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ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๒/2559 

 
 

วันศุกร์ที่ 26  กุมภาพันธ์  2559   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่2/2559 

วันศกุรท์ี่  26  กุมภาพนัธ์  2559   เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ  80 พรรษา  ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 จํานวน 
2 รางวัล  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)  

2. การมอบโล่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “ป่ันเพื่อพ่อ” (BIKE FOR DAD) จํานวน 3 รางวัล  
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)  

3. การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณการประกวดไม้ดอกไม้ประดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ครั้งที่ 40 จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  5 ประเภท  7 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)   

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่              
แนะนําตัว ต่อที่ประชุม   จํานวน  1 ท่าน  คือ 

 

นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย 
ตําแหน่งปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 

    
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 1/2559  เม่ือวันที่  28 มกราคม  2559 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: ดร.สิงห์ชัย  บุณยโยธิน  ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบกิจา่ย และหนังสือเวียน ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์

2559 
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ผู้นาํเสนอ: นายชานนท์  คําทอง  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

3.5 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.6 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นายไพรินทร์  ลิม่เจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.7 รายงานสถานการณ์น้ํา 
 ผู้นําเสนอ:  นายเจนศักด์ิ  ลิมปิติ   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 

2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนา้สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

  
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายเมธี มหายศนันท์   ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดงานพิธีเดือนมีนาคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร

และแหล่งน้ํา) 
 ผู้นําเสนอ: นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 เส้นทางสู่การออกเสียงประชามติ 
 ผู้นาํเสนอ: นายเกรียงไกร  พานดอกไม้  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.6 รายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบสุนัขจรจัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายสุรเดช  สมิเปรม  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    
4.7 ระบบ GPS_D5 
 ผู้นําเสนอ: นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขพ 
 ผู้นําเสนอ: นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  3/2559   
                                  วันพุธที่ 30  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง  
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 ๖.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายกฤษณ์    ธนาวณิช) 
 ๖.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) 
 ๖.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) 
 ๖.๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์) 

  

4.9 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพลังใจสู่เด็กพิการไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 1 
 ผู้นาํเสนอ: นายประมวล  พลอยกมลชุณห ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด

ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่  
4.10 รายงานกิจกรรมเชียงใหม่สร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ: มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง  ผูแ้ทนเชียงใหม่สร้างสรรค ์
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

๑. การมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิม             
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  
2558 จํานวน 2 รางวัล  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)  ดังนี้ 

1.1 เด็กหญิงสโรฌา  เชื่อมสกุล   โรงเรียนวชิรวิทย์  เชียงใหม่ 
1.2 เด็กชายสรัชชพงศ์  เชี่ยวสุทธิ   โรงเรียนวชิรวิทย์  เชียงใหม่ 

 

๒. การมอบโล่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “ป่ันเพื่อพ่อ” (BIKE FOR DAD) จํานวน 3 รางวัล  
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) ดังนี้ 

    2.1 รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
     2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 
    2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่ 

           
๓. การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณการประกวดไม้ดอกไม้ประดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

ครั้งที่ 40 จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  5 ประเภท  7 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
     ๓.1  การประกวดกล้วยไม้ ได้แก่ 

         ๑) รางวัลยอดเยี่ยมกล้วยไม้พันธ์ุแท้ ได้แก่ นายเสนอ  มุกดาวิจิตร 
          ๒) รางวัลยอดเยี่ยมกล้วยไม้พันธ์ุลูกผสม ได้แก่ นายชัชวาล  อุ่นโกมนต์ 
๓.๒ การประกวดบอนไซ ได้แก่   รางวัลยอดเยี่ยมบอนไซ ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน 
๓.๓ การจัดสวนโชว์ ได้แก่   บริษัท นงนุชแลนด์สเคปแอนด์การ์เด้นดีไซน์ จํากัด 
๓.๔ การจัดนิทรรศการ ได้แก่  

            ๑) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
            ๒) มูลนิธิโครงการหลวง  
        ๓.๕  การจัดซุ้มถ่ายภาพ ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

   
๔. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว 

ต่อที่ประชุม จํานวน  1  ท่าน   คือ 
 

นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย 
ตําแหน่งปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
  ครั้งที่ 1/2559  เม่ือวันที่  28 มกราคม  2559 

 
  ประธานในที่ประชุม ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่             
๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 21 หน้าโดยมี นายปวิน            
ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  และรับรองรายงานการ
ประชุมผ่านทาง  www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์จั งหวัดเชียงใหม่  www.chiangmai.go.th            
มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  แล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่1/2559 

วันพฤหสับดทีี ่28 มกราคม  2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายประจวบ  กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นายสุรชัย รัชตประทาน (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายไพรินทร์ ลิ่มเจรญิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
10. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
14. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
15. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
18. นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงศ์ (แทน)รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
19. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์ รกน.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 
22. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
23. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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อําเภอ 
24. นายศรันยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
25. นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
26. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอสารภี 
27. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
28. นายชัยณรงค์ นันตาสาย (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
29. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
31. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่แตง 
32. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
33. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอเชียงดาว 
34. นางสลีลญา คําภาแก้ว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
35. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
36. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอไชยปราการ 
37. ว่าที่ ร.ต.อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 
38. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 
39. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
40. นายวิทวัส บุตรต๊ะ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
41. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอแม่อาย 
42. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภออมก๋อย 
43. นายสังคม คัดเชียงแสน (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
44. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
45. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอแม่วาง 
46. นายณรงค์พัชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
47. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยจิต (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวาระ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.สุวัตน์ โล่จิรกาญจนกลุ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
53. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
54. พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
56. นางผุสดี สุวรรณมงคล (แทน)อัยการจงัหวัดศาลแขวงเชียงใหม่ 
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57. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
สํานักงานพระราชวัง  
59. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
60. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
61. นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
62. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นางสาวศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
64. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
65. นางณัชชา อุตตะมัง นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

66. นางสาวธิติมา พันรอด (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย อําเภอฝาง 

67. พล.ต.กีรพล  อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ทหาร) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
68. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
69. พ.อ.ธนะพันธ์ ขําทวี (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
70. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
71. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
72. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
73. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
74. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
75. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
76. น.ต.อรรถพล ปุญยพุฒิพงศ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
77. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
78. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
79. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
80. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
81. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
82. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพกรภาค 8 
83. นายธงชัย ชาญสุกิจเมธี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
84. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
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85. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/(แทน)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)่ 

86. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
87. นายสิทธิชัย วาณิชเสนี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
88. นางรําพันธ์ กําแพงทิพย์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
89. นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
90. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
91. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
92. นายอนันต์ สีแดง (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
93. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
94. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
95. นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
96. นางสาวชนินาถ สิทธิหล่อ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
97. นางเพทาย เมฆี (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
98. นางกนกกาญจน์ ศรีโพธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
99. นางฉวีวรรณ สัญญา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่  
100. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
101. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
102. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
103. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
104. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
105. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
106. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
107. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
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108. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๒ 
109. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
110. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
111. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
112. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นางอรุชา ศุภมาตร์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
114. นายภาณุวิชย์ กันทะ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
115. นางวัฒนา คลั่งส ี สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
116. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
117. นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
118. นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
119. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
120. นางรุจิรา สฤษฎิพันธาวาทย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
121. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
122. นางนารีรัตน์ โนวัฒ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
123. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
124. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
125. นางสาวมาลาศรี สมสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
126. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
127. นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม ่
128. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
129. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้          

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
130. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
131. นางสาวชลาลัย ฟ้าภูเจริญ (แทน)หัวหน้าสาํนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
132. นายอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
133. นางสาวสุมามาศ ไชยวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
134. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
135. นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
136. นายกชกร โง้วศิริ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
137. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
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138. นายไฉน นาคทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
139. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
140. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
141. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
142. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
143. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
144. นายชีพชนก อัมรนันทน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
146. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
147. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
148. นายวุฒิชัย ม่วงมัน (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่
149. นายประมุข เพ็ญสุต (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตรฯ์ 
150. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
151. นายวีรวิวัฒน์ บํารุงพาณิชย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
152. นายวีระวุธ พรรัตน์พันธ์ุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 
หน่วย145.งานในสังกดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
153. นายเมธี มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
154. นายขจรค์ รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
156. นายธีรชัย ด่านวณิชวงศ์ (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
157. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 

สาขาเชียงใหม่ 
158. นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
159. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
160. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
161. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 

(เชียงใหม่) 
หนว่ยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
162. นายสามารถ บารมี (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
163. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
164. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
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165. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

166. นายจตุพร ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
จังหวัดเชียงใหม่ 

167. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 
169. นางราชาวดี รีเกน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชยีงใหม่ 
170. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นางอัญชนา ชัยเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
172. นายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
173. นางสาวปักษธร สมินทรปญัญา (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
174. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
175. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
176. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
177. นายบุญญฤทธิ ์ ใจอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
178. นางวราภรณ์ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
179. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุง หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ่
180. 
 

นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
181. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
182. นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
183. นายโสภณ โปธินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
184. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
185. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
186. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
187. นางไอซา เหลืองอิงคะสุต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 



๑๕ 
 

188. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ 

189. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

190. นายเจดีย์ เดชพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 

191. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานกรรมการอาชีวศกึษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
192. นางนภัสนันท ์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
193. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
194. รศ.ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
195. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
196. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
197. นางสุดใจ นันตารัตน์ 

 
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 
เชียงใหม่  

198. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
199. นายธาตรี กําลังเก่ง (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 
200. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
201. พ.ญ.สุนีย์ ศรีสว่าง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
202. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ    

เขต 1 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
203. นางจันทร์รัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
204. นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
205. นายพลยุทธ ศุขสมิติ  (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
206. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
207. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
208. นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เขต 9 เชียงใหม ่

209. นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
210. ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
211. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 



๑๖ 
 

212. นางสาวศิรชญาณ์  ตาแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง           
(องค์การมหาชน) 

ภาคเอกชน 
213. นายวโรดม ปิฎกานนท์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
ส่วนท้องถิน่ 
214. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
215. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
216. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
217. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
218. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
219. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
220. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
221. นายชูเกียรติ จันโททัย (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
222. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
223. นายสมศักด์ิ กุลวิจิตร์รัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
224. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
225. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
226. นายจรูญ ปงหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
227. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
228. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัด

เชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2558/59 จํานวน  4 ราย  (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 
1) รางวัลชนะเลิศ      นายดวงจันทร์   ขันแก้วมิ่ง   
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 นายณัฐพงษ์      ขันแก้วมิ่ง 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 นายวิเชียร แก้วแสง 
4) รางวัลชมเชย   นายประพัตร     ปัณกันฑ์    



๑๗ 
 

2.  การมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด  ประจําปี 2558 จํานวน 1 ราย  
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ บริษัท โกลบอลทรีท จํากัด 

3. การมอบโล่ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จํานวน  1  ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่) ได้แก่  นายธาตรี   วีรเดชะ  

4. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น  จํานวน 1 แห่ง (สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  บริษัท ธนภักดี  จํากัด 

5. การมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่อําเภอที่ชนะเลิศการออกร้านนิทรรศการในงานฤดูหนาว และ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี  2559 จํานวน  5 อําเภอ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 

1) รางวัลชนะเลิศ     อําเภอดอยสะเก็ด 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   อําเภอสะเมิง 
4) รางวัลชมเชย      อําเภอแม่ริม 
5) รางวัลชมเชย    อําเภอแม่แตง 

6. การมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจําปี 2559  จํานวน  7 ราย  (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้ 

1) การประกวดข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตอง 1  นายสุทิน มอนไข 
2) การประกวดข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 นายสุทิน มอนไข 
3) การประกวดกล้วยน้ําว้า  นางกมลชนก  เทียมลม 
4) การประกวดมะพร้าวน้ําหอม นายนิเวศน์  โอดบาง 
5) การประกวดฟักเขียว   นายพิชัย  บุญมาลา 
6) การประกวดฟักทองพันธ์ุคางคก   นายมา  ทาวงค์ 
7) การประกวดพืชผักสวนครัว นางจรรยา  รัตนนิธิกุล 

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมกราคม 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว 

ต่อที่ประชุม จํานวน  3 ท่าน  ดังนี้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) นายเอนก ไชยวงค ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ อํ านวยการศูนย์การศึกษาพิ เศษประจํ าจั งหวัด

แม่ฮ่องสอน 
2) นายโชคชัย แก้วป่อง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน 
3) นายธวัช พันมา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ  



๑๘ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 12/2558  เม่ือวันที ่ 30 ธันวาคม  2558 
   ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่             
12/2558  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 ฝ่ายเลขานุการ  ไ ด้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร   20 หน้าโดยมี             
นายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร ่            
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อให้หัวหน้า             
ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 
12/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์ 
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้า          
ส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน             
การประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
  3.1  เศรษฐกจิไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชียงใหม ่

ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (ดร.สิงห์ชัย            
บุณยโยธิน)  ส่วนแรก เศรษฐกิจโลก ชีพจรของเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน การฟื้นตัว         
ของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างช้าๆ ในอเมริกาปรับตัวดีขึ้น ขณะที่จีนชะลอลงซึ่งส่งผลต่อเอเชีย ประการที่ 2 คือ 
ความแตกต่างของการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ มีมากขึ้น  ธนาคารกลางของอเมริกา             
เริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงิน ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป ญี่ปุ่น และจีนยังคงดําเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลาย  ประการที่ 3 คือ ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน หุ้นอเมริกามีความผันผวน  ค่าเงินบาทก็ผัน
ผวนตาม  ประการที่ 4  เรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ํามันเป็นตัวหลักยังคงมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ประการที่ 5 ความเสี่ยงทางด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก คือ เหตุการณ์ก่อการร้ายต่างๆได้กระจายไปเกือบทุกภูมิภาค
ทั่วโลกในตอนนี้  จึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่นกัน  สรุปได้ว่า เศรษฐกิจไทย ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ 
จากแรงส่งภายในประเทศเป็นหลัก ภาครัฐมีการกระตุ้นการใช้จ่าย โดยเฉพาะการลงทุนในปีที่ผ่านมีการลดภาษีเข้ามา
กระตุ้นการใช้จ่าย สถานประกอบการ  สถานท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สําคัญ ชดเชยกับภาคส่งออกที่ยังไม่ฟ้ืนตัว แต่
การท่องเที่ยวเข้ามาช่วยให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นในระดับหนึ่ง  

องค์ประกอบการขยายตัวที่เกิดขึ้น ภาคเอกชนนั้นมีการบริโภคขยายตัวค่อนข้างดี โดยเฉพาะ
สินค้าบริโภค  ภาคครัวเรือน ภาคเกษตรในส่วนการบริโภคไม่ค่อยดีสักเท่าไร ราคาผลผลิตตกทําให้รายได้น้อยไปด้วย 
แต่จากดัชนีผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น  ดัชนีการบริโภคเอกชนในไทยการส่งออกอยู่ในเกณฑ์
ตํ่า คือ มีสินค้าที่ยังอยู่ในสต๊อก ขายของไม่ได้ จึงมีผลต่อการจ้างงาน เพราะธุรกิจต่างๆ มีการชะลอตัวการผลิต ปัจจัย
บวกเป็นภาครัฐที่มีการเร่งการลงทุนต่างๆ ช่วยส่งเสริมทาง ด้านการลงทุน ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และ
ปรับตัวดีขึ้น ในช่วงปัจจุบันไทยอยู่ระดับตํ่าสุดในภูมิภาค อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ในระดับตํ่า สําหรับ
ภาครัฐได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการใช้จ่ายและการลงทุน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ได้กระทําอย่าง
ต่อเนื่อง แนวโน้มการลงทุนทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สําหรับการส่งออกเศรษฐกิจจีน
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และอาเซียนชะลอตัวต่อเนื่องสินค้านําเข้ามีการปรับตัวลดลง ราคาน้ํามันลด ภาพรวมการขยายเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อย
ละ 2.7-2.8 จากต้นปีประมาณร้อยละ 0.4 สําหรับปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5-3.7   

