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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 10/2559

วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธบิดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สวรรคต
1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 17 ทาน ดังนี้
1) นายประจวบ กันธิยะ

ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม

2) พ.ต.อ. ดร. สรายุทธ สงวนโภคัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการกองปราบปราม

3) พันเอก โรมรัน ชูกาน
ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร)
ตําแหนงเดิม นายทหารปฏิบัติการประจํามณฑลทหารบกท่ี 39

4) นายมนัส ขันใส
ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอฝาง

5) รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด
ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

6) นายประพันธ คําจอย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

7) นางสุนันทา คงพากเพียร
ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ
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8) นาวาเอกหญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนากองธุรการ กรมอุทกศาสตร

๙) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรภาค 8
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 7

10) นางเพ็ชรดา นพวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีมุกดาหาร

11) นายวานิช คลายสงคราม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 7 จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 4 จังหวัดขอนแกน
12) นางบุษบา ศักรางกูร

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร

13) นายไพฑูรย พงษชวลิต
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสรางทางหลมสัก

14) นายชวัช วัฒธรรม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

15) นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมอาหารและเกษตรแปรรูป

สํานักบริหารการลงทุน 1
16) นายไพโรจน สัตยสัณหสกุล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย

17) นายคเชนทร บุญวงค
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการเขตเชียงราย  ธนาคารออมสินภาค 9

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2559
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม

2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.2 รายงานสภาพอากาศเดือนตุลาคม 2559 และการพยากรณอากาศเดือนพฤศจิกายน
2559
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.3 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดเชียงใหม
3.4 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2559

ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3.5 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือน ตุลาคม 2559

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.6 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน ตุลาคม 2559

ผูนําเสนอ: นางสาววิราชินี คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

3.7 รายงานสถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายวิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผูนําเสนอ: นางสาววิราชินี  คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

4.2 การจัดนิทรรศการ “บัวบาทยาตรา” และพิธีจุดเทียนถวายความไวอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูนําเสนอ: นางสาววิราชินี  คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
4.3 การเดินทางเขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.4 โครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2559

วันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
๖.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
๖.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)
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เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สวรรคต
ตามท่ีไดมีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สวรรคต ลงวันท่ี 13
ตุลาคม 2559 จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ  ดังนี้

(1) ลดธงครึ่งเสา เปนเวลา 30 วนั ตั้งแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เปนตนไป
(2) พิธีถวายน้ําสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
(3) จัดโตะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ พรอมประดับเครื่องทองนอย

โตะลงนามถวายความไวอาลัย และตกแตงอาคารสถานท่ีดวยผาขาวดํา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ท่ีวาการ
อําเภอ สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง เพ่ือใหขาราชการ
ประชาชนนอมเกลานอมกระหมอมถวายความไวอาลัย ตั้งแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เปนตนไป

(4) แจงใหขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐไวทุกขมีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 14
ตุลาคม 2559 เปนตนไป

(5) จัดพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เปนตนมา ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร และวัดพระอารามหลวง
ท่ีกําหนดไว ตามท่ีไดมีหนังสือเชิญสวนราชการเขารวมพิธีบําเพ็ญกุศล ไปแลว  และขอเชิญชวนทุกทานรวมพิธี
บําเพ็ญกุศลปณณรสมวาร (15 วัน) ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

(6) การทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย  เวลา 06.30 น.

- สัตตมวาร (ครบ 7 วัน) ในวันพุธท่ี 19 ตุลาคม 2559
- ปณณรสมวาร (ครบ 15 วัน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559
- ปญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2559
- สตมวาร (ครบ 100 วัน) ในวันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560

(7) ขอความรวมมือผูประกอบการภาคเอกชนหรือสถานบริการในพ้ืนท่ี ใหพิจารณา
งดหรือลดการแสดงเพ่ือความบันเทิงหรือการจัดงานรื่นเริงตางๆ ตามความเหมาะสม

(8) แจงสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรภาครัฐ และเอกชนปรับสี
Website ของหนวยงาน พรอมกับกําชับใหขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ขาวสารและระมัดระวังการสงตอขอมูลขาวสารใน Social Media

(9) บันทึกเทปถวายความไวอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ณ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2559

(10)จัดนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชกรณียกิจ
เพ่ือเผยแพรพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแตวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 –
20 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามหญา อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

(11)ขอเนนย้ําจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ใหสวนราชการทุกแหงถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดวา หามนําพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ออกจากสถานท่ีท่ีเคยติดตั้งไวเดิมโดยเด็ดขาดจนกวาจะมีการแจง
เปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล
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1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม
แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 17 ทาน ดังนี้

1) นายประจวบ กันธิยะ
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม

2) พ.ต.อ. ดร. สรายุทธ สงวนโภคัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการกองปราบปราม

3) พันเอก โรมรัน ชูกาน
ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร)
ตําแหนงเดิม นายทหารปฏิบัติการประจํามณฑลทหารบกท่ี 39

4) นายมนัส ขันใส
ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอฝาง

5) รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด
ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

6) นายประพันธ คําจอย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

7) นางสุนันทา คงพากเพียร
ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ

8) นาวาเอกหญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนากองธุรการ กรมอุทกศาสตร

๙) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรภาค 8
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 7

10) นางเพ็ชรดา นพวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีมุกดาหาร

11) นายวานิช คลายสงคราม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 7 จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 4 จังหวัดขอนแกน
12) นางบุษบา ศักรางกูร

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร
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13) นายไพฑูรย พงษชวลิต
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสรางทางหลมสัก

14) นายชวัช วัฒธรรม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

15) นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมอาหารและเกษตรแปรรูป

สํานักบริหารการลงทุน 1
16) นายไพโรจน สัตยสัณหสกุล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย

17) นายคเชนทร บุญวงค
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการเขตเชียงราย  ธนาคารออมสินภาค 9

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2559

ประธานในท่ีประชุม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี
8/2259 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 24 หนาโดยมีนายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และไดมีการแจงเวียนผานระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม (SMART OFFICE) เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เพ่ือใหหัวหนา
สวนราชการ ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้ ง ท่ี 8/2559 และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส
www.chiangmai.go.th/meeting หรือโทรศัพทแจงไดท่ีกลุมงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม จึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

หนาถัดไป
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2559

วันท่ี 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
2. นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายสําเริง ไชยเสน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/หัวหนาสํานักบริหาร

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. นายสุรชัย รัชตประทาน (แทน)เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายธนา นวลปลอด (แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายสุภาพ ชมภูม่ิง (แทน)ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

10 ลําปาง
15. นายกมลศิษฐ โรจนธนวิรชั นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
16. นายชัชวาล พุทธโธ ปองกันจังหวัดเชียงใหม
17. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
18. นายปติพงษ ติ๊บถา (แทน) รกน.ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
20. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อําเภอ
21. นายศิริพงษ นําภา (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม
22. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง
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23. นายมีชัย จันทรกระจาง (แทน)นายอําเภอสารภี
24. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
25. นายชัยณรงค นันตาสาย (แทน)นายอําเภอสันกําแพง
26. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
27. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมริม
28. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแมแตง
29. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด
30. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
31. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอพราว
32. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง
33. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอไชยปราการ
34. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
35. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ (แทน)นายอําเภอเวียงแหง
36. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ นายอําเภอสันปาตอง
37. นายนัตปกรณ แสงสุวรรณ (แทน)นายอําเภอจอมทอง
38. นายฉลวย พวงพลับ นายอําเภอแมอาย
39. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
40. นายสังคม คัดเชียงแสน (แทน)นายอําเภอแมแจม
41. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอดอยเตา
42. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
43. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแมออน
44. นายประพัฒน วงคชมภู นายอําเภอดอยหลอ
45. นายวีรวัฒน กิจมานะทรัพย นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
46. นางพวงพยอม หานวงษา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
สํานักพระราชวัง
47. นายบรรเจิด กิริยา ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พล.ต.ต.มนตรี สัมมบุณณานนท ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
49. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
50. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
51. พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงหไฝแกว ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
52. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
53. พ.ต.ต.พิษณุ เตรียมดี (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว ๑ กองกํากับการ ๔
54. ร.ต.อ.หญิง สารภี สุตะ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม



๑๓

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
55. นายเกรียงไกร พรหมบุตร (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
56. นายมีชัย เกิดวิบูลยเวช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
57. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
58. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
59. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
60. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
61. นายวสันต มีจินดา (แทน)ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
62. นายสมรัตน มะลิลา (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
64. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
65. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
66. พ.อ.หญิง จันทรทิพย ขวัญเมืองแมน (แทน)รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
67. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
68. พ.อ.เอ้ือชาติ หนุนภักดี (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
69. พ.ต.โสภณ ภักดิ์เกษม (แทน)ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี 3
70. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
71. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
72. น.ต.รุงศักดิ์ ทีฆายุ ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
73. นายรณรงค เส็งเอ่ียม คลังเขต 5
74. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
75. นายสุวรรณ เข่ือนแกว (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
76. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๕
77. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
78. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพกรภาค 8
79. นางสุพิน ไชยวรรณ (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
80. นายพูนพล วงศสงคราม (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
81. นางสายขวัญ เกตุคํา ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม/

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม)



๑๔

82. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
83. นายเขมชาติ ฉัตรแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
84. นางรําพินธ กําแพงทิพย (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
85. พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
86. นางสาวพักตรวิภา อาวิพันธุ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
87. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
88. นายวิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
89. นายสุธน วิชัยรัตน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
90. นางสาคเรศ ชัยมัง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย

ภาค ๕
91. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
92. นางสาวดาวสวรรค รื่นรมย (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก สาขา

ภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
93. นางสาวราณี วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
94. นางรุงเพชร สุมิตนันท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
95. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยงาน ๑๓

จังหวัดเชียงใหม
96. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
97. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
98. นายวิเชียร โนจะ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
99. นางจิดาภา ปามาคํา รกน.ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
100. นางม่ิงขวัญ วีระชาติ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
101. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน)หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
102. นายกระจาย หนูเก้ือ (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
103. นายอํานวย คนสะอาด (แทน)ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม
104. นายยศมนต ดานสมบูรณ (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1/

(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
105. นางพวงผกา ลิ้มเจริญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน

สหกรณสันกําแพง ตามพระราชดําริ



๑๕

106. (แทน)ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ
(พิพิธภัณฑชาวเขา)

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
107. นายกฤษณ อําพันธุ (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
108. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
109. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
110. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม
111. นางชมนาถ บุญคมรัตน (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
112. นายสุวิทย ประชุม (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม
113. นายกานต ไตรโสภณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
114. นายดํารงฤทธิ์ ศิริขวง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
115. นายเจนศักดิ์ ลิมปติ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม/

(แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
116. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
117. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
118. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
119. นายอนุสรณ พรชัย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
120. นางสาวนิภา ดูยอดรัมย (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม
121. นายศิวะพงศ นฤบาล ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
122. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
123. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
124. นายชนินทร แกวคํา (แทน)ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
125. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
126. นายปรีชา สหเมธาพัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
127. นายกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
128. นายอภิสิทธิ์ คําภิโร ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม/

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
129. นางปวีณา จันทรฉาย (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
130. พ.จ.ท.สาคร ปกอง (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
131. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
132. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
133. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
134. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)



๑๖

135. นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1
(เชียงใหม)

136. นางกรองแกว ทัปนวัชร ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
137. นายคณิต โพธิจินดา (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
138. นายนิพล ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
139. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
140. นายประสิทธิ์ วงศนอย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
141. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
142. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
143. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
144. นายศุภวัฒน มงคลสวัสดิ์ โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
145. นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
146. นางพนิดา วานิชรัตน (แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
147. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
148. นายบุญเจริญ พุทธสอน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
149. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
150. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
151. นายจตุพร นันทวงค (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
152. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
153. นายทวี รัตนคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
154. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
155. นางสาวพันธุดา สุขกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
156. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
157. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
158. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
159. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
160. นายสุเมธ โศจิพลกุล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
161. นายวรวัฒน วงศขัติย (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)

162.
นายประสาร ทัศการ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
163. นางวราภรณ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
164. นางธณิกานต วรธรรมานนท (แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรณท่ี ๘ เชียงใหม/

รกน.ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
165. นางเพียงแข จิตรทอง (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
166. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
167. นายชลอ คชาประดิษฐ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
168. นายวิศวัสต ศิริปยวโรดม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕
169. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6
170. นางมีนา กิติชานนท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
171. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต

34
172. นายวิระหาร ทาวคํามา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
173. นางนภัสนันต ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
174. ศ.ดร.สุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
175. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
176. จ.ญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
177. พ.จ.อ.อํานาจ ใจคําฟู (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
178. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
179. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชูปถัมภ
178. นายณรงค รัตนา ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
179. นายอุทัย เลิศกุลทิพย (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
180. นายแพทยวรัญู จํานงประสาทพร (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
181. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
182. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
183. นายนรินทร เอมกลิ่น (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
184. นางจันทรจิรา ลิ้มถาวร (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
185. นายฐาปภรณ พรหมภัทรา (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
186. นางแกวตา วรธรรมา (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
187. นางสาวนพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
188. นางสาวโมรีพัฐฐ ลําเจียกเทศ ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
189. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
190. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
191. นางนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
192. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
193. นางถนอมจิต ไชยวงค (แทน)รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เชียงใหม
194. แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
195. ดร.สิงหชัย บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
196. นายภูธาดล ธีรอธิยุต (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)
ภาคเอกชน
197. ดร.บุญทา ไชยเลิศ (แทน)นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวเชียงใหม
สวนทองถิ่น
198. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
199. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
200. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา
201. นายธงชัย อัปการัตน (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
202. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
203. ดร.ธนวัฒน ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
204. นางอารีย ลิ้มเจริญ (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
205. นายพงษศักดิ์ บาตระกูล (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
206. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
207. นายกรวิชญ สุภาเลิศ (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
208. นางณัฐรินทร ศรีนันทต (แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
209. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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210. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
211. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. ภาพยนตรสั้นของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

2. การมอบโลประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ป วันคลายวันสถาปนาสํานักงาน
ประกันสังคม  จํานวน 1 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) ไดแก  นายวิริยะ  อุปนิสากร

