปจจัยหลักใน
การดํารงชีวติในยุคปจจุบัน และเปนพื้นฐานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของทองถิ่น

5. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยราษฎรจะไดมีอาชีพที่มั่นคง
และเปนหลักแหลง ทั้งดานอาชีพการเกษตร การปศุสัตว จะทําใหเกิด
อาชีพใหมแกราษฎร เชน อาชีพบริการตางๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐานของ
เศรษฐกจิระดับชาตติามลําดับตอไป

6. เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงภายใน เชน ปญหาการลักลอบปลูกฝน
ปญหาการใชพื้นที่เปนเสนทางลักลอบขนแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย
เขาสูในเมืองใหญ ปญหายาเสพติดซึ่งปจจุบันพบวามีการระบาดของ
ยาเสพตดิไปยังเยาวชนอยางรวดเร็ว และปญหาอาชญากรรมอื่นๆ
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7. เพื่อใหมีหนวยงานราชการระดับอําเภอเปนศูนยกลางการปกครอง
ตั้งอยูในทองที่ เพื่อแกไขปญหาดานบริการประชาชนที่เกิดจากความ
หางไกลตัวอําเภอ  ปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคมเปนการลดเวลาและ
ภาระคาใชจายของประชาชนในการตดิตอขอรับบรกิารจากภาครัฐ

8. มีหนวยงานราชการหลักคือที่วาการอําเภออยูในพื้นที่ยอมรูปญหา
และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและตรงประเด็น เปนที่พึ่งของประชาชน
และเปนที่ปรกึษาการแกไขปญหาในยามเกดิภัยพบิัตติางๆไดรวดเร็วขึ้น

1. สภาพปจจุบันปญหาเพื่อขอจัดต้ังอําเภอ
พื้นท่ีท่ีขอจัดตัง้เปนอําเภอ มปีญหาสําคัญในพื้นท่ี ไดแก
1.1 ปญหาดานโครงสรางพืน้ฐาน
มีเสนทางตามถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ เปนถนนลาดยางสุดถนนท่ี

บานใหม หมู ๒ ตําบลแมตื่น ตอจากนัน้เปนถนนคอนกรีตเสริมไมไผเขาซอยในหมูบาน
และเปนถนนดินลูกรังตอจากถนนลาดยางขึ้นไปหมูบานท่ีไกลสุด (บานทุงตนงิ้ว)
ระยะทาง ๕๒ ก.ม. สภาพเสนทางคดเคี้ยว การเดินทางจากจุดท่ีขอตั้งอําเภอใหมตอง
เดนิทางไปท่ีวาการอําเภออมกอยปจจุบัน ใชเวลาเดินทางเปนระยะเวลา ๒ ช่ัวโมง  อีก
ท้ังสภาพเสนทางหลักท่ีเขาสูอําเภอและจังหวัดการเดนิทางเปนไปดวยความยากลําบาก
เพราะเปนเสนทางท่ีลัดเลาะตามไหลเขา  โดยเฉพาะชวงฤดูฝนถนนเปนหลุมบอ  ภูเขา
พังทับถมเสนทาง
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สภาพถนนในชวงฤดูฝน

ฝนตกหนักทาํใหดนิสไลดทับถมถนนที่ใชสัญจรไปมา
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การเดนิทางเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ และใหความ
ชวยเหลอืประชาชนเปนไปดวยความยากลําบาก

ระบบประปา   จํานวนหมูบานท่ีมีน้ําประปาใชท้ังสิ้น ๒๕ หมูบาน 5,481
ครัวเรือน  โดยแยกไดดังนี้  ระบบประปาหอสูงจํานวน 3 แหง ครอบคลุม 5 หมูบาน
ระบบประปาบาดาลสูบจายตรง 1 แหง  ครอบคลุม 1 หมูบาน   ประปาภูเขา จํานวน
10 หมูบาน  ซึ่งคุณภาพของน้ําประปาภูเขายังไมผานการรับรองจากกรมอนามัย  มีบอ
น้ําต้ืน จํานวน ๑๘ บอ    และบอบาดาล  จํานวน ๑ บอ  ซึ่งไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนในการใชอุปโภคบรโิภค
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ระบบไฟฟา  จํานวนหมูบานท่ีมีไฟฟาใชท้ังสองตําบลแยกเปนประเภทไฟฟาไดดงันี้
- ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 15 หมูบานพื้นราบ
- ไฟฟาพลังน้ํา ของกรมพลังงานแหงชาติ  จํานวน 2 หมูบาน
- ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โซลาโฮม) จํานวน 8 หมูบาน

