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ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม

ครั้งที่ 6/2559

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2559

วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. ภาพยนตรสั้นของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เรื่อง “ขอเสียงหนอย” ใชเวลา 25นาที (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) เริ่มเปด 08.30 น.
2. การมอบเกียรติบัตรใหแกหนวยงาน/องคกร และสถานศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมฟอนเทียน

ถวายสักการบูชาพระธาตุเจดียหลวงและเสาอินทขิล หลักเมืองเชียงใหม เนื่องในประเพณีบูชาเสาอินทขิล
และสมโภชเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม) ในวาระ 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปเมือง
เชียงใหม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณลานรอบองคพระธาตุเจดียหลวง จํานวน 10 แหง
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

3. การมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกอําเภอท่ีมีเยาวชนและประชาชนรวมออกกําลังกายมากท่ีสุด
ของจังหวัดเชียงใหม ในโครงการมหกรรมกีฬา เพ่ือมวลชล “แชลเลนจเดย” ประจําป 2559 จํานวน 5 อําเภอ
(สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการ ที่ยายมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดเชียงใหม แนะนําตัว
ตอท่ีประชุม จํานวน 7 ทาน ดังนี้

1) นายมนูญ สุขศรีจันทร
ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดเชียงราย

2) นายไพบูลย เมฆมานะ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

3) นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1

สํานักงานทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม

ศูนยสรางทางหลมสัก สํานักกอสรางทางท่ี 2
4) นายรังสรรค สุขชัยรังสรรค

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
สํานักงานทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม)

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนานท่ี ๑
สํานักงานทางหลวงท่ี ๒ (แพร)
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5) นายสมพงษ จิรศิริเลิศ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๑
ตําแหนงเดิม เลขานุการกรมเจาทา

6) นายนิพนธ อุดปวง
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8
7) นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดมิ นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ หัวหนาฝายรายการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2559

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: ดร.สิงหชัย  บุณยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.5 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดเชียงใหม
3.6 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3.7 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายทอง พันทอง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.8 รายงานสถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม และโครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียว “หรรษาลานนาหนาฝน”
ผูนําเสนอ: นายวิสูตร  บัวชุม ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
3.9 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน 2559

ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2559
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  ชุดพ้ืนเมือง
5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสัง่การของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
๖.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล  สุกใส)
๖.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม 2559
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

4.2 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4.3 การประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ
ผูนําเสนอ: นายเกรยีงไกร  พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม

4.4 การดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ/บริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี
เชียงใหม จํากัด
ผูนําเสนอ: นายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

4.5 แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agriculture Map for Adaptive
Management
ผูนําเสนอ: นายนิพนธ  อุดปวง ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม

4.6 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูนําเสนอ: นายสมบัติ เฟองปรางค ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

4.7 กิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ
ผูนําเสนอ: นางสาวรุจิรา ริมผดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
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การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. ภาพยนตรสั้นของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เรื่อง “ขอเสียงหนอย” ใชเวลา 25 นาที (สํานักงานจังหวดัเชียงใหม) เริ่มเปด 08.30 น.
2. การมอบเกียรติบัตรใหแกหนวยงาน/องคกร และสถานศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมฟอนเทียน

ถวายสักการบูชาพระธาตุเจดียหลวงและเสาอินทขิล หลักเมืองเชียงใหม เนื่องในประเพณีบูชาเสาอินทขิล
และสมโภชเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม) ในวาระ 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปเมือง
เชียงใหม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณลานรอบองคพระธาตุเจดียหลวง จํานวน 10 แหง
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

1) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2) สมาคมมัคคุเทศกเชียงใหม
3) สมาคมโรตารีเชียงใหม
4) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม
5) คณะศรัทธาจากวัดเมืองสารท
6) คณะศรัทธาจากวัดสันปูเลย อําเภอแมแตง
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
9) สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
10) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

3. การมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกอําเภอท่ีมีเยาวชนและประชาชนรวมออกกําลังกายมากท่ีสุด
ของจังหวัดเชียงใหม ในโครงการมหกรรมกีฬา เพ่ือมวลชล “แชลเลนจเดย” ประจําป 2559 จํานวน 5 อําเภอ
(สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม) ไดแก

1) อําเภอดอยสะเก็ด
2) อําเภอเมืองเชียงใหม
3) อําเภอแมริม
4) อําเภออมกอย
5) อําเภอแมออน

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการ ท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม แนะนําตัวตอที่ประชุม

จํานวน 7 ทาน ดังนี้
1) นายมนูญ สุขศรีจันทร

ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดเชียงราย

2) นายไพบูลย เมฆมานะ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

3) นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1

สํานักงานทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม

ศูนยสรางทางหลมสัก สํานักกอสรางทางท่ี 2
4) นายรังสรรค สุขชัยรังสรรค

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
สํานักงานทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม)

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนานท่ี ๑
สํานักงานทางหลวงท่ี ๒ (แพร)

5) นายสมพงษ จิรศิริเลิศ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๑
ตําแหนงเดิม เลขานุการกรมเจาทา

6) นายนิพนธ อุดปวง
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8
7) นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดมิ นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ หัวหนาฝายรายการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2559

ประธานในท่ีประชุม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 5/2559
เม่ือวันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 32 หนาโดยมี นายปวิน
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และไดมีการแจงเวียนผานระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม (SMART OFFICE) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่อให
หัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั ้ง ที ่ 5/2559 และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส
www.chiangmai.go.th/meeting หรือโทรศัพทแจงไดที่กลุมงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2559

วันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

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

วิทยาเขตเชียงใหม
๑๒. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7

(เชียงใหม)
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
15. นายชัชวาลย พุทธโธ ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา รกน.หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นายศเนติ จิรภาสอังกูร หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
19. นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๐. นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัด
2๑. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
22. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

อําเภอ
๒๓. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม
๒๔. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง
๒๕. นายคุณวัฒน สุคันธะกุล นายอําเภอสารภี
๒๖. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
๒๗. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
๒๘. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
๒๙. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมริม
๓๐. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแมแตง
๓๑. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
๓๒. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
๓๓. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอพราว
๓๔. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง
๓๕. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอไชยปราการ
๓๖. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
๓๗. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ นายอําเภอเวียงแหง
๓๘. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ นายอําเภอสันปาตอง
๓๙. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอจอมทอง
๔๐. นายฉลวย พวงพลับ นายอําเภอแมอาย
๔๑. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
๔๒. นายสังคม คัดเชียงแสน (แทน)นายอําเภอแมแจม
๔๓. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอดอยเตา
๔๔. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
๔๖. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแมออน
๔๗. วาท่ีรอยตรี ณรงคชัย จินดาพันธ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔๘. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔๙. พ.ต.อ.พิษณุ สัมมบุณณานนท (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๕๐. พ.ต.ท.หญิงศุภรดา วิจารณ (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
๕๑. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
๕๒. พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงหไฝแกว (แทน)ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษฯ
๕๔. พ.ต.ท.หญิง พรพรรณ กองมาลัย (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
55 พ.ต.ท.อภิชาติ ปานมุข (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
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หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๕๖. นายเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดเชียงใหม
๕๗. นายมีชัย เกิดวิบูลยเวช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๕๘. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
๕๙. นางสาวจิราวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพระราชวัง
60. นายธีระยุทธ อินตะเสน (แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๖๑. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
๖๒. นางดวงมาลย ศรีกิจวิไลกุล ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
๖๓. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๖๔. นายสมรัตน มะลิลา (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
๖๕. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
๖๖. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
67. นางสาวธิติมา พันรอด รก.ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
68. พลตรีกรีพล อุทิตสาร รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม

(ทหาร)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
๗๐. น.ต.สราญ ริมผดี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
๗๑. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี 3
๗๒. ร.อ.วิทวัส กฤตพุทธ (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
๗๓. พ.ต.วิสุทธิ์ แกวกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
๗๔. น.ต.รุงศักดิ์ ฑีฆายุ ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
75. พ.อ.สุรพงษ ศรีวัฒนสาร (แทน)หัวหนาสวนบังคับการศูนยพัฒนาปโตรเลียม

ภาคเหนือ
76. น.อ.ประสิทธิ์ จันทร หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
77. นายสมชาย พุมจี (แทน)คลังเขต 5
78. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม
79. นายสุวรรณ เข่ือนแกว (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
80. นางสาวสมสุรางค เผือกสําลี (แทน)ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
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81. นายสวาง จิโน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
83. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
84. นายชวลิต ชื่นจิตตศิริ สรรพกรภาค 8
85. นางภัคภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
86. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
87. นายเขมชาติ ฉัตรแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
88. นางรําพินธ กําแพงทิพย (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
89. นางสาวพักตรวิภา อาวิพันธุ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
90. ผศ.ประสิทธิ์ศิลป ชมสะหาย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
91. นายอนันต สีแดง ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
92. นายมนตรี ปยากุล ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
93. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
94. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
95. นายตะวัน พรหมวงศ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก สาขา

ภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
96. นางสาวราณี วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
97. นางรุงเพชร สุมิตนันท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
98. นายมนตรี วงษวัชระโยธิน (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 13 จังหวัด

เชียงใหม
99. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
100. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
101. นางพรทิพย ชํานาญกิจ (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
102. นางสุรียพร ชูสุข ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
103. นางม่ิงขวัญ วีระชาติ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
104. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
105. นายกระจาย หนูเก้ือ (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
106. นายยศพันธ ดานสมบูรณ (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1/

(แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2/
107. นายโสรัตน เพชรรัตนพงษ (แทน)ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการ

พระราชดําริสันกําแพง
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108. นางรมิดา แกรนดสแตน ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ
ชาวเขา)

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
109. นายสิทธิพงษ ขําเดช เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
110. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
111. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
112. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม
113. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
114. นายมงคล ศรีจันทร (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม
115. นายชยุต ราชาตัน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
116. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
117. นายสุภรณวัฒน สุรการ (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
118. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
119. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
120. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
121. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9
123. นางสุนี บูรณพานิชพันธุ (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6

จังหวัดเชียงใหม
124. นางสุจารีย พิชา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
125. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
126. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
127. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
128. นายสุรัช ธนูศิลป ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ
129. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
130. นายพิชิต ไชยทา หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
131. นายรังสรรค บุศยเมือง (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
132. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
133. นายบดินทร โลหิตกาญจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
134. นางณัฐธยาน แพรขัมพรรณ (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
135. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
136. นายพงศเทพ วงษเดช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
137. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
138. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
139. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
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140. นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
141. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
142. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
143. นายนิพนธ วิชัยรัตน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
144. นายประมุข เพ็ญสุต (แทน)ผูอํานวยการสวนองคการสวนพฤกษศาตรฯ
145. นายศราวุธ คําภีระ (แทน)ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
146. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
147. นายประสิทธิ์ วงศนอย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
148. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
149. นายขจรค รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม
150. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
151. นายธีรชัย ดานวณิชวงค ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
152. นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
153. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
154. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
155. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
156. นางศศิสุรีย แสนวิเศษกุล (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
157. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
158. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม
159. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
160. นายไพบูลย เมฆมานะ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
161. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
162. พ.ต.ท.สะอาด สุนทร ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
163. นายภูชิชญ จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
164. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม
165. นายธรรศนัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
166. นางทิพยสุดา มาลี (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
167. นางเยาวภา พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
168. นายสุเมธ โศจิพลกุล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
169. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
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ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
170. นายประสาร ทัศการ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
171. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
172. นายบุญเชิด สถาพร (แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม/

ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
173. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม
174. นายธีรบูลย มิตรมโนใจ (แทน)รกน.หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
175. นายประเทือง ทรัพยเกิด (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
176. นายอเนก ไชยวงค ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
177. นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1
178. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2
179. นายพัฒนพงศ พวงทอง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
180. นายทวี อุปสุขิน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
181. นายอุทิศ ขัติวงษ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕
182. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๖
183. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผูอํานวยการ
184. นายเจดีย เดชพันธ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34
สถาบันการศึกษา
185. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
186. ผศ.ธวัชชัย พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
187. นางชวนชม บุญศิริ (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
188. นายองอาจ แกวจา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
189. นายชาญณรงค รัตนา ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
190. นายอุทัย เลิศกุลทิพย (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
191. นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
192. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
193. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
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194. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
195. นายนรินทร เอมกลิ่น (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค

196. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม

197. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
198. นายวินัย โพธิวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม)
199. นายแพทย สรกิจ ภาคีชีพ ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
200. นายบุญอุม วงศบุตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
201. นางชนาภรณ เจริญสุข (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
202. นางสาวนพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
203. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
204. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
205. นางนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดเชียงใหม
206. นางถนอมจิต ไชยวงค (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
207. นางสุธาศินี นิมิตกุล (แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
208. นายพันทิพ เลิศประดิษฐ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน)
209. นางศิรชนาภรณ ตาแกว (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)
ภาคเอกชน
210. นายเจษฎา รุจจนขันธ (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
211. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
212. นายรุง ศรีโพธิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
213. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
214. นางศรีรยา ณ เชียงใหม (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
215. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
216. นางอารีย ลิ้มเจริญ (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
217. นายประกาศิต ชะนะพันธ (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
218. นายชูเกียรติ จัมโททัย (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
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219. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
220. นายอุทัย พรหมแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม
221. นางพนดิา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
222. นายนิพนธ อรุณทิพยไพฑูรย ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
223. นายพงศกร ตุลานนท ผูจัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานเขต

เชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
224. นายคณิต โพธิจินดา สวนอํานวยการกลาง องคการสวนพฤกษศาสตร
225. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
226. นายธีระพงษ คาวี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
227. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
228. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. ภาพยนตรสั้นของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง “เฟส 1 ตึก 13” นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ ใชเวลา 24.30 นาที
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) เริ่มเปดเวลา 08.30 น.

2. การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่รวมรณรงคสงเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรม
ชวงเทศกาลสงกรานต (ประเพณีปใหมเมือง) จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2559 จํานวน 6 แหง ไดแก (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

1) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (จัดกิจกรรมปใหมยอนยุค ณ พ้ืนท่ีบริเวณเฮือน 140 ป)
2) บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สายการบินบางกอกแอรเวย

(จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลานนาสาธิตภูมิปญญา ณ วัดมหาวัน)
3) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ดีแทค)/dtac

(จัดการแสดงพิธีเปดเวที ดวยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม)
4) บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด (จัดเวทีแสดงศิลปะทางวัฒนธรรม ณ ขวงประตูทาแพ)
5) รานกาแฟบุญรักษา (จัดเวทีแสดงศิลปะทางวัฒนธรรม ณ บริเวณหนาวัดปนเสา)
6) ศูนยศึกษาศิลปะไทยโบราณสลาสิบหมูวัดศรีสุพรรณ (จัดเวทีขวงวัฒนธรรม ณ ประตูเชียงใหม)

3. การมอบโลรางวัลโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของขาราชการ
กรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 1 แหง ไดแก สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
สาขาหางดง (สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม)

4. รับมอบปายประชาสัมพันธบอกระยะทางมาสนามบินเชียงใหม เปน 3 ภาษา (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

ดวยศูนยสื่อประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมรวมกับสายการบินบางกอกแอรเวย ไดจัดทําสื่อ
ปายประชาสัมพันธบอกระยะทางมาสนามบินเชียงใหม เปน 3 ภาษา ไดแก ไทย จีน อังกฤษ เพ่ือขานรับ
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นักทองเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ใหไดทราบถึงเสนทางการเดินทางไปยัง
สนามบินนานาชาติเชียงใหมไดอยางถูกตอง จึงขอมอบปายดังกลาวใหแกจังหวัดเชียงใหม

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤษภาคม 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการ ท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม แนะนําตัวตอที่ประชุม
จํานวน 2 ทาน ดังนี้

1) นายชยุต ราชาตัน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๖
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม

2) นางสาว สยุมพร สุภรพงษ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
ตําแหนงเดมิ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก

1.2 หัวหนาสวนราชการ ยายไปดํารงตําแหนงท่ีใหม   จํานวน 1 ทาน ดังนี้
1) นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง

ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559
ประธานในท่ีประชุม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี

4/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 21 หนาโดยมี นายปวิน
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และไดมีการแจงเวียนผานระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม (SMART OFFICE) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อให
หัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั ้ง ที ่ 4/2559 และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส
www.chiangmai.go.th/meeting หรือโทรศัพทแจงไดที่กลุมงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นางสุธาศินี  นิมิตกุล)
เศรษฐกิจโลกฟนตัวชาลง เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีข้ึน ตามยอดคาปลีกและการจางงานท่ีคอย ๆ ฟนตัวดีข้ึน
ในขณะท่ีกลุมยุโรปเศรษฐกิจชะลอตัวลง สะทอนจากยอดซื้อวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมลดลง ภาคบริการทรงตัว
สําหรับประเทศญี่ปุนเศรษฐกิจชะลอลงจากภาคการผลิตที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว และเศรษฐกิจจีน
แผวลงจากเดือนกอนตามการลงทุนและการผลิตท่ีชะลอตัว ท่ีจะตองจับตาดูเปนพิเศษคือการแยกตัวออกจาก
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กลุมยุโรปของประเทศอังกฤษจะมีผลตอคาเงินของยูโรและจะมีผลตอคาเงินในตลาดโลก เศรษฐกิจไทยปรับดีข้ึน
จากเดือนกอน ดานการทองเที่ยว ขยายตัวไดดีจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรัสเซีย
แตนักทองเท่ียวจีนชะลอลง ดานการเบิกจายภาครัฐ ยังเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญทางเศรษฐกิจ แมจะชะลอลง
จากเดือนกอนท่ีเรงเบิกจายไปมาก ดานการใชจายภาคเอกชน ปรับตัวดีข้ึนจากการใชจายสินคาไมคงทน และ
ภาคบริการ รายไดเกษตรกร ปรับตัวเพ่ิมข้ึนผลจากราคาสินคาเกษตรสําคัญท้ังผลไม ปาลมน้ํามันและยางพารา
ท่ีเพ่ิมข้ึน ดานการผลิตอุตสาหกรรม ทรงตัว การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต่ํา ดานการสงออกและ
นําเขา หดตัวตามการชะลอตัวเศรษฐกิจประเทศคูคาเอเชีย เศรษฐกิจภาคเหนือแผวลงจากเดือนกอน อุปโภค
บริโภคภาคเอกชน และการใชจายภาครัฐ ชะลอลงจากเดือนกอน การทองเท่ียวชะลอตัวเล็กนอย การคา
ตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากสงออกผานดานชายแดนโดยเฉพาะเมียนมา ภัยแลงสงผลกระทบมากข้ึน รายได
เกษตรกรลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหดตัว อยางไรก็ดีราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน
สวนการลงทุนภาคเอกชนยังไมมีสัญญาณฟนตัว แตมาตรการภาครัฐชวยระบายสตอกท่ีอยูอาศัยไดบาง
เศรษฐกิจเชียงใหมชะลอตัว สําหรับดานการทองเท่ียว ขยายตัวในอัตราชะลอลง เศรษฐกิจของเชียงใหมยังมี
การเติมโต แตเติบโตแบบชะลอตัวลง เนื่องจากพนจากฤดูกาลทองเท่ียว การใชจายภาครัฐ ยังขยายตัวในเกณฑดี
ท้ังรายจายประจําและเพ่ือการลงทุน การอุปโภคบริโภค ทรงตัว สินคาคงทนประเภทรถยนตลดลง ขณะท่ีการ
บริโภคสินคาจําเปนยังขยายตัว และการลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต่ํา การเปดตัวโครงการ
อสังหาริมทรัพย มีจํานวนนอย ดานอุปสงคไดรับผลดีมาตรการภาครัฐ ท่ีมีมาตรการลดคาทําเนียมการโอน
สําหรับการจดทะเบียนท่ีดิน สงผลใหการทําธุรกรรมการโอนคึกคักมากสําหรับเชียงใหม ท้ังขายและขายฝากสูง
ถึงกวา 1,400 ราย ซึ่งสูงกวาชวงเวลาเดียวกันของปกอน

ธนาคารแหงประเทศไทย ไดใหธนาคารพาณิชยเปลี่ยนบัตรเอทีเอมจากท่ีเปนแถบ
แมเหล็กมาเปนซิบการด ซึ่งเริ่มตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 จนถึงป พ.ศ. 2562 แตบัตรเกายังคงใชงานได
จนกวาธนาคารจะแจงใหทราบวายกเลิก แตละธนาคารจะเริ่มทยอยเปลี่ยนใหกับลูกคา ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
ไดประชาสัมพันธคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนไวในเว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย
ไดจัดทําธนบัตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป
โดยสามารถแลกไดท่ีธนาคารพาณิชยทุกแหง

ประธานในท่ีประชุม ขอความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการหรือมอบหมายให
รองหัวหนาสวนราชการ เขารวมการประชุมติดตามการใชจายงบประมาณฯ เนื่องจากการติดตามการใชจาย
งบประมาณเปนเรื่องท่ีสําคัญ และบางทานอาจจะไมไดรับทราบปญหาการเบิกจายงบประมาณท่ีแทจริง เชน
การแกไขสัญญาใน GFMIS ใหเปนไปตามระเบียบ และขอความรวมมือใหศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินการตาง ๆ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ผูแทนคลังจังหวัดเชียงใหม (นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ) การจัดเก็บรายไดของสวนราชการ