3. การมอบรางวัลรถจักรยานยนตแกผูโชคดีท่ีไดรับรางวัลใหญ ในงาน Unseen Lanna 2016
จํานวน 1 รางวัล  ใหแก นายปญญา  ชูเกียรติศิริ (โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

4. การมอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผู นําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2559
จํานวน 18 รางวัล (โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) ไดแก

4.1 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดน ไดแก
1) รางวัลชนะเลิศ   บานหลวง หมูท่ี 1 ต.บานหลวง อ.แมอาย
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 บานสันตนดู  หมูท่ี 8 ต.สันทราย อ.ฝาง
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 บานแมกุงบก หมูท่ี 2 ต.สันกลาง อ.สันปาตอง
4) รางวัลชมเชย  บานมวงโตนใต  หมูท่ี 6 ต.แมฮอยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
5) รางวัลชมเชย บานแปะ  หมูท่ี 4 ต.บานแปะ อ.จอมทอง
6) รางวัลชมเชย  บานในแคว  หมูท่ี 5 ต.ทากวาง  อ.สารภี

4.2 กลุม/องคกรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมูบาน ดีเดน ไดแก
1) รางวัลชนะเลิศ   ศูนยเรียนรูชุมชนบานหลวง หมูท่ี 1 ต.บานหลวง อ.แมอาย
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานแปะ หมูท่ี 4

บานแปะ อ.จอมทอง
3) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 กองทุนแมของแผนดินบานสันตนดู หมูท่ี 8 ต.สันทราย

อ.ฝาง
4.3 ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.) ดีเดนชาย ไดแก

1) รางวัลชนะเลิศ  นายสุกิจ  คุณรักษา ต.สันทราย อ.ฝาง
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายประยูร  หลาอูป   ต.สันกลาง  อ.สันปาตอง
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายมณเฑียร  สนธิ   ต.ทากวาง  อ.สารภี

4.4 ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.) ดีเดนหญิง ไดแก
1) รางวัลชนะเลิศ  นางทองเหรียญ  ฟองมูล  ต.ทากวาง  อ.สารภี
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววาสนา  อุนใจละ อ.บานแปะ  อ.จอมทอง
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางชนัญชิดา นิลทกาล  ต.แมฮอยเงิน อ.ดอยสะเก็ด

4.5 ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดบัตําบล (ศอช.ต.) ดีเดน ไดแก
1) รางวัลชนะเลิศ  ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบลบานแปะ อ.จอมทอง
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบลสันทราย อ.ฝาง
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบลบานหลวง

อ.แมอาย
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5. การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถ.-อปท) ประจําป 2559 ในระดับดีเดน  จํานวน 7 แหง (สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) ไดแก

1) เทศบาลตําบลสันผักหวาน อ.หางดง
2) เทศบาลเมืองแมเหียะ  อ.เมืองเชียงใหม
3) องคการบริหารสวนตําบลเวียง อ.ฝาง
4) องคการบริหารสวนตําบลทาตอน  อ.แมอาย
5) องคการบริหารสวนตําบลขวงเปา  อ.จอมทอง
6) องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อ.แมริม
7) องคการบริหารสวนตําบลหนองควาย  อ.หางดง

6. การมอบของท่ีระลึกการแขงขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส ครั้งท่ี 8(8th ASEAN Schools Games)
จํานวน 10 ราย (สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม) ไดแก ตํารวจภูธรภาค 5 ,องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม, สํานัก
ประชาสัมพันธเขต 3, สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 , สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พล.ต.ต. มนตรี สัมบุณณานนท) ผลการ

ปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ดานการถวายความปลอดภัย โดยตรวจพ้ืนท่ีเสด็จ ซักซอมแผน ใน
ทุกท่ีหมายกอนท่ีจะมีการเสด็จจริง ดานการบริหาร ไดแก การปรับปรุงภูมิทัศน อาคารท่ีทําการหลังใหม จัดพิธี
วางศิลาฤกษ อาคารท่ีทําการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม การปรับปรุงภูมิทัศน อาคารบานพักรองผูบังคับการ
และบานพักขาราชการตํารวจ จัดพิธียกเสาเอก เพ่ือเปนสิริมงคลใหกับผูพักอาศัย โครงการจัดทําแผงโซลาเซลล
ใชพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนการใชพลังงานไฟฟา ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ประกอบดวย การปองกันปราบปรามอาชญากรรม เชน จับกุมแกงโจรกรรมรถ การจับกุมผูตองหาในคดี
ความผิดตอชีวิต รางกาย การปราบปรามคดีความผิดเก่ียวกับการคามนุษย การปราบปรามจับกุมคดีความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด และการบูรณาการรวมในการจัดระเบียบสังคม โดยรวมกันกับเจาหนาท่ี 3 ฝาย ปกครอง
ตํารวจ ทหาร ดานการจราจรและการพัฒนาตามแผนจังหวัดเชียงใหม โดยการแกไขปญหา จัดระเบียบลาน
ประตูทาแพการแกไขปญหา จัดระเบียบหนาโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย และการผลักดันระบบขนสง
มวลชนในจังหวัดเชียงใหม ดานความม่ันคงและการมีสวนรวมของประชาชน โดยพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เปน
พ้ืนท่ีเฝาระวังในการเกิดคดีความม่ันคง ซึ่งในหวงท่ีผานมามีเหตุการณความม่ันคงเกิดข้ึน แตก็สามารถท่ีจะ
ควบคุมและคลี่คลายสถานการณได ซึ่งความสําเร็จสวนใหญเกิดจากการรวมมือกันของเจาหนาท่ี 3 ฝาย
ปกครอง ตํารวจ ทหาร และเหตุการณความม่ังคงท่ีสําคัญและเกิดข้ึนแตก็สามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบขอกฎหมาย เชน การสืบสวนจับกุมดําเนินคดี และสงฟองผูตองหา จํานวน 15 คน ในคดีความผิด
เก่ียวกับการสงจดหมายบิดเบือนรางรัฐธรรมนูญ เปนตน ดานการพัฒนาบุคลากร โดยไดดําเนินการฝกและ
เตรียมความพรอมกองรอยควบคุมฝูงชน จังหวัดเชียงใหม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การดําเนินการโครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีเผชิญเหตุเบื้องตนและการอบรมชุดเคลื่อนท่ีเร็วขนาดเล็ก Small
Unit ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การขับเคลื่อนเคลื่อนสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม โดยเปดทําการ
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 ซึ่งเปนสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ มีสมาชิก มีความนาเชื่อถือ การประชุม
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กต.ตร.จังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการปฏิบัติและรับฟงปญหาของภาคประชาชน ในการมีสวนรวมการ
ตรวจสอบติดตามการทํางานของตํารวจ และการจัดการแขงขันกีฬาภายใน เพ่ือเพ่ิมความรักสามัคคีภายใน
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

1.1 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม
แนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน 3 ทาน

1) นายวิชัย ประทีปทิพย
ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดลําปาง

2) พ.ต.อ. ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร
ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรเชียงดาว
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักแผนการตางประเทศ
3) นางสาวโมรีพัฐฐ ลําเจียกเทศ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ
พ.ศ.2559 จํานวน 12 ทาน

1) นายมงคล สุกใส
ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

2) นายไพรัต เศียรสมาน
ตําแหนง เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม

3) นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ
ตําแหนง นายอําเภอเวียงแหง

4) นายสุรพล วงศชัย
ตําแหนง ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง

5) นายกองเกียรติ จันทรหิรัญ
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1

6) นางดวงมาลย ศรีกิจวิไลกุล
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3

7) นางพัฒนาพร ณ ถลาง
ตําแหนง ผูปกครองสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน

8) นางอารีรัตน เทียมทอง
ตําแหนง ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

9) นายชวลิต ชื่นจิตตศิริ
ตําแหนง สรรพากรภาค 8

10) นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ
ตําแหนง สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
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11) นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล
ตําแหนง นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม

12) นายสมพงษ ทองสถิต
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7

13) นายทวี อุปสุขิน
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2559
ประธานในท่ีประชุม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 8/2559

เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 24 หนาโดยมีนายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และไดมีการแจงเวียนผานระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม (SMART OFFICE) เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เพ่ือใหหัวหนา
สวนราชการ ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2559 และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส
www.chiangmai.go.th/meeting หรือโทรศัพทแจงไดท่ีกลุมงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เพื่อพิจารณา

๓.๑ มาตรการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนจากการจุดและปลอยบ้ังไฟ พลุ
ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน
ประธานที่ประชุม แจงใหทราบวา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ท่ี 27/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาความเดือนรอนจากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ลงวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และมีผลใชตั้งแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป โดยสาระสําคัญ
ของคําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฯ ขอ 2 ใหจังหวัดจัดทําประกาศจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและ
การดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพ่ือใหบั้งไฟ พลุ
ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายครั้งกัน ข้ึนสูอากาศ แตเนื่องจากขณะนี้สภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหมหมดวาระ และขณะนี้อยูในระหวางแตงตั้งฯ จึงขอถอนวาระออกจากการประชุมครั้งนี้
มติท่ีประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
4.1เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (ดร.สิงหชัย
บุญยโยธิน) เศรษฐกิจคูคาปรับตัวดีข้ึนเล็กนอย จากตลาดยุโรป จีน และญี่ปุน กลุม G3 ฟนตัวอยางคอยเปน
คอยไป เศรษฐกิจกลุมยูโร ยังขยายตัวตามดัชนี PMI ท่ีเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง  มีความเสี่ยง Brexit และการเมือง
ในประเทศ เศรษฐกิจสหรัฐ ชะลอลง จากยอดคาปลีกและการผลิตท่ีหดตัว อยางไรก็ดีเศรษฐกิจยังมีทิศทาง
ฟนตัว สะทอนจากตลาดแรงงานท่ียังปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง เศรษฐกิจจีนปรับตัวดีข้ึนจากเดือนกอนหนา
และดี กวาคาดการณ ตามการบริโภค การสงออก และการผลิต เศรษฐกิจเอเชียไมรวมจีนทรงตัว จากการ
สงออกและการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ เศรษฐกิจญี่ปุนปรับดีข้ึนเล็กนอยจากการผลิตอุตสาหกรรม
และผลจากการกระตุนลงทุนของภาครัฐ

เศรษฐกิจไทย ขยายตัวในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน การใชจายภาครัฐ ขยายตัวดี
โดยเฉพาะงบลงทุน จากการกอสราง อาคารเพ่ือการสาธารณสุขและการศึกษา การสงออก กลับมาขยายตัว
จากการสงออกเครื่องใชไฟฟา รถยนต และสินคาอิเล็กทรอนิกส ภาคการทองเท่ียว ชะลอลงบาง จากเหตุระเบิด
7 จังหวัดภาคใต อุปสงคในประเทศ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว

เศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัวลงเล็กนอย การอุปโภคบริโภคหมวดสินคาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันชะลอลง การสงออกหดตัวนอยลง โดยการสงออกชายแดนไปเมียนมาชะลอตัว สวนจีนตอนใต
และลาวยังหดตัว การเบิกจายภาครัฐกลับมาเรงตัวหลังชะลอลงในเดือนกอน การทองเท่ียวขยายตัวดีกวาคาด
แมอยูนอกฤดูกาลทองเท่ียว และรายไดเกษตรกรปรบัดีข้ึน โดยเฉพาะดานราคา ขณะท่ีปริมาณผลผลิตยังลดลง

เศรษฐกิจเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2559 ชะลอลงจากเดือนกอนหนา การลงทุน
ภาครัฐ ขยายตัวในอัตราชะลอลง หลังจากเรงตัวในเดือนกอนหนาตามการลงทุนดานกอสรางอาคารศึกษาและ
สาธารณสุข การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว ภาคกอสรางยังไมฟนตัว การเปดตัวโครงการท่ีอยูอาศัยท้ังแนวราบ
และอาคารชุดลดลงจากระยะเดียวกันปกอน การทองเท่ียว ไดรับผลดีจากตลาดในประเทศโดยเฉพาะการ
ประชุมสัมมนาภาครัฐ ขณะท่ีนักทองเท่ียวตางชาติชะลอตัวตามจํานวนนักทองเท่ียวจีน การอุปโภคบริโภค
ชะลอลงจากเดือนกอน ประชาชนยังระมัดระวัง การจับจาย สงผลการบริโภคหมวดสินคาจําเปนมีแนวโนมลดลง

Fintech (Financial Technology) FinTech หมายถึง นวัตกรรมท่ีเกิดจากการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินกิจกรรมทางการเงินใหมีความสะดวกตอผูใชและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
ซึ่งการปรับตัวในระยะตอไป ผูบริโภคตองศึกษาขอมูลรายละเอียดการใหบริการ FinTech ใหรอบคอบ
ในประเด็นตาง ๆ อาทิ ความปลอดภัย ความคุมคา ความรวดเร็ว เปนตน ผูประกอบการตองปรับตัวในการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งเปนผลจากพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง บทบาท ธปท. กับ Fintech : “ศูนยทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการใหบริการการเงิน (Regulatory Sandbox)” ผลกระทบกําลัง
แรงงาน จากการใชเทคโนโลยีเขามาทดแทน

ประธานท่ีในประชุม สวนราชการควรศึกษาเรื่อง Thailand 4.0 เพ่ือเปนประโยชน
ในการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนกันยายน 2559
คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม

รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียน  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ รายงานภาวการณคลัง
ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 1,008.18 ลานบาท
ลดลง 8.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ -0.81 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม
2559 ดังนี้ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 789.56 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว
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(สิงหาคม 2558 = 801.03 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -1.43 สวนราชการอื่น มีรายไดจัดเก็บ 129.56
ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2558 = 95.92 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 35.07
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 86.71 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2558 =
117.63 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -26.29 ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1.20 ลานบาท สูงกวาเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2558 = 0.74 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 62.16 และดานศุลกากร ทาอากาศยาน
เชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1.15 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (สิงหาคม 2558 = 1.05 ลานบาท)
คิดเปนรอยละ 9.52