ฝายแมเทย แหลงเก็บน้ําเพือ่ผลติกระแสไฟฟาในพื้นท่ีตําบลแมต่ืน – มอนจอง

การสื่อสารทุกชนดิ   ไมครอบคลุมทุกพื้นท่ี  และไมไดรับการดูแลเอาใจใส
จากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของยังขาดประสิทธิภาพ สรางความเดือดรอนอยาง
แสนสาหัสแกราษฎร   และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีไมสามารถเขาไปทํา
หนาท่ีได   ถาไมรีบแกไขอาจเปนจุดถวงความเจริญของประเทศ  ซึ่งไมเปนการ
สอดคลองการเปดเสรีอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล  โดยเฉพาะการ
ตดิตอสื่อสารระหวางอําเภอและตําบล/หมูบานในพื้นท่ีเปนไปดวยความยากลําบาก
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไมเพียงพอ เนื่องจากมีพื้นท่ีกวางใหญ และอยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติ การพัฒนาโครงสรางตาง ๆ จึงดําเนินการยากลําบาก
ประกอบกับท่ีตั้งของแตละตําบล/หมูบานอยูหางไกลทุรกันดาร เสนทางการ
คมนาคมสวนใหญเปนเสนทางลูกรังสลับกับทางเดนิลําลอง
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1.๒ ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ในพื้นท่ีเปนปาท่ีอุดมสมบูรณ เปนปาตนน้ํา แตปจจุบันมีแนวโนมในการ

ถูกทําลายมากขึ้น เนื่องจากวถิชีีวติในการประกอบอาชีพในการทําไรขาว
ไรกะหล่ําป รวมถึงปญหาไรขาวโพดท่ีจะตามมา อันเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดภัย

ธรรมชาตใินดานตาง ๆ เชน ปญหาหมอกควันจากไฟปา ปญหาภัยแลง และปญหา
อุทกภัย ดนิสไลดหนิถลม สรางความเสยีหายใหกับพื้นท่ีปาตนน้ําลําธาร ซึ่งใชหลอ
เลี้ยงชีวติของคนในชุมชน

1.๓ ปญหาดานคณุภาพชวีติ
ในเขตพื้นท่ีท้ังสองตําบลมีท้ังหมด 25 หมูบาน  แยกเปนหยอมบาน

จํานวน 64 หยอมบาน มีโรงเรียนท้ังหมด 12 แหง  และมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 5 แหง ราษฎรไดรับบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐไมท่ัวถึง
โดยเฉพาะดานการศึกษา การสาธารณสุข  หรือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  เนื่องจากอําเภอ    อมกอยมีพื้นท่ีตําบล/หมูบาน กวางใหญราษฎร
อาศัยอยูอยางกระจัดกระจายตามชุมชนและหยอมบานท่ีหางไกล
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1.๔ ปญหาดานเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจในชุมชนสวนใหญเปนการประกอบอาชีพ

ทางดานการเกษตรทํานาขาว ไรขาว ไรกะหล่ําป  เปนการประกอบ
อาชีพเพื่อการบริโภคไมไดทําเพื่อจําหนาย จึงสงผลตอรายไดของ
ประชาชนมีรายไดไมตลอดทั้งป/รายไดต่ํา  ไมมีอาชีพเสริมทําใหมี
ฐานะยากจน

1.5 ปญหายาเสพติด
การแพรระบาดของยาเสพติด เนื่องจากสภาพพื้นที่อยูในแนวเขตติดตอกับหลาย