เศรษฐกิจในภาคเหนือที่ผ่านมา ภาคบริการมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยว การ
ขนส่งมีบทบาทมากขึ้น ภาคท่องเที่ยวบริการ มีบทบาททางภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่างมีบทบาทน้อยกว่า  
ภาคการเกษตรภาคเหนือตอนล่างมีบทบาทมากกว่า สรุปโดยรวม ภาคเหนือมีการเติบโตที่แตกต่างกัน โดยภาคเหนือ
ตอนบนจะเน้นการท่องเที่ยว ภาคเหนือตอนล่างจะเน้นการเกษตร โดยรวมการบริโภค มีการขยายตัว ซึ่งเป็นผลมา
จากการท่องเที่ยว ผู้คนมีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างดี ภาครัฐมีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นโครงการกรม
ชลประทาน กรมทางหลวง การศึกษา โรงพยาบาล มีการซ่อมแซม/ก่อสร้างค่อนข้างเยอะ ในภาคเหนือเรื่องส่งออก
ค่อนข้างเป็นปัจจัยเพิ่มที่ดี การท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี  ผลผลิตและราคาข้าว อ้อย และมันสําปะหลังตกตํ่า จาก
ผลกระทบปริมาณน้ําฝนน้อยกว่าปกติไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกผลผลิตต่อไร่ลดลง  ทางด้านผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าเครื่องยนต์  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น 
สําหรับการท่องเที่ยวขยายตัวดี  มีนักท่องเที่ยวมากกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 8 ล้านคน โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวยุโรป 
และสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น  การใช้จ่ายภาครัฐช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 
จะมีปริมาณการเบิกจ่ายร้อยละ 44.3 และเดือนธันวาคม  2558 ร้อยละ 64.6  อุตสาหกรรมในเชียงใหม่ยังปรับตัว
ค่อนข้างดี ผลผลิตแปรรูปการเกษตรในจังหวัดก็ขยายตัว อุตสาหกรรมแปรรูปส่งออกขยายตัวร้อยละ 2 ขณะที่การ
ผลิตเครื่องประดับลดลงจากการชะลอลงของตลาดโลก  

ประธานในที่ประชุม  (นายปวิน  ชํานิประศาสน์ )  การท่องเที่ ยว  นักท่องเที่ ยว             
มีจุดอ่อน คือ 1. เข้ามาไม่มีการประกันตน  2. มาใช้ชีวิตในแบบคนไทย อยากจะขับรถก็เช่ารถได้โดย             
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรของไทย  ทําให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และอุบัติเหตุ  นอกจากนี้ยังมีปัญหา  
เช่น การเข้าใช้บริการร้านคาราโอเกะ  มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ที่มีตลอดเวลา ที่ผ่านมาเคยทักท้วงว่าทําไม
ผู้ประกอบการถึงมีสิทธิให้ชาวต่างชาติมาเช่ารถไปขับขี่  ชาวต่างชาติต้องมีใบขับขี่สาธารณะ   ในเมื่อเดินทางเข้ามา
จะต้องมีการประกันตนเอง  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ต้องเชิญหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องมาหารือกันอีกครั้ง    

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจ่าย และหนังสือเวียน ประจําเดือนมกราคม 2559 
       คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) ภาวะการคลังในเรื่องจัดเก็บรายได้ 

ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2558   ในปี พ.ศ.2548 จังหวัดเชียงใหม่จัดเก็บรายได้ ได้จํานวน 11,805.20 
ล้านบาท  และอีก 10 ปีต่อมา คือปี พ.ศ.2558 จัดเก็บรายได้ ได้จํานวน 13,585.71  ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1,780.51 ล้านบาท  หรือประมาณร้อยละ 19   ในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2552 อาจจะลดลงเนื่องจากเกิด
สถานการณ์ทางการเมือง ทําให้ความสามารถในด้านการจัดเก็บรายได้ลดลง และอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อๆ ไป            
ในปี พ.ศ.2558  ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับ 2559  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ใน 3 เดือน จัดเก็บรายได้ ได้จํานวน 2,866.08 ล้านบาท  สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไตร
มาสแรก จัดเก็บรายได้  ได้จํานวน 2,990.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10.33  ผลการจัดเก็บรายได้ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดจากการจัดเก็บรายได้ของสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  คิดเป็นร้อยละ 
73.68  สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 11.19  ด่านศุลกากร  คิดเป็นร้อยละ 0.13  สํานักงานธนารักษ์
พ้ืนที่เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 0.24  และหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 14.76  

ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณปี  พ .ศ .2559  ไตรมาสที่  1 จั งหวัดเชียงใหม่             
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นงบรายจ่ายภาพรวม จํานวน 20,836 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 
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10,792.87 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 51.80 แยกเป็นงบประจํา จํานวน 11,782.13 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
จํานวน 8,677.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.65  และงบลงทุน จํานวน 9,054.55 ล้านบาท  เบิกจ่าย   ไป
แล้ว จํานวน 2,115.71 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 23.37  ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้  
ซึ่งกําหนดงบรายจ่ายภาพรวมร้อยละ 30 งบลงทุนร้อยละ 19  จังหวัดเชียงใหม่  มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 3 ของ
ประเทศ  สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 197 หน่วยงาน ได้รับงบลงทุน จํานวน 
137 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 69.54  โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 69 หน่วยงาน  ตํ่า
กว่าเป้าหมาย(ใกล้เคียง) จํานวน 7 หน่วยงาน และต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 61 หน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณปี  พ .ศ .2559  ไตรมาสที่  2 จั งหวัดเชียงใหม่             
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นงบรายจ่ายภาพรวม จํานวน 21,112.33 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 
11,477.54 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 54.36 แยกเป็นงบประจํา จํานวน 11,985.29 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 
จํานวน 9,198.30 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 76.75 และงบลงทุน จํานวน 9,127.04 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 
จํานวน 2,279.24 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 24.97  ณ วันที่ 15 มกราคม  2559 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ลําดับที่ 4 ของประเทศ และงบลงทุนอยู่ลําดับที่ 3 ของประเทศ  
 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559  จํานวน 3,714.36 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
จํานวน 1,374.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.01 คงเหลือจํานวน 2,339.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.99  
 ถ้าเปรียบเทียบจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจังหวัดที่ได้รับงบประมาณเกินกว่า 
10,000 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับที่ 1 จํานวน 21,112.33 ล้านบาท ส่วนการเบิกจ่าย
อยู่ในลําดับที่ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 13,322.25 ล้าน
บาท  สําหรับงบลงทุนจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ  5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรเป็นลําดับที่ 3 
จํานวน 9,127.04 ล้านบาท รองจากนครราชสีมา และชลบุรี  มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในลําดับที่ 1 และ 2 ของ
ประเทศตามลําดับ  
    หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 21 ลงวันที่ 14 มกราคม 
2559  เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบํานาญด้วยตนเองตามที่
กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์(Pensions’ 
Electronic Filing) เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานได้ทุกขั้นตอน  ต้ังแต่เริ่มย่ืนจนถึงขั้นตอนการรับเงิน 
แม้ภายหลังจะมีสถานะเป็นผู้รับบํานาญแล้ว ก็สามารถตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการจ่ายเงินทั้งรายเดือนและราย
ปี หรือพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเอง  ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญของกรมบัญชีกลาง โดย
ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านได้ที่  www.cgd.go.th > ระบบบําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จค้ําประกัน > ระบบการยื่น
ขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  
    ประธานในที่ประชุม  สํานักงบประมาณแจ้งว่า ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
หน่วยงานจะต้องสัญญาจ้างทุกโครงการ หากไม่สามารถทําได้ถือว่าไม่ต้องการงบประมาณ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

3.3  การดําเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ             
การจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 330,745,800 บาท เป็นงบลงทุน จํานวน 175 ล้านบาท  ที่เหลืออีกประมาณ 
155 ล้านเป็นงบที่ซ้ําซ้อน  การดําเนินงาน 8 โครงการ ซึ่งได้ยกเลิกงบประมาณซ้ําซ้อนไปแล้วประมาณ 18 ล้าน
บาท ดังนั้นจะเหลือในการดําเนินงานในงบลงทุน 10 โครงการ  ส่วนที่ 2 โครงการที่เป็นการพัฒนาถนนสายหลัก 



๒๑ 
 

สายรอง   ที่เชื่อมโยงพื้นที่ในโครงการนี้มี 34 กิจกรรม ได้ยกเลิก 1 กิจกรรม  และอยู่ในเขตที่ต้องขอใช้พ้ืนที่ 16 
กิจกรรม วงเงินการดําเนินงาน 68 ล้านบาทเศษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีทั้งหมด 14 
กิจกรรม 39 ล้านบาท ขอยกเลิกไป 4 กิจกรรม อยู่ในเขตพื้นที่ในการขอใช้ที่ดิน  1 กิจกรรม  ขออนุญาตจากกรมเจ้า
ท่า 2 กิจกรรม ในส่วนนี้แจ้งทางอําเภอและหน่วยงานท่ีรับโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ําไปแล้ว  ให้ส่งสําเนา
เอกสารที่ขอใช้พ้ืนที่ให้กับจังหวัด จะได้รวบรวม ถ้าหากขยายได้ก็ดําเนินการต่อแต่ถ้าขยายไม่ได้ก็จะเป็นการยกเลิกไป  
ส่วนโครงการที่ 4 เป็นโครงการงบพัฒนาระบบการแพทย์ 5.2 ล้านบาทที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้
ดําเนินการจัดหาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว  ส่วนงบดําเนินงานต้องดําเนินการก่อหนี้ในส่วนที่เป็นการจัดหาวัสดุในการอบรม
หรือการจัดหาผู้รับจ้าง  ในกรณีที่จัดทํางานอีเวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการส่งเสริมการอุตสาหกรรม ส่วนผล
การดําเนินงานขออนุญาตนําส่งผลการเบิกจ่ายของงบประมาณให้จังหวัดด้วย  เพราะจะได้ดําเนินการแนบไฟล์ผลการ
ดําเนินงานให้ส่วนงบประมาณเพื่อดูระบบร้อยละของการดําเนินการ                          

นายจรูญ ปงหาญ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณปี 2559 ยังอยู่ในกรอบของ
การพัฒนาจังหวัด 4 ปี ช่วงปี 2557-2560 ซึ่งแผน 4 ปีดังกล่าวได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเอาไว้ว่า นคร
แห่งชีวิตและความมั่งคั่ง  ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กําหนดการพัฒนามี 5 ด้าน คือ 1) เป็นเมืองศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวและระดับสากล คือศักยภาพของการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมไปถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ และการเป็นศูนย์กลางบริการต่างๆ อาทิ โรงแรม ร้านค้าต่างๆ และครอบคลุมไปถึงการ
บริการด้านการแพทย์และบริการในเชิงสุขภาพ  2) ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง วันนี้มีทั้ง
ศักยภาพทางบกในการเชื่อมสู่ประเทศทุกภูมิภาค การมีแนวโน้มการพัฒนารถไฟความเร็วสูง  3) เกษตรปลอดภัยอัน
เนื่องมาจากสภาพด้านการเกษตร อาทิ ตําแหน่งที่ต้ังของโครงการพระราชดําริหลายโครงการ มีศูนย์วิจัยทาง
การเกษตรซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น  4) ศูนย์กลางการศึกษา
นานาชาติสู่สากล เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่  เป็นที่ต้ังมหาวิทยาลัยรัฐหลายแห่ง  นี่เป็นศักยภาพของการพัฒนา ไทย
ใช้สถาบันที่มีอยู่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม   5) เมืองน่าอยู่  การรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโต
ของเมืองให้เกิดความย่ังยืน ทั้งหมดคือภาพรวมทั้ง 5 ด้านของยุทธศาสตร์จังหวัด  ได้นํามากําหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ มี 5 เรื่อง   1) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 2) ด้านสังคม การสร้างสังคม วัฒนธรรม 
คุณธรรมโดยปรับคุณภาพการศึกษาด้วยการเรียนรู้ต่อชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม  3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  4) การ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ได้กําหนดเป้าประสงค์ 
จํานวน 3 เรื่อง  คือ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สมบูรณ์ สามารถเตรียมการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม  
2) สังคมมีความน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์  3) การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย บน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  จากกลยุทธ์ดังกล่าวได้นํามาจัดทําเป็นแผนงานเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ประจําปี 
2559  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน)  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้รับงบประมาณจํานวน  359,420,700 
บาท จํานวน 15 โครงการ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 10,123,680.53 บาท คงเหลือ 349,297,019.47 บาท 
ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 8 ของกลุ่มจังหวัด  

 

ประธานในที่ประชุม  เน้นย้ํางบประมาณต้องการมีก่อหนี้ผูกพันบางส่วนแล้ว 
 

 



๒๒ 
 

3.4  รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม 2559 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) สถิติต้ังแต่เดือนสิงหาคม 

2557  - 30 พฤศจิกายน 2558  มีเรื่องร้องเรียนจํานวน  3,797 เรื่อง  สามารถยุติได้จํานวน  1,636 บาท  
หน่วยงานรายงานผลบ้างแล้ว  จํานวน 984 บาท  และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 1,177 เรื่อง แต่ดูข้อมูลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559  มีเรื่องร้องเรียนจํานวน 582 เรื่อง 
สามารถยุติได้จํานวน 213 เรื่อง หน่วยงานรายงานผลบ้างแล้ว จํานวน 69 เรื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 
300 เรื่อง  ผลการยุติเรื่องต่างๆ จะนําไปวิจัยเพื่อป้องกันและเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา  

ประธานในที่ประชุม  ศูนย์ดํารงธรรมเป็นกฎหมาย ประกาศตามคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการ อย่าคิดว่าศูนย์ดํารงธรรมเป็นของกระทรวงมหาดไทย  อยากให้
ปัญหาของประชาชนนั้นแก้ไขให้ได้  จึงต้องมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วม เน้นความสําเร็จเป็นหลักให้ศูนย์ดํารงธรรม
สรุปเรื่องร้องเรียนให้ทราบทุกเดือน โดยให้สรุปเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาในแต่ละเดือนจํานวนเท่าไร่  สามารถยุติได้ก่ี
เรื่อง  อยู่ระหว่างการดําเนินงานกี่เรื่องและเป็นของหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพนัธ์  2559 
         ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี  มหายศนันท์)  พยากรณ์อากาศ
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559  เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ลักษณะอากาศค่อนข้าง
จะแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบนเป็น ระยะๆ แต่จะมีกําลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ทําให้เริ่มมีอากาศอุ่นขึ้น กับมีหมอกหนา
หลายพื้นที่ และจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน แต่หลายพื้นที่ของภาคเหนือยังคง
มีอากาศเย็นในตอนเช้า  ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีหมอก
หนาหลายพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันจะเริ่มมีอากาศร้อนโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือน สําหรับบริเวณเทือกเขา
และยอดดอยจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 18-20°ซ  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  34-36 °ซ ปริมาณฝน 5-15 
มม.  จํานวน 1-2 วัน  ข้อควรระวัง อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 
ในขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝน
ฟ้าคะนอง  ลมกระโชกแรงบางพื้นที่และอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.2   การรบัเสด็จในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 
                 หัวหน้าสํานักงานจังหวดัเชียงใหม ่(นายสําเริง  ไชยเสน)  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
จังหวัดเชียงใหม่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในพื้นที่ ดังนี้ 

1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
ฯ  มาทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการ  การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปี 2559  เวลา 11.20 น.  ณ อาคารนิทรรศการ 1 - 2   อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์  ซึ่งจัดโดยสํานักงานการศึกษานอกระบบ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อจากนั้นในเวลา 15.50 น. จะประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่งไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ 



๒๓ 
 

2. วันที่  6–9 กุมภาพันธ์  2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  จะ
เสด็จมาทรงซ้อมว่ิงและทรงจักรยาน ณ กรมรบพิเศษที่ 5  ค่ายขุนเณร  ตําบลแม่สา  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
โดยจะประทับแรม  ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปาแม่แตง  ตําบลก๊ึดช้าง  อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  และใน
วันที่  9 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 14.30  น. จะเสด็จไปทรงประกอบพิธีสวมยอดปลีฉัตรพระธาตุเจดีย์สะหลีบุญ
เรือง ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองงานส่วนพระองค์ 
904 V 904 สย.วังสุโขทัย กําหนดประชุมและสํารวจพื้นที่ ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  
2559 เวลา 10.00 น.  