มาตรการและผลการเบิกจายเงินงบประมาณ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเ ม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2558
กําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87
แยกเปนรายไตรมาสดังนี้ ไตรมาสท่ี 1 เปาหมายเบิกจาย รายจายลงทุนรอยละ 19 เปาหมายเบิกจายรายจาย
ภาพรวมรอยละ 30 ไตรมาสท่ี 2 เปาหมายเบิกจาย รายจายลงทุนรอยละ 40 เปาหมายเบิกจายรายจายภาพรวมรอย
ละ 52 ไตรมาสท่ี 3 เปาหมายเบิกจาย รายจายลงทุนรอยละ 61 เปาหมายเบิกจายรายจายภาพรวมรอยละ 73
ไตรมาสท่ี 4 เปาหมายเบิกจาย รายจายลงทุนรอยละ 87 เปาหมายเบิกจายรายจายภาพรวมรอยละ 96

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันท่ี 23
กันยายน พ.ศ. 2559 เปาหมายการเบิกจายไตรมาสท่ี 4 ภาพรวมรอยละ 96 งบลงทุนรอยละ 87 จังหวัด
เชียงใหมไดรับงบประมาณภาพรวม 37,288.87 ลานบาท เบิกจายแลว 34,667.84 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 92.97 โดยแยกเปนงบประจําที่ไดรับ 26,472.99 ลานบาท เบิกจายแลว 25,715.73 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 97.14 งบลงทุนที่ไดรับ 10,815.88 ลานบาท เบิกจายแลว 8,952.11 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 82.77 ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 3,904.10 ลานบาท เบิกจายแลว
3,258.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.47 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเรียงลําดับ
ผลการเบิกจาย งบประมาณ 20,000 ลานบาทข้ึนไป จังหวัดเชียงใหมอยูลําดับท่ี 2 สําหรับผลการเบิกจาย
งบประมาณรายจายลงทุนเรียงลําดับผลการเบิกจาย งบประมาณ 5,000 ลานบาทข้ึนไป จังหวัดเชียงใหม
อยูลําดับท่ี 3

หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน กันยายน 2559 จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 349 ลงวันท่ี 7 กันยายน

2559 เรื่อง การกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2559 ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS กรณีท่ี
สวนราชการไดกอหนี้ผูกพัน รายการซื้อทรัพยสิน หรือ จางทําของ เงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีมีวงเงิน
ตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป ไดทันภายในวันท่ี 30 ก.ย. 2559 แตไมสามารถบันทึก PO ในระบบ GFMIS ได
ทันภายในวันท่ี 30 ก.ย.2559 ใหสวนราชการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน โดยใชเอกสารสํารองเงิน
กรณีไมมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CF) ในการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  และใหแจงรายละเอียดการกันเงินฯ
ใหกรมบัญชีกลางทราบภายในวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 โดยกรมบัญชีกลางจะแจงผลการพิจารณาการกันเงินฯ
ผานระบบ GFMIS โดยไมมีหนังสือแจง  ท้ังนี้ สวนราชการตองดําเนินการตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2559 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค
0406.6/ว 104 ลว. 14 ก.ย. 2555 เรื่อง การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและ/หรือการขยายเวลาเบิกจายเงิน
ผานระบบ GFMIS และเม่ือสวนราชการไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว ใหบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)
รายการดังกลาวใหแลวเสร็จไมเกินวันทําการสุดทายของเดือนตุลาคม 2559

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0414.3/ว 356 ลงวันท่ี 9 กันยายน
2559 เรื่อง ซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับ เนื่องจากมีบางสวนราชการไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามนัย
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หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2559
กอนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ี ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการเปนไปตามแผน
ท่ีสวนราชการกําหนด สามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และเปนไปตามเปาหมายเรงรัดการเบิกจายเงินของรัฐบาล  กวพ. จึงไดซอมความเขาใจในเรื่องดังกลาว โดยให
สวนราชการพิจารณา วงเงินงบประมาณของการจัดหาพัสดุท่ีไดดําเนินการกอนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 นั้น
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม หากไมมีการเปลี่ยนแปลง ใหดําเนินการข้ันตอนตอไปได สามารถ Download
หนังสือเวียนดังกลาวขางตน ไดท่ีเว็บไซต www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง หัวขอ กฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการ

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414.3/ว 361 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2559 เรื่อง การ
คัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจางตามสัญญาจางเหมาบริการท่ีมิใชเปนการจางบริการจากบุคคลธรรมดา สําหรับเดือน
กันยายน ผาน GFMIS Web Online ตามท่ีกรมบัญชีกลางไดกําหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจาง
ตามสัญญาจางเหมาบริการท่ีมิใชเปนการจางบริการจากบุคคลธรรมดาสําหรับเดือนกันยายน โดยใหดําเนินการ
คัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจาง ผาน GFMIS Terminal (หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0414.3/ว 368 ลงวันท่ี
18 กันยายน 2555) นั้น ปจจุบันไดพัฒนาระบบใหสามารถคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจาง ผาน GFMIS Web Online
ไดแลว โดยกรมบัญชีกลางไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติไวในหนังสือฉบับนี้ดวยแลว และสามารถ Download
หนังสือเวียนดังกลาวขางตน ไดท่ีเว็บไซต www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง หัวขอ กฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจายเงินแผนดิน

- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 112 ลงวันท่ี 15 กันยายน
2559 เรื่อง การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจายเงิน กระทรวงการคลังไดกําหนด
หลักเกณฑการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจายเงิน ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ดําเนินการ ดังนี้ (1) ใหขยายเวลาเบิกจายเงินกอนป พ.ศ. 2558 ตอไปไดถึงวันทํา
การสุดทายของเดือนมีนาคม 2560 ตามรายการตอไปนี้ (1.1) กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณป พ.ศ. 2554 – 2558
ทุกรายการ (1.2) กรณีไมมีหนี้ผูกพัน (1.2.1) เงินงบประมาณป พ.ศ. 2558 เฉพาะรายการตอไปนี้ งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน งบกลางรายการคาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ งบกลางรายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกูจาก
ตางประเทศ และรายการเงินงบประมาณเหลือจายเพ่ือนํามาจัดสรรเปนสิ่งจูงใจ (1.2.2) เงินงบประมาณป
พ.ศ. 2554 – 2558 รายการคาใชจายเก่ียวกับทุนตาง ๆ ท่ีมีสัญญาในการรับทุนแลว เชน ทุนการศึกษา ทุนวิจัย
เปนตน (2) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน ท้ังนี้ ตั้งแตเงินงบประมาณป
พ.ศ. 2559 เปนตนไป ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ (2.1) กรณีท่ีวันครบกําหนดอายุสัญญาไมเกินวันทําการสุดทายของ
เดือนมีนาคม 2560 ใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2560
(2.2) กรณีท่ีวันครบกําหนดอายุสัญญาเกินวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2560 ใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
และขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมีหนี้ผูกพันไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2560 ท้ังนี้ สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ไมตองขอขยายเวลาเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS (LIST และ CONFIRM)
ในรอบระยะเวลาเดือนมีนาคมของปถัดไป (3) การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณสําหรับรายการท่ีอยูใน
หลักเกณฑตามขอ 1.2.1 และขอ 1.2.2 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ แจงขอมูล
รายละเอียดการขยายเวลาเบิกจายเงิน ตามสิ่งท่ีสงมาดวย จํานวน 3 ชุด ใหกรมบัญชีกลางทราบภายในเดือน
ตุลาคม 2559 (4) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตรวจสอบผลการพิจารณาในระบบ
GFMIS โดยใชคําสั่งงานตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด สามารถ Download หนังสือเวียนดังกลาวขางตน ไดท่ี
เว็บไซต www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง หัวขอ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุม
การใชจายของสวนราชการ
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มติท่ีประชุม รับทราบ
4.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) ในป 2559 จังหวัด
เชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 43 โครงการ คิดเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 330,745,800
บาท โดยงบประมาณสวนใหญมุงเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจท่ี คิดเปนรอยละ 52.3
ของงบประมาณท้ังหมด รองลงมาเปนยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คิดเปน
รอยละ 25.7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม คิดเปนรอยละ 16.7 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
คิดเปน รอยละ 3.0 และสุดทายยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคง คิดเปนรอยละ 2.3

ผลการเบิกจายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 โดยขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 26 กันยายน 2559 วงเงินงบพัฒนาจังหวัด
ท่ีถูก พ.ร.บ. ตัดโอนงบประมาณประจําป  พ.ศ.2559 จํานวน 304,214,500 บาท มีเบิกจายแลว
244,423,903 บาท คิดเปนรอยละ 80.35

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ จํานวน 358.691 ลานบาท ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 26 กันยายน
2559 จํานวน 274.156 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 76.43 ซึ่งหากไมเรงเบิกจายงบประมาณท่ีเหลือจะ
สงผลกระทบตองบประมาณท่ีจะไดรับจัดสรรในป 2560

ประธานในท่ีประชุม ใหสวนราชการจัดทําแผนการใชงบประมาณ เพ่ือใหรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม ท่ีกํากับดูแลสวนราชการนั้น ๆ ไดใชติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
ตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตุลาคม 2559
ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี มหายศนันท) การคาดหมายลักษณะ

อากาศประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คาดวาในชวงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม มรสุมตะวัน ตกเฉียงใตยังคง
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ตลอดท้ังชวง  ประกอบกับรองมรสุมหรือ รองความ
กดอากาศต่ําพาดผานบริเวณภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ทําใหมีฝนตกอยาง ตอเนื่อง
กับมีฝนตกหนักไดในบางพ้ืนท่ี และตั้งแตกลางเดือนตุลาคม เปนชวงเปลี่ยนจากฤดู ฝนไปเปนฤดูหนาว ซึ่งจะมี
ลักษณะอากาศท่ีแปรปรวน โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย จะเริ่มเปลี่ยนไปเปนลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัด ปกคลุมอาวไทยและภาคใต  ประกอบกับบริเวณความ กดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะๆ ลักษณะ
ดังกลาวจะทําใหประเทศไทยตอน บน มีปริมาณและการกระจายของฝนลดลงตามลําดับ กับมีอากาศเย็นและ
หมอกบางในตอนเชา และสําหรับ บริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวเย็นท่ัว ไป สวนมากทาง
ดานตอนบนของพ้ืนท่ีจังหวัด

สําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม มีฝนและฝนฟาคะนองกระจาย รอยละ ๔๐-๖๐
ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักไดในบางแหง สวนมากในชวง ครึ่งแรกของเดือนตุลาคม  สําหรับครึ่งหลังของเดือน
ปริมาณและการกระจายของฝนลดลงตามลําดับ คาดวาปริมาณน้ําฝนรวมจะใกลเคียงหรือสูงกวาคาปกติ
เล็กนอย (ประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ มิลลิเมตร)พายุหมุนเขตรอน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนรอน และพายุไตฝุน)
คาดวาจะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวเขาสูประเทศ ไทย  โดยมีแนวโนมท่ีจะเคลื่อนตัวผานเขามาทางดาน
ภาคตะวนัออก ภาคกลางตอนลาง และภาคใต ในชวง เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม อีกจํานวน ๑-๒ ลูก
มติท่ีประชุม รับทราบ
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4.5รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเจนศักดิ์ ลิมปติ)สถานการณน้ํา

ในลําน้ําปง ปริมาณน้ําทาของลําน้ําปงลดลงเนื่องจากปริมาณฝนท่ีนอยลงบริเวณตนน้ํา และชวงทายน้ําไหล
ลงเข่ือนภูมิพล 26.780 ลาน ลบ.ม. สถานการณน้ําปกติ เข่ือนแมงัดสมบูรณชล 130.78 ลาน (49.35%)
เข่ือนแมกวงอุดมธารา 85.28 ลาน (32.43%) ปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือนแมงัด 0.990 ลาน / เข่ือนแมกวง
น้ําเขา 0.767 ลาน แนวโนมปริมาณน้ําในลําน้ําปงลดลงเล็กนอยจากตนน้ํา ดานทายน้ํามีปริมาณน้ําไหล
ลงเข่ือนภูมิพลคงตัว มีฝนตกทางตอนใตของจังหวัดเชียงใหมอยางตอเนื่อง แนวโนมปริมาณฝนเริ่มลดลงอยาง
ตอเนื่องอาจมีหมอกลงในตอนเชาบางพ้ืนท่ี ประตูระบายน้ําปง วันนี้ระดับ +300.743 ม.รทก. ระบายน้ํา
20.260 m3/s เพ่ือทําการระบายน้ําเพ่ือรองรับสถานการณน้ําจากลําน้ําปงตอนบน

สถานการณแหลงน้ําชลประทาน อําเภอท่ีมีน้ําชลประทานมากกวา 50% มี 13
อําเภอ คือ อําเภอแมอาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พราว แมออน สะเมิง เมืองเชียงใหม
แมแจม กัลยานิวัฒนา สันปาตอง อมกอย คลองสงน้ําแมแตงมีปริมาณน้ําเพ่ิมมากข้ึน 8.165 cms
(705,456 ลบ.ม./วัน) ปลอยผานฝาย 1,495,324 ลบ.ม./วัน แนวโนม ปริมาณน้ําในลําน้ําปงลดลง
เล็กนอยจากตนน้ํา ดานทายน้ําเริ่มมีปริมาณน้ําสะสมมากข้ึน ทําใหมีน้ําไหลลงดานทายน้ํามากข้ึน แนวโนม
ปริมาณฝนเริ่มลดลงอยางตอเนื่องอาจมีหมอกลงในตอนเชาบางพ้ืนท่ี
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร ลิ่ม