จังหวัดเชียงใหม เดือนเมษายน 2559 จํานวน 1,048.30 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 158.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.77
สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน 904.08 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2558) 183.69 ลานบาท
ค ิดเปนรอยละ 25.50 สรรพสาม ิตพ ื้นท่ีเช ียงใหม จํานวน 120.88 ลานบาท ส ูงกว าเดอืนเดียวก ันของปท ี่แล ว
(เมษายน 2558) 18.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.44 สวนราชการอ่ืน จํานวน 21.50 ลานบาท ต่ํากวาเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน 2558) 42.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ -66.42 ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม จํานวน
1.04 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปที่แลว (เมษายน 2558) 1.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ -51.63 และดาน
ศุลกากร จํานวน0.80ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (เมษายน2558) 0.69ลานบาท คิดเปนรอยละ -46.31
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ผลการเบิกจายเงินงบประมาณป 2559 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 - 20 พฤษภาคม
2559 เปาหมายการเบิกจายไตรมาสท่ี 3 ภาพรวมรอยละ 66 งบลงทุนรอยละ 54 จังหวัดเชียงใหมไดรับ
งบประมาณภาพรวม 32,137.41 ลานบาท เบิกจายแลว 24,040.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.80
โดยแยกเปนงบประจําท่ีไดรับ 22,793.59 ลานบาท เบิกจายแลว 18,600.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ
81.60 งบลงทุนท่ีไดรับ 9,343.82 ลานบาท เบิกจายแลว 5,440.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.22
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 3,787.82 ลานบาท เบิกจายแลว 2,592.86 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 68.45 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจาย งบประมาณ
20,000 ลานบาทข้ึนไป จังหวัดเชียงใหมอยูลําดับท่ี 3 สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
เรียงลําดับผลการเบิกจาย งบประมาณ 5,000 ลานบาทข้ึนไป จังหวัดเชียงใหมอยูลําดับท่ี 13

โครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ีจังหวัดเชียงใหมไดรับ จํานวน
4 โครงการ ประกอบดวย มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) จํานวน 1,024 .41
ลานบาท เบิกจายแลว 619.22 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 60.45 โครงการตามมาตรการมาตรการสําคัญ
เรงดวนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน (กยจ.) จํานวน
13.29 ลานบาท  เบิกจายแลว 10.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.87 โครงการพัฒนาอาชีพตามความ
ตองการของหมูบานชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแลง จํานวน 22.51 ลานบาท  เบิกจายแลว 22.51 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 100 และมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จํานวน 551.22 ลานบาท
เบิกจายแลว 548.71 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 99.55

หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ และมตคิณะรัฐมนตรี ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
จํานวน 2 เรื่อง ดงันี้

(1) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 99 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2559 เห็นชอบหลักเกณฑและแนว
ทางการจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ... มีสาระสําคัญสรุปดังนี้

1. รายการท่ีนํางบประมาณมาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ...
ไดแก รายการงบลงทุนในทุกงบรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ท่ีไมสามารถนงนามจัดซื้อจัดจางไดภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ไมรวมงบกลาง

2. รายการท่ีไมนํางบประมาณมาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ...
2.1 รายการงบลงทุนท่ีเปนงานดําเนินการเอง คาจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน งบลงทุน

ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษตองใชเทคโนโลยีหรือขอเทคนิคพิเศษชั้นสูง หรือตองจัดหาจากตางประเทศ รายการท่ี
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา และเงินงบประมาณเหลือจาย

2.2 รายการงบลงทุนที่เขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว ภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และจะสามารถลงนามจัดซื้อจัดจางไดภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559

2.3 รายการงบลงทุนจากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากรายจาย
ลงทุน หรือรายจายประจํา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด
โดยตองลงนามจัดซื้อจัดจางไดภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2559

(2) คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติฯ พรอมเอกสารประกอบไปเพ่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป
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สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
กําหนดใหมีการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน รายการท่ีไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 3 รายการ ไดแก งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจํา เปน สํ านักเลขาธิการวุฒิสภา และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุ พืช วงเงินรวม
22,106,555,000 บาท

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กําหนดจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร ป 2559
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม รอบเขา 08.00 -12.00 น. รอบบาย
13.00 – 16.00 น. โดยสมาชิกสามารถเลือกเขารับฟงได 1 รอบ เพ่ือจะไดทราบขอมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ สิทธิ์ประโยชน และบริการตาง ๆ

ประธานในที่ประชุม ขอความรวมมือตรวจสอบงบประมาณและการลงนามสัญญา
จัดซื้อจัดจางใหครบถวนและตรงตามเวลาท่ีกําหนด และการตรวจรับงานจางตามระเบียบและขอกฎหมายท่ีกําหนด
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาจังหวัด  จํานวน 43 โครงการ โดยงบประมาณสวนใหญมุงเนน
การพัฒนาตามยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจท่ี คิดเปนรอยละ 52.3 ของงบประมาณท้ังหมด รองลงมาเปน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 25.7 ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม คิดเปนรอยละ 16.7 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 3.0 และ สุดทาย
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคง คิดเปนรอยละ 2.3

ผลการเบิกจายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โดยขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณ เปนเงิน 330.7๕ ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 80.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.3๕ ลานบาท

โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลาน) ในภาพรวม
โดยสรุป จังหวัดเชียงใหมไดรับการอนุมัติโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5
ลานบาท) จํานวน 399 โครงการ งบประมาณ 970.58 ลานบาท ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 กอหนี้
ผูกพันแลว จํานวน 251.37 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 659.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.92
มีอําเภอท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอไชยปราการ  อําเภอจอมทอง อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา อําเภอเวียงแหง อําเภอแมอาย และ อําเภอแมแจม

โครงการตัวอยาง (Best Practice) ตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
(ตําบลละ 5 ลานบาท) ประจําป 2559 จังหวัดเชียงใหม โครงการกอสรางโรงเรือนผลิตพืชผักปลอดภัย
(เกษตรยุคใหม การปลูกพืชไรดิน) ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีความเปนมาจาก
สถานการณปจจุบันท่ีประชาชนสวนใหญประสบปญหาภัยแลง สงผลตอการประกอบอาชีพและชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน ดังนั้น หนวยงานราชการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี จึงไดสงเสริมใหคน
ในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามแนว “เกษตรยุคใหม การปลูกพืชไรดิน” และตองการขยายกลุม
ในพ้ืนท่ีใหมากยิ่งข้ึน จึงไดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 476,000 บาท ตามโครงการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) เพ่ือกอสรางโรงเรือนผลิตพืชผักใน ตําบลสันกลาง อําเภอสัน
กําแพง จํานวน 7 โรงเรือน โดยมีลักษณะเดนของโครงการ ไดแก เปนการปลูกพืชท่ีใชน้ํานอย สอดคลองกับ
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สภาวะภัยแลงในปจจุบัน สามารถกําหนดระยะเวลาในการเก็บเก่ียวได ใชพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกนอย แตไดปริมาณ
ผลผลิตสูง สามารถขยายผลไปในพ้ืนท่ีใกลเคียง เปนอาชีพทางเลือกใหมใหกับเกษตรกร ผลผลิตเปนท่ียอมรับของตลาด
มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทําเกษตร และทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน ครัวเรือนละ 2,000 บาท/เดือน

ประธานในท่ีประชุม ขอความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ และหนวยงานท่ีทําการยืมเงินทดรองราชการไปแลวใหรีบสงหลักฐานหักลางเงินยืมทดรองราชการ
สําหรับงบประมาณโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลาน) ใหติดตามเรงรัด
การเบิกจายใหแกอําเภอโดยเร็ว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 การพัฒนาเชียงใหมสูอนาคตภายใตโมเดล NEXT CHIANGMAI
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) การพัฒนาเชียงใหมสูอนาคต

ภายใตโมเดล NEXT CHIANGMAI โดยมีการจัดตั้งทีมงานท่ีปรึกษาฯ ในการวางภาพการพัฒนาเขาสูการเปน
เมืองมรดกโลก ภายใตแนวคิดคุณอยากเห็นเชียงใหมในอีก 15 ปขางหนา (ป ค.ศ. 2573) เปนอยางไร
ประเด็นท่ีคุณ/องคกรของคุณมีความประสงคท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหา/พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม
และการสนับสนุน/เขารวมโครงการ Next Chiang Mai (ถามี) โดยเดือนเมษายน 2559 ไดดําเนินการศึกษา
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ วาจะทํากิจกรรมในการดําเนินการพัฒนาเชียงใหมฯ เดือนสิงหาคมและกันยายน 2559
จะดําเนินการจัดสัมมนา Workshop เพ่ือศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการพัฒนาเชียงใหมสูอนาคตภายใต
โมเดล NEXT CHIANGMAI โดยมีประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย (1) ดานเศรษฐกิจ ไดแก การทองเท่ียว
การเกษตรและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหัตถกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน และการคาชายแดน (2) ดานสังคม
ไดแก การศึกษา สุขภาพ และศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (3) ดานสิ่งแวดลอม ไดแก ทรัพยากรน้ํา ภัยพิบัติ
ปาไม ขยะ และพลังงาน (4) ดานความม่ังคง ไดแก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกัน
อาชญากรรม และลดอุบัติเหตุ (5) ดานเทคโนโลยี ไดแก การเปน Smart city จึงขอความรวมมือหัวหนาสวน
ราชการรวมดําเนินการ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ อาสาสมัคร
ประชาชน มีสวนรวมในการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในการพัฒนาเชียงใหมสูอนาคตภายใตโมเดล NEXT
CHIANGMAI ท้ังนี้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดมีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
และขอความรวมมือทุกภาคสวนเขารวมการสัมมนาฯ ตามท่ีไดวางกําหนดการไว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป รอบใหม (พ.ศ.2561 – 2564) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาป พ.ศ.2561-2564) (ราง) นโยบาย
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) มีขอเสนอเพ่ิมเติม
ประกอบดวย นโยบาย ก.น.จ. ใชแนวทางเดิมในการจัดทําแผนพัฒนาป พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวนป 2560
และเพ่ิมเติมแนวคิดหวงโซคุณคาของนายกรัฐมนตรี เปนแนวนโยบายของ ก.น.จ. ในการจัดทําแผนพัฒนา 4 ป
รอบใหม หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด คือ ใชแนวทางเดิมใน
การจัดทําแผนพัฒนาป พ.ศ.2557 - 2560 ฉบับทบทวนป 2560 และเพ่ิมเติมการขยายความชัดเจน และ
เนนการบูรณการของการกําหนดยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ ทําแผนกลุมจังหวัดกอน แลวจึงจัดทําแผนจังหวัด

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย มี 6 ขอ
ดังนี้ (1) ทบทวนขอมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ฉบับท่ีผานมา (2) กําหนดทิศทาง/คาดการณอนาคต
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(3) นําปญหา/ความตองการในพ้ืนท่ีมากําหนดเปาหมายของจังหวัด/กลุมจังหวัดใหชัดเจน โดยแผนพัฒนาจังหวัด
(สัดสวน 100)แบงเปน ความตองการของหมูบาน/ชุมชน (รอยละ 60) และตามประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
(รอยละ 40)สําหรับแผนพัฒนากลุมจังหวัด เนนพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของแตละจังหวัด โดยนํา
จุดเดนของแตละจังหวัดมาเปนประเด็นในการพัฒนา (4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร (5) เขียนโครงการแบบกวางๆ (6) เนนการบูรณาการทุกหนวยงานและเนนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 รายงานสถานการณน้ํา
หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด

เชียงใหมแทนผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายสุภรณวัฒน สุรการ) สถานการณน้ําบริเวณ
ลุมน้ําปงตอนบน จังหวัดเชียงใหม ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 บริเวณสะพานวงแหวนรอบ 3 มีน้ํา
82,944 ม.3/วัน ปริมาณน้ําทาของลําน้ําปง ลดลงจากคาเฉลี่ย 84% มีการปดก้ันลําน้ําปงชวงตนน้ํา อ.เชียงดาว
มาทําเปนท่ีทองเท่ียว หลายจุด เข่ือนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณความจุลดลงอยางรวดเร็วในชวงเดือนเมษายน
แนวโนมปริมาณน้ําในลําน้ําปงจากตนน้ําลดลงเรื่อยๆ และไหลลงมาดานทายน้ําดวยความยากลําบาก
เพราะถูกปดก้ันไว ปญหาการขาดแคลนน้ําพ้ืนท่ีดานทายน้ํา อ.ดอยหลอ/จอมทอง คลี่คลายไดรับการแกไข
การบริหารจัดการน้ําหลังจาก เกิดปญหาครั้งท่ี 13 ทุกฝายใหความรวมมือในการบริหารอยางดี

เข่ือนแมงัดสมบูรณชล ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ปริมาณน้ําเก็บกักปจจุบัน
29.131 ลาน ลบ.ม. ( 10.99%) ปริมาณน้ําเก็บกักเม่ือป 2558 เทากับ 84.462 ลาน ลบ.ม. (31.87%)

สถานการณแหลงน้ําชลประทานขนาดเล็กความจุตั้งแต 100,000 ลบ.ม. จํานวน 115 แหง
มีน้ํานอยกวารอยละ 30 จํานวน 80 แหง มีน้ํารอยละ 31-50 จํานวน 15 แหง มีน้ํารอยละ 51-80 จํานวน
17 แหง และมีน้ํามากกวารอยละ 80 จํานวน 3 แหง ภาพรวมรอยละ 18.60 แหลงน้ําขนาดกลาง จํานวน
12 แหง มีน้ํานอยกวารอยละ 30 จํานวน 8 แหง มีน้ํารอยละ 31-50 จํานวน 2 แหง มีน้ํารอยละ 51-80
จํานวน 1 แหง และมีน้ํามากกวารอยละ 80 จํานวน 1 แหง ภาพรวมรอยละ 16.63 แหลงน้ําขนาดใหญ 2 แหง
คือ เข่ือนแมงัดเหลือน้ํา 29.131 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 10.99 สามารถบริหารจัดการน้ําไดดี  เข่ือนแมกวง
อุดมธารา เหลือน้ํา 24.326 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 9.25 งดการปลูกพืชฤดูแลง แตสงน้ําใหพืชสวน 6 ลาน
ลบ.ม. ระบบนิเวศ 6 ลาน ลบ.ม. ภาพรวมรอยละ 11.32 อําเภอท่ีมีน้ําชลประทานมากกวา 50% มีจํานวน
1 อําเภอ คือ เมือง คลองสงน้ําแมแตงมีปริมาณน้ํา 0.89 cms (76,900 ลบ.ม./วัน) ลดลงจากสัปดาหกอน
แนวโนมปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเชิงเดี่ยว(ขนาดเล็กและกลาง) แนวโนมลดลงเรื่อยๆ ควรพิจารณาวางแผนการ
ใชน้ําอยางรอบคอบ และมีบางพ้ืนท่ีทําการเกษตรโดยใชน้ําจากลําน้ําปง ซึ่งมีประกาศงดการจายน้ํา มีโอกาส
เสี่ยงสูง และเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการน้ํา อีกทั้งพื้นที่สูบน้ําดวยไฟฟาฯ โดยใชน้ําจากลําน้ําปง
สรุปผลการสงน้ํารอบท่ี 22/26 (วันท่ี 27- 30 พฤษภาคม 2559) การประปาสวนภูมิภาค สาขาลําพูน วันท่ี 30
พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 น. ระดับน้ําแมน้ําปง หนาโรงสูบน้ําดิบริมปง 1.06 ม.

การแกไขปญหาความขัดแยงของ อําเภอดอยหลอ - อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
และอําปาซาง - อําเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ขอตกลงท่ี 1 ขุดรองชักน้ําบริเวณกลางแมน้ําปงบริเวณทาย
สะพานวังสะแกง ผลการดําเนินงาน 100 % ขอตกลงท่ี 2 ขุดรองน้ําเชื่อมรองชักน้ําฝงซายและฝงขวาของ
แมน้ําปงบริเวณทายสะพานวังสะแกง ขอตกลงท่ี 3 ขุดรองน้ําเชื่อมระหวางสถานีสูบน้ําแตละแหงในลําน้ําปง
บริเวณสถานีสูบน้ําบานแทนคํา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการดําเนินงาน 100 % บริเวณสถานีสูบน้ํา
วังสะแกง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผลการดําเนินงาน 100 % 3.4 บริเวณสถานีทุงหมากหนุม ผลการ
ดําเนินงาน 100 % ขอตกลงท่ี 4 ขุดรองน้ําเชื่อมระหวางวังเก็บน้ําแตละแหงในลําน้ําปง 4.2 ขุดรองน้ําเชื่อม
ระหวางวังหมอและบริเวณประปาจอมทอง ผลการดําเนินงาน 100 %
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มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร

ลิ่มเจริญ) สรุปสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (ขอมูล ณ วันท่ี 25 พ.ค. 59) ดานภัยแลง จังหวัดเชียงใหมไดมี
การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) ข้ึนในพ้ืนท่ีตั้งแตวันท่ี 4 ธันวาคม
2558 ท่ีอําเภอดอยเตา ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมไดประกาศฯ ไปแลว 21 อําเภอ 977 หมูบาน 95 ตําบล
ราษฎรไดรับผลกระทบ 168,003 ครัวเรือน 497,820 คน พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหาย 124,238 ไร
ปศุสัตว 61,550 ตัว ประมง 126 กระชัง  บอน้ํา 74 บอ เหมือง/ฝาย 24 แหง โดยผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมไดจัดสรรวงเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ใหอําเภอละ 500,000 บาท เปนเงิน 12,500,000 บาท
ยอดเงินทดรองราชการฯ วงเงิน 20 ลานบาท ยอดเงินคงเหลือ 17,500,000 บาท ยอดเงินทดรองราชการฯ
(เงินเชิงปองกันหรือยับยั้ง) คงเหลือ 4,054,400 บาท และจังหวัดเชียงใหม มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ประเมินสถานการณน้ํา และแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2558
และมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2559 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 เพ่ือ
เตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงท่ีจะเกิดข้ึนในชวงเดือนพฤศจิกายน 58-พฤษภาคม 59 และมีการ
ประชุมอยางตอเนื่อง ท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559

สถานการณน้ําตนทุนของจังหวัดเชียงใหม จากเข่ือนขนาดใหญ 2 แหง ไดแก 1) เข่ือน
แมงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ํา 29.037 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 10.96% ของความจุเขื่อน 2) เขื่อนแมกวง
อุดมธารา มีปริมาณน้ํา 24.221 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 9.21% ของความจุเข่ือน รวมมีปริมาณน้ําท้ัง 2 เข่ือน 53.258
ลาน ลบ.ม. คิดเปน 10.09% และมีน้ําจากอางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แหง มีปริมาณน้ําท่ีสามารถใชการ
ได 14.060ลาน ลบ.ม. คิดเปน 16.22% (ขอมูล : สนง.ชลประทานท่ี 1 วันท่ี 25 พฤษภาคม ๒๕๕9)

จังหวัดเชียงใหม มี 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,067 หมูบาน ขอมูลแหลงน้ําอุปโภค-
บริโภคและใชในการเกษตร 1.ประปา จํานวน 2,457 แหง (ประปาสวนภูมิภาค จํานวน 442 แหง ,ประปาทองถ่ิน
จํานวน 1,026 แหง,ประปาอ่ืนๆ จํานวน 989 แหง) 2.แหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 5,351 แหง (อางเก็บน้ํา
จํานวน 763 แหง ,แมน้ําและลําน้ําสาขา จํานวน 977 แหง ,หวย จํานวน 1,574 แหง,หนอง จํานวน 1,162 แหง
คลอง จํานวน 693 แหง , บึง จาํนวน 182 แหง 3.บอบาดาล จํานวน 8,039 แหง (มีน้ํา จํานวน
6,104 บอ ,ไมมีน้ํา จํานวน 1,935 บอ)

มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ป 2558/59 ดังนี้ (1) ปลอยน้ํา
สําหรับการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศน และไมยืนตนเปนครั้งคราว โดยไมสามารถจัดสรรน้ําสนับสนุน
พ้ืนท่ีการเกษตรไดเพียงพอตอความตองการ เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2559 ปลอยน้ําตามรอบ
เวรการสงน้ํา (เสาร, อาทิตย) รอบละ 1.73 ลาน ลบ.ม. นําไปผลิตน้ําประปา 8 ลาน ลบ.ม. ท่ีเหลือรักษา
ระบบนิเวศนตนน้ํา การสงน้ํารอบเวรท่ี 17 (วันท่ี 22 - 28 เม.ย. 59) จํานวน 2.2 ลาน ลบ.ม. (2)การสนับสนุน
น้ําดิบเพ่ือผลิตประปา จังหวัดเชียงใหม โครงการฯ แมแตง วางแผนสนับสนุนน้ําดิบตามปกติวันละ 27,648 ลบ.
ม. (สูบน้ํา 0.32 ลบ.ม./วิ) เฉพาะชวงท่ีอยูในรอบเวรการรับน้ําของสถานีผลิตน้ําประปาเชียงใหม (อุโมงค)
จากคลองสงน้ําแมแตง(3) การรักษาระบบนิเวศนในแมน้ําปงในแตละจุดใหเหมาะสม เพ่ือรักษาเสถียรภาพของ
คุณภาพน้ํา (4) ควบคุมการปดก้ันทางน้ําหรือการดําเนินการกิจกรรมใดๆ ท่ีเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา
(ทาดูดทรายในแมน้ําปง การสรางทํานบชั่วคราวปดก้ันทางน้ําฯลฯ) (5) เฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอย
น้ําเสียลงในแมน้ํา คู คลอง และแหลงน้ําตางๆ เนื่องจากทําใหตองระบายน้ําจากอางเก็บน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือเจือจางน้ํา
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เสีย (6) ใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธรณรงคประหยัดการใชน้ํา เพ่ือชวยลดวิกฤตสถานการณภัยแลง พ้ืนท่ี
แลงซ้ําซาก 3 ป ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และใหเฝาระวังเปนกรณีพิเศษ การขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือแกไข
ปญหาภัยแลง ป 2559 จํานวน 30 บอ ไดแก สันปาตอง จํานวน 11 บอ , ดอยหลอ จํานวน 9 บอ , ดอยสะเก็ด
จํานวน8 บอ , พราวและแมวาง อําเภอละ 1 บอ และของบประมาณจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 165 บอ