3. วันที่   12 กุมภาพัน ธ์  2559  พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ  พระองค์ เจ้ า โสมสวลี             
พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จมาทรงหล่อพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า  เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลแม่วาง  
อําเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  และทรงเป็นประธานในงานพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง  พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า            
(พระเจ้าหมอยา)  รุ่นสร้างโรงพยาบาลแม่วาง อาคารพระครูบาบุญหลวง  ณ วัดเกาะกลาง  ตําบล ป่าแดด  อําเภอ
เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  กําหนดฤกษ์เวลา  15.59 – 16.29 น.  

4.  วันที่  17-19 กุมภาพันธ์   2559  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-             
วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  

1) วันที่  17 กุมภาพันธ์  2559 เสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะประทับแรม ณ 
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์  2559 

2) วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์  เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา  2557 - 2558  จํานวนประมาณ  4,000 คน  

3) วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2559 จะเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่ง กลับกรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 การจดังานพธิ ีรัฐพธิี และกจิกรรมเฉลิมพระเกียรตขิองจังหวดัเชียงใหม ่
    ประธานในที่ประชุม จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานพิธีและรัฐพิธีประจําทุกปี  จํานวน  
13 พิธี  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 กิจกรรม รวมเป็น 14 พิธี/กิจกรรม ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าว  ขอ
ความกรุณาจากส่วนราชการงดการจัดประชุม  แล้วให้หัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเข้าร่วม
พิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ  ดังนี้ 1) วันที่ 17  มกราคมของทุกปี  เวลา 09.00 น.  การ
ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  2) วันที่  18  มกราคมของทุกปี  เวลา  09.00 น. การประกอบประกอบ
พิธีวางพุ่มสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อําเภอ
เชียงดาว  3) วันที่ 31  มีนาคมของทุกปี เวลา 09.00 น. ประกอบพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน    4) วันที่ 2 เมษายนของทุกปี การประกอบพิธีเฉลิม
พระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน  3  
พิธี  คือ เวลา  06.45 น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  เวลา  09.00 น. พิธีถวายพระพรชัย
มงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  และเวลา 19.19 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย
พระพร  5) วันที่ 6  เมษายนของทุกปี  เวลา 09.00 น. การประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  6) วันที่ 25  เมษายนของทุกปี  เวลา 09.00 น. พิธีวันคล้าย
วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อําเภอเชียงดาว  7) วันที่  5  
พฤษภาคมของทุกปี เวลา  09.00 น. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  8) วันที่ 11 
กรกฎาคมของทุกปี  เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  9) วันที่ 28 กรกฎาคมของ
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ทุกปี การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม
มกุฎราชกุมาร  จํานวน 3 พิธี คือ เวลา 06.45 น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เวลา 09.00 น. 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เวลา  19.19 น. และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพร   10) วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหามหาราชินี จํานวน  3  พิธี  คือ เวลา 06.45 น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์  เวลา 09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและ     ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเวลา 19.19 น. พิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 11) วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เวลา 09.00 น. การประกอบพิธี
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 12)  วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีวันปิยมหาราชของ
จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 13) วันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกปี  การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช  จํานวน  3 พิธี  คือ เวลา  06.45 น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์             
เวลา  09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  และเวลา  19.19 น. พิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร  14)  วันที่  6  ธันวาคมของทุกปี  เวลา 19.19 น. งานรวมใจถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวโรกาส  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5   ธันวามหาราช 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

4.4 การจดัโครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ (นายอนันต์  สีแดง) การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ กําหนดจัดโครงการ ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา “ชวน
แอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง  โครงการตาม
พระราชดําริ  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บนเส้นทางโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่  โดยกําหนดจัดงานแถลงข่าว
เปิดตัวโครงการในรูปแบบของคาราวานส่งเสริมกาท่องเที่ยว มีคณะนักท่องเที่ยว  จํานวน ๑๐๐ ราย เข้าร่วม
โครงการฯ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙  ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์   และกําหนดจัดโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมไทยล้านนาสปา  กําหนดจัด
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่  เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม (Beauty Rejuvenated @ 
Chiang Mai) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิงและนักท่องเที่ยวทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่
มีศักยภาพและบทบาท ในการตัดสินใจเลือกการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก
เพื่อกระตุ้น การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวให้เพิ่มมากย่ิงขึ้นและทาให้เกิดการท่องเที่ยวมายังจังหวัดเชียงใหม่             
ตลอดทั้งปี  โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ กําหนดให้มีการสาธิตการนวดในรูปแบบต่างๆและจัดแสดงสินค้า             
จากสปาช้ันนาที่ผ่านมาตรฐานจานวน๒๒แห่งจากทั้งหมด  ๓๓  แห่งโดยมีกําหนดแถลงข่าวโครงการ ในวันพุธที่  ๒๗ 
มกราคม  ๒๕๕๙  ณ เฮลท์ล้านนาสปา จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5  การจัดงาน  "2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่" 
          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน)  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงาน

สมโภช 720 ปี เชียงใหม่ ภายใต้ช่ืองาน “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่”  กําหนดหัวข้อ
การจัดงาน คือ “2559 ปีแห่งการสมโภช 60 นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่  และเนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลอง 
70 ปี แห่งการครองราชย์  ภัทรมหาราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นมรดกโลก” โดยเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม การพัฒนาเชียงใหม่ในอนาคต และการ
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ส่งเสริมสถาบันกษัตริย์ในการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ จังหวัดได้จัดประกวดตราสัญลักษณ์ฯ ได้ผู้ชนะเลิศการออกแบบ คือ
นายชร  พิมสิมานนท์อายุ 29 ปีอาชีพกราฟฟิก ดีไซน์  ภูมิลําเนาอยู่จังหวัดชัยภูมิ และได้กําหนดใช้เป็นตรา
สัญลักษณ์ของการจัดงาน   เพื่อให้การจัดกิจกรรม งาน “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่” 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่  จึงกําหนดให้มีงานแถลงข่าวการจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 
2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ โดยขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานในวัน
ดังกล่าว 

 นายจรูญ ปงหาญ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ได้มี
การกําหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เช่น โครงการพัฒนาต่างๆ ในวาระดังกล่าว  ที่เห็นอยู่ 2 เรื่องหลัก  
คือ Now Chiang Mai  ในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ส่วนราชการ เอกชน ท้องถิ่น สถานบันการศึกษา  รวมไป
ถึงองค์กรภาคประชาชนต่างๆ จะมีโครงการดําเนินแผนการในปี 2559 ซึ่งได้กําหนดกรอบแนวคิดคร่าวๆ  ขอบเขต 
หน้าที่หลัก อีกส่วนหนึ่งจะใช้วาระโอกาสของ 720 ปี เป็นจุดเริ่มต้น จองการวางแผนการพัฒนาจังหวัดสู่อนาคต ซึ่ง
ปกติจะทราบว่าจังหวัดทําแผน 4 ปี และแผนประจําปี แต่ในของ 720 ปี ควรจะเป็นวาระที่ทุกภาคส่วนได้คิดและ
วางแผนร่วมกันว่า เชียงใหม่ในอนาคต 10 ปี 15 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  เริ่มต้นที่ Now Chiang Mai ได้ยกร่าง
ขึ้นประกอบด้วย แนวคิดที่ 1) การออกแบบเมือง  2) การฟื้นฟูเมือง 3) ความปลอดภัยและความเชื่อมโยง  4) 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  5) การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในแนวคิดต่างๆ จะมีรายละเอียดเป็นประเด็นสําคัญ 
พอเราได้แผนงานหลัก และแบ่งโครงการสําคัญ จะได้ข้อมูลภาพรวม จะเห็นว่าในปี 2559 จะขับเคลื่อนไปลักษณะ
ไหน ในเดือนแต่ละเดือนจะมีโครงการสําคัญอย่างไร ยกตัวอย่าง ขั้นแรกการออกแบบ นําเสนอว่าส่วนราชการไหน
หรือองค์กรไหนที่มีแผน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดในลักษณะดังกล่าว ก็จะขอให้ส่งข้อมูลให้สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่  ในเชิงของการออกแบบเมืองเราจะคํานึงถึงประเด็นสําคัญจะมีทั้งโบราณสถาน จะเป็นคูเมืองชั้นใน หรือ
ประตูท่าแพ  เวียงกุมกาม พระเจดีย์ต่างๆ  ส่วนที่ 2 คือ พ้ืนที่สาธารณะ ในช่วงปีนี้ หน่วยงาน ส่วนราชการใดมี
โครงการส่งเสริมพ้ืนที่สร้างสรรค์พ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชน ก็เปิดสู่กรอบแนวคิดนี้ รวมไปถึงรูปสถาปัตยกรรม             
ซึ่งแผนงานที่ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างขึ้นมา เพื่อต้องการให้เห็นภาพร่วมกัน อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนา             
ภูมิทัศน์ การพัฒนาแบบสายวัฒนธรรม งานกีฬา การจัดระเบียบเขตเมืองเก่า สถานที่จัดกิจกรรม ก็จะเข้าสู่กรอบ
แนวคิดแรก  แนวคิดที่ 2 การฟื้นฟูเมือง เราจะมองไปที่เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ กลุ่มบ้านเมืองที่ได้รับการพัฒนาที่
ผ่านมา เช่น ห้วยแก้ว  คลองแม่ข่า น้ําปิง  พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่จะฟื้นฟู   แนวคิดที่ 3 ความปลอดภัยและความ
เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ระบบขนส่งมวลชน เส้นทางจักรยาน หรือโครงข่ายการคมนาคมที่ทางหลวงชนบท
มีแผนเชื่อมต่อการคมนาคมในจังหวัด ซึ่งแผนการเป็นเชิงการพัฒนาความปลอดภัย การจราจร ความปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งในส่วนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว   หรือการพัฒนาจังหวัดเรื่องการท่องเที่ยว  แนวคิดที่ 
4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา จะมีประเด็นสําคัญ เช่น เรื่องของหัตถกรรม ศิลปะพื้นฐาน วัฒนธรรม จังหวัดมีโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวิชาการจะขอความร่วมมือทางสถาบันอุดมศึกษา ว่าถ้าการสัมมนาทางวิชาการ จัด
ประชุม หรือมีงานวิจัยต่างๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด จะขอรายละเอียดข้อมูลเพื่อจะรวบรวมให้เห็นว่าในส่วน
ของกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของความรู้ต่างๆ ของท้องถิ่น เราจะมีแผนงานโครงการที่จะบูรณาการอย่างไรบ้าง  แนวคิด
ที่ 5 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ จะมีประเด็นสําคัญ คือ การศึกษาโครงการตามแนวพระราชดําริ พ้ืนที่ส่งน้ํา            
ซึ่งจะจําแนกออกเป็นแผนงานเชิงของการปฏิบัติ ป่าต้นน้ํา เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาแหล่งน้ํา พลังงานทดแทน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตจะควบคุมโดยหน่วยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาอาชีพ ซึ่ง 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ สถาบันการศึกษา 
ส่งรายละเอียดในส่วนของ Next Chiang Mai จะเป็นส่วนของการที่จะวางแผนการพัฒนาเมือง ใน 10 – 15 ปี
ข้างหน้า ซึ่งมีการร่วมคิดรวมทํา ระหว่างภาคส่วนต่างๆ การวางแผนในระยะยาวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของ 
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Next Chiang Mai จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 ในการเตรียมความพร้อม จะมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการ ซึ่งอาจจะมีการขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการ และคาดว่าในช่วงเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเป็น
เดือนของการครบรอบ 720 ปี จะสามารถนําเสนอให้เห็นว่ากิจกรรม Next Chiang Mai ในระยะยาวจะมีรูปร่าง
หน้าตาเป็นไปในลักษณะใด  

 ประธานในที่ประชุม ประการแรกเป็นกิจกรรมที่เฉลิมฉลองการครอบ 720ปีเมือง
เชียงใหม่  มีการแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์            
สามกษัตริย์   ประการที่ 2 คือการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ณ เวลานี้มีจุดอ่อนคืออะไร มีทิศทางการพัฒนาไปทางไหน 
ประการนี้ต้องขอความร่วมมือการให้ข้อมูลของทุกท่าน ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกส่วนราชการแล้วต้องช่วยกันคิด
ช่วยกันทํา  
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4.6  การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจําปี 2559 
                  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ กันธิยะ) การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่จัดงาน ณ เชิงสะพานนวรัฐ ข่วง
ประตูท่าแพ  สวนสาธารณหนองบวกหาด และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  โดยมีพิธเีปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่40 ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา  19.00 น.  ณ ลาน
อเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  และมีพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ในวันเสาร์ที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ 
น.  ณ เวทีเชิงสะพานนวรัฐ  ทั้งนี้ ขอแจ้งว่าขบวนที่ส่งเข้าประกวดทุกขบวน  จะต้องควบคุมเวลาให้ดี หากมีการแสดง
อย่าให้เกินเวลาที่กําหนดซึ่งการแสดงดังกล่าวจะไม่มีคะแนนให้แต่หากใช้เวลาเกินที่กําหนดไว้จะถูกหักคะแนน 
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4.7   การจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 15 ประจําปี  2559 
           ผู้แทนอําเภอสะเมิง (ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์  ดวงจินดา)  นําเสนอด้วยวีดีทัศน์กําหนดการ จัด
งานเทศกาลสตรอเบอรี่ และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559  ระหว่างวันที่ 11 -14 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม เช่น  การจําหน่าย
สตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร  สินค้า OTOP สะเมิง ชมการประกวดสตรอเบอรี่  และพืชผลทางการเกษตร  
ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนว
พระราชดําริ  แอ่วกาดมั่วคัวฮอม ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์  ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รําวง    
สวนสนุก และอื่นๆ  กวดธิดาชนเผ่า  ขบวนแห่รถบุปผาชาติสตรอเบอรี่ฯ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นต้น 
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4.8  กิจกรรมของสํานักงานพฒันาพงิคนคร(องค์การมหาชน) 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ดร.ศราวุฒิ            

ศรีศกุน)  ในเดือนมกราคม 2559  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส             
ณ สะพานขาวทาชมพู จังหวัดลําพูน   กิจกรรม “เติมฝันปันรอยยิ้มให้น้อง” เนื่องในวันคริสต์มาส ณ เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี   กิจกรรม “พาน้องนั่งรถไฟ แอ่วเมืองเหนือ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559   กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ  
ปี 2559  ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  กิจกรรม “ไหว้พระชมจันทร์ มิดไนท์ซาฟารี”  
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 
                                  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                   
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดพ้ืนเมือง 
(เนื่องในโอกาสฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ รณรงคแ์ต่งกายชุดพ้ืนเมือง) 
 