เจริญ) รายงานสถานการณภัยและการใหความชวยเหลือ การเกิดสาธารณภัย เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2559
ลําน้ําแมแจมเพ่ิมระดับอยางตอเนื่อง ลนตลิ่งทวมพ้ืนท่ีในอําเภอแมแจม จํานวน 3 ตําบล 23 หมูบาน และ
เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2559 น้ําปาจากลําน้ําแมกลาง ลนตลิ่งเขาทวมบานหมูท่ี 11 ตําบลบานหลวง อําเภอ
จอมทอง และฝนตกหนัก น้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร ในพ้ืนท่ีบานแมกุงนอย หมท่ี 8 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปา
ตอง ระดับน้ําแมตื่น ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย เพ่ิมสูงข้ึนทวมพ้ืนท่ีริมตลิ่ง ลําน้ําแมหาด ลําน้ําแมเจียงหาย
เพ่ิมสูงข้ึนทวมสะพานบานกองวะ หมูท่ี 7 ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา น้ําทวมขังบานสันตนมวงใต หมูท่ี 9
ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด และเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2559 น้ําปาไหลหลากเขาทวมพ้ืนท่ี หมูท่ี 4 ,5
ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง น้ําจากลําน้ําแมออน ลนเขาทวมพ้ืนท่ีบานหมูท่ี 4,5,6 ตําบลออนกลาง อําเภอ
แมออน คอสะพานชํารุด 1 แหง น้ําปาไหลหลากเขาทวมพ้ืนท่ี หมูท่ี 4 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง ถนนถูกตัด
ขาด 1 แหง สะพานเสียหาย 2 แหง และฝนตกหนักทวมพ้ืนท่ี ความสูงประมาณ 20 ซม. บริเวณบานหมูท่ี 3
ตําบลรองวัวแดง อําเภอสันกําแพง

สถานการณอุทกภัยและการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย,น้ําปาไหลหลาก) ป 2559 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือ (อุทกภัย) จํานวน 11
อําเภอ (แมวาง ฮอด เชียงดาว อมกอย แมแจม ดอยสะเก็ด จอมทอง ดอยเตา เวียงแหง สันกําแพง และแม
อาย) 39 ตําบล 260 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 24,639 ครัวเรือน 77,335 คน (เกิดภัยครั้งแรก
วันท่ี 30 มิ.ย.59 สิ้นสุดการใหความชวยเหลือวันท่ี 29 ก.ย.59) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
(น้ําปา ไหลหลาก) จํานวน 8 อําเภอ (แมวาง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา สะเมิง แมริม แมแตง เชียงดาว และ
แมออน) จํานวน 20 ตําบล 87 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 4,323 ครัวเรือน 14,902 คน

การใหความชวยเหลือ (อุทกภัย) (1) จังหวัดเชียงใหมใชจายเงินทดรองราชการฯ
เชิงปองกันยับยั้ง (๑๐ ลานบาท) สําหรับกรณีอุทกภัย เปนคาจัดหาวัสดุ (กระสอบทราย) จํานวน 2,062,125
บาท 305,500 ใบ  และมอบถุงยังชีพ จํานวน 4,000 ถุง (2) มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรม
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ราชูปถัมภฯ มอบสิ่งของพระราชทานในพ้ืนท่ี อําเภอแมเจม จํานวน 1,000 ชุด  อําเภอฮอด จํานวน 500 ชุด
อําเภอแมออนและอําเภอแมแตง อําเภอละ 1,000 ชุด
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 3
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง)

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง แผนปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 3 หนวยปฏิบัติการฝนหลวงประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 หนวยฯ จ.เชียงใหม (ตั้งแต 1 มี.ค. 59) รับผิดชอบพ้ืนท่ีการเกษตรจังหวัด
แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน พ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือนภูมิพล แมกวงอุดมธารา
แมงัดสมบูรณชล ก่ิวลม ก่ิวคอหมา (8 จังหวัด 5 เข่ือน) หนวยฯ จ.ตาก ฐานฯ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 -
31 พฤษภาคม 2559 หนวยฯ ตั้งแต 1 มิถุนายน 2559 รับผิดชอบพ้ืนท่ีการเกษตรจังหวัดตาก สุโขทัย
กําแพงเพชร พ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือนภูมิพล (3 จังหวัด 1 เข่ือน) หนวยฯ จังหวัดพิษณุโลก หนวยฯ วันท่ี 1
มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2559 และตั้งแต 16 มิถุนายน 2559 ฐานะฯ ตั้งแต 1-15 มิถุนายน 2559
รับผิดชอบพ้ืนท่ีการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร ตาก พ้ืนท่ีลุมรับ
น้ําเข่ือน: สิริกิติ์ แควนอยบํารุงแดน (7 จังหวัด 2 เข่ือน)

แผนตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เดือนกันยายน – ตุลาคม ป 2559 (1) หนวย
ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม มีเครื่องบินชนิด CASA จํานวน 2 ลํา เครื่องบินชนิด AU (กองทัพอากาศ)
จํานวน 2 ลํา ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุน และเครื่องบิน ฮ. สําหรับภารกิจสํารวจ ภารกิจภัยพิบัติฉุกเฉิน
(กรณีไมติดภารกิจอ่ืน) (2) หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก มีเครื่องบินชนิด CASA จํานวน 1 ลํา
เครื่องบินชนิด CARAVAN จํานวน 1 ลํา ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุน และเครื่องบินชนิด Super King Air
จํานวน 1 ลํา ในภารกิจปฏิบัติการเมฆเย็น (3) หนวยปฏิบัติการฝนหลวงังหวัดตาก มีเครื่องบินชนิด CASA
จํานวน 2 ลํา ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุน (4) ฐานเติมสารฯ จังหวัดแพร ปดตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2559
เนื่องจากสถานการณน้ําในเข่ือนสิริกิติ์อยูในเกณฑดีแลว โดยใหท้ัง 3 หนวยฯ เนนทําฝนในลุมน้ําปงของ
เข่ือนภูมิพล ลุมน้ําวัง อางเก็บน้ําแมจางและอางเก็บน้ําแมขาม เนื่องจากมีนโยบายเติมน้ําเข่ือนเปนภารกิจหลัก
ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 เปนตนมา และภารกิจรองจะชวยเหลือพ้ืนท่ีรองขอฝน หากสภาพอากาศ
ในพ้ืนท่ีเหมาะสม โดยมีพ้ืนท่ีขอฝนท่ี อําเภอแมพริก เถิน จังหวัดลําปาง และ อําเภอสามเงา บานตาก
จังหวัดตาก

ผลปฏิบัติการ วันท่ี 1 - 22 กันยายน 2559 วันปฏิบัติการ จํานวน15 วัน
บินปฏิบัติการ จํานวน 88 เท่ียวบิน ชั่วโมงบินรวม 128:20 ชั่วโมงใชสารฝนหลวง (ตัน/นัด) จํานวน
80.52/11 ตัน ผลปฏิบัติการ วันท่ี 1 พฤษภาคม - 22 กันยายน 2559 (แผนการปองกันและแกไขภัยแลง
ระยะท่ี 3) วันปฏิบัติการ จํานวน 98 วัน บินปฏิบัติการ จํานวน 664 เท่ียวบิน  ชั่วโมงบินรวม 1,054:55
ชั่วโมง ใชสารฝนหลวง (ตัน/นัด) จํานวน 688.72 ตัน / 276 นัด

พ้ืนท่ีปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือแผนท่ีตําแหนงปฏิบัติการของเดือน
กันยายน 2559 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2559 อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลการ
ปฏิบัติการ วันท่ี 1-22 กันยายน 2559 มีฝนตกเล็กนอย-ปานกลางบริเวณพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม ไดแก
อําเภออมกอย อําเภอแมแจม อําเภอสะเมิง อําเภอแมวาง อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเตา อําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอพราว อําเภอแมแตง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดลําพูน ไดแก อําเภอลี้ อําเภอบานโฮง
และอําเภอปาซาง จงัหวัดลําปาง ไดแก อําเภอแมพริก อําเภอเถิน อําเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปาง อําเภอ
แมเมาะ จังหวัดตาก ไดแก อําเภอสามเงา อําเภอเมืองตาก และอําเภอบานตาก จงัหวัดเพชรบูรณ ไดแก อําเภอ
บึงสามพัน อําเภอหนองไผ และอําเภอวิเชียรบุรี พ้ืนท่ีลุมรับน้ํา เข่ือนภูมิพล เข่ือนแมงัดสมบูรณชล เข่ือนแมกวง
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อุดมธารา เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ โดยมีน้ําเก็บกักและน้ําไหลลงอางสะสม ตั้งแตป 2557 – 2559 ปจจุบัน
เข่ือนภูมิพลมีปริมาตรเก็บกัก 42% เข่ือนสิริกิติ์มีปริมาตรเก็บกัก 73% เข่ือนแควนอยบํารุงแดนมีปริมาตรเก็บ
กัก 70% และเข่ือนปาสักชลสิทธิ์มีปริมาตรเก็บกัก 68%
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต) สถานการณสินคาเกษตรจังหวัด

เชียงใหม ประจําเดือนกันยายน 2559 ขาว ภาวะการคาคลองตัว สถานการณการผลิตป 2559/2560
จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีปลูกขาว รวม 431,910 ไร คาดการณผลผลิตท่ีจะไดรับ 269,312 ตัน
การเก็บเก่ียว ขณะนี้เกษตรกรพ้ืนท่ีอําเภอแมวาง เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตขาวเปลือกเหนียวสันปาตอง ราคาท่ี
เกษตรขายได (ราคา ณ วันท่ี 26 กันยายน 2559) ขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (ความชื้น 25-30%)
ราคา 9,300- 9,500 บาทตอตัน ซึ่งการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการซื้อขายผลผลิตขาวนา
แปลงใหญ ปการผลิต 2559/2560 โดยมีกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดขาวนาแปลงใหญจังหวัดเชียงใหม
ปการผลิต 2559/2560 ตามแผนบริหารจัดการดานการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
มีการลงนามของกลุมเกษตรกรฯ จํานวน 6 อําเภอ และผูประกอบการคาขาว จํานวน 5 ราย พ้ืนท่ีปลูกขาว
14,547 ไร เกษตรกร 1,435 ราย ประมาณการผลผลิต 10,630 ตัน ราคาซื้อขายขาวเปลือกเหนียว
ราคานําตลาด 200 – 400 บาท/ตัน  ขาวเปลือกหอมมะลิ ราคานําตลาด 1,300 บาท/ตัน ขาวโพดเลี้ยง
สัตว ภาวะการคาทรงตัว สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 26 กันยายน 2559) ป 2559/2560 จังหวัด
เชียงใหม มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 179,923 ไร ผลผลิต 120,009 ตัน ปริมาณผลผลิตลดลงจากปท่ีผานมา
รอยละ 0.35 โดยเกษตรกรในพ้ืนท่ีจะเริ่มมีการเก็บเก่ียว ตั้งแตปลายเดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป ราคาท่ี
เกษตรขายได ขาวโพดเมล็ด ความชื้นไมเกิน 30 % (ราคา ณ วันท่ี 26 กันยายน 2559) ราคา 4.90- 5.80
บาท/กิโลกรัม มันสําปะหลัง ภาวะการคาทรงตัว สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 26 กันยายน 2559)
ป 2559/2560 จังหวัดมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง 2,460 ไร เพ่ิมข้ึนจากป 2558/2559 คิดเปน
รอยละ 5.8 คาดการณผลผลิตออกสูตลาด ประมาณ 8,152 .40 ตัน ชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาด คือเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2559 ราคาท่ีเกษตรขายได  หัวมันสดคละ (ราคา ณ วันท่ี 26 กันยายน 2559)
ราคา 1.08-1.15 บาท/กิโลกรัม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.9 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางกุลวดี สวัสดี) สถานการณโรค

ไขเลือดออก โรคซิกา จังหวัดเชียงใหม สถานการณไขเลือดออก (1 มกราคม - 26 สิงหาคม 2559 ) ผูปวย
ท้ังหมด 3971 ราย ผูปวยเดือน ก.ย. 59 จํานวน 660 ราย ลดลงจากเดือน ส.ค. จํานวน 1636 ราย เปน คนไทย
จํานวน 3662 ราย อัตราปวย 218.86 ตอแสนประชากร ตางชาติ จํานวน 309 ราย ผูปวยเสียชีวิต จํานวน 2
ราย อัตราปวย 5 อันดับสูงสุด ไดแก 1) อําเภอแมแตง จํานวน 450 ราย อัตราปวย 560.76 ตอแสนประชากร
2) อําเภอแมวาง จํานวน 141 ราย อัตราปวย 451.45 ตอแสนประชากร 3) อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน
291 ราย อัตราปวย 436.42 ตอแสนประชากร 4) อําเภอเมือง จํานวน 973 ราย อัตราปวย 340.25
ตอแสนประชากร และ 5) อําเภอสันกําแพง จํานวน 253 ราย อัตราปวย 330.96 ตอแสนประชากร

สรุปสถานการณโรคซิกา ( มิถุนายน - กันยายน 2559 ) พบผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัส
โรคซิกา รวม ๑๓ ราย และผูติดเชื้อไมแสดงอาการ ๒ ราย ใน ๓อําเภอสันทราย เมือง และเชียงดาว โดย
รายลาสุดเปนผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัสซิกา ๑ ราย  อําเภอเชียงดาว อําเภอท่ีพบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัส ซิกา
และมีหมูบานสีแดงท่ีพบผูปวยไขเลือดออก ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมโรค 28 วัน  ดังนี้ 1) ประชุม
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war room และเปดศูนย EOC ท้ังระดับอําเภอและตําบล 2) สํารวจทําลายแหลงเพาะพันธยุง  ในพ้ืนท่ีควบคุม
โรคซิกา (เขตรัศมี ๑๐๐ เมตรรอบบานผูปวย) ท่ีดําเนินการอยู ๑๓ แหง  ไมพบลูกน้ํายุง จํานวน 6 แหง
ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีเริ่มดําเนินการทุกแหงพบลูกน้ํายุงลดลง 3) พนสารเคมีทําลายยุงตัวแกในพ้ืนทีรัศมี
100 เมตร รอบบานผูปวย ตามแผน 4) รณรงค Big Cleaning Day (9-11 กันยายน 2559 )ทุกอําเภอ
5) ทําประชาคม 6) รณรงคประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนทุกวนั

มาตรการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและไขเลือดออก คือ 1) เก็บปสสาวะ ผูสัมผัส
ใกลชิดตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา 2) เก็บปสสาวะ หญิงตั้งครรภ ในหมูบาน/ตําบล ท่ีพบผูปวย ตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา
3) คนหาผูที่มีอาการสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา ในโรงพยาบาลของรัฐ รพ.สต. และรพ.เอกชนทุกแหง และ
4) คนหาผูมีอาการไขในชุมชน (ในหมูบานสีแดงท่ีพบไขเลือดออก)
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.10 รายงานผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกันยายน
2559

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) ขอมูลเรื่องรองเรียนของ
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมชวงเดือน สิงหาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 จํานวน 3,423 เรื่อง
แบงออกเปน 7 ประเภท สามารถยุติแลว จํานวน 3,206 เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 217 เรื่อง
ขอมูลชวงเดือนตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 มีเรื่องรองเรียนจํานวน 1,211 เรื่อง สามารถยุติแลว
จํานวน 891 เรื่อง และกําลังดําเนินการ จํานวน 320 เรื่อง  สําหรับเดือนกันยายน 2559 มีเรื่องรองเรียน
จํานวน 40 เรื่อง ยุติแลว จํานวน 22 เรื่อง และกําลังดําเนินการ จํานวน 38 เรื่อง โดยเรื่องรองเรียนใน
หวงเดือนดังกลาวสวนใหญยังอยูในระยะเวลาการพิจารณาดําเนินการของหนวยงาน

สถิติจํานวนผูมาใชบริการศูนยบริการรวมของศูนยดํารงธรรมจังหวังเชียงใหม
ประจําเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 4,740 ราย แยกเปน ติดตอชําระคาไฟฟา จํานวน 1,687 ราย
ชําระคาน้ําประปา จํานวน 2,281 ราย ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต จํานวน 534 ราย รับแจงความ/
ใหคําปรึกษาดานคดีความ จํานวน 58 ราย และขอมูลขาวสารท่ัวไป จํานวน 180 ราย

ประธานในท่ีประชุม ขอใหสวนราชการที่มีเรื่องรองเรียนรองทุกขเรงดําเนินการ
ใหแลวเสร็จโดยดวน และขอขอบคุณอําเภอท่ีใหความรวมมือในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีระดับอําเภอ
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 การเตรียมการรับเสด็จ
ประธานท่ีประชุม แจงกําหนดการ ดังนี้
ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระบรม-

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค มาพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เขตภาคเหนือ  ประจําปการศึกษา 2557-2558 ณ หอประชุม
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ตําบลสะลวง  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ในระหวางวันท่ี
27 - 30 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. และเวลา 15.00 น.