ดานวาตภัย จังหวัดเชียงใหมไดมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ไปแลว 13 อําเภอ 376 หมูบาน 55 ตําบล  ราษฎรไดรับผลกระทบ 6,877
ครัวเรือน 22,034 คน การเกิดวาตภัยชวงเดือนพฤษภาคม วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 วาตภัยในพื้นท่ี
3 อําเภอ (สันปาตอง ,แมวาง ,แมริม) 11 ตําบล 49 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 2,069 หลังคา
เรือน เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 21.30 น. ในพ้ืนท่ี ตําบลแมขา  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
บานเรือนราษฎรไดรับความเดือดรอน 283 ครัวเรือน กระเบื้อง 5,000 แผน เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559
เวลา 20.45 น. มีตนยางลมขวางถนนสายเชียงใหม-ลําพูน หลายจุด ลมทับอาคารพาณิชย จํานวน 8 คูหา
รถยนต 12 คัน บานเรือนเสียหายบางสวน 379 หลัง เสียหายท้ังหลัง 8 หลัง เสาไฟฟาลม 5 ตัน ไฟฟาดับ
เปนบริเวณกวาง ในพ้ืนท่ีอําเภอสารภี ประกอบดวย 4 ตําบล คือ ตําบลยางเนิ้ง, ตําบลทาวังตาล, ตําบล
สารภี และตําบลหนองผึ้ง ดานการชวยเหลือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ มอบสิ่งของ
พระราชทาน จํานวน 3,000 ชุด จังหวัดเชียงใหมสนับสนุนถุงยังชีพ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน 300
ชุดและจัดเตรียมกระเบื้องสนับสนุนอําเภอท่ีประสบภัย และเงินทดรองราชการ (เกษตรจังหวัดเชียงใหม)
จํานวน 137,431 บาท

ดานอัคคีภัย วันท่ี 12 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ไดเกิดไฟไหมบานจะนะ หมูท่ี 12
ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย มีผูประสบภัย จํานวน 57 หลังคาเรือน มีบานเลขท่ี จํานวน 48 หลัง
ไมมีบานเลขท่ี จํานวน 9 หลัง (เสียหายท้ังหลัง จํานวน 57 หลัง) ราษฎรไดรับความเดือดรอน จํานวน 242
คนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จัดทีม 5 ทีม ดังนี้ ดูแลสภาพจิตใจ mcat จํานวน 2 ทีม ดูแลสภาพ
สุขาภิบาลท่ีพักพิง และความสะอาดจุดพักพิง จํานวน 2 ทีม และชุดเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 1 ชุด สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
สาขาฝาง สนับสนุนเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รวมกับ เจาหนาท่ีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง
โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม สั่งการให อําแมอาย และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง เชียงดาว สะเมิง ทหารในพ้ืนท่ี
ตํารวจ ชุดรักษาความสงบ (กองกําลังผาเมือง) ตํารวจตระเวนชายแดน 334 และองคกรปกครองทองถ่ิน
และหนวยงานในพ้ืนท่ี จัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัย พรอมท้ังจัดหาอาหารประกอบเลี้ยงราษฎรตาม
ระเบียบเงินทดรองราชการฯ จนกวาสถานการณจะยุติ จัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว ท่ี กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดน 334 และโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนบานจะนะทุติยะโพธิ์อนุสรณ อําเภอแมอาย รวมกับ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติอําเภอแมอาย เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบเงินทดรองราชการฯ/แตงตั้งคณะทํางาน
ชวยเหลือ ผูประสบอัคคีภัยและบริหารสถานการณสาธารณภัยในครั้งนี้ สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม จัดเจาหนาท่ีลงสนับสนุนการบริหารจัดการและการชวยเหลือผูประสบภัย รวมถึง
สาขาสะเมิง ฝาง เชียงดาว และฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดเปดบัญชีออมทรัพย เพ่ือรับบริจาคเงินชวยเหลือ
ผูประสบภัย ชื่อบัญชี “กองทุนชวยเหลือผูประสบ สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เลขท่ีบัญชี 547-0-37532-
3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบระบบสาธารณสุข สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัดเชียงใหม จัดทีมจากบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ดูแลกลุมเปราะบาง เนนเรื่อง
โภชนาการ และนําเงินสงเคราะหมอบใหกับผูประสบภัย ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม มอบเงินชวยเหลือ
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ผูประสบภัย ครอบครัวละ 3,000 บาท สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหมมอบ
เงินสงเคราะหครอบครัวละ 2,000 บาท กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบผาหม จํานวน 500 ผืน
เสื้อผาเครื่องนุงหม จํานวน1,000 ชุด (ชาย,หญิง,เด็ก) น้ําดื่ม ขนาด 1.5 ลิตร จํานวน 1,000 ขวด และถุงยัง
ชีพ จํานวน 1,000 ชุด มูลนิธิฉือจี้ไตหวัน แจงชวยเหลือเรื่องวัสดุกอสรางบาน มูลนิธิฉือจี้ไตหวัน มอบเงิน
ชวยเหลือผูประสบภัย ครอบครัวละ4,000 บาท ในกรณีผูไดรับบาดเจ็บ (Admit) จํานวน 1 ราย 2,000 บาท /
ผูปวยนอก (OPD) จํานวน 3 ราย รายละ 1,500 บาท ศาลเจาฝาง มอบเงินชวยเหลือผูประสบภัย ครอบครัวละ
2,000 บาท /ผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 4 ราย รายละ 1,500 บาท กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน 334
มอบถุงพระราชทานชวยเหลือ จํานวน 45 ถุง หมวดทางหลวงชนบทฝาง สนับสนุนรถน้ํา 6,000 ลิตร เพ่ือการ
อุปโภค กองทัพบก มอบถุงยังชีพ จํานวน 45 ชุด หนวยทหารพัฒนา 32 สนับสนุนกําลังพล/เครื่องอุปโภค
บริโภค จํานวน 30 ชุด หนวยทหารหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาท่ี 4 มอบขาวสาร/อาหารสําเร็จรูป จํานวน 45
ชุด กลุมเพ่ือน รพ.แมอาย ประกอบเลี้ยงผูประสบภัย คณะศรัทธาจิตอาสาพัฒนาชนบทวัดปาแดด ธรรมสถานยั้งเมิน
อ.สะเมิง โดยพระมหาวีระ สีลสวโร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จํานวน 57 ชุด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร เชียงใหม มอบผาหม จํานวน 130 ผืน /น้ําดื่ม จํานวน 1,200 ขวด/มามา จํานวน 15 กลอง ชุดเด็ก
จํานวน 50 ชุด สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียใหม ประสานคุณฮิโรโยชิ โอซาวา
ประธานกรรมการมูลนิธิสงเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา/คุณคิโยชิ อิโนอุเอะ อาสาสมัคร/คุณเสกสรร ดุเหวา
กรรมการและเลขานุการ แจงวา ประสงคบริจาคเงิน จํานวน 30,000 บาท (มอบใหผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.) ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง
สนับสนุนรถไฟฟาสองสวาง/รถผลิตน้ําดื่มพรอมเจาหนาท่ี และเครื่องปนไฟ จํานวน 2 เครื่อง สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม รับมอบสิ่งของบริจาคท่ีประชาชนมามอบใหกับผูประสบอัคคีภัยบานจะนะ
อําเภอแมอาย โดยมีผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค และนายแพทยธรณี กายี เปนผูมอบสิ่งของบริจาค
ดังกลาว มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มอบเงินชวยเหลือรายละ 2,000 บาท จํานวน 242 คน อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจําเปนสําหรับเด็ก โรงเรียนนานาชาติ มอบเสื้อผาและของเลน
สําหรับเด็ก บริษัท อีจิซเทค จํากัด มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค มูลคา ๑๑,๐๒๐ บาท เงินทดรองราชการฯ
495,840 บาท  ชอง 7 สีชวยชาวบาน มอบเงิน 100,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 250 ถุง
การไฟฟาสวนภูมิภค มอบถังน้ํา ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง บริษัทแสงไทยเมทัลชีท สนับสนุนหลังคา
เพ่ือทําหองน้ํา สําหรับการบรรเทา (ท่ีพักชั่วคราว) จังหวัดเชียงใหมอยูระหวางการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือ คณะกรรมการคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด และการกอสรางท่ีพัก
ชั่วคราว โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน มอบเงินจํานวน 300,000 บาท งบจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
สนับสนุน รวมกับอําเภอและหนวยงานตางๆ กําหนดการกอสรางเริ่มวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 จํานวน
30 หลัง แบงสองพ้ืนท่ีสนามเฮลิคอปเตอร (ตํารวจตระเวนชายแดน) และ พ้ืนท่ีในหมูบานผูพักอาศัย 30
ครัวเรือน 151 คน ใชแรงงานจาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัคร ประชาชน ตํารวจตระเวนชายแดน
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม รวมแรงกัน รวมสรุปยอดเงินบริจาค จังหวัด
เชียงใหม (23 พฤษภาคม 2559) จํานวน 724,768.89 บาท อําเภอแมอาย จํานวน 787,561.08 บาท
และตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 1,100,000.00 บาท

การเกิดเหตุไฟปา จํานวน 3 แหง เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ไดเกิดไฟปาบริเวณอุทยานแหงชาติดอย สุเทพ-ปุย (พ้ืนท่ีปาบานขุนชางเค่ียน) จุดท่ี 1 เพลิงไหมปาบริเวณ
หลังคายลูกเสือชางเค่ียน ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จุดท่ี 2 เพลิงไหมปาบริเวณสวนพุทธธรรม
หนองฮอ ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม พ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม ประมาณจํานวน 80 ไร ในเขตอุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย เม่ือวันท่ี 10 พ.ค. 59 เวลา 15.20 น. ไฟไหมบริเวณใกลวัดพระธาตุดอยคํา ตําบล
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แมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. เกิดไฟปา
บริเวณขางเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม ขอความรวมมือการตรวจสอบอาคารท่ีมีลักษณะคลายหอพัก
นักเรียน โรงเรียนพิทักษเกียรติวิทยา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ท่ีเกิดเหตุไฟไหม เม่ือวันท่ี 22
พฤษภาคม 2559 ท่ีผานมา และขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และอําเภอเขาไปดูแลเยียวยาผูท่ีไดรับการ
สูญเสียจากเหตุการณดังกลาว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2559
ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี มหายศนันท) คาดหมายอากาศ

ลักษณะอากาศในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ชวงตนและกลางเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยเกือบ ตลอดชวง โดยจะมีกําลังคอนขางแรงเปนระยะๆ ประกอบกับจะ
มีรองมรสุมพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางชวง ซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกชุกและตอเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี สวนมากบริเวณภาคตะวันออกและภาคใตฝง
ตะวันตก ชวงปลายเดือน รองมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผานบริเวณประเทศจีนตอนใต และมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ท่ีพัดปกคลุมจะมีกําลังออนลง สงผลใหปริมาณและการกระจายของฝนลดลง ในเดือนนี้ คาดวา ปริมาณ
ฝนรวมสวนใหญจะใกลเคียงคาปกติ ขอควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟก
เหนือดานตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผานประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใต ซึ่งในชวงดังกลาวมรสุมตะวันตก
เฉียงใตท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยจะมีกําลังแรง เปนผลใหบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะบริเวณชายฝง ภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก ขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศ
จากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 การปฏิบัติการฝนหลวงแผนปองกันและแกไขภัยแลวระยะท่ี 3
หัวหนาหนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม แทนผู อํานวยการศูนย

ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายรังสรรค บุศยเมือง) การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนปองกันและแกไขภัย
แลงระยะท่ี 3 แผนตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2559 หนวยปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีเครื่องบินชนิดCASA จํานวน 2 ลํา จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปนชนิด CN (ขนาดใหญ)
จํานวน 1 ลํา ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุน เพ่ิมเครื่องบินชนิด Super King Air จํานวน 1 ลํา ในภารกิจ
ปฏิบัติการเมฆเย็น(ยายมาจากหนวยฯพิษณุโลก) เครื่องบินชนิด AUจํานวน 2 ลํา มาเพ่ิมเพ่ือสนับสนุนใน
ภารกิจโครงการวิจัยพลุสารดูดความชื้น และเครื่องบินเฮลิคอปเตอร สําหรับภารกิจสํารวจ และภัยพิบัติฉุกเฉิน
(กรณีไมติดภารกิจอ่ืน) หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกปรับเปลี่ยนเปนฐานเติมสารฯ จังหวัด
พิษณุโลก ฐานเติมสารฯ จังหวัดแพรสนับสนุนสารฯใหกับเครื่องบินท่ีแวะลงเติมสารฯ และฐานเติมสารฯจังหวัด
ตากปรับเปลี่ยนเปนหนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก มีเครื่องบินชนิดCASAจํานวน 2 ลํา(ยายมาจาก
หนวยฯ พิษณุโลก) ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุน

แผนบรรเทาหมอกควันและไฟปา ศปน. สนับสนุนเฮลิคอปเตอร ควบคุมไฟปา เพ่ือบิน
สนับสนุนภารกิจควบคุมไฟปา โดยปฏิบัติการท้ิงน้ํา ณ จุดเกิดไฟปา สรุปผลดังนี้ วันท่ี 31 มีนาคม 2559
ชั่วโมงบิน 00:40 ชั่วโมง บริเวณ หวยตึงเฒา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วันท่ี 5 เมษายน 2559 ชั่วโมง
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บิน 01:40 ชั่วโมง บริเวณ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วันท่ี 9 และ 11-13 พฤษภาคม 2559
ชั่วโมงบิน 16:25 ชั่วโมง บริเวณ อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บ โครงการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บ
ไดสิ้นสุดภารกิจเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 โดยสรุปผลการปฏิบัติการท้ังสิ้น ดังนี้ Alphajet2 ลํา
ปฏิบัติการ 16 เท่ียวบิน 29:40 ชั่วโมง ใชพลุ AgIจํานวน 793 นัด กับกลุมเมฆ 28 กลุม มีพ้ืนท่ีรับ
ผลประโยชน 1,422 ตร.กม.(888,525ไร) รวม 8 จังหวัด 31 อําเภอ ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม ไดแก
อําเภอสะเมิง แมแตง แมริม สันทราย เมืองเชียงใหม หางดง สันปาตอง แมวาง  ฮอด ดอยเตา ดอยหลอ จอมทอง
จังหวัดลําพูน ไดแก อําเภอลี้ บานโฮง แมทา เมืองลําพูน ทุงหัวชาง จังหวัดลําปาง ไดแก อําเภอเมืองลําปาง
เมืองปาน แจหม เสริมงาม เกาะคา งาว หางฉัตร จังหวัดเชียงราย ไดแก อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดพะเยา
ไดแก อําเภอปง จังหวัดแพร ไดแก อําเภอสอง จังหวัดสุโขทัย ไดแก อําเภอทุงเสลี่ยม ศรีสําโรง สวรรคโลก
จังหวัดตาก ไดแก อําเภอสามเงา

ความตองการฝนหลวง พ้ืนท่ีรองขอฝน 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม (สันกําแพง
แมออน ดอยสะเก็ด สันทราย แมแจม แมริม สารภี ฝางดอยเตา พราว แมแตง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ
แมอาย สะเมิง หางดงกัลยาณิวัฒนา แมวาง เมืองเชียงใหม สันปาตอง ดอยหลอ จอมทอง ฮอด อมกอย)
จังหวัดลําพูน (บานธิ เมืองลําพูน ลี้ แมทา ปาซาง เวียงหนองลอง บานโฮง ทุงหัวชาง) จังหวัดลําปาง (เมืองลําปาง
แมเมาะ สบปราบ วังเหนือ เถิน) จังหวัดเชียงราย (แมสรวย เมืองเชียงราย เชียงแสน แมฟาหลวง แมจัน ดอยหลวง
เชียงของ เวียงแกน เวียงเชียงรุง พญาเม็งราย เวียงราย ขุนตาล แมลาว แมสาย พาน ปาแดด เทิง เวียงปาเปา)
จังหวัดพะเยา (แมใจ ภูกามยาว เมืองพะเยา จุน ดอกคําใต เชียงคํา ภูซาง เชียงมวน ปง) จังหวัดแพร (เมืองแพร
รองกวาง ลอง วังชิ้น สอง สูงเมน หนองมวงไข เดนชัย) จังหวัดอุตรดิตถ (ทาปลา พิชัย เมืองอุตรดิตถ ลับแล)
จังหวัดสุโขทัย (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย คีรีมาศ บานดานลานหอย ศรีสัชนาลัย ทุงเสลี่ยม
กงไกรลาส) จังหวัดพิษณุโลก (นครไทย บางกระทุม วังทอง) จังหวัดกําแพงเพชร (บึงสามัคคี เมืองกําแพงเพชร
โกสัมพีนคร) จังหวัดเพชรบูรณ (วังโปง ชนแดน วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ บึงสามพัน) จังหวัดตาก (เมืองตาก
บานตาก)จังหวัดแมฮองสอน (เมืองแมฮองสอน ปาย ปางมะผา ขุนยวม แมลานอย แมสะเรียง สบเมย) จังหวัด
พิจิตร (สากเหล็ก วังทรายพูน ตะพานหิน)

พ้ืนท่ีประสบภัยแลง (รายงานปภ.) จํานวน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม
(สันกําแพง ดอยเตา แมริม จอมทอง ฮอด พราว ดอยหลอ ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว ไชยปราการ
ฝาง อมกอย สะเมิง แมแจม สันทราย แมอาย) จังหวัดพะเยา (เมืองพะเยา ดอกคําใต แมใจ จุน ภูกามยาว
เชียงคํา ปง) จังหวัดนาน (สองแคว เมืองนาน) จังหวัดอุตรดิตถ (เมืองอุตรดิตถ ทาปลา ทองแสนขัน ตรอน
พิชัย น้ําปาด ลับแล บานโคก) จังหวัดสุโขทัย (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย คีรีมาศ บานดานลาน
หอย ศรีสัชนาลัย ทุงเสลี่ยม) จังหวัดพิจิตร (บางมูลนาก วังทรายพูน ทับคลอ) จังหวัดลําพูน (ลี้) จังหวัดตาก (แม
ระมาด บานตาก สามเงา วังเจา เมืองตาก อุมผาง แมสอด) จังหวัดลําปาง (แจหม เถิน วังเหนือ) จังหวัด
กําแพงเพชร (เมืองกําแพงเพชร ปางศิลาทอง โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี ทรายทองวัฒนา คลองลาน)
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.10 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง
ป 2558/2559 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร

เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล  แสนคํา) คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15
ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลงป 2558/2559 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรท่ี
ประสบภัยแลงในป 2558/2559 และผลกระทบจากปญหาราคาสินคาเกษตรกรใหมีรายไดเพียงพอตอการ
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ยังชีพและมีความยั่งยืน สามารถนความรูไปปรับใชในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ในชวงท่ีประสบ
ปญหาภัยแลงหรือราคาสินคาเกษตรกรซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการสรางรายไดเสริมใหแกเกษตรกรได ดังนั้น
เพ่ือเปนการชวยเหลือแกเกษตรกรท่ีประสบภาวะภัยแลงในป 2558/2559 และปญหาราคาสินคาเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
กระทรวงกลาโหม สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรม
สุขภาพจิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยเปนการดําเนินการในรูปแบบของการถายทอดความรูดานตางๆ รวมท้ัง เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดรับความรูเพ่ิมเติม สามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ
และประกอบอาชีพเสริม ในชวงท่ีประสบปญหาภัยแลง ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการสรางรายไดเสริมใหแก
เกษตรกร ในชวงดังกลาวได โดยการอบรมในลักษณะบูรณาการรวมกันของทุกหนวยงาน โดยใชพ้ืนท่ีศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 25 ศูนย ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนแหลงเรียนรูการ
ผลิตสินคาการเกษตรท่ีถูกตองเหมาะสม ในแตละพ้ืนท่ี เปนสถานท่ีหลักในการอบรมใหแกเกษตรกร

หลักสูตรการอบรม ไดกําหนดระยะเวลาการอบรมไว จํานวน 15 วันๆละ6 ชั่วโมง
รวม 90 ชั่วโมง ประกอบดวย 4 กลุมวิชา ดังนี้ กลุมวิชาท่ี 1 สรางการรับรู ความเขาใจรวมกันในการ
ขับเคลื่อนประเทศ วัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรเรียนรู ฐานวิธีคิด มีความเขาใจแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศตามแนวทางประชารัฐ ท่ีนําไปสูความสามัคคี ปรองดอง รวมท้ัง การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 13.30 ชั่วโมง แหลงวิทยากร  คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด เกษตรกรผูนํา กลุมวิชาท่ี 2 สรางโอกาสในการ
แขงขัน วัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูวิธีการปรับเพ่ิมผลิตภาพการผลิตใหสอดคลองกับกาเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการรวมกลุมตามหลักการสหกรณและการบัญชี จํานวน 52.30 ชั่วโมง แหลงวิทยากร กระทรวง
พาณิชย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ กรมปศุสัตว กรมประมง กรมหมอนไหม กรมการขาว สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
(สปก.) กรมสงเสริมการเกษตร วัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจดานสุขภาวะทางกาย ทางจิต
ทางสังคม และทางปญญาจํานวน 6 ชั่วโมง แหลงวิทยากร  กระทรวงสาธารณสุข กลุมวิชาท่ี 4 สรางรายได
และลดคาใชจายในครัวเรือน วัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและทักษะ การปฏบิัติอาชีพทางเลือกในและ
นอกภาคเกษตร เชน การแปรรูปและถนอมอาหาร การสรางสรรคมูลคาสินคาทองถ่ิน การผลิตสินคาเพ่ือใชใน
ครัวเรือน การซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องใชไฟฟาครัวเรือน การควบคุมไฟปาและ การจัดทําแนวกัน
ไฟในทองถ่ิน การผลิตพืชผักสวนครัว เพ่ือบริโภคและแบงปน เปนตน จํานวน 18 ชั่วโมง แหลงวิทยากร เกษตรกร
ผูนํา เกษตรกรปราดเปรื่อง (smart Farmer)