      5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
    ผู้แทนพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน) เนื่องจากสถานการณ์ภัย
แล้งที่เกิดขึ้น  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนี้ด้วย จนทําให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําของ
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์มีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับสถิติในรอบหลายปีและทางกรมชลประทานที่มาช่วย
ดําเนินการตรวจสอบได้สรุปว่า หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่ จะมีน้ําเหลือใช้ในบริเวณพระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน์ เพียง 29 วัน เท่านั้น  ในการนี้ เพื่อให้ทางพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สามารถมีน้ําเหลือพอใช้สําหรับการ
บํารุงดูแลราชอุทยาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์  จึงใคร่ขอกําหนดเปลี่ยนแปลง
วันเข้าเยี่ยมชมใหม่เป็นการชั่วคราว จากเดิมที่เคยเปิดให้เยี่ยมชมได้ทุกวัน  เป็นกําหนดเปิดพระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน์ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ เท่านั้น  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2559 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ  โดยทางพระตําหนักภูพิง
คราชนิเวศน์จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6  ข้อสัง่การผูบ้รหิาร 
      ประธานในที่ประชุม  แจ้ง/สั่งการต่อไปที่ประชุม  จํานวน 4 เรื่อง  

    1)  ในโอกาสที่ตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านได้
ตรัส 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก  เรื่อง Green Hospital ที่ได้ก่อต้ังไว้ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่แจ่ม และโรงพยาบาล
กัลป์ยาณิวัฒนา และคาดว่าโรงพยาบาลสารภีจะเป็นต้นแบบของ Green Hospital  เรื่องที่ 2 เรื่องการสนับสนุนป่า
สร้างรายได้ พระองค์ท่านได้เสด็จฯ ไปดูงานที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พระองค์ท่านตรัสว่าพยายามที่จะทํา
ให้คนกับป่าต้องอยู่ร่วมกันได้  ประการที่ 3 เรื่อง การอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น เช่น เครื่องดนตรีต่างๆ    

2) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบตําบลละ 5 ล้านบาท งบกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ยัง
เร่งได้ค่อยได้ ระบบ PO ของเราถือว่าเป็นขั้นตอนที่เบิกจ่ายได้ โครงการสอบราคา 33,027 โครงการ ตอนนี้บันทึก 
PO แค่ 339 โครงการ ซึ่งไม่ไม่ถึงร้อยละ 10 โครงการสอบราคา 176 โครงการ บันทึก PO  ได้ 23 โครงการ ซึ่ง
น้อยมาก  

3) สถานการณ์ภัยแล้ง อยากให้ทุกส่วนราชการจัดทําบริการเชิงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบว่าฤดูแล้งในปีนี้ ถ้าหากเราใช้น้ําตามกฎเกณฑ์จะเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค 

4) หมอกควันไฟป่า จะย้ําโดยเฉพาะหน่วยงานกรมป่าไม้ ที่จะต้องจัดการกับคนที่บุกรุกป่า            
หาของป่า เผาป่า โดยการเชิญทุกฝ่ายเข้าพบเพื่อปรับทัศนคติ และใช้มาตรการควบคุมและเฝ้ามองด้วย 

 
มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 
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เลิกประชุม  เวลา 12.20 น.   
      
       

    วัลยา  สิปปพันธ์    บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
         เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศร ี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: ดร.สิงห์ชัย  บุณยโยธิน  ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 
 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สหรัฐ ฟ้ืนตัวตามพ้ืนฐานท่ีดี
ขึ้น เช่น การจ้างงาน และฐานะ
ทางการเงินของภาคเอกชน

กลุ่มยูโร ปรับดีขึ้นช้าๆ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากราคานํ้ามันท่ีตํ่าและนโยบาย
การเงินท่ีผ่อนคลายมาก แต่มีความเสี่ยงจาก 
Geopolitical risk

ญี่ปุ่น มีแนวโน้มฟ้ืน
ตัวได้อย่างช้าๆ แต่การ
ส่งออกได้รับผลกระทบ
จากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจภูมิภาค

จีน ยังอยูใ่นทิศทางชะลอตัว โดยเฉพาะภาค
อุตสาหกรรมและการลงทุน และมีความเสี่ยง
จากราคาสินทรัพย์ท่ีลดลงมาก

อาเซียน ได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน ผ่าน
เครือข่ายการผลิตและ
การค้าท่ีเชื่อมโยงกันสูง

เศรษฐกิจโลก 1/2

 
 
 

ตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มผันผวนขึ้น
จากทิศทางนโยบายการเงินท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศ

Fed ปรับขึ้น
ดอกเบ้ียนโยบาย

BOJ ปรับลด
อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากของ ธพ.
ECB อาจขยาย
มาตรการ QE

EM Asia ผ่อนคลาย
ดอกเบ้ียนโยบาย
เพ่ือพยุงเศรษฐกิจ

EM Latam 
ไม่สามารถผ่อนคลาย

ดอกเบ้ียนโยบาย
เพราะความกังวลต่อ
เสถียรภาพ ตปท.

PBOC ผ่อนคลาย
นโยบายการเงิน

ต่อเน่ือง

• สหรัฐฯ: Fed มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป

• กลุ่มยโูร: ECB ปรับลด Deposit Facility Rate ลงเป็นร้อยละ -0.3 และ
ขยายระยะการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการ (QE) เพ่ือลดความเสี่ยงของภาวะ
เงินฝืด 

• ญ่ีปุ่น: BOJ ยังดําเนินนโยบาย QQE พร้อมท้ังปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ของ ธพ. ที่ฝากไว้กับ BOJ ลงมาอยู่ท่ีร้อยละ -0.1

• จีน: PBOC ดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเน่ือง ผ่านการปรับลด
อัตราดอกเบ้ียนโยบายและอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

• กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EMEs): ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพ่ือช่วยพยุง
เศรษฐกิจ หากไม่ต้องกังวลกับเสถียรภาพด้านต่างประเทศ เช่น เงินทุนไหล
ออกรุนแรง

ECB
BOJ

Fed
BOE

PBOC

แนวโน้มการดําเนนินโยบายการเงนิ

EM Asia

เศรษฐกิจโลก 2/2
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เศรษฐกิจไทย 1/2

เศรษฐกิจไทยยังมีทิศทางฟื้นตัว แต่จํากัดในบางสาขาเศรษฐกิจ 

การส่งออกสนิค้าซบเซาตาม
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคูค่้า
สําคญัและปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทั้งที่มาจากต่างประเทศและใน
ประเทศ

ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
เตบิโตดีในระยะต่อไป

มาตรการภาครัฐช่วยพยุงและกระตุน้
เศรษฐกิจทีค่่อยๆ ฟืน้ตัวพรอ้มกบัพยายาม
ยกระดบัศกัยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว

มาตรการภาครัฐช่วยพยุงและกระตุน้
เศรษฐกิจทีค่่อยๆ ฟืน้ตัวพรอ้มกบัพยายาม
ยกระดบัศกัยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว

การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวจากเดือนกอ่น 

รายไดภ้าคเกษตรลดลงจาก
ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับ
ต่ํา ปริมาณน้ําในเขื่อนนอ้ย

การลงทนุภาคเอกชนยังรอการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโดยรวม
แม้จะมีปัจจัยบวกเสริมเข้ามาบ้างจาก
ผลของมาตรการภาครัฐ

 
 
 
 

ราคาน้ํามันท่ีลดลงช่วยลดภาระค่าครองชีพ
และพยุงการบริโภคของครัวเรือนได้บางส่วน

ราคาน้ํามันท่ีลดลงโดยรวมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย

    มูลค่าการนําเข้าน้ํามันลดลง 
และดุลการค้าปรับดีข้ึน 

เนื่องจากไทยเป็นผู้นําเข้าน้ํามันสุทธิ 

ธุรกิจท่ีใช้น้ํามันเป็นวัตถุดิบมีต้นทุนท่ีลดลง
และมแีนวโนม้กําไรเพิ่มข้ึน

0

500

1,000

1,500
รายจา่ยครัวเรือนด้านพลังงาน2/

(ต่อเดือน)

2556    2558

มูลค่าการนําเข้า1/

น้ํามันลดลง
18 

พันล้านเหรียญ
ในปี 2558

4.6%

16.7%

3.5%

0

10

20

โดยเฉล่ีย ขนส่ง
และสื่อสาร

เคมีภัณฑ์

% ต้นทุนท่ีประหยัดได้3/

ที่มา: 1/ ข้อมูลจากกรมศุลกากร คํานวณโดย ธปท.
2/ ข้อมูลจากกรมธุรกจิพลังงานและแบบสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน คํานวณโดย ธปท. 
3/ ข้อมูลจาก Input-Ouput Table ปี 2553  คํานวณโดย ธปท.

เศรษฐกิจไทย 2/2
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ธ.ค. ป ี2558 -1.3 % -12.3 % - 11.1 % -2.9 %

ธ.ค. ป ี2558  7.6 % 71.3 % 13.1 % 4.4 %

การผลิต
อุตสาหกรรม

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ภาพจาก : www.360components.com  www.naewna.com  www.prachachat.net  www.posttoday.com

ผลผลิต
เกษตร

การใช้จ่าย
ภาคเอกชน

การเบิกจ่าย
งบลงทุนรัฐ

ผู้โดยสารผ่าน
ท่าอากาศยาน

การค้า
ชายแดน

การลงทุน
ภาคเอกชน

การค้า
ต่างประเทศ

5.8 % 19.0 % 16.6 % 3.7 %

-4.3 % -1.2 % -8.1 % -5.0 %

ขย
าย

ตัว
เท

ียบ
กบั

ระ
ยะ

เด
ียว

กนั
ปกี

อ่น
 (%

)
หด

ตัว

เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2559
สาขาเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนยังคงมีทิศทางเดียวกันกับเดือนก่อน

6

เศรษฐกิจภาคเหนือ 1/1

 
 
 

ท่ีมา: สภาพัฒน์

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีการเติบโตสูงสุด

7

22.20%
7.70%

70.10%

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

โครงสร้างเศรษฐกิจเชียงใหม่ ปี 2557
(ณ ราคาประจําปี)

เศรษฐกิจเชียงใหม ่1/8
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ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

โรงแรมและภัตตาคาร %YoY (RHS)

ล้านบาท %YoY

ที่มา: สภาพัฒน์, ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ แบบปริมาณลูกโซ๋
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การท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องจากปลายปีก่อน

8

• ความสําคัญภาคการท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมขึ้นสะทอ้นจากภาวะทอ่งเที่ยวท่ีขยายตัวดี  จํานวน
ผู้ประกอบการโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นมาก

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16

%
YoYคน

รายการ 2557 2558
ไตรมาส 
3/58

ไตรมาส 
4/58

ธ.ค. 58 ม.ค. 59

ล้านคน 6.6 8.4 2.0 2.3 0.8 0.9

%YoY +22.2% +27.3% +30.7% +15.0% +12.1% +15.5%

ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Jan-13 May-13 Sep-13 Jan-14 May-14 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16

%

รายการ 2557 2558
ไตรมาส 
3/58

ไตรมาส 
4/58

ธ.ค. 58 ม.ค. 59

ร้อยละ 63.6 70.8 68.1 73.0 83.9 84.8

อัตราการเข้าพักโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: สํารวจโดย ธปท. สภน., การท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

เศรษฐกิจเชียงใหม ่2/8

 
 
 
 

การบริโภคภาคเอกชนเร่งตัว

9

• การอุปโภคบริโภคขยายตัวดี  สะท้อนจากภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีร้อยละ 20.5
      ขณะท่ีปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ชะลอลง จากการท่ีผู้บริโภคเร่งจดทะเบียนในช่วง
      ปลายปีก่อนท่ีจะมีการข้ึนภาษีสรรพสามติ

-100

-50

0

50

100

150

0

1,000

2,000

3,000
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คัน

รายการ 2557 2558
ไตรมาส 
3/58

ไตรมาส 
4/58

ธ.ค. 58 ม.ค. 58

คนั 26,280 24,197 6,305 4,441 931 3,715

%YoY -34.2% -7.9% +7.6% +15.2% +39.4% +9.7%

ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์
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รายการ 2557 2558
ไตรมาส 
3/58

ไตรมาส 
4/58

ธ.ค. 58 ม.ค. 59

ล้านบาท 1,951.8 2,032.8 504.2 503.4 172.5 244.5

%YoY +6.9% +4.1% +4.9% +6.1% +10.3% +20.5%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดค้าส่งค้าปลีกฯ

ที่มา: กรมสรรพากร, สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

เศรษฐกิจเชียงใหม ่3/8
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• การลงทุนภาครัฐ ขยายตัว การก่อสร้างจากโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมยังมีการ
เบิกจ่ายต่อเนื่องจากปลายปีก่อน
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รายการ 2557 2558 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59

ยอดเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

7,796 7,796 2,335 3,145 1,708 608

%YoY -18.2% -18.2% +37.2% +23.3% +64.6% +30.6%

การเบิกจ่ายงบลงทุน (ปีปฏิทิน)

ที่มา: กระทรวงการคลัง, สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเศรษฐกิจเชียงใหม ่4/8

 
 
 
 
 

ล้านดอลลาร ์
สรอ.

2557 2558
2015 2016

Q3 Q4 Dec ม.ค.

ส่งออก 405.5 396.9 110.5 94.2 26.5 24.7

% YoY +0.2% -2.1% -11.5% -3.7% -15.6% -11.4%

นําเข้า 108.2 96.5 28.3 21.1 5.9 5.2

% YoY +11.2% -10.8% 0.0% -29.0% -42.3% -27.3%

ที่มา : กรมศุลกากร, ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 11

ผู้ประกอบการการค้าต่างประเทศมีการส่งออกและนําเข้าลดลง

การค้าต่างประเทศ

เศรษฐกิจเชียงใหม ่5/8
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กระแสทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม่
จีนลงทุนที่ระยองมากที่สุด เชียงใหม่ยังไม่มาก แต่แนวโน้มเพิ่มขึ้น

12

เศรษฐกิจเชียงใหม ่6/8

1. การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์
• สร้างคอนโดมเีนียม ขายเพ่ือการอยู่อาศัย
• สร้างคอนโดมเีนียม ขายเพื่อการลงทุน (Condotel) โดยลกูค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีน มี

การรับประกันรายได้ให้กับผูซ้ื้อห้องชุด โดยให้บริษัทจีนบริหารจัดการ นํานักท่องเท่ียว
ต่างชาติมาใช้บริการ

• ชาวจีน (ในประเทศจีน) สามารถกูเ้งินได้จากธนาคารในประเทศไทย (ICBC) โดยผ่อน
ชําระในประเทศจีนได้

2. ลงทุนด้านการท่องเที่ยว
• เปิดกิจการโรงแรม
• เปิดกิจการร้านค้าปลกี ค้าส่ง

3. ลงทุนด้านสุขภาพ
• ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ นํ้ามันหอมระเหย

 
 
 

จีนลงทุนท่ัวโลก ประเทศที่มีความสัมพันธ์ดี การลงทุนสูง

13

เศรษฐกิจเชียงใหม ่7/8

1. การลงทุนในจีนมีการแข่งขนัสูง ทําให้นักลงทุนจีนแสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ โดย
เดินทางไปลงทุนประเทศต่างๆ ท่ัวโลก (จีนจัดอันดับไทยเป็น “หุ้นสว่นทาง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน” ของจีน) 

2. นโยบายของรฐับาลจีน สนับสนุนให้ชาวจีนเดินทางไปลงทุนต่างประเทศ ท่ีสําคัญคือ
• นโยบาย “เดินออกไป” ทําการค้าและลงทุนในต่างประเทศ
• นโยบาย “เสน้ทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” ของ สี จิ้นผงิ เส้นทางสายไหมทาง

บก และเส้นทางสายไหมทางทะเลสําคัญท่ีสุด ผ่านไทย มาเลเซีย สิงคโปร์
3. สถาบันการเงินจนีให้การสนับสนนุ นักลงทุนจีนสามารถกูเ้งินหยวน มาลงทุนในไทยได้
4. การโอนเงินมีความสะดวกมากขึน้  