จังหวัดเชียงใหมจะไดมีหนังสือเรียนเชิญทุกสวนราชการเฝาฯ รับ-สงเสด็จฯ ในวันท่ี
27 ตุลาคม 2559 และวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 การแตงกาย เครื่องแบบ
ปกติขาว สวมหมวก
มติท่ีประชุม รับทราบ
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5.2 การจัดงานพิธีประจําเดือน ตุลาคม 2559
ประธานท่ีประชุม แจงกําหนดการ ดังนี้
5.2.1 วันเสารท่ี 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ขอเชิญรวมประกอบพิธี

วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2559 ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว

5.2.2 วันอาทิตยท่ี 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ขอเชิญรวมประกอบ
พิธีวันปยมหาราช ประจําป พ.ศ. 2559 ณ บริเวณลานหนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้ สวนราชการสามารถ
วางพวงมาลาไดตั้งแตเวลา 06.30 น. การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว
มติท่ีประชุม รับทราบ

5.3 รายงานผลความคืบหนาโครงการศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2559
รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม (ทหาร) (พล.ต.กรีพล  อุทิตสาร) การบริหารจัดการ

พลิกพ้ืนฝนปาตนน้ํา (เขาหัวโลน)ระยะเริ่มตน  ป 2556 โครงสรางศรีลานนา (16 ธ.ค. 2556) โดยมีพันธกิจ
4 ประการ คือ (1) ปองกันและปราบปราม (2) งานมวลชน (3) ปลูกจิตสํานึก และ(4) สงเสริมสรางอาชีพ

การประชุมท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา โดยรองปลัด เสรี  โสภณดิเรกรัตน อาศัย
เครื่องมือแผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกท่ีดินของรัฐและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  โดย กอ.รมน ราชอาณาจักร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คําสั่งท่ี 64/2557 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2557 ใหปราบปรามการกระทําผิดอยางจริงจัง เนนนายทุน
คําสั่งท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 ยกเวนผูไรราย/มีรายไดนอยและผูไรทํากินกอนคําสั่งนี้
ผลบังคับใช และไมใหบุกรุกใหม  เพ่ิมเติม  อยางเข็มงวด และเด็ดขาด

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 รับทราบแนวทางการจัดการปาตน
น้ําเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน (เขาหัวโลน) ท้ัง 7 ยุทธศาสตร ประกอบกับมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559
รับทราบรายงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร ในการบริหารจัดการพลิกพื้นผืนปาตนน้ํา (เขาหัวโลน)
โดยมีวิธีดําเนินการ คือ กําหนดเปาหมายโดยแบงเปนระยะตางๆ  ในเปาหมายเรงดวน 15 แหง เปาหมายใน
การแกไขปญหา 17,500 ไร ซึ่งเปาหมายโดยรวมท้ังหมด 64,000 ไร ยกตัวอยางพ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ีขุนปง
(สงเสริม) โหลงขอด (สงเสริม) แมจร (แกไข+สงเสริม) ใน 15 เปาหมายผลการดําเนินงาน เชียงดาว 6 แหง
พราว 9 แหง พ้ืนท่ีตนแบบ หวยกันใจ-แมทรายขาว มีความกาวหนา โดยสํารวจเก็บขอมูลการใชประโยชน
พ้ืนท่ีแลว จํานวน 15 หมูบาน ประชาสัมพันธสรางความเขาใจแลว จํานวน 15 หมูบาน ดําเนินการเจรจาแลว
จํานวน 6 หมูบาน ไดแก แมจร แมคะนินน้ําฮาก กอตปาบง หวยกันใจ – แมทรายขาว สามลี้ และแมแวนนอย
และเปาหมาย พ้ืนฟู/ปลูกปาแลวบางสวน ประสานหนวยงานและดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
มติท่ีประชุม รับทราบ

5.4 โครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ) โครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง สวนทองถิ่น พบปะประชาชน เดือนกันยายน ๒๕๕๙
จังหวัดเชียงใหมไดออกใหบริการ  เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ
โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดมอบหมายให นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนประธานในพิธีฯ มีหนวยงานเขารวมกิจกรรม 54 หนวยงาน ผูรับบริการประมาณ 1,500 คน
มติท่ีประชุม รับทราบ
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5.5 โครงสรางหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดเชียงใหม
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) โครงสรางหนวยงานในสังกัด

กระทรวงพาณิชย จังหวัดเชียงใหม (1) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย)
คงเดิม ชื่อตําแหนงตามโครงสรางใหม คือ พาณิชยจังหวัดเชียงใหมและผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและ
แผนงาน (2) สํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงใหม (กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย) ชื่อตําแหนงตาม
โครงสรางใหม คือ ผูอํานวยการกํากับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการคา (3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
เชียงใหม (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) รวมกับสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 (เชียงใหม)
(กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย) ชื่อตําแหนงตามโครงสรางใหม คือ ผูอํานวยการกลุมบริการ
ทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการคา (4) สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย) ชื่อตําแหนงตามโครงสรางใหม คือ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการคาและการตลาด (5) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1
เชียงใหม (กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย) ชื่อตําแหนงตามโครงสรางใหม คือ หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 1 เชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

5.6 สรุปผลการดําเนินงาน Unseen Lanna 2016
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายโชคชัย แกวปอง) เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559

นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการเชียงใหม เปนประธานแถลงขาวจัดงาน Unseen Lanna 2016 พรอม
กับนายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม และนางวิภาวัลย วรวุฒิพงค ประธานหอการคาจังหวัด
เชียงใหม ท่ีหองเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมืองเชียงใหม ภาคใตแนวคิดอัศจรรยแดนดิน ถ่ินลานนา
ภูมิปญญาล้ําคา สินคาไทย ซึ่งเปนการนําเสนอสุดยอด otop ลานนาของจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดระหวาง
14-18 กันยายน 2559 ท่ีศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
อําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งเปนการตอบสนองและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนา otop และ SMEs
ใหสินคามีคุณภาพพรอมกับเอกลักษณของสินคา ใหมีมูลคาเพ่ิม ท่ีพรอมเปดชองทางการจําหนายบนสายการ
บินท่ัวโลก แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกท้ังยังเปนการ
ประชาสัมพันธชื่อเสียงและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม รวมถึงผลิตภัณฑผาอัตลักษณเดน 8 จังหวัด
กาดม่ัว กาดวัฒนธรรม เชียงใหมเมืองกาแฟ สินคาฮาลาล การแสดงคอนเสิรตของศิลปนมีชื่อเสียง
นอกจากนี้ในงานยังมีการจับคูธุรกิจ การเจรจาซื้อขายและเพ่ิมคําสั่งซื้อ สรางและขยายชองทางการคา
การผลิตและพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหตรงใจผูบริโภค ตลอดท้ังเชื่อมโยงสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนไปพรอมกัน
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 10/2559
วันศุกร ท่ี 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  ชุดพ้ืนเมือง



๓๓

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
-ไมมี-

เลิกประชุม  เวลา 12.15 น.

สุภาพร  วงศชมภู บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุภาพร  วงศชมภู)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

เจิดศักดิ์  เปลี่ยนแปลงศรี ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายเจิดศักดิ์  เปลี่ยนแปลงศรี)

ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ



๓๔

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม

2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียน  เพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รายงานภาวะการคลัง

1.1 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559
จํานวน 12,800.90 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,007.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.54

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) สัดสวน (รอยละ)

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 10,384.84 81.13
สวนราชการอ่ืน 1,500.71 11.72
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 837.62 6.82
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 28.96 0.23
ดานศุลกากร 12.77 0.10

รวม 12,800.90 100.00

๓๔

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม

2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียน  เพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รายงานภาวะการคลัง

1.1 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559
จํานวน 12,800.90 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,007.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.54

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) สัดสวน (รอยละ)

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 10,384.84 81.13
สวนราชการอ่ืน 1,500.71 11.72
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 837.62 6.82
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 28.96 0.23
ดานศุลกากร 12.77 0.10

รวม 12,800.90 100.00

๓๔

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม

2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียน  เพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รายงานภาวะการคลัง

1.1 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559
จํานวน 12,800.90 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,007.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.54

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) สัดสวน (รอยละ)

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 10,384.84 81.13
สวนราชการอ่ืน 1,500.71 11.72
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 837.62 6.82
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 28.96 0.23
ดานศุลกากร 12.77 0.10

รวม 12,800.90 100.00



๓๕

ผลการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ 2559
- สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 10,384.84 ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ

2558 = 9,576.12 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 8.45
- สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1,500.71 ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ

2558 = 1,398.13 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 7.34
- สวนราชการอ่ืน มีรายไดจัดเก็บ 873.62 ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ 2558 =

775.26 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 12.69
- ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 28.96 ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ 2558 =

27.01 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 7.21
- ดานศุลกากร ทาอากาศยานเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 12.77 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ี

แลว (ปงบประมาณ 2558 = 17.16 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -25.58

2. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.1 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม

2558 ถึง 30 กันยายน 2559
(ลานบาท)

งบรายจาย งบประมาณท่ี
ไดรับ

เบิกจาย เบิกจาย
รอยละ

เปาหมาย
ไตรมาสท่ี
4รอยละ

ต่ํากวา
เปาหมาย
รอยละ

งบประมาณ
คงเหลือ

ลําดับ
ประเทศ

ภาพรวม 37,718.78 35,497.33 94.11 96 -1.89 2,221.45 15

ประจํา 26,715.93 26,299.61 98.44 416.32

ลงทุน 11,002.86 9,197.72 83.59 87 -3.41 1,805.14 15

เงินกันไวเบิก
เหลื่อมป 3,877.75 3,297.56 85.04 580.19

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม เรียงลําดับผลการเบิกจายจังหวัดท่ีไดรับ
งบประมาณ 20,000 ลานบาทข้ึนไป

ลําดับท่ี จังหวัด งบประมาณ (ลานบาท) เบิกจายรอยละ
1 นครศรีธรรมราช 25,569.65 94.55
2 เชียงใหม 37,718.78 94.11
3 ชลบุรี 21,973.66 92.19
4 อุบลราชธานี 23,367.44 91.84
5 ขอนแกน 30,077.42 90.52
6 สงขลา 31,991.32 90.34
7 นครราชสีมา 37,317.56 89.63



๓๖

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน เรียงลําดับผลการเบกิจายจังหวดัท่ีไดรับงบประมาณ
10,000 ลานบาทข้ึนไป

ลําดับท่ี จังหวัด งบประมาณ (ลานบาท) เบิกจายรอยละ
1 ชลบุรี 10,095.01 84.97
2 เชียงใหม 11,002.86 83.59
3 สงขลา 11,515.34 80.04
4 นครราชสีมา 12,504.25 74.58

หากเปรียบเทียบผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ 2559 ในปงบประมาณ พ.ศ.
2559จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายจายภาพรวมจํานวน
3,362.47 ลานบาทคิดเปนรอยละ 9.79 และผลการเบิกจายของปงบประมาณ 2559 ต่ํากวาเปาหมายรอย
ละ 1.89

รายจายลงทุนจังหวัดเชียงใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับงบลงทุนสูงกวา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวน 2,912.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36 และผลการเบิกจายของปงบประมาณ
2559 ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 3.41

34,356.31
37,718.78

32,533.36
35,497.33

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

2558 2559
งบประมาณ เบิกจาย

ลานบาท

ปงบประมาณ

ได้รับ งปม. สงูกวา่ปี 58 = 3,362.47 (9.79%)

( 94.69% ) ( 94.11% )

เปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม

2558 2559



๓๗

สําหรับผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
รายหนวยงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากมากไปนอย มีดังนี้

8,090.20

11,002.86

6,673.02

9,197.72

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

2558 2559
งบประมาณ เบิกจาย

ลานบาท ได้รับ งปม. สงูกวา่ปี 58 = 2,912.66 (36%)

( 82.48% )

( 83.59% )

เปรียบเทียบงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม

2558 2559
ปงบประมาณ



หน�วย:ล�านบาท

ลําดับ ชื่อหน�วยงาน  งบประมาณ

ที่ได�รับ

 PO ทั้งสิ้น  เบิกจ�าย

ทั้งสิ้น

ร�อยละ

เบิกจ�าย

 งบประมาณ

คงเหลือ

          รวมทั้งสิ้น 144 หน�วยงาน    11,002.90   1,122.91   9,197.72  83.59     1,805.17

ส�วนราชการ จํานวน 141 ส�วนราชการ    10,591.61   1,122.91   8,793.92  83.03     1,797.70