อําเภอและจังหวัดใกลเคยีง เปนเสนทางลําเลยีงยาเสพตดิไดเปนอยางด ีเพราะสภาพพื้นที่เปนปา
เขา หนวยงานรัฐไมสามารถเขาไปควบคุมกํากับดูแลไดอยางทั่วถึง เนื่องจากสวนราชการ/
หนวยงานของรัฐ ที่มีอยูในพื้นที่มีไมเพียงพอที่จะตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ได  มีการลักลอบปลูกฝน ในป 2555-2556 จํานวน 234 แปลง 179.21 ไร
ป 2556 – 2557 จํานวน 202 แปลง 180.65 ไร   ป 2557 – 2558 จํานวน 99
แปลง 82.34 ไร  และป 2558 – 2559 จํานวน 181 แปลง 139.63 ไร  มีผูเสพ
จํานวน 911 คน   ทําการบําบัดแลวจํานวน 752 คน
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2. ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจากมีการจัดต้ังเปนอําเภอ
2.๑ ดานการบรกิารประชาชน

ประชาชนจะไดรับการบริการจากทุกหนวยงานในภาครัฐอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ เชน ดานการศึกษา สาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง การจัดทํางาน
เกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร  การทําบัตรประชาชน ตลอดจนงานทางดานธุรกรรมทางการเงิน การ
ธนาคาร เนื่องจากประชาชนชุมชนพื้นที่สูงเดินทางลําบาก และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนที่อยูหางไกลและยังเปนการปฏิบัติงานสนองเบื้องยุคลบาทในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

2.๒ ดานประสทิธภิาพภาพการดําเนนิงานของขาราชการ
การเขาพื้นที่ปฏบิัตริาชการของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ เปนไปดวยความสะดวก

สามารถปฏิบัติภารกิจ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานราชการตางๆ ภายในพื้นที่กับหนวยงานราชการ
ภายนอกมีความสะดวกสบายมากขึ้น ขาราชการปฏิบัติงานในทองที่ใกลชิดกับประชาชน ทําให
การดําเนนิงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐในดานตางๆ บรรลุผลสําเร็จ ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

2.๓ ดานการดําเนนิงานตามนโยบายของรัฐบาล
เปนการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการจากระดับกรม กอง นํากระบวนการ

พัฒนาไปสูประชาชนอยางใกลชิด ทั่วถึงทุกภาคสวน และยังเปนการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
อยางทั่วถงึ กอใหเกดิการพัฒนาอยางยั่งยนืตอบสนองการพัฒนาทุกภาคสวนอยางเปนธรรม  และมี
ธรรมาภบิาล  นอกจากนัน้ยังไดรับการตดิตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางตอเนื่องอีก
ระดับหนึ่งขาราชการปฏิบัติงานในทองที่ใกลชิดกับประชาชน ทําใหการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของรัฐบาลในดานตางๆ ประสบผลสําเร็จ

2.๔ ดานเศรษฐกจิ
ประชาชนตลอดจนถงึหนวยงานภาครัฐ ไดลดรายจายจากการติดตอราชการ ที่ปจจุบันมี

คาใชจายในการเดนิทาง รวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ มาก เนื่องจากที่วาการอําเภอในปจจุบันตัง้อยูหางไกล
ถึง ๗๖ กิโลเมตรทําใหประชาชนและหนวยงานภาครัฐลดระยะเวลาที่ใชในการติดตอราชการ จาก
เดมิ๑-๒ วัน เปนระยะเวลาไมกี่ช่ัวโมง  ทําใหสามารถปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอ่ืนไดอีก จะทํา
ใหประหยัดงบประมาณ

จะเปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชนทําใหเกดิอาชีพใหม เนื่องจากจะมีหนวยงานภาครัฐ
เขามาปฏบิัตหินาที่ในตัวอําเภอและความตองการในการดํารงชีวติจะมคีวามหลากหลาย ประชาชนใน
พื้นที่จะเกดิการคดิในการบรกิารหรอืประกอบอาชีพใหม ๆ ทําใหเกดิรายไดเพิ่มขึ้น
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2.๕ ดานสังคม การเมือง การปกครอง
ชุมชนแมตื่น มอนจอง ที่มลีักษณะเปนสังคมแบบเอ้ืออาทรและหลากหลายทางวัฒนธรรม