• ปัจจุบันจีนอนุญาตใหส้ามารถโอนเงินหยวนเพื่อการลงทุนต่างประเทศได้ ขณะท่ี
อัตราแลกเปลี่ยนบาท/หยวน มี spread แคบลง

5. ระบบ Digital Economy ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการตลาดในจีน

 



๓๕ 
 

นักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่
ในระยะสัน้นักท่องเท่ียวจนียังเขา้มามาก แต่ในระยะยาวมีความเสี่ยง

14

เศรษฐกิจเชียงใหม ่8/8

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีน ยังใชจ้่ายในระดับสูง ร้านค้าหลายแห่งมลีูกค้าหลกัเป็นนักท่องเที่ยว
จีน ถึงร้อยละ 80-100 ในระยะสัน้เศรษฐกจิเชียงใหม่ยังต้องพ่ึงพานักท่องเที่ยวจีน
1. ระยะสัน้ (1-5 ปี) นักท่องเท่ียวจีน ยังนิยมเชียงใหม่

• นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางท่องเทีย่วแบบ “เกินเฟิง” (เที่ยวตามกัน) โดยเดินทางท่องเที่ยวตาม
กระแส Social media ต่างๆ และ Apps ท่องเที่ยวต่างๆ

• จุดขายของจังหวัดเชยีงใหม่คือ Slow life วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นมิตร
• การเปดิเส้นทางการบินตรงมาเชียงใหม่ ของสายการบินต่างๆ
• สามารถจ่ายค่าสินค้า ค่าอาหาร ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Wechat) 

และบัตรเครดิต Union Pay โดยไม่ต้องพกพาเงินสดจํานวนมาก 

2. ระยะยาว (5-10 ปี) มีความเสี่ยงท่ีนักท่องเท่ียวจีนจะลดลง
• ชาวจีนเบื่อง่าย ลักษณะเที่ยวตามกัน อาจไม่ยั่งยืน
• การรักษาอัตลักษณ์ของเชียงใหม ่ต้องดํารงไว้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ประเพณี ซ่ึงเป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเที่ยว

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ชาวจีนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบกิจา่ย และหนังสือเวียน ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์
2559 

 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจ่ายเงิน และหนังสือเวียน  เพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. รายงานภาวะการคลัง 
     1.1 ผลการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 1,017.90 เพิ่มขึ้น 87.53 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 (ข้อมูล เดือน มกราคม 2559) 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.2 การจัดเกบ็รายได้ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม 2559 

ส่วนราชการ  จํานวน (ล้านบาท)   ร้อยละ  

 สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  803.59 78.95 

 สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่  135.27 13.29 

 ด่านศุลกากร  1.21 0.12 

 ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่  2.76 0.27 

 หน่วยงานอื่น  75.07 7.37 

รวม  1,017.90 100.00 
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ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน มกราคม 2559 

 - สรรพากรพื้นที่ เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 803.59 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว             
(ม.ค. 2558) 79.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.90 
 - สรรพสามิตพ้ืนที่ เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 135.27 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว             
(ม.ค. 2558) 20.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -13.18   
 - ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 1.21 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 
(ม.ค. 2558) 0.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -7.63   
 - ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 2.76 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (ม.ค. 2558) 
2.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -42.79   
 - ส่วนราชการอื่น มีรายได้จัดเก็บ 75.07 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (ม.ค. 2558)             
31.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.19 

       2. มาตรการและผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ  
2.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้   

ไตรมาสที ่
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 
1 19 30 

2 40 52 
3 61 73 
4 87 96 

2.2  ผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 

หน่วย : ล้านบาท 
 เงิน

งบประมาณ 
เบิกจ่าย เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
เป้าหมายไตรมาส
ที่ 2 (เฉลี่ยถึงเดอืน 

ก.พ. 2559)  
ร้อยละ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คงเหลือ ลําดับ 
ประเทศ 

ภาพรวม 22,375.52 13,605.82 60.81 44.66 16.15 8,769.7 4 

งบประจํา 13,108.63 10,800.13 82.39   2,308.50  

งบลงทุน 9,266.89 2,805.69 30.28 33 -2.72 6,461.20 4 

เงินเหลื่อมปี 3,757.71 1,638.15 43.59   2,119.55  
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     สําหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รายหน่วยงาน ณ 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรียงลําดับตามผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย มีดังนี้ 
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       3. หนังสอืเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือน กมุภาพนัธ์ 2559  
   - หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 37 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559    
เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ขยายเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 500 ล้านบาท ออกไปจนถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2559 และหากหน่วยงานใดไม่สามารถดําเนินการ ก่อหนี้ได้
ทันภายในเดือนมีนาคม 2559 ให้ส่งคืนงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.3 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
          3.3.1  โครงการพฒันาจังหวดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 330,745,800 บาท มีเบิกจ่าย
แล้ว 19,469,347 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.89 ดังมีรายละเอียดสรุปตามตาราง ดังนี ้

 

 
๓.๓.๒  โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

โครงการงบพัฒนาจังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลผลิต 
จํานวน 
โครงการ 

งบรายจ่ายประจํา 
(156,920,600 บาท) 

งบรายจ่ายลงทุน 
(173,825,200 บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 

งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน ที่ดิน/ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จํานวน ร้อยละ 

เศรษฐกิจ 16 28,112,600 11,222,000 133,496,100 - 172,823,600 3,251,936 7.97 

สังคม 16 46,772,500 3,000,000 - 5,326,000 55,098,500 6,125,079 11.12 

ทรัพยากร 7 45,569,100 - 39,579,100 - 85,148,200 3,573,560 7.84 
ความม่ันคง 3 7,675,500 - - - 7,675,500 3,814,600 49.70 

บริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 2,434,172 24.34 

รวม 43 128,122,600 24,222,000 173,075,200 5,326,000 330,745,800 19,469,347 5.89 

 
งบประมาณ 

 

 
ผลการเบกิจา่ย 

คดิเปน็
ร้อยละ 

 
คงเหลือ 

คดิเปน็ร้อยละ 

 
359,420,700.00 

 
21,903,711.49 

 

 
6.09 

 
337,516,988.51 

 

 
93.91 



๔๖ 
 

3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ผู้นาํเสนอ: นายชานนท์  คําทอง  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟปา่และหมอกควัน ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 

 
แผนการปฏิบติังานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชยีงใหม ่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
๑. มาตรการเตรียมการและป้องกัน 

• การดําเนินงานเตรียมการ  และป้องกันทีผ่่านมา 

• จัดทําคําสั่ง และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 

• จัดชุดลาดตระเวน                                                                               
 - เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่า 24 หน่วย                               
- เขตป่าอนุรักษ์ โดยศูนย์ควบคุมไฟป่า 13 สถานี                                         
เพื่อควบคุมการชิงเผา ระงับป้องกันไฟป่า และประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัด 

• จัดทําแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,140 ก.ม. ในเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ 165.3 ก.ม.  

• ลดปริมาณเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ป่าเต็งรัง จํานวน 143,329.60 ไร่   

• จัดระเบียบการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้ง 25 อําเภอ 

• เกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ รณรงค์จัดทําปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร จํานวน 8,500 ตัน 25 
อําเภอ 

• จัดเตรียมรถน้ํา อุปกรณ์เครื่องมือในการดับไฟ เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านเสีย่งต่อการเผา 



๔๗ 
 

• ประชุมช้ีแจง ทําความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นถึงโทษของไฟป่าและหมอกควัน และการบังคับใช้
กฎหมาย 

• จัดทําทะเบียนข้อมูลการปลูกพืช, ทะเบียนผูม้ีพฤติกรรมเกบ็ของป่า ล่าสัตว์ และข้อมูลแหล่งน้ํา
สําหรับอากาศยานปฏิบัติการดับไฟป่า 

• คณะสงฆ์เทศนาสั่งสอนในเรื่องของการห้ามเผา 

• กําจัดเศษซังข้าวโพด ๖๐,๐๐๐ ตันในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การปฏิบัติงานการป้องกนัแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปา่ 
ประจําวนัที่ 1  ม.ค. - 15 ก.พ. 2559 

กิจกรรม จํานวน (ครั้ง) 

ประชาสัมพันธ์ 
ติดป้าย 21 
แบบเคลื่อนที ่ 525 
วิทยุชุมชน 133 

ลาดตระเวน 207 
สํารวจเชื้อเพลิง 9 
ทําแนวกันไฟ 177 
จัดต้ัง/ซ่อมแซมสถานที่หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ 4 
เตรียมความพร้อม/มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า/สร้างที่เก็บใบไม้เพื่อทําปุ๋ยหมัก 29 
ประชุม/อบรม/มอบนโยบาย/จัด,ร่วมกิจกรรม 230 
ชิงเผา 300 
การเข้าดับไฟป่า 118 
kick off/ MOU 17 

รวม 1,770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๒. มาตรการรบัมือ (ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด/บังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด)  

 
๓. มาตรการสร้างความยั่งยนื (พ.ค.-ก.ย.) 

พื้นทีป่่า 
• ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปลกูป่าในใจคน เน้นการมีส่วนรว่มและริเริ่มของประชาชน  
• ทําฝายชะลอน้ําทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะเหนืออ่างเก็บน้ํา/เขื่อน 
• ทําแนวกันไฟ ป่าเปียก  

 พื้นที่เกษตร 
• สร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา 
• ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรปลกูพืชอื่นๆทดแทนการปลูกข้าวโพด 

พื้นทีชุ่มชน 
• ประกวดหมูบ้่านปลอดการเผาและมอบรางวัล 
• สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยชุมชน เช่น การบวชป่า เป็นต้น 
• ขยายผลองค์ความรู้ และเพิม่มูลค่าเชื้อเพลิง 
• จัดทําโครงการธนาคารใบไม้ และการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 

เป้าหมาย 
• จํานวน HOTSPOT ลดลง 20% 

• ค่า PM10 มีจาํนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานลดลง 10% 

• การขึ้นลงของอากาศยานต้องเป็นไปตามปกติ ขึ้นลงได้ทุกเที่ยวบิน 

• ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า และมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
• ฝนตกไม่ตรงกับฤดูกาล ทําให้การวางแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันคลาดเคลื่อน (เช่น ในห้วงเวลา

การลดปริมาณเชื้อเพลิง) 

• ซังข้าวโพดมีปริมาณมาก ไมส่ามารถกําจัดได้หมดในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก (หากไม่มีการเผา) 

• หมอกควันข้ามแดน 
 
สถิติข้อมูลการเกิดหมอกควนัและไฟป่า ป ี2559 

 
ปี 2559 ค่า PM10 เกินมาตรฐานแล้ว จํานวน 2 วัน คือ 
 วันที่ 11 ก.พ.59  127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 วันที่ 12 ก.พ.59  122 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (GISTDA) 
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การเตรียมการป องกันและแกไขปัญหา
ไฟป าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม

 
 

แผนการปฏบิัตงิานป้องกันแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มาตรการเตรยีมการและป้องกัน 

(พ.ย.-ก.พ.)

มาตรการรับมือ 

(ก.พ.-เม.ย.)

มาตรการสร้างความยัง่ยืน 

(พ.ค.-ก.ย.)

ใช้ระบบ 

Single 
Command

บูรณาการ 
คน/เงนิ/งาน 
ประชารฐั

จัดการเชิงพืน้ที่

เน้นการมี
ส่วนร่วม        
ของชุมชน

บังคับใชก้ฎหมาย

อย่างเคร่งครดั

ประยกุต์ใช้
ข้อมูล

ภูมิศาสตร์
กําหนดพื้นที่
เป้าหมาย

ป้องกนักอ่น
เกดิเหตุ
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การดําเนินงาน
เตรียมการ  
และป้องกนั    
ท่ีผ่านมา

จัดทําคําสั่ง และประกาศจังหวัดเชียงใหม่

จัดชุดลาดตระเวน                                                             
- เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่า 24 หน่วย           
- เขตป่าอนุรักษ์ โดยศูนย์ควบคุมไฟป่า 13 สถานี                         
เพ่ือควบคุมการชิงเผา ระงับป้องกันไฟป่า และประชาสัมพันธ์ทั้ง
จังหวัด

จัดทําแนวกันไฟในเขตพื้นที่ปา่อนุรักษ์ 1,140 ก.ม. ในเขตพ้ืนที่ป่า
สงวนฯ 165.3 ก.ม. 
ลดปริมาณเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพ้ืนที่ป่าเต็งรัง จํานวน 
143,329.60 ไร่  
จัดระเบียบการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้ง 25 อําเภอ

เกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ รณรงค์จัดทําปุ๋ยจากเศษวัสดุทาง
การเกษตร จํานวน 8,500 ตัน 25 อําเภอ

มาตรการเตรียมการและป้องกัน

 
 
 
 

การดําเนินงาน
เตรียมการ      
และป้องกัน        
ที่ผ่านมา

จัดเตรียมรถน้ํา อุปกรณ์เครื่องมือในการดับไฟ เพ่ือ
สนับสนุนหมู่บ้านเสี่ยงต่อการเผา

ประชุมชี้แจง ทําความเข้าใจกบัชุมชนให้เห็นถึงโทษของ
ไฟป่าและหมอกควัน และการบังคับใช้กฎหมาย

จัดทําทะเบียนข้อมูลการปลูกพืช, ทะเบียนผู้มีพฤติกรรม
เก็บของป่า ล่าสัตว์ และข้อมูลแหล่งน้ําสําหรับอากาศ
ยานปฏิบัติการดับไฟป่า

คณะสงฆ์เทศนาสั่งสอนในเรื่องของการห้ามเผา

กําจัดเศษซังข้าวโพด ๖๐,๐๐๐ ตันในจังหวัดเชียงใหม่

มาตรการเตรียมการและป้องกัน
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การปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 
ประจําวันที่ 1  ม.ค. - 15 ก.พ. 2559
กิจกรรม จํานวน (ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์
ติดป้าย 21

แบบเคลื่อนที่ 525
วิทยุชุมชน 133

ลาดตระเวน 207
สํารวจเชื้อเพลิง 9
ทําแนวกันไฟ 177
จัดตั้ง/ซ่อมแซมสถานที่หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ 4
เตรียมความพร้อม/มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า/สร้างที่เก็บใบไม้เพื่อทําปุ๋ยหมัก 29
ประชุม/อบรม/มอบนโยบาย/จัด,ร่วมกิจกรรม 230
ชิงเผา 300
การเข้าดับไฟป่า 118
kick off/ MOU 17

รวม 1,770  
 
 
 

ศูนย์อํานวยการสั่งการฯ
ระดับจังหวัด (ผวจ.ชม.)

ป้องกนั รับมือ ยั่งยืน

ศูนยอ์ํานวยการสั่งการฯ
ระดับอําเภอ (นายอําเภอ)

กรมป่าไม้ เกษตร เอกชน อส ปภ กรมอุทยานฯ

ทหาร

ตํารวจ

สาธารณสุข

พลังงาน

ศูนยอ์ํานวยการสั่งการฯ
ระดับตําบล (นายก อปท.)

ส่วนสนับสนุน หน่วยงานภูมิภาคทุกส่วน

ม.เชียงใหม่

ม.แม่โจ้

ส่วนสนับสนุน

สวทช.