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 306.72 0.00 306.72 100 0.00

2 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม� 147.37 0.00 147.37 100 0.00

3 ศูนย7ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 72.70 0.00 72.70 100 0.00

4 สํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคที่ 1 16.64 0.00 16.64 100 0.00

5 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 6.30 0.00 6.30 100 0.00

6 ศูนย7วิทยาศาสตร7การแพทย7เชียงใหม� 5.36 0.00 5.36 100 0.00

7 สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม� 1 4.67 0.00 4.67 100 0.00

8 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม� 4.09 0.00 4.09 100 0.00

ผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค7การมหาชน จังหวัดเชียงใหม�

ข�อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(เรียงตามผลการเบิกจ�ายจากมากไปน�อย)

เบิกจ�ายเปCนไปตามเปDาหมาย 96 หน�วยงาน (66.67%)  ตํ่ากว�าเปDาหมาย 13 หน�วยงาน (9.03%)  ไม�เปCนไปตามเปDาหมาย 35 หน�วยงาน (24.30%)

         เป้าหมายไตรมาสที� 4  ร้อยละ 87 >>              เบิกจ่าย ร้อยละ 87                ร้อยละ 78.33-86.99                  ตํ�ากว่าร้อยละ 78.33

8 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม� 4.09 0.00 4.09 100 0.00

9 สํานกงานสรรพากรภาค 8 3.37 0.00 3.37 100 0.00

10 สํานักงานปศุสัตว7จังหวัดเชียงใหม� 3.34 0.00 3.34 100 0.00

11 สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร�เขต 3 3.20 0.00 3.20 100 0.00

12 สํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคที่  1 3.05 0.00 3.05 100 0.00

13 สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม� 2 2.87 0.00 2.87 100 0.00

14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2.54 0.00 2.54 100 0.00

15 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร7 2.51 0.00 2.51 100 0.00

16 สถานสงเคราะห7เด็กบ�านเวียงพิงค7 2.45 0.00 2.45 100 0.00

17 ศูนย7พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม� 2.11 0.00 2.11 100 0.00

18 กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝIกพิเศษ กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน

1.90 0.00 1.90 100 0.00

19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 1.84 0.00 1.84 100 0.00

20 สถานสงเคราะห7เด็กชายบ�านเชียงใหม� 1.83 0.00 1.83 100 0.00

21 กลุ�มความร�วมมือทันตสาธารณสุขระหว�างประเทศ 1.78 0.00 1.78 100 0.00

22 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 1.41 0.00 1.41 100 0.00

23 ศูนย7ถ�ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ7ที่ 9 1.36 0.00 1.36 100 0.00

24 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม� 1.35 0.00 1.35 100 0.00

         เป้าหมายไตรมาสที� 4  ร้อยละ 87 >>              เบิกจ่าย ร้อยละ 87                ร้อยละ 78.33-86.99                  ตํ�ากว่าร้อยละ 78.33

24 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม� 1.35 0.00 1.35 100 0.00

         เป้าหมายไตรมาสที� 4  ร้อยละ 87 >>              เบิกจ่าย ร้อยละ 87                ร้อยละ 78.33-86.99                  ตํ�ากว่าร้อยละ 78.33
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25 ศูนย7ฟNOนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 1.10 0.00 1.10 100 0.00

26 สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม� 0.91 0.00 0.91 100 0.00

27 ศูนย7วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 0.91 0.00 0.91 100 0.00

28 สํานักงานสหกรณ7จังหวัดเชียงใหม� 0.91 0.00 0.91 100 0.00

29 ศูนย7พัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้าที่ 7 0.89 0.00 0.89 100 0.00

30 ศูนย7ฝIกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7   0.89 0.00 0.89 100 0.00

31 โรงพยาบาลสวนปรุง 0.86 0.00 0.86 100 0.00

32 ศูนย7ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�านอารักขาพืช 0.81 0.00 0.81 100 0.00

33 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม� 0.79 0.00 0.79 100 0.00

34 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย7 0.67 0.00 0.67 100 0.00

35 ศูนย7ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม�) 0.57 0.00 0.57 100 0.00

36 ศูนย7วิจัยและบํารุงพันธุ7สัตว7เชียงใหม� 0.56 0.00 0.56 100 0.00

37 ศูนย7วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงใหม� 0.48 0.00 0.48 100 0.00

38 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม� 0.44 0.00 0.44 100 0.00

39 สถานคุ�มครองคนไร�ที่พึ่งสันมหาพน 0.40 0.00 0.40 100 0.00

40 สํานักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 0.40 0.00 0.40 100 0.0040 สํานักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 0.40 0.00 0.40 100 0.00

41 สํานักงานเกษตรและสหกรณ7จังหวัดเชียงใหม� 0.39 0.00 0.39 100 0.00

42 สํานักงานขนส�งจังหวัดเชียงใหม� 0.38 0.00 0.38 100 0.00

43 ศูนย7ส�งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม� 0.35 0.00 0.35 100 0.00

44 สํานักส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 0.33 0.00 0.33 100 0.00

45 สํานักงานจัดหางานเชียงใหม� 0.23 0.00 0.23 100 0.00

46 สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม� 0.23 0.00 0.23 100 0.00

47 สํานักงานปDองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม� 0.18 0.00 0.18 100 0.00

48 ศูนย7ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 0.18 0.00 0.18 100 0.00

49 หน�วยบริหารจัดการประมงนํ้าจืดเข่ือนภูมิพล 0.15 0.00 0.15 100 0.00

50 สํานักงานส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ 0.13 0.00 0.13 100 0.00

51 สํานักงานอัยการภาค 5 0.13 0.00 0.13 100 0.00

52 ศูนย7พัฒนาฝQมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม� 0.13 0.00 0.13 100 0.00

53 สถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 0.11 0.00 0.11 100 0.00

54 ศูนย7ส�งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.11 0.00 0.11 100 0.00

55 สํานักงานพาณิชย7จังหวัดเชียงใหม� 0.10 0.00 0.10 100 0.00

56 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� 0.04 0.00 0.04 100 0.00

57 ด�านกักกันสัตว7เชียงใหม� 0.03 0.00 0.03 100 0.00

58 สํานักงานการค�าภายในจังหวัดเชียงใหม� 0.003 0.00 0.003 100 0.0058 สํานักงานการค�าภายในจังหวัดเชียงใหม� 0.003 0.00 0.003 100 0.00
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59 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 13.67 0.00 13.67 99.99 0.00

60 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม� 3.84 0.00 3.84 99.97 0.00

61 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเชียงใหม� 0.17 0.00 0.17 99.95 0.00

62 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ7เชียงใหม� 4.09 0.00 4.09 99.93 0.00

63 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม� 13.12 0.00 13.11 99.92 0.01

64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม� 3.97 0.00 3.97 99.86 0.01

65 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0.65 0.00 0.65 99.85 0.00

66 สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม� 1.15 0.00 1.15 99.83 0.00

67 ศูนย7เมล็ดพันธุ7ข�าวเชียงใหม� 1.27 0.00 1.27 99.78 0.00

68 วิทยาลัยสารพัดช�างเชียงใหม� 2.39 0.00 2.38 99.75 0.01

69 ศูนย7หม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

1.90 0.00 1.89 99.68 0.01

70 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 3.51 0.00 3.50 99.60 0.01

71 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 17.58 0.00 17.48 99.41 0.10

72 สํานักงานทางหลวงที่ 1 232.99 1.23 231.46 99.34 1.54

73 สํานักงานปศุสัตว7เขต 5 4.04 0.00 4.01 99.21 0.0373 สํานักงานปศุสัตว7เขต 5 4.04 0.00 4.01 99.21 0.03

74 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา 450.07 0.21 446.44 99.19 3.63

75 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม� 3.49 0.00 3.45 98.79 0.04

76 สํานักงานก�อสร�างชลประทานขนาดใหญ�ที่ 1 956.04 9.75 942.65 98.60 13.40

77 ศูนย7วิจัยข�าวเชียงใหม� 1.98 0.00 1.92 97.05 0.06

78 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 5 48.75 2.42 46.33 95.03 2.43

79 เรือนจํากลางเชียงใหม� 0.78 0.00 0.73 94.10 0.05

80 เรือนจําอําเภอฝาง 0.99 0.00 0.93 93.27 0.07

81 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม� 483.41 32.60 450.80 93.25 32.61

82 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม� 0.75 0.00 0.70 93.23 0.05

83 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 26.67 0.00 24.76 92.87 1.90

84 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม�) 801.40 58.24 743.07 92.72 58.33

85 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม� 46.12 3.38 42.74 92.67 3.38

86 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ7ที่ 16 220.19 15.94 203.92 92.61 16.27

87 สํานักงานปDองกันควบคุมโรคที่ 1 19.61 0.45 18.11 92.34 1.50

88 โรงพยาบาลนครพิงค7 335.37 25.97 309.23 92.20 26.14

89 กองบิน 41 7.16 0.60 6.56 91.64 0.60

90 สํานักงานชลประทานที่ 1 148.08 0.00 134.02 90.51 14.05

91 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ที่ 3 292.86 10.25 264.67 90.37 28.1991 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ที่ 3 292.86 10.25 264.67 90.37 28.19
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92 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม� (งบพัฒนาจังหวัด) 128.74 13.21 115.51 89.72 13.24

93 สํานักงานก�อสร�างชลประทานขนาดกลางที่ 1 649.86 66.73 581.50 89.48 68.36

94 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม� 49.58 6.39 43.19 87.10 6.39

95 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม� 1.75 0.00 1.50 85.68 0.25

96 มหาวิทยาลัยแม�โจ� 333.62 18.81 285.24 85.50 48.37

97 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 4 68.56 10.79 57.76 84.25 10.80

98 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห7เชียงใหม� 19.42 2.22 16.32 84.01 3.11

99 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 3 80.49 13.53 66.87 83.07 13.63

100 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม� 133.82 18.37 110.53 82.60 23.28

101 โรงเรียนราชประชานุเคราะห7 11.35 1.99 9.35 82.35 2.00

102 โครงการชลประทานเชียงใหม� 898.09 38.04 735.77 81.93 162.32

103 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ที่ 1 345.62 64.66 280.87 81.27 64.75

104 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 1 56.30 11.12 45.08 80.07 11.22

105 สํานักศิลปากรที่ 8 74.53 14.99 59.17 79.39 15.36

106 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เขต 6 53.07 7.19 41.81 78.78 11.26

107 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ที่ 2 354.16 23.47 271.64 76.70 82.51107 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ที่ 2 354.16 23.47 271.64 76.70 82.51

108 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 8.44 2.12 6.32 74.92 2.12

109 ศูนย7การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8   4.54 0.91 3.40 74.85 1.14

110 โรงเรียนศรีสังวาลย7เชียงใหม� 7.87 1.52 5.88 74.70 1.99

111 สํานักงานการท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม� 3.62 0.92 2.70 74.51 0.92

112 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 8.94 2.00 6.45 72.19 2.49

113 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 3.42 0.00 2.44 71.42 0.98

114 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 2 78.23 16.82 55.73 71.24 22.50

115 ตํารวจภูธรภาค 5 371.46 106.40 263.09 70.83 108.36

116 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม� 26.63 7.86 18.76 70.47 7.86

117 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 4.17 0.79 2.91 69.78 1.26

118 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� 224.26 67.82 156.43 69.76 67.82

119 ศูนย7พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สุงอายุบ�านธรรมปกรณ7 2.19 0.67 1.52 69.59 0.67

120 โรงเรียนราชประชานุเคราะห7 31 16.50 4.42 11.43 69.25 5.07

121 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 4.95 1.60 3.35 67.64 1.60

122 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห7เชียงดาว 20.06 6.34 13.57 67.63 6.50

123 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม�   21.76 7.22 14.54 66.83 7.22

124 สํานักจัดการทรัพยากรปVาไม� ที่ 1 78.93 31.34 47.58 60.28 31.35

125 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 406.42 141.87 244.01 60.04 162.41125 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 406.42 141.87 244.01 60.04 162.41
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126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 430.96 144.13 245.03 56.86 185.93

127 สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดเชียงใหม� 661.66 0.00 358.66 54.21 303.00

128 สํานักงานคลังเขต 5 4.11 1.89 1.69 41.00 2.43

129 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 58.12 33.83 23.09 39.72 35.03

130 สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยศัยจังหวัดเชียงใหม�

2.07 0.00 0.82 39.62 1.25

131 ศูนย7อนามัยที่ 10 เชียงใหม� 2.59 0.00 1.00 38.57 1.59

132 สํานักบริหารยุทธศาสตร7กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 18.80 11.56 7.17 38.14 11.63

133 มณฑลทหารบกที่ 33 1.86 1.19 0.67 36.25 1.19

134 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8.44 1.49 2.68 31.75 5.76

135 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม� 2.78 0.46 0.76 27.49 2.01

136 ศูนย7ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 1.66 0.00 0.45 27.03 1.21

137 โรงพยาบาลธัญญารักษ7เชียงใหม� 37.62 27.56 10.06 26.74 27.56

138 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม� 14.29 0.00 0.44 3.08 13.85

139 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม� 2.44 0.00 0.00 0.00 2.44

140 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5 1.64 0.00 0.00 0.00 1.64140 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5 1.64 0.00 0.00 0.00 1.64

141 กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 5 27.64 27.64 0.00 0.00 27.64

องค7การมหาชน 2 หน�วยงาน 371.17 0.00 371.17 100.00 0.00

1 สถาบันวิจัยดาราศาสตร7แห�งชาติ (องค7การมหาชน) 307.15 0.00 307.15 100.00 0.00

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค7การมหาชน) 64.02 0.00 64.02 100.00 0.00

รัฐวิสาหกิจ 1 หน�วยงาน 40.11 0.00 32.64 81.36 7.48

1 องค7การสวนพฤกษศาสตร7 40.11 0.00 32.64 81.36 7.48

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม�

วันที่ 4 ตุลาคม 2559



๓๘

2.2 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจาย
รายจายภาพรวม
ไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 และกําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนรายไตร
มาส ดังนี้

งบรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสท่ี 1

รอยละ
ไตรมาสท่ี 2

สะสม
รอยละ

ไตรมาสท่ี 3 สะสม
รอยละ

ไตรมาสท่ี 4 สะสม
รอยละ

ภาพรวม 30 52 73 96
รายจายประจํา 33 55 76 98
รายจายลงทุน 19 41 63 87

2

2.3 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.
2559

หนวย : ลานบาท

สําหรับผลการ เบิกจายงบลงทุนของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองคการ
มหาชน รายหนวยงาน ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากมากไปนอย มีดังนี้

งบรายจาย งบประมาณ
ท่ีไดรับ

เบิกจาย เบิกจาย
รอยละ

เปาหมาย
ไตรมาสท่ี 1

รอยละ

สูง/ต่ํา
กวา

เปาหมาย
รอยละ

คงเหลือ ลําดับ
ประเทศ

ภาพรวม 11,983.24 4,307.43 35.95 30 5.95 7,675.81 2
งบประจํา 7,377.33 3,673.79 49.80 3,703.54
งบลงทุน 4,605.91 633.64 13.76 19 -5.24 3,972.27 4

เงินกันไวเบิก
เหลื่อมป 2,298.20 53.937 2.35 2,244.26



หน�วย:ล�านบาท

ลําดับ หน�วยงาน  งบประมาณท่ี

ได�รับ

 PO 

ท้ังส้ิน

 เบิกจ�าย

ท้ังส้ิน

 ร�อยละ

เบิกจ�าย

 งบประมาณ

คงเหลือ

รวมท้ังส้ิน  94 หน�วยงาน      4,605.22  126.18   633.64   13.76     3,971.58

สว่นราชการ จํานวน 91 สว่นราชการ       4,286.43   126.18    358.99     8.38      3,927.44

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�         342.69           -       342.69      100              -    

2 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม�           95.07    18.96     11.38    11.97          83.69

3 มหาวิทยาลัยแม�โจ�         199.38           -          4.93     2.47         194.45

4 กองบิน 41           47.13           -    0        -            47.13

5 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา         390.45           -    0        -           390.45

6 สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3             0.90           -    0        -              0.90

7 ด�านศุลกากรเชียงดาว             0.90           -    0        -              0.90

8 สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 1             8.36           -    0        -              8.36

9 สถานแรกรับคนไร�ท่ีพ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม�             0.33           -    0        -              0.33

10 ศูนยAพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม�             0.40           -    0        -              0.40

ผลการเบิกจ�ายงบลงทุนของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคAการมหาชน จังหวัดเชียงใหม� ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข�อมูล ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2559

(เรียงตามได�รับงบลงทุนจากมากไปน�อย)

เป้าหมายไตรมาสที� 1 เฉลี�ยถึงเดือน ต.ค. 59  ร้อยละ 6.33 >>             เบิกจ่ายร้อยละ 6.33                  เบิกจ่าย ร้อยละ 2.11-6.32                  ตํ�ากว่าร้อยละ 2.11 

10 ศูนยAพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม�             0.40           -    0        -              0.40

11 นิคมสร�างตนเองเข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม�             0.50           -    0        -              0.50

12 สถานสงเคราะหAเด็กชายบ�านเชียงใหม�             3.77      0.13 0        -              3.77

13 สถานสงเคราะหAเด็กบ�านเวียงพิงคA           10.00           -    0        -            10.00

14 ศูนยAฟIJนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม�             1.56           -    0        -              1.56

15 ศูนยAพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุบ�านธรรมปกรณA             2.08           -    0        -              2.08

16 สํานักงานเกษตรและสหกรณAจังหวัดเชียงใหม�             1.50           -    0        -              1.50

17 สํานักงานชลประทานท่ี 1           11.58           -    0        -            11.58

18 โครงการชลประทานเชียงใหม�         137.35           -    0        -           137.35

19 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณAเชียงใหม�             0.13           -    0        -              0.13

20 ศูนยAวิจัยและบํารุงพันธุAสัตวAเชียงใหม�             0.77           -    0        -              0.77

21 ด�านกักกันสัตวAเชียงใหม�             0.03           -    0        -              0.03

22 ศูนยAวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม�             3.22           -    0        -              3.22

23 สํานักงานปศุสัตวAเขต 5             7.88           -    0        -              7.88

24 สํานักงานปศุสัตวAจังหวัดเชียงใหม�             2.21           -    0        -              2.21

25 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6             1.79           -    0        -              1.79

26 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม�             8.92           -    0        -              8.92

27 ศูนยAปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง           10.39           -    0        -            10.39

28 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1           13.64           -    0        -            13.64

เป้าหมายไตรมาสที� 1 เฉลี�ยถึงเดือน ต.ค. 59  ร้อยละ 6.33 >>             เบิกจ่ายร้อยละ 6.33                  เบิกจ่าย ร้อยละ 2.11-6.32                  ตํ�ากว่าร้อยละ 2.11 

28 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1           13.64           -    0        -            13.64

เป้าหมายไตรมาสที� 1 เฉลี�ยถึงเดือน ต.ค. 59  ร้อยละ 6.33 >>             เบิกจ่ายร้อยละ 6.33                  เบิกจ่าย ร้อยละ 2.11-6.32                  ตํ�ากว่าร้อยละ 2.11 



ลําดับ หน�วยงาน  งบประมาณท่ี

ได�รับ

 PO 

ท้ังส้ิน

 เบิกจ�าย

ท้ังส้ิน

 ร�อยละ

เบิกจ�าย

 งบประมาณ

คงเหลือ

29 สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม�             0.88           -    0        -              0.88

30 ศูนยAส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม�             0.32           -    0        -              0.32

31 ศูนยAส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม� (ผ้ึง)             0.56           -    0        -              0.56

32 ศูนยAส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�านอารักขาพืช             0.29           -    0        -              0.29

33 ศูนยAส�งเสริมการเกษตรท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม�             0.93           -    0        -              0.93

34 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม�             2.14           -    0        -              2.14

35 ศูนยAถ�ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณAท่ี 9             1.35           -    0        -              1.35

36 สํานักงานสหกรณAจังหวัดเชียงใหม�             5.44           -    0        -              5.44

37 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม�           11.86           -    0        -            11.86

38 ศูนยAเมล็ดพันธุAข�าวเชียงใหม�             1.24           -    0        -              1.24

39 ศูนยAวิจัยข�าวเชียงใหม�             2.18           -    0        -              2.18

40 ศูนยAวิจัยข�าวสะเมิง             3.74           -    0        -              3.74

41 ศูนยAพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้าท่ี 7             0.60           -    0        -              0.60

42 สํานักงานทางหลวงท่ี 1             9.20           -    0        -              9.20

43 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 1         163.86           -    0        -           163.86

44 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 2         190.23           -    0        -           190.23

45 แขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 3         177.81   107.10 0        -           177.81

46 สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10 เชียงใหม�         121.68           -    0        -           121.68

47 สํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคท่ี  1             4.55           -    0        -              4.55

48 ศูนยAอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ             0.73           -    0        -              0.73

49 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม�             0.12           -    0        -              0.12

50 ศูนยAช่ังตวงวัดภาคเหนือ เชียงใหม�             0.86           -    0        -              0.86

51 ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม�             1.29           -    0        -              1.29

52 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม�             0.51           -    0        -              0.51

53 สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม�             0.37           -    0        -              0.37

54 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม�           32.38           -    0        -            32.38

55 สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดเชียงใหม�         248.26           -    0        -           248.26

56 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม�             0.08           -    0        -              0.08

57 ศูนยAฝPกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม�             1.89           -    0        -              1.89

58 สถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม�             0.17           -    0        -              0.17

59 เรือนจํากลางเชียงใหม�             0.11           -    0        -              0.11

60 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม�             1.50           -    0        -              1.50

61 เรือนจําอําเภอฝาง             1.03           -    0        -              1.03

62 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม�             1.12           -    0        -              1.12

63 สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม�             0.03           -    0        -              0.03



ลําดับ หน�วยงาน  งบประมาณท่ี

ได�รับ

 PO 

ท้ังส้ิน

 เบิกจ�าย

ท้ังส้ิน

 ร�อยละ

เบิกจ�าย

 งบประมาณ

คงเหลือ

64 สถาบันพัฒนาฝDมือแรงงาน 19 เชียงใหม�             8.95           -    0        -              8.95

65 สํานักงานสวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม�             0.16           -    0        -              0.16

66 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม�             0.31           -    0        -              0.31

67 สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม�           45.47           -    0        -            45.47

68 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม�             3.40           -    0        -              3.40

69 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 3           13.45           -    0        -            13.45

70 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม�เขต 4           15.02           -    0        -            15.02

71 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�         200.25           -    0        -           200.25

72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา         305.85           -    0        -           305.85

73 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�         179.73           -    0        -           179.73

74 โรงพยาบาลนครพิงคA         181.80           -    0        -           181.80

75 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม�           12.69           -    0        -            12.69

76 โรงพยาบาลธัญญารักษAเชียงใหม�           51.91           -    0        -            51.91

77 สํานักงานปRองกันควบคุมโรคท่ี 1           11.15           -    0        -            11.15

78 ศูนยAวิทยาศาสตรAการแพทยAเชียงใหม�             1.77           -    0        -              1.77

79 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม�             8.13           -    0        -              8.13

80 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรA             0.16           -    0        -              0.16

81 โรงพยาบาลสวนปรุง             0.23           -    0        -              0.23

82 ศูนยAอนามัยท่ี 10 เชียงใหม�           17.83           -    0        -            17.83

83 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม�             0.07           -    0        -              0.07

84 สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�เขต 3             7.22           -    0        -              7.22

85 ตํารวจภูธรภาค 5         285.87           -    0        -           285.87

86 กองบังคับการตรวจคนเข�าเมือง 5           29.90           -    0        -            29.90

87 สํานักงานปRองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพ้ืนท่ี

 5

            0.31           -    0        -              0.31

88 สํานักงานอัยการภาค 5           27.07           -    0        -            27.07

89 สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม�           15.96           -    0        -            15.96

90 กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1         279.43           -    0        -           279.43

91 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม� งบพัฒนาจังหวัด         290.15           -    0        -           290.15

องคAการมหาชน  2  หน�วยงาน 274.65                 -   274.65   100                 -   

1 สถาบันวิจัยดาราศาสตรAแห�งชาติ (องคAการมหาชน)         244.87           -       244.87      100              -    

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคAการมหาชน)           29.78           -        29.78      100              -    

รัฐวิสาหกิจ  1  หน�วยงาน 44.14          -      -       -      44.14         

1 องคAการสวนพฤกษศาสตรA           44.14 0 0        -            44.14

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม�สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม�

วันท่ี 18 ตุลาคม 2559
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3. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน ตุลาคม 2559 จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
3.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 395 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม

2559 เรื่อง การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงิน เพ่ือใชในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจาง
และการกอหนี้ผูกพันในระบบ e-GP

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 รับทราบรายงานผลการจัดหาพัสดุของ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะแจง
รายงานผลการจัดหาพัสดุของสวนราชการไปยังกระทรวงตาง ๆ ทุกเดือน เพ่ือใหติดตามเรงรัดการดําเนินการ
ตอไป

เพ่ือใหขอมูลรายงานผลการดําเนินการจัดหาพัสดุของสวนราชการ ท่ีใชเงินงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2560 เปนปจจุบัน ขอใหสวนราชการบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของ
เงินในระบบ e-GP ตามท่ีไดรับจัดสรรใหถูกตองครบถวนทุกโครงการ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงิน เพื่อใชในการติดตามสถานะการจัดซ้ือจัด
จางและการกอหนี้ผูกพันในระบบ e-GP

ตามหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0405.4/ว 395 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2559

การดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ
โครงการท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP
กอนวันท่ี 15 ตุลาคม 2559 >> ใหบันทึกรหัสงบประมาณ และ

รหัสแหลงของเงิน ใหเสร็จสิ้นภายใน
วันท่ี 31 ตุลาคม 2559

หากไมมีการบันทึก
จะไมสามารถประกาศจัดซื้อจัดจางได
กรณีเปนวิธีท่ีไมมีการประกาศ
จัดซื้อจัดจาง เชน วิธีตกลงราคา
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ เปนตน
หากไมมีการบันทึกรหัสงบประมาณ
และรหัสแหลงของเงิน เม่ือจัดทํา
รายงานขอซื้อขอจางแลวจะไม
สามารถดําเนินการข้ันตอนตอไปได

ตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม
2559 เปนตนไป

>> ตองบันทึกรหัสงบประมาณและ
รหัสแหลงของเงิน ในระบบ e-GP
ตามท่ีไดรับจัดสรรใหถูกตองครบถวน
ทุกโครงการ ตั้งแตข้ันตอนเพ่ิม
โครงการ

การเรียกดูรายงานเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
กรณีหนวยงานท่ีบันทึก
รหัสงบประมาณ และรหัส
แหลงของเงินเรียบรอยแลว

ติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจางและ
การกอหนี้ผูกพัน จําแนกตามรายจาย
ลงทุน ไดจาก >> ระบบ e-GP / เมนู
รายงานเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณ / เมนูยอยรายงานติดตาม
สถานะการกอหนี้รายจายลงทุน

กรณีหนวยงาน...
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การดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ

กรณีหนวยงานยังไมไดบันทึก
รหัสงบประมาณและรหัสแหลง
ของเงิน

ตรวจสอบได 2 ชองทาง คือ
1. รายงานสรุปยอดตามรายกระทรวง/
กรม ดูไดจากหนาเว็บไซด
www.gprocuement.go.th / หัวขอ
สถิติการจัดซื้อจัดจาง
2. ระบบ e-GP / เมนูรายงานเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ /
เมนูยอยรายงานขอมูลโครงการจัดซื้อ
จัดจางท่ีเบิกจายผาน GFMIS (ขอมูล
จาก e-GP) ไมระบุรหัสงบประมาณ