ที่อยูรวมกันอยางอบอุนมคีวามสุข จะไดรับการอนุรกัษและเผยแพร เปนแบบอยางตอสาธารณชน
การปกครองในระดับตําบล หมูบาน มคีวามกระชับ สามารถควบคุม กํากับ ดูแล ความทกุขสุขของ
ประชาชนไดอยางทัว่ถงึ และมคีุณภาพชีวติที่ดขีึ้น มกีารบรหิารจัดการทรัพยากรที่มอียูในพื้นที่อยาง
คุมคา เปนประโยชนสูงสุด กอใหเกดิอาชีพอยางหลากหลาย  รวมทัง้ใชเปนแหลงเรยีนรูได

2.๖ ดานความม่ันคง
ปญหามากมายหลายประเด็นที่กระจุกตัวอยูในพื้นที่ เชน ปญหายาเสพตดิ เปนพื้นที่ที่มี

การปลกูฝนมากที่สุดในประเทศไทย  ปญหาการขนยายคนตางดาว เปนเสนทางที่ทุรกันดารมาก
เจาหนาที่ไมสามารถดูแลปองกันไดอยางทั่วถงึ  ปญหาสภาพสิ่งแวดลอมทางธรรมชาตทิี่มแีนวโนมใน
การถูกทาํลายมากขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากรปาไม  สัตวปา  ในพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ ปาตนน้ํา ปา
อมกอย   ปญหาความมั่นคงทางเศรษฐกจิ การสงเสรมิอาชีพ  ปญหาเหลานี้จะไดรับการแกไข
พัฒนา สงเสรมิจากทกุภาคสวนอยางตอเนื่อง ใกลชิด ทันตอเหตุการณ เพื่อสรางความเขมแข็ง
กอใหเกดิกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยนื ตลอดจนนํานวัตกรรมการจัดการใหมๆ  ใหประชาชนเขามา
มสีวนรวมอยางจรงิจัง  เปนการตอบสนองแนวพระราชดํารขิององคสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนีาถ  ทีท่รงหวงใยพสกนกิรชาวตําบลแมตื่น ตําบลมอนจอง มาปฏบิัตอิยางเปน
รูปธรรมครอบคลุมทุกพื้นที่อยางมปีระสทิธิภาพ

ปญหาขอมูลพื้นท่ีจัดต้ังศูนยราชการท่ีวาการอําเภอ....(แมต่ืน) เปนกรณีพเิศษ

สถานทีก่อสรางทีว่าการอาํเภอ...(แมตืน่) เปนกรณีพิเศษ
พื้นท่ีขอจัดตั้งอําเภอแมตื่น   ไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ีท่ีจะใชในการกอสราง

อาคาร    ท่ีวาการอําเภอแมตื่น  หอประชุม  บานพักขาราชการ  และหนวยงานตางๆของราชการ  ซ่ึงมี
สถานท่ีรองรับไวเรียบรอยแลว  มีเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี ชม.๐๕๕๖ ระวางรูปถายทาง
อากาศเลขท่ี ๔๖๔๓ I ๗๖-๙๐ ออกใหใหเม่ือวันท่ี ๓๐ เดอืนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เตรยีมไวสําหรับใชเปนท่ี
จัดตัง้อําเภอโดยเฉพาะ อยูนอกเขตปาสงวนแหงชาต ิ มีการจัดแบงเขตแดนอยางชัดเจน ท่ีดินมีเนื้อท่ีท้ังสิ้น
๑๗๐ ไร ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ตัง้อยูระหวาง หมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๗ ตําบลมอนจอง  หางจากเขตชุมชน หมูท่ี
๒ ตําบลแมตื่น  ประมาณ ๒๐๐ เมตร เปนพื้นท่ีจุดก่ึงกลางระหวางตําบลแมตื่นและตําบลมอนจอง เปนท่ี
ราบสูงสามารถมองเห็นทัศนยีภาพท้ังสองฟากฝงไดอยางชัดเจน   น้ําทวมไมถึง แสดงถึงความพรอมของพื้นท่ี
ท่ีสามารถดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางตางๆของรัฐไดโดยไมตองทําการจัดหาดวยการจัดซ้ือหรือบุกรุก
พื้นท่ีปา แตพบปญหาเรื่องเอกสารสทิธิ์ท่ีจะใชในการดําเนนิการกอสรางศูนยราชการท่ีวาการอําเภอ...(แมตื่น)
เปนกรณพิีเศษ เปนเอกสารสทิธิ์หนังสอืสําคัญสําหรับท่ีหลวง ท่ีพลเมืองใชรวมกัน หากจะนํามาใชเปนสถานท่ี
กอสรางศูนยราชการท่ีวาการอําเภอจะตองทําการขอถอนสภาพท่ีดินใหเปนท่ี ราชพัสดุถูกตองโดยกฎหมาย
ขณะนี้ไดดําเนินการออกสํารวจพื้นท่ีและไดกันพื้นท่ีออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ใหดําเนินการขอถอน
สภาพท่ีดนิในสวนท่ีจะนํามาเปนท่ีสําหรับกอสรางศูนยราชการท่ีวาการอําเภอ และสวนท่ี 2 ใหคงสภาพเปนท่ี
หลวงเพื่อใหพลเมืองใชรวมกันเหมือนเดมิ จะไดไมมีผลกระทบกับราษฎรบานโหงกูขาว หมูท่ี 1 ตําบลมอนจอง
ท่ีอพยพหนภีัยน้ําทวมมาขออาศัยอยู ท้ัง 12 ครัวเรอืน
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ขอบคุณครับขอบคุณครับ