ประชาชนแจ้งเหตุ

หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย

เกิดขีดความสามารถของ จนท.ดับไฟ

หน่วยงานกระทรวงทรัพฯ

ประสานกําลังกับชุดอส. ทุกหมู่บ้านประสานกําลังกับชุดอส. ทุกหมู่บ้าน ประสานกําลังกับชุดอส. ทุกหมู่บ้าน

ประชารัฐ

ระดมรถน้ํา อุปกรณ์ดับไฟ

บูรณาการสั่งการ

โทรศัพท์
ไลน์

โทรศัพท์ 0993451110  หรือ 191 โทรศัพท์ 053112236 หรือ 191

มาตรการรับมือ (ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด/บังคับใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครดั) 
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สภ.ไชยปราการ ได้ทําการ
จับกุม นายแอเหย่อ หมื่นคํา อายุ 79 โดยกล่าวหาว่า 

1 .  พระราชบัญญัติป่ าไม้  พ .ศ .  2484 
(มาตรา 54) ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทํา
ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือ
หรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะ
กระทํ าภายใน เขตที่ ได้ จํ าแนกไว้ เป็ นประ เภท
เกษตรกรรม 

2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 (มาตรา 14) ยึดถือครอบครอง ทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ 
เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็น
การเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ

การบงัคบัใชกฎหมาย

 
 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (ปางเติม) สบอ.16 
ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชม.47 (สบวิน) และปลัดอําเภอแม่วาง ร่วมกัน
จับกุมผู้ลักลอบเผาป่าได้ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน ชื่อนายกอชิ เล่อพอ พร้อมอุปกรณ์
ของกลางเป็นไฟแช็ค 1 อัน เหตุเกิดในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ท้องท่ี
บ้านสบวิน หมู่ท่ี 9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
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วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 ขสป.อมก๋อย จนท.สายตรวจปราบปรามประจําเขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตรวจยึดจับกุมดําเนินคดีการบุกรุกยึดถือครอบครองป่าบริเวณ
ป่านํ้าดั้นเหนือ เน้ือท่ี 3 ไร่ จับกุมผู้ต้องหา 1คน ช่ือนายอัครพล ปู่โก อายุ 37 นําส่ง
พนักงานสอบสวน สภ.แม่ตื่น ดําเนินคดีฐาน แผ้วถางเผาป่า ยึดถือครอบครองที่ดิน 
เผาทําลายต้นไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพรบ.ป่าไม้ พรบ.ป่าสงวนและพรบ.สงวน
คุ้มครองสัตว์ป่า ตามปจว. ข้อ1 เวลา 12.00 น. คดีท่ี 3/59 ลงวันที่ 19 ก.พ. 59

 
 
 

มาตรการสร้างความยั่งยืน (พ.ค.-ก.ย.)

พ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีชุมชน

• ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปลูกป่า

ในใจคน เน้นการมีส่วนร่วมและริเริ่มของ

ประชาชน 

•  ทําฝายชะลอน้ํ าทุกพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะเหนืออ่างเก็บน้ํา/เข่ือน

• ทําแนวกันไฟ ป่าเปียก 

 

• สร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่

การเกษตร เพ่ือเป็นต้นแบบในการแก้ไข

ปัญหา

• ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรปลูกพืช

อ่ืนๆทดแทนการปลูกข้าวโพด

• ประกวดหมู่บ้านปลอดการ

เผาและมอบรางวัล

• สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์

ป่าโดยชุมชน เช่น การบวชป่า เป็น

ต้น

• ขยายผลองค์ความรู้ และ
เพิ่มมูลค่าเชื้อเพลิง

• จัดทําโครงการธนาคาร

ใบไม้ และการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
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เป้าหมาย จํานวน HOTSPOT ลดลง 20%

ค่า PM10 มีจํานวนวันที่เกินค่ามาตรฐานลดลง 10%

การขึ้นลงของอากาศยานต้องเป็นไปตามปกติ ขึ้นลง
ได้ทุกเที่ยวบิน

ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน

 
 
 
 

สถิติข้อมูลการเกิดหมอกควันและไฟป่า ปี 2559

ปี 2559 ค่า PM10 เกินมาตรฐานแล้ว จํานวน 2 วัน คือ
วันที่ 11 ก.พ.59 127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
วันที่ 12 ก.พ.59 122 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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ศาลากลาง ปี 59 ยุพราช ปี 59

PM10 ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. – 22 ก.พ. 

 
 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (GISTDA)
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HOTSPOT ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. – 21 ก.พ. 

จํานวนจุด HOTSPOT ปี 58 จํานวนจุด HOTSPOT ปี 59

HOTSPOT สะสม
ปี 58 จํานวน 33 จุด
ปี 59 จํานวน 41 จุด
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ปัญหาและอุปสรรค

• ฝนตกไม่ตรงกับฤดูกาล ทําให้การวางแผนแก้ไขปัญหาหมอกควัน
คลาดเคลื่อน (เช่น ในห้วงเวลาการลดปริมาณเชื้อเพลิง)

• ซังข้าวโพดมีปริมาณมาก ไม่สามารถกําจัดได้หมดในช่วงฤดูกาล
เพาะปลูก (หากไม่มีการเผา)

• หมอกควันข้ามแดน

 
 

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมือกับสถานการณ์
หมอกควันและไฟป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

จบการนําเสนอ

 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.5 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
 

 

การเตรียมการปฏบิัตกิารฝนหลวง 
ตามแผนบรรเทาหมอกควนัและไฟป่า 

 

แผนตั้งหน่วยปฏบิตักิารฝนหลวง ปี 2559  
         1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มีเครื่องบินชนิด CASA 
จํานวน 2 ลํา และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก มีเครื่องบินชนิด CASA จาํนวน 2 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 
มี.ค. 59 เป็นต้นไป 

2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ มีเครื่องบินชนิด 
CARAVANจํานวน 3 ลํา และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี มีเครื่องบินชนิด CASA จาํนวน 2 ลํา 
ต้ังแต่วันที่ 15 ก.พ. 59 เป็นต้นไป 

3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา                     
มีเครื่องบินชนิดCN-235 จํานวน 1 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 มี.ค. 59 เป็นต้นไป หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี 
มีเครื่องบินชนิด BT-67 จํานวน 1 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 เป็นต้นไป และฐานเติมสารฝนหลวงจงัหวัดขอนแก่น 
ต้ังแต่วันที่ 1 มี.ค. 59 เป็นต้นไป 

4. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี มีเครื่องบินชนิด 
CARAVANจํานวน 3 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 มี.ค. 59 เป็นต้นไป และฐานเติมสารฝนหลวงจงัหวัดระยอง ต้ังแต่วันที่ 1 
มี.ค. 59 เป็นต้นไป 

5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน มเีครื่องบินชนิด CARAVAN จํานวน 3 
ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 มี.ค. 59 เปน็ต้นไป และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่วันที่ 1 มี.ค. 59 เป็น
ต้นไป 

 
แผนปฏบิตักิารฝนหลวงภาคเหนือปี 2559  
         ประกอบด้วยแผนการป้องกันและแกไ้ขภัยแล้ง ระยะที่ 1 2 และ 3 แผนการบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
แผนการเติมน้าํต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ํา โดยมีแผนการจัดต้ังหน่วยฯจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก/แพร ่ตาก เพื่อ
ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ การเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ําในพื้นที่ภาคเหนือ 
 
การตดิตามและวิเคราะหส์ภาพอากาศ 

ทีมนักวิชาการนําข้อมูลสภาพอากาศประจําวันและการพยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา  กรมฝน
หลวงและการบินเกษตร มาทําการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการฝนหลวง จากข้อมูลวันที่ 
16 ก.พ. 59 ไม่สามารถปฏิบัติการฝนหลวงในระยะนี้เนื่องจากความช้ืนสัมพัทธ์ที่ระดับ 0-10,000 ฟุต มีค่าตํ่า
กว่า 60 % และยังไม่มีตัวการอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเมฆฝน  
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สถานการณค์วามต้องการฝน 

 
 ภารกิจดบัไฟปา่ 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดนักบินเข้าร่วมฝึกภารกิจดับไฟป่ากับกรมป่าไม้ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ 
ชนิดอีโคลอยด์ B2 จํานวน 1 ลํา บินได้นาน 4 ชม. บรรทกุน้ํา 500 ลิตร/เที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
โทรศัพท์/โทรสาร 053-275051 

n_royalrain@royalrain.go.th 
n_royalrain@hotmail.com 

ความต้องการฝนหลวง พ้ืนที่ 
1. พ้ืนที่ร้องขอฝน  1 จังหวัด  จ.เพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี ศรีเทพ)  
2. พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 
(รายงาน ปภ.)  

4 จังหวัด  จ.เชียงใหม่ (ดอยเต่า สันกําแพง แม่ริม)  
จ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)  
จ.พะเยา(เมืองพะเยา ดอกคําใต้ แม่ใจ จุน ภูกามยาว เชียงคํา)  
จ.สุโขทัย(สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสําโรง ศรีสชันาลัย เมือง คีรีมาศ ทุ่งเสลีย่ม บ้าน
ด่านลานหอย)  

3. พ้ืนที่ไม่ต้องการฝน  
(เนื่องจากมีผลเสียต่อ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ผลกระทบต่อการออก
ดอกและการเกิดโรค
ของพืชบางชนิด)  

8 จังหวัด  จ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปาย แม่ลาน้อย แมส่ะเรียง สบเมย)  
จ.เชียงใหม่ (ดอยเต่า สันกําแพง แม่ริม)  
จ.เชียงราย (แม่จัน เวียงเชียงรุ้ง เมือง เวียงชัย พญาเม็งราย เวียงป่าเป้า)  
จ.ลําปาง (แจห้่ม เสริมงาม)  
จ.แพร่ (ลอง)  
จ.อุตรดิตถ์ (ลับแล เมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ทองแสนขัน น้ําปาด บ้านโคก)  
จ.พิษณุโลก (พรหมพิราม เมือง เนินมะปราง)  
จ.เพชรบูรณ์ (ชนแดน หนองไผ่ บึงสามพัน)  
จ.สุโขทัย (คีรมีาศ กงไกรลาศ เมืองสุโขทัย บ้านด่านลานหอย ศรีสําโรง สวรรคโลก 
ศรีนคร) 
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การเตรียมการปฏบิัตกิารฝนหลวง 
ตามแผนบรรเทาหมอกควนัและไฟป า

ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 
 
 

เชียงใหม่ พิษณุโลก

นครสวรรค์

กาญจนบุรี

อุดรธานี

นครราชสีมา

จันทบุรี

แผนต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2559

ท่ีตั้งศูนย์ฯฝนหลวง
ท่ีตั้งหน่วยฯฝนหลวง

หัวหิน

ท่ีตั้งหน่วยฯฝนหลวง

พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจําปี 2559

 วันที่ 29 ก.พ. 59 

ณ สนามบินนครสวรรค์  
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สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย

แผนต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปี 2559

เชียงใหม่
(มี.ค.–มิ.ย.59)

พิษณุโลก
(มี.ค.–ต.ค.59)

ตาก
(ก.ค.–ต.ค.59)
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การติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศ 

ที่มา: www.tmd.go.th ที่มา: http://www.tmd.go.th  
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ที่มา: www.royalrain.go.th

การติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศ 

ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบนของ สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย 
และรถตรวจอากาศฝนหลวง สนามบินพิษณุโลก  

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: www.royalrain.go.th

การติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศ

ไม่สามารถปฏิบัติการฝนหลวง เพราะความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดบั 0-10,000 ฟุต 
มีค่าต่ํากว่า 60 % และยังไม่มีตัวการอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเมฆฝน
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 59)  
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 จัดเฮลิคอปเตอร์ ร่วมกับกรมป่าไม้ในภารกิจดับไฟป่า
- ฮ ชนิดอีโคลอยด์ B2 จํานวน 1 ลํา บินได้นาน 4 ชม. 
- น้ํา 500 ลิตร/เที่ยว  
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3.6 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นายไพรินทร์  ลิม่เจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

การเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัแลง้ปี 2559 จังหวดัเชียงใหม่ 
โดยสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม ่ 

******************** 
การพยากรณส์ภาพอากาศเดือนมนีาคม 2559 
  ลักษณะทั่วไป เดือนมีนาคมอยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกําลัง
อ่อนจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วงๆ ทําให้บริเวณ
ดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นใน
ระยะครึ่งหลังของเดือน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ และ
จะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
ร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40-44 ซ. โดยเฉพาะภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง แต่บางช่วงจะมีฝนตกลงมาซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ 

  ภาคเหนือ อากาศร้อนเกือบทั่วไป และมีฟ้าหลัวในบางวัน กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 
40 – 44 ซ. ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัด
เชียงใหม่ รวมจํานวน 3 อําเภอ 22 หมู่บ้าน   5 ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 508  ครัวเรือน 1,790  คน พ้ืนที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,985.75 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. อําเภอดอยเต่า  จํานวน 10 หมู่บ้าน 1 ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 360 ครัวเรือน 1,260 คน 
(ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559) 

2. อําเภอสันกําแพง  จํานวน 9 หมู่บ้าน 3 ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 125 ครัวเรือน 450 คน 
(ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559) 

3. อําเภอแม่ริม จํานวน 3 หมู่บ้าน 1 ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 23 ครัวเรือน 80 คน (ประกาศเมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2559) 

สถานการณ์น้ําต้นทุนของจังหวัดเชียงใหม่ จากเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ( วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559) 
1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มปีริมาณน้ํา 58 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22 % ของความจุเขื่อน 
2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 30 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็น  11 % ของความจุเขื่อน 

 รวมมีปริมาณน้ําทั้ง 2 เขื่อน 88 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14.19 % และมนี้ําจากอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 
จํานวน 12 แห่ง มีปริมาณน้าํที่สามารถใชก้ารได้ 9.798 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็น 11.30 %  
ด้านการเตรียมความพร้อม  

1. มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ําและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีหน้าที่ติดตาม ประเมิน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ํา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  และได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิบัติ  การประเมินสถานการณ์น้ํา ตามข้อสั่งการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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2. จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่และให้อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท้องถิ่น พร้อมทั้งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติเพื่อรองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หากเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

3. แจ้งให้อําเภอประสาน อปท. ดําเนินการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมทั้งจัดเตรียม/ซ่อมแซมยานพาหนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดทําแผนแจกจ่ายน้ําให้แก่ราษฎรตามข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชนที่มีความเสี่ยงภัยต่อการประสบ
ปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินการช่วยเหลือให้อําเภอทราบ เพื่อดําเนินการช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ําและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 

4. แจ้งให้ อบจ. เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง ดําเนินการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย 
พร้อมทั้งจัดเตรียม/ซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดทําแผนแจกจ่ายน้ําให้แก่ราษฎรตามข้อมูล
หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ อบจ.เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ําไว้ที่
จังหวัด จํานวน ทั้งสิ้น 16 คัน และอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดหาเพิ่มเติม เพื่อรองรับกับสถานการณ์ภัยแล้ง 

5. แจ้งไปยังอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และป้องกันมิให้
เกิดความวุ่นวายอันเกิดจากการแย่งชิงน้ํา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน ดังนี้  

1) เน้นย้ําให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สํารวจจุดเสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ําให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แล้วให้เฝ้าระวัง พร้อมทั้งชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์น้ํา  
ในปัจจุบันและให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
แผนการจัดสรรน้ํา แผนการแจกจ่ายน้ํา รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย  

2) ทําการเจรจาหาข้อสรุประหว่างชาวบ้านเหนือน้ํา – ท้ายน้ํา ในพื้นที่เสี่ยง ให้มีข้อตกลงแบ่งปันน้ํา
ใช้ไว้ล่วงหน้า  โดยร่วมกันกักเก็บน้ําไว้ใช้ร่วมกันพร้อมทั้งวางแผนจัดรอบเวรในการสูบน้ําเพื่อให้ทุกฝ่ายใช้น้ําร่วมกัน
อย่างเป็นธรรม  ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ําขึ้นในพื้นที่อย่างเด็ดขาดย้ําให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สํารวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ําให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แล้วให้
เฝ้าระวัง พร้อมทั้งชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์น้ํา  ในปัจจุบันและให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนการจัดสรรน้ํา แผนการแจกจ่ายน้ํา รวมทั้ง
มาตรการป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลและของ
กระทรวงมหาดไทย 