คูมือการบันทึกรหัสงบประมาณและแหลงของเงิน และการติดตามสถานะการจัดซ้ือจัดจางและการกอหนี้
ผูกพัน
การดาวนโหลดคูมือ ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซด

www.gprocurement.go.th / หัวขอ
ดาวนโหลดแนะนํา / แนวทางการ
ปฏิบัติงานระบบ e-GP ระยะท่ี 3

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการจัดหาพัสดุของสวนราชการ
การรายงานผลการจัดหาพัสดุ
ของสวนราชการ

กรมบัญชีกลางจะแจงรายงานดังกลาว
ไปยังกระทรวงตาง ๆ ภายในสัปดาห
แรกของทุกเดือน

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
www.gprocurement.go.th หัวขอ ขอมูลจัดซื้อจัดจางลาสุด

3.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 407 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม
2559 เรื่อง การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ

กรมบัญชีกลาง ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกันเงินงบประมาณป พ.ศ.
2559 ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน ท่ีมีวงเงินต่ํากวา 100,000 บาท ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาด
เล็กท่ัวประเทศ

- อนุมัติใหสวนราชการกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และงบกลาง รายการคาใชจายเสริมสรางความเขมแข็งและ
กาวหนาของประเทศตามแนวทางปฏิรูป รายจายลงทุนซึ่งมีวงเงินแตละรายการต่ํากวา 100,000
บาท โดยไดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) หรือเอกสารสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) ในระบบ GFMIS ไดทัน
ภายในเดือนกันยายน 2559 ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันไดถึงเดือนธันวาคม 2559

- ใหสวนราชการแจงรายละเอียดการกันเงินฯ ใหกรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันท่ี 28
ตุลาคม 2559

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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3.2 รายงานสภาพอากาศเดือนตุลาคม 2559 และการพยากรณอากาศเดือนพฤศจิกายน
2559
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.3 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดเชียงใหม

สรุปสาธารณภัย และการใหความชวยเหลือของจังหวัดเชียงใหม
*********************

อุทกภัย
สภาพปจจุบัน ในวันท่ี 22-26 ต.ค. 59 รองมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผานภาคเหนือตอนลาง
ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเชนนี้ทําให บริเวณภาคเหนือมีฝน
เพ่ิมข้ึน สวนในชวงวันท่ี 23-26 ต.ค. 59 มีฝนฟาคะนอง รอยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี สรุปสภาพน้ําในเข่ือน
ขนาดใหญจังหวัดเชียงใหม ความจุ 47.28% (เข่ือนแมงัด 56.84% / เข่ือนแมกวง 37.64%) (ขอมูล ณ
วันท่ี 21 ต.ค. 59)
การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (น้ําปาไหลหลาก) 9 อําเภอ (แมวาง ,
ไชยปราการ , กัลยาณิวัฒนา , สะเมิง , แมริม , แมแตง , เชียงดาว , แมออน และอมกอย) 22 ตําบล 124
หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 12,128 ครัวเรือน 37,301 คน พ้ืนท่ีการเกษตร 632 ไร
การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 15 อําเภอ (แมวาง , ฮอด,
เชียงดาว ,อมกอย , แมแจม, ดอยสะเก็ด ,จอมทอง ,ดอยเตา, เวียงแหง , สันกําแพง , แมอาย สันปาตอง ดอย
หลอ สันทรายและแมออน) 57 ตําบล 367 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 32,321 ครัวเรือน 99,963
คน พ้ืนท่ีการเกษตร 11,168 ไร
การชวยเหลือ

1. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม สั่งการให อําเภอ/ อปท./ หนวยงานทหาร และหนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของ เตรียมพรอมรับสถานการณ กําลังคน เครื่องจักร/เครื่องมือ ยานพาหนะ และใหการสนับสนุน
ชวยเหลือหากเกิดสถานการณ หรือเม่ือมีการรองขอ

2. จังหวัดเชียงใหม สนับสนุนกระสอบทราย จํานวน 74,400 ใบ ถุงยังชีพ จํานวน 4,000 ถุง ใน
การเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัย และเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

3. มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ มอบสิ่งของพระราชทาน อ.แมแจม อ.ฮอด
จํานวน 1,500 ชุด (เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 59)

4. มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ มอบสิ่งของพระราชทาน อ.แมออน อ.แมแตง
จํานวน 2,000 ชุด (เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 59)
ขอสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย และผูวาราชการเชียงใหม 1. จัดตั้งกองอํานวยการดูแลประชาชน
2. ดูแลประชาชนโดยใกลชิด 3. ติดตามสถานการณสภาพน้ํา 4. พิจารณาหาแหลงกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง
5. ประเมินสถานการณน้ําเปนประจําอยางตอเนื่อง 6. ตดิตั้งเครื่องสูบน้ําในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย
7. เตรียมการแจกจายสิ่งของชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยน้ําทวม 8. การกํากับติดตาม
9. ใหอําเภอเรงสํารวจความเสียหาย เพ่ือรายงานเหตุดวนสาธารณภัยใหจังหวัดประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือฯ 10. ใหอําเภอกําชับ อปท. เรงกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา เพ่ือใหน้ําสามารถระบายไดสะดวก และ
เปดหนาสะพานใหกวาง เพ่ือรวมกําหนดแนวทางในการเก็บกักน้ําไวในพ้ืนท่ีแกมลิงของแตละจังหวัดท่ีเปน
ทางผานของน้ํา และการสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการใชรองรับน้ํารวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
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ภัยหนาว การสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความตองการเครื่องกันหนาวผูเดือดรอน จํานวน 25 อําเภอ มีจํานวน 342,460 ชิ้น
กลุมผูเปราะบาง ไดแก  ผูสูงอายุ 141,698 คน   เด็ก 5,207 คน  คนพิการ 23,922 คน  รวมท้ังหมด
170,827 คน
หมอกควันและไฟปา มีประกาศจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 13 ต.ค. 59
จังหวัดเชียงใหมมีปญหาวิกฤติหมอกควันและไฟปาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะในชวงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.4 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2559
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

สถานการณสินคาเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

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

ขาว

- จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนทีป่ลูกขาว รวม 431,910 ไร
คาดการณผลผลิตที่จะไดรับ 269,312 ตัน

- การเก็บเกี่ยว  ขณะนี้ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไปแลวประมาณ 10% ผลผลิตที่ออกสูตลาดขณะนี้
เปนของอําเภอ ฝาง แมอาย สันทราย สันกําแพง
สันปาตอง และแมวาง

สถานการณการผลิตป 2559/60



๔๕

ขาว
ราคาที่เกษตรขายได (ราคา ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2559)

รายการ ราคา (บาท/ตัน)

ขาวเปลือกเหนียวเมลด็ยาว
(ความช้ืน 15%)

8,900- 9,100

ขาวเปลือกเหนียวเมลด็ยาว
(ความช้ืน 25-35%)

6,900- 7,000

ขาวเปลือกเหนียวเมลด็ยาว
(ความช้ืนต่ํากวา 25%)

7,100- 7,200

ขาวโพดเลีย้งสตัว

- ป 2559/60 จังหวัดเชียงใหม มี พ้ืนที่ เพาะปลูก
179,923 ไร ผลผลิต 120,009 ตัน ปริมาณผลผลิต
ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.35 เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไปแลวประมาณ 12% ผลผลิตที่ออกสูตลาด
ขณะนี้อยูในพ้ืนที่อําเภอฝาง แมอาย เชียงดาว และ
แมแจม

สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2559)



๔๖

ขาวโพดเลีย้งสตัว
ราคาที่เกษตรขายได (ราคา ณ วันท่ี 26 กันยายน 2559)

รายการ ราคา (บาท/กก.)

ขาวโพดเมล็ด
ความชื้นไมเกิน 30 %

3.80- 3.90

ภาวะการคาทรงตวั

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

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



๔๗

3.5 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือน ตุลาคม 2559
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

ไขเลือดออก
และ
ZIKA

1 11 ต.ค. 59
1 แม่ฮ่องสอน 863 ราย อัตราป่วย 330.69 ต่อแสน ปชก.
2. เชียงใหม่ 4,247 ราย อัตราป่วย 249.34 ต่อแสน ปชก.
3. ลําพูน 462 ราย อัตราป่วย 113.81 ต่อแสน ปชก.,
4. เชียงราย 1,100 ราย อัตราป่วย 88.51 ต่อแสน ปชก.,
5. ลําปาง 659 ราย อัตราป่วย 87.55 ต่อแสน ปชก.

1. แม่ฮ่องสอน 863 ราย อัตราป่วย 330.69 ต่อแสน ปชก.
2. เชียงใหม่ 4,247 ราย อัตราป่วย 249.34 ต่อแสน ปชก.
3. สงขลา 2,546 ราย อัตราป่วย 181.09 ต่อแสน ปชก.
4. พัทลุง 842 ราย อัตราป่วย 161.44 ต่อแสน ปชก.
5. บึงกาฬ 621 ราย อัตราป่วย 148.00 ต่อแสน ปชก.

11 ต.ค. 59



๔๘

จาํนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558 และ Median 5 ปี
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จาํ
นว

น(
คน

)

Median 2558 2559

ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median 25 13 7 20 87 170 252 335 332 240 106 42

2558 17 13 7 25 173 400 614 826 1,067 891 913 362
2559 79 28 42 61 109 277 1,074 1,633 883 122

ขอมูล ณ วันท่ี 17 ต.ค. 59

10 อนัดับแรก
อาํเภอ อัตราป่วยต่อแสน

พบโรคใหม่ ควบคุมโรคได้

แม่แตง 476 588.82 6 13 61

ดอยสะเก็ด 300 451.02 4 5 63

แม่วาง 139 444.91 1 6 33

เมือง 1,068 371.60 33 10 43

สันกําแพง 268 350.76 9 8 52

สันทราย 388 340.80 15 19 64

สารภี 254 323.22 12 14 48

ดอยหล่อ 84 318.85 3 7 23

หางดง 223 280.91 2 17 61

แม่ริม 256 271.25 6 12 43

ผู้ป่วยสะสม 4,308 ราย อตัราป่วย 249.34 ต่อแสน
คนไทย 3,949 ราย ต่างชาติ 359 ราย เสียชวีิต 3 ราย อตัราป่วยตายร้อยละ 0.07

สถานการณไขเลือดออก 1 ม.ค. - 17 ต.ค. 59 จ.เชียงใหม



๔๙

แม่อาย
ฝาง

ไชยปราการ
เวียงแหง

เชียงดาว
พร้าว

แม่แตง

แม่แจ่ม

สะเมิง แม่ริม สันทรายดอยสะเก็ด

แม่วาง หางดง
เมือง

สารภี
สันกําแพงแม่ออน

สันป่าตองดอยหล่อ
จอมทอง

ฮอด

ดอยเต่า
อมก๋อย

กัลยาฯ

การแบงลักษณะพ้ืนที่เกิดโรคไขเลือดออกรายอําเภอ

ขอมูล ณ วันท่ี 17 ต.ค. 59

A = 2nd generation
พบ 103 หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ 4.95

B =
พบ 167 หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ 8.02

C =
พบ 798 หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ 38.36

D =
พบ 1,012 หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ 48.65

ผูปวยยนืยัน 14 ราย ผูตดิเชื้อไมมอีาการ 2 ราย

หญิงต้ังครรภ 3 ราย อยู อ.สนัทราย มอีาการ 1 ราย ไมมอีาการ 2 ราย

สถานการณซิกาไวรัส

ลาํดับ อาํเภอ จาํนวน ตาํบล จํ า น ว
น

หมายเหตุ

1 สนัทราย 14 สั น ท ร า ย
น้อย

2 1
รายมีอาการ

2
ร า ย  ไ ม่ มี
อาการ

หนองหาร 7

สั น ท ร า ย
หลวง

2

สนัป่าเปา 1

สนันาเม็ง 2

2 เมือง 1 ทา่ศาลา 1

3 เชียงดาว 1 เชียงดาว 1

ขอมูล ณ วันท่ี 17 ต.ค. 59



๕๐

มาตราการควบคุมปองกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกา

อําเภอเกิดโรคได้มีการดําเนินงานป้องกนัควบคมุโรคตามมาตรการควบคมุ
ไวรัสซิกาอยา่งเข้มข้น ตามเกณฑ์ของกรมควบคมุโรค คือ

1 ไวรัสซิกา
2 /

ไวรัสซิกา
3 เฝ้าระวงั ค้นหาผู้ ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (
ไวรัสซิกา) ในโรงพยาบาลของรัฐ รพ.สต. และรพ.เอกชนทกุแห่ง
4 (คา่ HI CI) เท่ากบั 0
5 พ่นสารเคมีฆา่ยงุตวัแก่ในบ้านผู้ ป่วย และรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ ป่วย

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



๕๑

3.6 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน ตุลาคม 2559
ผูนําเสนอ: นางสาววิราชินี  คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม

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



๕๒

3.7 รายงานสถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายวิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม

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



๕๓

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

1. วันเสารท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. เสด็จไปถวายผาพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดปาดาราภิรมย  ตําบลริมใต  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

2. วันพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. เสด็จเปนการสวนพระองค
ณ บานเลขท่ี 555 หมูท่ี 5 ซอยกรมหลวงราชบุรี ถนนเชียงใหม – แมโจ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

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

4.1 การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผูนําเสนอ: นางสาววริาชินี  คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม



๕๔

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงวา รัฐบาลโดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป
9 มิถุนายน 2559 ไดเห็นชอบใหจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ “บัวบาทยาตรา”ภายใต
โครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพอ” โดยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือกําหนดจัดนิทรรศการ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม กําหนดการจัดนิทรรศการฯ ระหวางวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559
และกําหนดพิธีถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน
2559 เวลา 08.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ

จังหวัดเชียงใหม จึงขอเชิญทานเขารวมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ “บัวบาทยาตรา”
ในวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
การแตงกาย : ชุดสุภาพไวทุกข (สีดําลวน)

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

4.2 การจัดนิทรรศการ “บัวบาทยาตรา” และพิธีจุดเทียนถวายความไวอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูนําเสนอ: นางสาววิราชินี  คําชมภู รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัด

เชียงใหม



๕๕

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

4.3 การเดินทางเขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม



๕๖

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

4.4 โครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส  ปลัดจังหวัดเชียงใหม



๕๗

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2559

วันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม



๕๘

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



๕๙