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทราบ
5.1 3.8โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร

สวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมให
ประชาชน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม

ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินงาน

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน”
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ โรงเรียนสันติสุข ตําบลดอยหลอ
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม



24/02/60

2

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม ๔๐ หนวยงาน
โดยนําเคร่ืองอุปโภค บริโภค และมอบเงินสงเคราะหใหกับผูดอยโอกาส

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม



24/02/60

3

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๑ ในพื้นท่ีตําบลสองแควในชวงฤดูแลงของทุกป พื้นท่ีตําบล
สองแควประสบปญหาภัยแลง เกษตรกรขาดน้ําเพื่อการเกษตร ปริมาณน้ําใน
แมน้ําแมขาน แมน้ําปงแหงขอด ทางเทศบาลฯ ไดแกไขปญหาโดยการขอยืม
เครื่องสูบน้ําจากอบจ.เชียงใหม ดังนั้นทางเทศบาลฯ ไดขอเครื่องสูบน้ําไฟฟาจาก
กรมชลประทาน และไดรับการประสานจากกรมชลประทานวา จะไดอนุมัติ
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กรมชลประทาน
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๑ ในพื้นท่ีตําบลสองแควในชวงฤดูแลงของทุกป พื้นท่ีตําบล
สองแควประสบปญหาภัยแลง เกษตรกรขาดน้ําเพื่อการเกษตร ปริมาณน้ําใน
แมน้ําแมขาน แมน้ําปงแหงขอด ทางเทศบาลฯ ไดแกไขปญหาโดยการขอยืม
เครื่องสูบน้ําจากอบจ.เชียงใหม ดังนั้นทางเทศบาลฯ ไดขอเครื่องสูบน้ําไฟฟาจาก
กรมชลประทาน และไดรับการประสานจากกรมชลประทานวา จะไดอนุมัติ
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กรมชลประทาน
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๒ ในพื้นท่ีหมู ๖ ตําบลสองแคว มีท่ีดินงอกริมตลิ่งแมน้ําปง
มีความยาวโดยประมาณ ๓ กม. และมีพื้นท่ีโดยรวม ๒๐ กวาไร ในระยะตอมามี
ประชาชนเขาไปปลูกบานในท่ีดินและทําการเกษตร ดังกลาว โดยอางวามี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินพื้นท่ีนั้น

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเจาทาภูมิภาค
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว



24/02/60

4

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๓ แมน้ําปงหมูท่ี ๕-๖ ตําบลสองแคว เม่ือถึงฤดูแลงของทุกป
น้ําปงลดระดับลง จะมีสันดอนทรายกลางแมน้ําปงเกิดข้ึน เปนระยะทางยาวรวม
ประมาณ ๑ กม. สันดอนทรายกลางแมน้ําปงดังกลาวฯ กีดขวางการไหลของน้ํา
และกอใหเกิดน้ําปงเปลี่ยนทิศ กัดเซาะตลิ่งริมแมน้ําปงแนวยาว