3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นสภาพและสถานการณ์ของต้นน้ําแต่ละสายอย่างสม่ําเสมอ 
พร้อมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละลําน้ําหรือแหล่งน้ํา  

4) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยแล้งอันเป็นสาธารณภัยจนนําไปสู่การแย่งชิงน้ํา  ผู้อํานวยการอําเภอ 
หรือผู้อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อาจพิจารณาใช้อํานาจตามมาตรา 21 แห่ง 
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยก็ได้  
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การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
1. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา

ในลําน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เห็นชอบให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในลําน้ําเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง (โครงการก่อสร้างฝายกระสอบทราย) พ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
๒๘ แห่ง รวม ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๐๖,๖๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 16 แห่ง 36 โครงการ เป็นเงิน 2,799,700 บาท (ระยะเวลา
การดําเนินการไม่เกิน 45 วัน) และอยู่ระหว่างเสนอสํานักงบประมาณพิจารณา  

2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ได้ดําเนินการโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ําเดิม ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 
12 โครงการ งบประมาณ 24,243,900 บาท , ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 3 โครงการ  
งบประมาณ 8,000,000 บาท  และประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 15 โครงการ 
งบประมาณ 45,913,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ 

3. จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากวงเงินทดรอง
ราชการ เชิงป้องกันและยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ  พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบจากภัยแล้งจํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้วอายุการใช้งานเกิน 5 ปี จํานวน 14  
บ่อ ในพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด 

2) โครงการซ่อมแซมประปาภูเขา บ้านแม่มุ หมู่ที่ 5 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม  
4. แจ้งประสานให้อําเภอทุกอําเภอในพื้นที่ สํารวจแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ

กักน้ํา โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการเชิงป้องกันและยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ  พ.ศ. 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน 10 ล้านบาท  

5. สํารวจข้อมูลความต้องการการเป่าล้างบ่อบาดาล จํานวน 788 บ่อ รายงานไปยังกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้ง สํารวจความต้องการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามมติ ครม.จํานวน 30 บ่อ รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณา  

6. จัดเตรียมรถบรรทุกน้ําในพื้นที่ 25 อําเภอ จํานวนทั้งสิ้น 210 คัน ตามบัญชีรถบรรทุกน้ําที่สํารวจไว้  
7. ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ํา จํานวน 4 คัน และรถสูบส่งน้ํา จํานวน 2 คัน จากศูนย์ป้องกันแลละ

บรรเทา  สาธารณภัย เขต 10 ลําปาง  

มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558/59  
1. ปล่อยน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ยืนต้นเป็นครั้งคราว โดยไม่สามารถจัดสรร

น้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้เพียงพอต่อความต้องการ เริ่มต้ังแต่เดือน มกราคม 2559 - พฤษภาคม 2559 
ปล่อยน้ําตามรอบเวรการ    ส่งน้ํา  (ศุกร์ , เสาร์, อาทิตย์) โดยปล่อยน้ําสัปดาห์ละ 1.73 ล้าน ลบ.ม. (น้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภค 8 แสน ลบ.ม. ส่วนที่เหลือใช้รักษาระบบนิเวศและไม้ยืนต้น) 



๒๑ 
 

 

2. การสนับสนุนน้ําดิบเพื่อผลิตประปา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานแม่แตง วางแผนสนับสนุนน้ํา
ดิบตามปกติวันละ 27,648 ลบ.ม. (สูบน้ํา 0.32 ลบ.ม./วิ) เฉพาะช่วงที่อยู่ในรอบเวรการรับน้ําของสถานีผลิต
น้ําประปาเชียงใหม่ (อุโมงค์) จากคลองส่งน้ําแม่แตง 

3. การรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ําปิงในแต่ละจุดให้เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพของคุณภาพน้ํา 
4. ควบคุมการปิดก้ันทางน้ําหรือการดําเนินการกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา (ท่าดูด

ทรายในแม่น้ําปิง การสร้างทํานบชั่วคราวปิดก้ันทางน้ํา ฯลฯ) 
5. สนับสนุนน้ําดิบเพื่อผลิตประปา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการฯ แม่แตง วางแผนสนับสนุนน้ําดิบตามปกติ

วันละ 27,648   ลบ.ม. (สูบน้ํา 0.32 ลบ.ม./วิ) เฉพาะช่วงที่อยู่ในรอบเวรการรับน้ําของสถานีผลิตน้ําประปา
เชียงใหม่ (อุโมงค์) จากคลองส่งน้ําแม่แตง  

6. เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ํา คู คลอง และแหล่งน้ําต่างๆ เนื่องจากทําให้
ต้องระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ําเสีย 

7. ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดการใช้น้ํา เพื่อช่วยลดวิกฤตสถานการณ์ภัยแล้ง 
8. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ํา และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัด

เชียงใหม่ พ.ศ. 2559 เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ําและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ผู้ประสบภัย 

การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหา 
ด้านการอุปโภค บริโภค การผลิตน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้เตรียมแหล่งน้ําดิบสํารองในกรณีที่น้ําดิบมีปริมาณไม่
เพียงพอ (โครงการฝากน้ําหรือผันน้ํา) ดังนี้ 

1) โครงการฝากน้ําป้องกันภัยแล้ง อ่างเก็บน้ําศูนย์ประชุมนานานชาติ เชียงใหม่ (เริ่มโครงการ 16 พ.ย. 
2558)  
รวมปริมาณน้ํา 1,091,000 ลบ.ม. 

2) โครงการเก็บน้ําในพื้นที่แก้มลิงแม่น้ําปิง เพื่ออุปโภค บริโภค หน้าประตูระบายน้ําท่าวังตาล อ่างแม่จอก
หลวง อ่างแม่เย็น 
อ่างห้วยตึงเฒ่า รวมปริมาณน้ํา 1,345,000 ลบ.ม 
 

ด้านการเกษตร การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
ปี 2558/59 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการตามมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง และโครงการจัดทําแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 
สําหรับการดําเนินการตามมาตรการ ๔ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ
บรรเทาภัยแล้ง  ปี 2558/59 มอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ แบ่งเป็น ๒ ระยะ 
ดังนี้ 
 - ระยะแรก โครงการ/กิจกรรม การปลูกพืชใช้น้ําน้อยและอาศัยความช้ืนของดิน                       
 - ระยะสอง โครงการ/กิจกรรม ด้านการเกษตรอื่น ๆ อาชีพนอกภาคการเกษตร งานหัตถกรรม และการ
จ้างงาน โดยระยะดําเนินการตั้งแต่ ๔ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๕๙  
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ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการ/กิจกรรม ระยะแรก สามารถเริ่มดําเนินการได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่ง
ขณะนี้มีเกษตรกรในพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันป่าตอง และอําเภอสารภี ได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ระยะแรก รวม 7 ตําบล 10 โครงการ เกษตรกร ๒,๒๘๑ ราย งบประมาณ 
2,188,320 บาท 

ด้านการประมง  
     ได้ประชาสัมพันธ์ให้งดเลี้ยงปลาในกระชังช่วงหน้าแล้ง (มกราคม -พฤษภาคม 2559) และได้เตรียมมาตรการ
จัดเตรียมบ่อดินไว้รองรับในการขนย้ายปลา หากสถานการณ์น้ํา อยู่ในขั้นวิกฤต เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงของเกษตรกร 
รวมทั้งจัดเตรียมจุลินทรีย์และอีเอ็ม เพื่อบรรเทาน้ําเสีย ในบ่อเลี้ยงปลา  

ด้านการปศุสัตว์  
      จากการสํารวจความต้องการน้ําของสัตว์แต่ละชนิด พบว่ามีปริมาณน้ํา ที่ใช้ทั้งหมดประมาณ 3,104,907 
ลิตร/วัน และได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เกษตรกรสํารองพืชอาหารสัตว์ และเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และ
เกษตรกรรับทราบและได้เตรียมแหล่งน้ําสํารองแล้ว 

 
 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ได้มีโทรสารในราชการด่วนที่สุด ที่ มท 

0622 / ว41 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559  ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
1. จังหวัดที่มีสื่อมวลชนเสนอข่าวสารว่าขาดแคลนน้ําขั้นวิกฤติ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการขาด

แคลนน้ําจริงหรือไม่ และจังหวัดรวมทั้งส่วนราชการ  ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ตามข่าวสาร
อย่างไร ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมทั้งชี้แจงสื่อมวลชนต่างๆ ทราบถึงการดําเนินงานของจังหวัดและ
ส่วนราชการต่างๆ 

2. ให้นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานด้านการ
บริหารจัดการน้ํา และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการร่วมออกตรวจสอบตามแหล่งน้ําและ
เส้นทางน้ําสาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้มีการปิดก้ันหรือลักลอบสูบน้ําที่จะเข้าสู่แหล่งเก็บกักน้ําเพื่อการผลิตน้ําประปา 

3. หากพบว่าปริมาณน้ําในแหล่งน้ําสํารองเพื่อการผลิตน้ําประปาเหลือน้อย ไม่เพียงพอต่อการผลิต
น้ําประปาก็ให้ดําเนินการหาแหล่งน้ําสํารองใหม่แล้วใช้เครื่องสูบน้ําเข้าแหล่งเก็บกักน้ํา หรือดําเนินการแจกจ่ายน้ํา
อุปโภค บริโภค ให้ราษฎรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน หรือมีการนําเสนอข่าวสารในลักษณะที่มีการขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค โดยที่ไม่มีหน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่อย่างใด  

4. จังหวัดที่ได้รับแจ้งว่ามีสาขาการประปาส่วนภูมิภาค ที่มีความเส่ียงจะขาดแคลนน้ํา ให้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเกินขีดความสามารถของจังหวัด ให้ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง และให้รายงาน
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

 

 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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3.7 รายงานสถานการณ์น้ํา 
 ผู้นําเสนอ:  นายเจนศักด์ิ  ลิมปิติ   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 

 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
  

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจงัหวดัเชียงใหม่  
ช่วงเดือนสิงหาคมพ.ศ.2557 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 
ลําดับ 

 
ประเภทเรื่องร้องเรียน 

ผลการดําเนินการ  
ยอดรวมเรื่อง
ร้องเรียนแต่
ละประเภท 

ยุติแล้ว รายงานผลบ้างแล้ว กําลังดําเนินการ 
จํานวน 
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

จํานวน
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

จํานวน
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

1 เรื่องเดือดร้อนทั่วไป 807 79% 145 14% 69 7% 1,021 
2 แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 347 81% 52 12% 27 7% 426 
3 ปัญหาเรื่องที่ดิน 130 55% 64 27% 44 18% 238 
4 ร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีรัฐ 450 68% 105 16% 102 16% 657 
5 ขอความช่วยเหลือ 860 66% 194 15% 240 19% 1,294 
6 เรื่องทั่วไป,แสดงความคิดเห็น 83 73% 11 10% 19 17% 113 
7 เรื่องหนี้ 70 78% 12 13% 8 9% 90 

รวม 2,747 72% 583 15% 509 13% 3,839 
 

 
 



๒๕ 
 

 

ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง มกราคม พ.ศ.2559  
 

ลําดับ 
 

ประเภทเรื่องร้องเรียน 
ผลการดําเนินการ  

ยอดรวมเรื่อง
ร้องเรียนแต่
ละประเภท 

ยุติแล้ว รายงานผลบ้างแล้ว กําลังดําเนินการ 
จํานวน
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

จํานวน
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

จํานวน
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

1 เรื่องเดือดร้อนทั่วไป 116 63% 12 6% 57 31% 185 
2 แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 41 66% 9 15% 12 19% 62 
3 ปัญหาเรื่องที่ดิน 17 36% 8 17% 22 47% 47 
4 ร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีรัฐ 79 54% 13 9% 54 37% 146 
5 ขอความช่วยเหลือ 87 59% 14 10% 46 31% 147 
6 เรื่องทั่วไป,แสดงความคิดเห็น 6 55% 1 9% 4 36% 11 
7 เรื่องหนี้ 33 79% 3 7% 6 14% 42 

รวม 380 59% 59 9% 201 32% 640 
 

 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2559) 

สรุปผลการดําเนนิการของศนูย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําเดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ 

 
ประเภทเรื่องร้องเรียน 

ผลการดําเนินการ  
ยอดรวมเรื่อง
ร้องเรียนแต่
ละประเภท 

ยุติแล้ว รายงานผลบ้างแล้ว กําลังดําเนินการ 
จํานวน
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

จํานวน
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

จํานวน
เรื่อง 

 
ร้อยละ 

1 เรื่องเดือดร้อนทั่วไป 2 11% 0 0% 16 89% 18 
2 แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 2 29% 0 0% 5 71% 7 
3 ปัญหาเรื่องที่ดิน 0 0% 0 0% 5 100% 5 
4 ร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีรัฐ 1 4% 2 10% 18 86% 21 
5 ขอความช่วยเหลือ 0 0% 0 0% 11 100% 11 
6 เรื่องทั่วไป,แสดงความคิดเห็น 1 100% 0 0% 0 0% 1 
7 เรื่องหนี้ 0 0% 0 0% 1 100% 1 

รวม 6 9% 2 3% 57 88% 65 



๒๖ 
 

 

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
(หมายเหตุ : เรื่องร้องเรียนในห้องเดือนดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะเวลาการพิจารณาดําเนินการของหน่วยงาน ) 

 
 

สถิติจํานวนผูม้าใช้บริการศนูย์บริการร่วมของศนูย์ดํารงธรรมจังหวังเชียงใหม ่
เดือนกุมภาพนัธ ์2559 

 
ลําดับ รายการงานบริการ จํานวนผู้มาใชบ้ริการ (ราย) 
๑ ชําระค่าไฟฟ้า ๑,8๒5 
๒ ชําระค่าน้ําประปา ๑,๗68 
๓ ชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 759 
๔ รับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้านคดีความ 90 
๕ ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 125 

รวม 4,567 
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๒๗ 
 

 

ตารางเรื่องร้องเรียนคงค้างที่ยังไม่มีการรายงานผลห้วงเดือนสิงหาคม 2557 ถึง เดือนมกราคม 2559 
  - ประเภทเรื่องเดือดร้อนทั่วไป 

- ประเภทร้องเรียนหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่รัฐ 
- ประเภทร้องเรียนปัญหาที่ดิน 

ลําดบัที ่ ชื่อหน่วยงาน จํานวนเรื่องทียั่งไม่มีการรายงาน
ผล 

1. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 24 
2. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ 9 
3. สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 7 
4. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด

เชียงใหม่ 
9 

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 3 
6. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 8 
7. สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม ่ 1 
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1 
9. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 2 

10. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ 3 
11. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 1 
12. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 15 
13. อําเภอสันทราย 2 
14. อําเภอหางดง 6 
15. อําเภอแม่แตง 5 
16. อําเภอสันกําแพง 3 
17. อําเภอแม่ริม 4 
18. อําเภอดอยหล่อ 1 
19. อําเภอสารภี 2 
20. อําเภอดอยเต่า 1 
21. อําเภอเวียงแหง 1 
22. อําเภอเชียงดาว 1 
23. อําเภอแม่วาง 2 
24. อําเภอแม่อาย 1 
25. เทศบาลนครเชียงใหม่ 5 

 รวม 117 
 

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 



๒๘ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

 
 

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของภาคเหนือ พ.ศ.2559 ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม 

 
   ฤดูร้อนปีนี้ คาดว่า จะเริ่มต้นใกล้เคียงปกติประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูง
กว่าค่าปกติ และจะสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ส่วนปริมาณฝนรวมจะต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย และจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว 
โดยจะสิ้นสุดฤดู ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงฤดูร้อนนี้จะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ส่าหรับปริมาณ ฝนที่ตกช่วงฤดูร้อนนี้ บางพื้นที่จะมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ทั้งด้านอุปโภค บริโภครวมทั้งด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะ พ้ืนที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ที่เคยแล้งซ้ําซาก 
ประชาชนจึงควรใช้น้ําให้ได้ประโยชน์สูงสุด และ เตรียมการป้องกันพายุ ฤดูร้อนดังกล่าว 
 
   ลักษณะอากาศทั่วไป ในระยะแรก ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม บริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วง ๆ ทําให้
ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปในตอน เช้า และมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในตอนกลางวัน กับมีหมอก
หนาหลายพื้นที่ จากนั้นจนถึงเดือนเมษายน ลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมเกือบตลอดช่วง กับจะมี
หย่อมความกด อากาศตํ่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมเป็นช่วง ๆ ลักษณะดังกล่าวจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมี
อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป กับ มีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน
เมษายน อุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 43 - 44 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม มักจะเกิดพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ โดยจะมี
ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมี ลูกเห็บตกลงมาได้ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงไปได้ ส่วนระยะครึ่ง
แรกของเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมี
อากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ คาดหมาย
ลักษณะอากาศภาคเหนือ จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพ้ืนที่ในบางวันบริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย กําแพงเพชร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์และพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 40 – 44 ซ. โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน    
แต่ในบางช่วงจะมีฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อนลงได้ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตก
ในบางพื้นที่ 
 
   ข้อควรระวัง: อัคคีภัยและไฟป่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ ลักษณะอากาศจะเอื้ออํานวยต่อการเกิดอัคคีภัย
และไฟป่าได้ง่าย ประชาชนจึงควรต้องระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไว้ด้วย พายุฤดูร้อน           
ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลาย พ้ืนที่และอาจมี
ลูกเห็บตกในบางวัน พายุไซโคลน ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อาจจะมีหย่อมความกดอากาศตํ่า           
ก่อตัวขึ้นบริเวณ ทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นและพายุไซโคลนได้ โดยมีการเคลื่อนตัว
ทางทิศเหนือค่อนไปทาง ตะวันออกและอาจเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งทําให้บริเวณด้านตะวันตกของ
ทั้งภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มมาก อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ 
 
 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายเมธี มหายศนันท์   ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 



๒๙ 
 

 

หมายเหตุ 
   เกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดในช่วงฤดูร้อน ซ.)°   
          อากาศร้อน หมายถงึ 35.0-39.9 องศาเซลเซียส  
           อากาศร้อนจัด หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ 40 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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...........................................................................................................................................................................