จังหวัดเชียงใหม ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการโครงการอบรมฯ
จํานวน 28,306,000 บาท เปาหมาย 25 อําเภอๆละ 5 รุนๆละ 50 ราย รวมเกษตรกรจํานวน 6,250 ราย
ขณะนี้อําเภอไดดําเนินการอบรมตามโครงการฯเสร็จสิ้นแลวท้ัง 25 อําเภอ เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ท่ีผาน
มา โดยผลท่ีคาดวาจะไดรับ คือเกษตรกรไดรับความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือ พัฒนาตนเองและอาชีพ
และเกษตรกรสามารถดํารงชีพในชวงวิกฤตภัยแลงและชวงปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา และมีตัวชี้วัด คือ
เกษตรกรไดรับการอบรมภายในกรอบเวลาและจํานวนตามเปาหมายท่ีกําหนด และเกษตรกรไดรับความรูและ
แนวคิดตามวัตถุประสงคของกลุมวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.11 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
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พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) สถานการณสินคาเกษตร
จังหวัดเชียงใหม หอมหัวใหญ แหงคละ ราคา 20 บาท/กิโลกรัม แหง (เบอร1–3) ราคา 16–18 บาท/กิโลกรัม
ซึ่งเกษตรกรเก็บเก่ียวไปแลวรอยละ 100 และผลผลิตสวนใหญอยูในมือผูประกอบการ ภาวะการคามีความ
คลองตัว กระเทียม แหงคละ ราคา 45 – 50 บาท/กิโลกรัม แกะกลีบ (เบอร 1 – 3) ราคา 73 – 78 บาท/กิโลกรัม
แกะกลีบคละ ราคา 70 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรผูปลูกกระเทียมเก็บเก่ียวผลผลิตไปหมดแลว ซึ่งขณะนี้ผลผลิต
รอยละ 75 อยูในมือผูประกอบการ และอีกรอยละ 25 อยูในมือเกษตรกร (แขวนรอราคา) ภาวะการคาราคา
กระเทียมแหงคละและแกะกลีบ ราคาทรงตัว หอมแดง แหงคละ ราคา 28 – 30 บาท/กิโลกรัม มัดจุกใหญ
ราคา 32 – 35 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรเก็บเก่ียวไปแลวรอยละ 100 และผลผลิตสวนใหญอยูในมือ
ผูประกอบการภาวะการคามีความคลองตัว ขาวนาปรัง 2558/59 สันปาตอง 1 ความชื้นท่ี 25 – 30 %
ราคา 11,500 – 11,800 บาท/ตัน ความชื้นไมเกิน 14 % ราคา 13,800 – 14,300 บาท/ตัน ผลผลิต
เริ่มออกสูตลาดแลวรอยละ 70 เปนผลผลิตขาวเปลือกเหนียว 10 % เมล็ดยาว (สันปาตอง 1) ภาวะการคามี
ความคลองตัว ลิ้นจี่ (พันธุฮงฮวย)เกษตรกรขายได เกรด AA ราคา 23 – 25 บาท/กิโลกรัม เกรด A
ราคา 20 – 23 บาท/กิโลกรัม เกรด B ราคา 18 – 20 บาท/กิโลกรัม จําหนายปลีก คละเกรด ราคา 40 – 60
บาท/กิโลกรัม ผลผลิตออกสูตลาดแลวรอยละ 6 ภาวะการคาคลองตัว ผลผลิตลิ้นจี่พันธุเบา (ฮงฮวย) มีสัดสวน
35 % ออกสูตลาดนอยกวาป 2557/58 ประมาณรอยละ 40 เนื่องจากภาวะอากาศท่ีแหงแลง ผลผลิตลิ้นจี่
พันธุหนัก (จักรพรรดิ) สัดสวน 61% คาดวาผลผลิตออกสูตลาดในชวงปลายเดือนพฤษภาคมผลผลิตลิ้นจี่ท่ี
ออกสูตลาดอยูในพ้ืนท่ี อําเภอแมอาย อําเภอฝาง และอําเภอไชยปราการ สวนคุณภาพลิ้นจี่ปนี้ไมดีนักเม่ือ
เทียบกับ ปท่ีผานมา เนื่องจากประสบภาวะภัยแลงสงผลใหลิ้นจี่มีขนาดผลท่ีเล็กสีผิวไมแดง และมีลักษณะไหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.12 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายโชคชัย แกวปอง) จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการ

รับสมัครผูผลิต ผูประกอบการ OTOP สงผลิตภัณฑเขารับการคัดสรร และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือรับรองผลิตภัณฑ OTOP ดําเนินการระหวางวันท่ี ๔-
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยผลการดําเนินการมี
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP สมัครเขาคัดสรรฯ จํานวนท้ังสิ้น ๕๑๘ ราย และผานการรับรอง จํานวน ๔๙๘ ราย
คิดเปนรอยละ 96.14 ไมผานการรับรอง จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 3.86 ตามรายละเอียดดังนี้ สรุปผลการ
คัดสรรฯ ประเภทผลิตภัณฑอาหาร ลงทะเบียนคัดสรรฯ จํานวน 85 ราย ผานการรับรองจํานวน 75 คิดเปน
รอยละ 88.24 ไมผานการรับรองจํานวน 10 คิดเปนรอยละ 11.76ประเภทผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ลงทะเบียน
คัดสรรฯ จํานวน 36 ราย ผานการรับรองจํานวน 31 คิดเปนรอยละ86.11 ไมผานการรับรองจํานวน 5 คิด
เปนรอยละ 13.89 ประเภทผลิตภัณฑผา เครื่องแตงกาย ลงทะเบียนคัดสรรฯ จํานวน 204 ราย ผานการ
รับรองจํานวน 200 คิดเปนรอยละ 98.04 ไมผานการรับรองจํานวน 4 คิดเปนรอยละ 1.96 ประเภท
ผลิตภัณฑของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก ลงทะเบียนคัดสรรฯ จํานวน 154 ราย ผานการรับรองจํานวน 153
คิดเปนรอยละ 99.35 ไมผานการรับรองจํานวน 1 คิดเปนรอยละ 0.65 ประเภทผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไมใช
อาหาร ลงทะเบียนคัดสรรฯ จํานวน 39 ราย ผานการรับรองจํานวน 39 คิดเปนรอยละ 100
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.13 โครงการ “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล”
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายโชคชัย แกวปอง) จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม รวมกับชมรมผูนําอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม พรอมดวยภาคีเครือขาย
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องคกรพัฒนาชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ภายใตการสนับสนุนของผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ไดดําเนินโครงการ “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล” ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
“สร า งช ุมชน เ กื ้อก ูล  เ พิ ่มพ ูนน้ํ า ใจ  สร า งว ิถ ีไทยสาม ัคค ี” ซึ ่ง เป น โครงการของขว ัญป ใหม ของ
กระทรวงมหาดไทยใหแกประชาชน รวมท้ังเปนกิจกรรมรวมเฉลิมฉลองในวาระสมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐
ปเมืองเชียงใหม โดยไมใชงบประมาณของทางราชการ กิจกรรมตามโครงการ ประกอบดวย (๑) การปลอย
ขบวนรถผูนําจิตอาสาจาก ๒๕ อําเภอ จํานวน ๑๑๘ คัน ณ บริเวณศาลาอางแกว มหาวิทยาลัยเชียงใหม (๒) การลง
แขก ทําความสะอาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จํานวน ๖ แหง ไดแก บริเวณซุมกาญจนาภิเษก ลาน
บันไดนาค อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย ศาลาเจาแมกวนอิม บันไดนาค ทางเดิน ท้ังสองฝง บริเวณรอบพระบรมธาตุ
และฐานพระพุทธรูป โดยผูนําจิตอาสา ประเภทบุคคล กลุม องคกร พรอมดวยหนวยงานภาคีการพัฒนา จาก ๒๕
อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม สวมเสื้อพลังจิตอาสา พลังเก้ือกูล “ตามรอยครูบาฯ สานศรัทธา สูชุมชน” เขา
รวมกิจกรรม รวมจํานวน ๑,๑๕๐ คน หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ผูนําจิตอาสาทุกภาคสวน นําขาวหอดวยใบตองมา
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน (๓) การเสวนาทางวิชาการ “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เก้ือกูล :
กรณีสรางถนนข้ึนพระธาตุดอยสุเทพ” โดยพระสงฆและนักวิชาการสายการศึกษา ท้ังนี้ กิจกรรมดังกลาวได
สงเสริมใหผูนําจิตอาสาทุกภาคสวนของจังหวัดเชียงใหม ออกมาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือประเทศชาติ
นําชุมชนเก้ือกูลกลับสูสังคมไทย ซึ่งครูบาศรีวิชัยเปนบุคคลตนแบบผูนําจิตอาสาท่ีสามารถนําพลังมวลชนสราง
ถนนทางข้ึนดอยสุเทพ เม่ือปพ.ศ. ๒๔๗๗ ผูนําจิตอาสาจากทุกภาคสวนท่ีเขารวมกิจกรรมตางลงความเห็นวา
เปนกิจกรรมท่ีดี ควรท่ีจะทําเปนประจําทุกป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.14 การปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม (นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์) การบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการในสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
สั่ง ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2559 โดยท่ีไดปรากฏขอเท็จจริงถึงสภาพปญหาในการจัดการศึกษาในสวนภูมิภาค
ของประเทศวา เกิดจากปญหาการสั่งการและการบริหารจัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพและไมเปนเอกภาพเปน
ปญหาสําคัญ ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการปฏิรูประบบการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 11/2559
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอย มีเอกภาพ และสามารถประสาน
เชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหสอดรับ
กับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชนในการปฏิรูปการศึกษาอันจะสงผลในการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดจุดเนน 6 ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐมนตรีวาการวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดาวพงษ รัตนสุวรรณ) ไดแก (1) หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู (2) การผลิตและพัฒนาครู (3)การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา (4) ผลิต พัฒนากําลังคน และงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ (5) ICT
เพ่ือการศึกษา และ(6) การบริหารจัดการ โดยองคประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปฯ ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ  ประกอบดวย กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค (กศภ.) สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
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คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหนวยงาน/สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีหนาท่ีในการบริหารและจัดการศึกษา บริหารงานบุคคล
ประสานงานและบูรณการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมคําสั่ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค ท่ี 1/2559
ประกอบดวยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเก่ียวกับวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเก่ียวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชนของวินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเก่ียวกับการบรรจุ การแตงตั้ง และการยายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.15 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายทอง พันทอง) สถานการณ

ไขเลือดออก 1 มกราคม - 23 พฤษภาคม 2559 มีผูปวยท้ังหมด 260 ราย เปนคนไทย 233 รายอัตราปวย
13.93 ตอแสนประชากร เปนตางชาติ 27 ราย และไมมีผูปวยเสียชีวิต อัตราปวย 5 อันดับสูงสุด ไดแก
อําเภอแมแตง 34 ราย อัตราปวย 38.72 ตอแสนประชากร อําเภอดอยเตา 10 ราย อัตราปวย 37.33 ตอ
แสนประชากร อําเภอดอยสะเก็ด 21 ราย อัตราปวย 34.07 ตอแสนประชากร อําเภอดอยหลอ 8 ราย อัตรา
ปวย 30.73 ตอแสนประชากร อําเภอจอมทอง 16 ราย อัตราปวย 23.55 ตอแสนประชากร อําเภอท่ียังไม
พบผูปวย ไดแก อําเภอแมแจม, สะเมิง, อมกอย, เวียงแหง,แมออน และกัลยา