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เจาทาภูมิภาคท่ี ๑
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๔ เทศบาลตําบลยางครามไดย่ืนขอสนับสนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวาง บริเวณถนนสายบานแมขาน – กิ่วปาเปา ชวง กม.๒-กม.๙ กับ
สํานักงานชนบทจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ทางหลวงชนบท
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว
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ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๕ เทศบาลตําบลยางครามขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่ึง
บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่ือโครงการกอสรางถนน
แอสฟลตคอนกรีต สายเลียบสํานักสงฆ วัดมอนปูอ่ิน หมูท่ี ๖ บานศรีแดนเมือง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๖ โครงการปาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ รัชกาลท่ี ๙
(ปาชุมชน) ในพื้นท่ีหมู ๖ ตําบลยางคราม เทศบาลฯ ไดย่ืนขอเปลี่ยนแปลงสาร
ระบบทางทะเบียนเพื่อใหเปนปาชุมชนและขอใชประโยชนในท่ีดินดังกลาวตอ
สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจ.เชียงใหม แตยังไมมีความคืบหนาใด ๆ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว
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ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๗ นายทศพร นันตาสิน ไดย่ืนหนังสือรองเรียนตอศูนยดํารง
ธรรมจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อดําเนินการชวยเหลือ
ชาวบานหมูท่ี ๑ ต.ยางคราม กรณีชาวบานไมมีเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน บัดนี้ไดลวงเลย
ระยะเวลามานานมาแลว ยังไมไดมีการตอบรับและการชวยเหลือปญหาดังกลาว

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม, สํานักงาน
ท่ีดินสาขาอําเภอจอมทอง ,สํานักงานปฏิรูปท่ีดิน ,สํานักงานทรัพยากรปาไมท่ี ๑

การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๘ ปญหาขาดแคลนน้ําชวงฤดูแลงเพื่อการเกษตร อางเก็บน้ํา
โปงจอ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โครงการชลประทานจังหวัด
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว
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ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๙ หมูท่ี ๘ ตําบลสันติสุข ราษฎรไดรับความเดือดรอนเรื่องท่ีทํา
กินท่ีรัฐจะจัดสรรให แตก็ไมสามารถหาขอสรุปได

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี ๑๖
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๑๐ พื้นท่ีตําบลดอยหลอ บานวังธารทอง มีปญหาเรื่องถนนเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร ถนนบางชวงและหลายจุดมีสภาพ
เปนหลุมเปนบอ บางท่ีชํารุด ไมสะดวกในการคมนาคม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว



24/02/60

8

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และ
สรุปปญหา ๑๑ เร่ือง ดังนี้

เรื่องท่ี ๑๑ พื้นท่ีตําบลดอยหลอ บานไรพัฒนา  มีปญหาเรื่องถนนเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร ถนนบางชวงและหลายจุดมีสภาพ
เปนหลุมเปนบอ บางท่ีชํารุด ไมสะดวกในการคมนาคม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
การแกไข แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลว

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

การดําเนินกิจกรรมคร้ังตอไป

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ  ศาลเจาฝาง ตําบลเวียง
อําเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม



5.2 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค
ผูนําเสนอ: ดร.มารติน เฟนสก้ี สตาลลิ่ง ท่ีปรึกษาอาวุโสเชียงใหมสรางสรรค

รายงานเชยีงใหมส่รา้งสรรค ์

ประชุมหวัหนา้สว่นราชการประจําจงัหวดัเชยีงใหม่
กมุภาพนัธ์ 2560

www.creativechiangmai.com
cmcc@creativechiangmai.com
February 2017
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Creative Mapping 2nd Edition 2016-2017 (DIRECTORY)
รายงานและทําเนียบนามสินทรพัยส์รา้งสรรคใ์นเชียงใหม่
Website: www.creativechiangmai.com/org.php
หนังสือ www.creativechiangmai.com/files/CCM_Mapping%20Report_2016-2017.pdf
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6เชิญเข้าร่วมทาํเนียบ (Directory)
IT, Software, Media & Design CNX
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 3/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว / เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

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



ระเบียบวาระท่ี 7 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
7.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
7.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
7.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
7.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

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