๓๐ 
 

 

 

 
 

๑. วันจันทร์ที่ ๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยา-
ธรกิติคุณ  เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อําเภอ           
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่           
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓   ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   ผู้บังคับการกองบิน ๔๑  พร้อมภริยา 
เฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ  ณ กองบิน ๔๑   
 

๒. วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา และทอดพระเนตร
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ฯ  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน  ทั้งนี้  จังหวัดเชียงใหม่จะมีหนังสือเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ           
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  

 
๓. วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา  16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จฯ มาทรงเปิดนิทรรศการ การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันเพื่อลดภัยพิบัติ           
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ทั้งนี้ จะมีการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จใน
วันที่  2 มีนาคม  2559 เวลา  10.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.2 การรับเสด็จเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๓๑ 
 

 

วันที่  31  มีนาคม  2559 เวลา  09.00 น . ขอเชิญร่วมประกอบพิธี วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙     
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.3 การจัดงานพิธีเดือนมีนาคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๓๒ 
 

 

 
 
 

การสํารวจขอมูลเพือ่จัดทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิ
พอเพยีงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํา้)

(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย

ดําเนินการ

จัดทําแบบสํารวจข้อมลู
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน
(ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า)

เพื่อ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มีข้อมูลปัญหาความตอ้งการ
พื้นฐานของประชาชน รวมทั้ง
ข้อมูลในการแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

4.4 การสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ํา) 

 ผู้นําเสนอ: นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 



๓๓ 
 

 

การจัดทํา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน” โดยการ
สํารวจข้อมูลการเพาะปลูกพืชต่างๆ ของประชาชนและแหล่งนํ้า
ทางการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญ รวมทั้งสภาวะของ
นํ้าอุปโภค บริโภคที่ดํารงอยู่จริงในชีวิตประจําวันของประชาชน 
เพื่อสะท้อนภาพของการดําเนินชีวิตท่ีรับรู้กันมาโดยตลอดว่า 
เกษตรกรยากจน (ต้นทุนสูง ราคาขายต่ํา ฯลฯ) นํ้า ท้ังนํ้า
การเกษตรและน้ํากินนํ้าใช้ไม่เพียงพอนั้นแท้จริงเป็นอย่างไร 
อย่างเป็นรูปธรรมในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ

ความสําคัญ

 
 
 
 
 
 

วิธีการ

ให้ท้องถิ่นอําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สํารวจข้อมูลให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เพื่อนําปัญหาความต้องการของประชาชนไปบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

 



๓๔ 
 

 

แบบสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า)

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน

ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลด้านแหล่งนํ้าทางการเกษตร

ข้อมูลด้านแหล่ง น้ํากิน นํ้าใช้ หรือ 
(นํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)

 
 
 

เป้าหมายและระยะเวลาในการดําเนินงาน

• สํารวจทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

• สํารวจข้อมูลและทําประชาคมให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ ์2559

• จัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศและประมวลผลให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559

 



๓๕ 
 

 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นําปัญหาความ
ต้องการดังกล่าวไปจัดทํา “แผนพัฒนาท้องถ่ิน” ตามอํานาจ
หน้าที่และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) หน่วยงานต่างๆ สามารถนําโครงการตามอํานาจ
หน้าที่ (Function Approach) ลงไปดําเนินการในพื้นที่    
ท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน   
อย่างแท้จริง (Area Approach)

รู้แล้ว จะทําอะไร

 
 
 
 
 
 

3) แผนงาน/โครงการใดที่ เป็นความต้องการของ
ประชาชนแต่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดโดยผ่านองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในฐานะผู้ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของจังหวัด 

4) ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูล
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 
ในการแก้ ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

รู้แล้ว จะทําอะไร (ต่อ)

 



๓๖ 
 

 

5)  ก า ร สํ า ร ว จ เพื่ อ จั ด ทํ า  “แผนพั ฒน า เ ศ รษ ฐ กิ จ     
พอเพียงท้องถิ่น” จะนําไปสู่การสํารวจ เพ่ือจัดทําระบบข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านอื่นๆ เช่น สวัสดิการสังคม 
(เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น) การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยว  การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะ
ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

6) ประชาชนจะได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 
ทันกับภัยแล้งที่จะถึงในระยะเวลา 2-3 เดือน ต่อจากนี้

รู้แล้ว จะทําอะไร (ต่อ)

 
 
 
 
 

บทส่งท้าย
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน” 

(ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
สร้างความรัก ความสามัคคีและเป็นการลดความขัดแย้ง
ในบ้านเมือง ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปดําเนินการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเห็นความสําคัญ นําสิ่งที่ประชาชนสะท้อนไปดําเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง

 



๓๗ 
 

 

บรรยากาศการประชุมมอบ
นโยบายแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
ปลัด/เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

 
 
 
 

บรรยากาศการประชุมมอบนโยบาย
แก่ผู้บริหารท้องถิ่นอําเภอ
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๓๘ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

4.5 เส้นทางสู่การออกเสียงประชามติ 
 ผู้นาํเสนอ: นายเกรียงไกร  พานดอกไม้  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 



๓๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 
 

 

 
 
 
 
 

 



๔๑ 
 

 

สถิติการใช้สทิธิออกเสียงประชามต ิทัง้ประเทศ ปี 2550

45,092,955 คน

25,978,954 คน

ร้อยละ ๕๗.๖๑

 
 
 
 
 

เห็นชอบ ร้อยละ ไม่เห็นชอบ ร้อยละ รวม ร้อยละ

14,727,306 56.68 10,747,441 41.36 25,474,747  98.06

สถิติการใช้สทิธิออกเสียงประชามต ิทัง้ประเทศ ปี 2550

บัตรเสีย คืนบัตร/อื่นๆ รวม ร้อยละ

504,120 87 504,207 1.94

บัตรที่นับเป็นคะแนน

บัตรที่ไม่นับเป็นคะแนน

 



๔๒ 
 

 

สถิติการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ  ร้อยละ
๑,๑๖๓,๗๕๐  คน ๘๑๘,๑๘๐ คน ๗๐.๓๑

เห็นชอบ ร้อยละ ไม่เห็นชอบ ร้อยละ รวม ร้อยละ

๓๔๔,๒๑๙ 42.07 ๔๕๑,๓๐๙ 55.16 ๗๙๕,๕๒๘ ๙๗.๒๓

บัตรเสีย คืนบัตร/อื่นๆ รวม ร้อยละ
๒๒,๖๕๐ 2 ๒๒,๖๕๒ ๒.๗๗

จังหวัดเชียงใหม่ บัตรเสียเป็นอันที่ 8 ของประเทศ

อันดับ 1 จังหวัดปัตตานี จํานวน 13,465 ร้อยละ 6.05
 

 
 
 

อันดับการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ปี 2550
อันดับ จังหวัด ผู้มีสิทธิออกเสียง

ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง
จํานวน ร้อยละ

1 ลําพูน 314,899 237,265 75.35
2 ตาก 283,451 211,298 74.54

3 เชียงใหม่ 1,163,750 818,180 70.31
๔ ลําปาง 597,192 405,174 67.85
5 เพชรบุรี 338,037 227,357 67.26
6 แพร่ 363,572 243,076 66.86
7 แม่ฮ่องสอน 145,200 97,029 66.82
8 ตรัง 423,215 276,770 65.40
9 สระแก้ว 377,749 246,367 65.22

10 พะเยา 372,895 243,021 65.17
 

 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
 



๔๓ 
 

 

 
 
 

สภาพปัญหา

• มีสุนัขจรจัดจํานวนมากอาศัยอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

• สุนัขก่อปัญหารบกวนสร้างความเดือดร้อน รําคาญ แก่บุคลากร      
ในศูนย์ราชการ และผู้มาติดต่อราชการ ได้แก่

• การกัดแทะสิ่งของโดยเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

• เห่าส่งเสียงดังรบกวน

• คุ้ยเขี่ยขยะทําใหเ้กิดความสกปรก 

• ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไมเ่ป็นท่ีเป็นทาง ทําให้เกิดความสกปรก และกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์

• เป็นพาหะสําคัญในการนําโรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์ติดคนอื่นๆ

 
 
 

 

4.6 รายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบสุนัขจรจัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ 

 ผู้นําเสนอ: นายสุรเดช  สมิเปรม  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่    



๔๔ 
 

 

ความก้าวหน้าการดําเนินการ
1.  วันที่ 21 ธ.ค. 58 ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ณ         

สํานักงานปศสุัตว์จังหวดัเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม   เพื่อรับทราบ
ปัญหา ร่วมหารือ ทาํความเข้าใจกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และ
กําหนดแผนการดําเนินงาน

 
 
 
 
 

กิจกรรม
ปี 2559

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

การทําทะเบียนสุนัข

การทําหมัน, ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, 
ถ่ายพยาธิภายใน/ภายนอก
กําจัดเห็บหมัด

การจัดหาบ้าน

การประชาสัมพันธ์

แผนการดําเนินงาน

 



๔๕ 
 

 

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

2. สํารวจจํานวนประชากรสุนัข มีจํานวนทั้งสิ้น 76 ตัว
• สํานักงานประจําศาลแรงงาน 2 ตัว

• สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 2 ตัว

• สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตัว

• สํานักงานคลังเขต5 4 ตัว

• สํานักงานอัยการ 3 ตัว

• โรงกษาปณ์ 7 ตัว

• ตึกTOT 5 ตัว

• สํานักงานศาล 5 ตัว

• สํานักงานศาลปกครองเชยีงใหม่ 6 ตัว

• ตึกอํานวยการ 40 ตัว
 

 
 
 
 

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

3. วันที่ 4 ก.พ. 59 ประชุมหารอืร่วมกับมลูนิธิ Care for 
dogs ณ สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่หารือแนว
ทางการควบคมุประชากรสุนัข 

 



๔๖ 
 

 

ความก้าวหน้าการดําเนินการ
4. วันที่ 8 ก.พ. 59 หารือ ร่วมกับ ผู้แทน สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพือ่แจ้ง
แผนงาน วิธีปฏิบัติงาน และทาํความเข้าใจ ในการจัด
ระเบียบสนุัข

 
 
 
 

ความก้าวหน้าการดําเนินการ
5. วันที่ 18 ก.พ. 59 ทําการดักสุนัข โดยการตั้งกรงดัก ณ 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 



๔๗ 
 

 

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

6. ดําเนินการทําหมันสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ถ่ายพยาธิภายใน/ภายนอก ฉีดยากําจัดเห็บหมัด และ
ส่งกลับ หรอืจัดหาบ้านเมื่อหายเป็นปกติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 



๔๘ 
 

 

 
 
 

รับชมวีดีทัศน์ 
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4.7 ระบบ GPS_D5 
 ผู้นําเสนอ: นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 



๔๙ 
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4.8 ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขพ 
 ผู้นําเสนอ: นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 



๕๐ 
 

 

 
 
 

โครงการสร้างพลังใจสู่เด็กพิการไทยภาคเหนือ  
คร้ังที่  ๑

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

 
 

หน่วยงานที่เสนอโครงการ
ช่ือหน่วยงาน :  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่
ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน : นายประมวล  พลอยกมลชุณห์    
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
             ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีอยู่   

   41  ถนนอารักษ์  ตําบลพระสิงห์  อําเภอเมือง  
             จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

4.9 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพลังใจสู่เด็กพิการไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 1 
 ผู้นาํเสนอ: นายประมวล  พลอยกมลชุณห ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด

ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่  



๕๑ 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 นายประมวล  พลอยกมลชุณห์    
ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน

พระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 

วัตถุประสงค์
1.  เพื่ อส่ ง เสริม คุณภาพเด็กพิการทุกประเภทความพิการ  และ  
เด็กด้อยโอกาส  เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.  เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ เด็กพิการทุกประเภทความพิการ  และ
เด็กด้อยโอกาส  ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
ไม่เป็นภาระทางสังคม
3.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการทุกประเภทความพิการ และเด็กด้อยโอกาส  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 



๕๒ 
 

 

เป้าหมาย
เด็กพิการทุกประเภทความประเภทความพิการ  และเด็กด้อยโอกาส  

 กิจกรรมการดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมค่ายพลังใจสู่เด็กพิการไทย  ครั้งท่ี 3
2. นิเทศ  และกํากับติดตาม  การจัดกิจกรรมนันทนาการของ

  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชินูปถัมภ์  
  จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 

ผู้เก่ียวข้อง
สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  

และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลา
10 – 12   มีนาคม 2559

 



๕๓ 
 

 

การติดตามประเมินผล

ประเมินผลการดําเนินงานทั้งในระดับกิจกรรมและ
ระดับโครงการ  โดยดําเนินงานก่อนดําเนนิงาน 

ระหว่างงาน  และหลังเสร็จสิ้นโครงการ

 
 
 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  กลุ่มเด็กพิการทุกประเภทความพิการและผู้ด้อยโอกาส  
ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนทําให้บุคคลเหล่านี้
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างมีความสุข
2.  กลุ่มเด็กพิการทุกประเภทความพิการและผู้ด้อยโอกาส   
ได้มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้อยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณภาพท่ีดีขึ้น
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๕๔ 
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4.10 รายงานกิจกรรมเชียงใหม่สร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ: มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง  ผูแ้ทนเชียงใหม่สร้างสรรค ์



๕๕ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  3/2559   
                                  วันพุธที่ 30  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา              
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง  
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
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๕๖ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
 ๖.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายกฤษณ์    ธนาวณิช) 
 ๖.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) 
 ๖.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) 
 ๖.๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์)   
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