ประเด็นขอความรวมมือ โดยขอใหรณรงค สํารวจ ทําลาย แหลงเพราะพันธุยุงลาย
ในสถานท่ีราชการทุกแหลง โดยผูปวยท่ีสงสัยไขเลือดออก (ไขสูง ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดขอ/กระดูก คลื่นไส
อาเจียน ทานอาหารไดนอย) ควรทายากันยุง และไปพบแพทย พ้ืนท่ีระบาด ควรควบคุมโรคเขมขน ทําลาย
แหลงเพราะพันธุยุงลาย (HI , CI = 0) ในการพนฆายุงตัวแก ควรใชเครื่องพนฝอยละออง (ULV) เทานั้น ระดม
ความรวมมือทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูขับเคลื่อน สรางความตระหนัก และ
ความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ี

ประธานในท่ีประชุม ขอความรวมมือนายอําเภอ ประสานสํานักงานสาธารณสขุอําเภอ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เรงรัดควบคุม และเฝาระวังการระบาดของโรคไขเลือดออก
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.16 การแกไขปญหาชุมชนคลองเงิน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวราณี วงศประจวบ

ลาภ) ภาพรวมของชุมชนคลองเงิน มีบานจํานวน 69 หลัง บานเรือนมีการปลูกสรางอาศัยอยูริมคลองและสราง
บานเรือน ครอมคลองตลอดสายคลองเปนระยะทางยาวประมาณ 400เมตร บางสวนรุกล้ําท่ีสาธารณะและเขต
คลอง บานเรือนในชุมชนคลองเงินจะมีท้ังประเภทมีบานเลขท่ี 51 หลัง และไมมีบานเลขท่ี 13 หลัง และเปน
บานวางไมมีผูอาศัย 5 หลัง โดยสวนใหญจะมีบานเลขท่ีและมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนคลองเงินมีท้ังคนไทยพ้ืนเมืองและชาวเขาท่ีอพยพ ลงมาอาศัยอยูมีท้ังท่ีอยูถาวรและ
ชั่วคราว ชาวบานจะมีอาชีพรับจางท่ีตลาดเมืองใหมและท่ีอ่ืนๆสวนใหญจะเปนงานใชแรงงงาน บางหลังคา
เรือน มีสภาพความเปนอยูท่ียากลําบาก แออัด และไมถูกสุขลักษณะ

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2559 ท่ีผานมา เจาหนาท่ีจาก สถาบันพัฒนางองคกรชุมชน
รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม และเครือขายคนจนเมือง ไดลงพ้ืนท่ี
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลชุมชนคลองเงิน โดยมีรายละเอียดของขอมูลท่ีได ดังตอไปนี้ พ้ืนท่ีชุมชน สามารถแบงออกได
เปน 3 โซน ไดแก โซนปายูร จํานวน 11 หลัง อยูในโซนริมคลองโดยเริ่มนับตั้งแตปากซอยเขามา อยูในความดูแล
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ของปายูร ตัวบานติดกับสนามฟุตบอลเชียงใหมยูในเต็ด คนท่ีอาศัยอยูสวนใหญเปนคนพ้ืนเมืองท่ีอาศัยอยูมา
นาน มีเลขท่ีบาน เทศบาลฟองท้ังหมด มีการรังวัดท่ีจากทางท่ีดินอําเภอ และมีการประชาคมแลว ทําเรื่องขอ
เชาจากทางเทศบาลแลว โซนลุงหนู จํานวน 17 หลัง บานจะอยูในพ้ืนท่ีหางจากคลองออกติดกับรั้วของ
โรงเรียนปาแพงจะอยูในความดูแลของลุงหนู ผูท่ีอาศัยสวนใหญจะเปนลูกหลานลุงหนูและคนพ้ืนเมือง มีการยื่น
ขอถอนสภาพความเปนคลอง มีการรังวัดท่ีจากทางท่ีดินอําเภอ และมีการประชาคมแลว ทําเรื่องขอเชาจากทาง
เทศบาล โซน 41 หลัง จํานวน 41หลัง โดย37หลังปลูกบานครอมตัวคลองยาวตลอดสายคลองจรดซอยศรี
มงคล และอีก4หลังจะอยูติดกับโซนลุงหนู สวนใหญผูท่ีอาศัยจะเปนพ่ีนองชนเผาตางๆท่ียายถ่ินมาทํางานในตัว
เมืองเชียงใหม โดยเปนโซนท่ีมีปญหามากท่ีสุด เนื่องจากมีลักษณะการปลูกสรางบานเรือนท่ีคลอมพ้ืนท่ีคลอง มี
สภาพแออัด สภาพความเปนอยูเลวราย และยากลําบาก สภาพปญหาของโซน 41 หลัง มีการสรางบานครอม
คลองตลอดสายคลอง บานมีเลขท่ีบาน 24 หลัง และไมมีเลขท่ีบาน 12 หลัง บานวางไมมีผูอาศัย 5 หลัง สวน
ใหญเปนชาวเขามาอาศัยอยูมีท้ังแบบเชาอยู และของตัวเอง ขอมูลในโซนนี้จะไมนิ่งเนื่องจากบานมีการเปลี่ยน
สิทธิ์อยูตลอดเวลา ราคาเปลี่ยนสิทธิ์อยูท่ีประมาณ 19,000 บาท ไดมีการปลอยเชาเปนรายเดือนใหแกคน
ชาวเขาท่ีมาทํางาน คนในชุมชนสวนใหญ ตองการทํางานอยูในเมืองตอ ไมตองการกลับภูมิลําเนา

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2559 ท่ีผานมา นักสังคมสงเคราะหจากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม รวมกับ กอรมน. และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ลงตรวจสภาพความ
เปนอยู พบผูอยูอาศัยจํานวน 62 คน โดยสามารถแยกเปนกลุมเปาหมาย รวมจํานวน 62 คน ภูมิลําเนาเดิม จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 32 คน จังหวัดลําปาง จํานวน 1 คน จังหวัดตาก จํานวน 1 คน จังหวัดแมฮองสอน จํานวน
1 คน จังหวัดเชียงราย จํานวน 20 คน และไมแนชัด จํานวน 7 คน โดยแบงเปนกลุมชาติพันธชนเผามูเซอ จํานวน
37 คน ชนเผาอาขา จํานวน 1 คน ชนเผาขมุ จํานวน 1 คน คนพ้ืนเมือง จํานวน 3 คน ไมสามารถระบุได จํานวน 20คน

สรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม หวงเดือนมีนาคม 2559 ไดประชุม
รวมกับผูตรวจฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และลงพ้ืนท่ีพูดคุยกับแกนนํา
ชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือคนหาขอเท็จจริงในชุมชน และความตองการพ้ืนฐานของชุมชน เดือนเมษายน 2559 ไดลง
พ้ืนท่ีรวมกับ กอรมน.จัดระเบียบแรงงานตางดาวในชุมชนและหาขอมูลดานสวัสดิการสังคมท่ัวไป และทีมงานลง
พ้ืนท่ีเก็บขอมูลเชิงลึกจากประชาชนในชุมชน เปนรายหลังคาเรือน เดือนพฤษภาคม 2559 ไดประชุม
คณะทํางานขับเคลื่อนท่ีอยูอาศัยผูมีรายไดนอยระดับจังหวัด แตงตั้งคณะทํางานยอย แกไขปญหาชุมชนคลอง
เงินโดยเฉพาะ โดยมีประชาชนในชุมชนเขารวมดวย และทีมงานลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสวนท่ียังขาด เพ่ือเสนอตอ
คณะทํางานยอย เพ่ือกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา เดือนมิถุนายน 2559 จะดําเนินการประชุม
คณะทํางานยอย เพ่ือสรุปขอมูล ความตองการ และคนหาแนวทางและทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือแกไขปญหา
ใหแกประชาชนตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.16 รายงานผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤษภาคม2559
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) ขอมูลเรื่องรองเรียน

ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมชวงเดือน สิงหาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 จํานวน 3,424
เรื่อง แบงออกเปน 7 ประเภท สามารถยุติแลว จํานวน 2,822 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแลว จํานวน
380 เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 222 เรื่อง  ขอมูลชวงเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 มี
เรื่องรองเรียนจํานวน 820 เรื่อง สามารถยุติแลว จํานวน 565 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแลว จํานวน
81 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 193 เรื่อง  สําหรับเดือนพฤษภาคม 2559 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 38 เรื่อง
ยุติแลว จํานวน 9 เรื่อง รายงานผลการดําเนินการแลว จํานวน 0 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 29 เรื่อง
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สถิติจํานวนผูมาใชบริการศูนยบริการรวมของศูนยดํารงธรรมจังหวังเชียงใหม
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 5,304 ราย แยกเปน ติดตอชําระคาไฟฟา จํานวน 1,750 ราย ชําระ
คาน้ําประปา จํานวน 2,040 ราย ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต จํานวน 1,158 ราย รับแจงความ/ให
คําปรึกษาดานคดีความ จํานวน 78 ราย และขอมูลขาวสารท่ัวไป จํานวน 278 ราย
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) เนื่องดวยพระเจาวรวงศ

เธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก
กัณฑสักกบรรพ เพ่ือถวายพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 70 ป ในเดือนมิถุนายน 2559 ณ วัดยางกวง ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม ในวันศุกรท่ี 17 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. จึงขอใหสาธารณสุขจังหวัดจัดหนวยแพทย
เคลื่อนท่ีตามเสด็จ ในการเยี่ยมราษฎรดวย เนื่องจากจะมีผูปวยมาเฝารับและอาจจะตองการการวิเคราะหจาก
แพทย เพ่ือประกอบพระดําริ ท้ังนี้ กรมราชองครักษ และจังหวัดเชียงใหม จะมีการตรวจพ้ืนท่ีและประชุม
เตรียมรับเสด็จฯ ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ วัดยางกวง ตําบลหายยา อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สําหรับกําหนดการรับ-สงเสด็จฯ จังหวัดเชียงใหมจะมีหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
อีกครั้งหนึ่ง
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 ประชาสัมพันธการจัดงาน LANNA EXPO 2016
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายสําเริง ไชยเสน)

การจัดงานLanna Expo 2016 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน)
วันท่ี 30 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปดวย จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดแมฮองสอน ไดรวมกันจัดงาน Lanna Expo 2016 ภายใตแนวคิด
(Theme) Lanna…Endless Charm: Lanna Health and Wellness ระหวางวันท่ี 30 มิถุนายน – 6
กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนการบูรณาการกิจกรรมภายใตโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆภายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท้ังภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคการจัดงาน เพ่ือเชื่อมโยงและขยาย
มูลคาการคา การลงทุนของผูประกอบการเปาหมายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือสงเสริมภาพลักษณ
ท่ีดี และขยายโอกาสในการเผยแพรประชาสัมพันธสินคา/บริการศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
และเพ่ือสงเสริมสนับสนุนวงจรดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ใหมีความตอเนื่อง
และยั่งยืนตอไป

โดยกิจกรรมการจัดงานประกอบดวย การออกบูธในนามของจังหวัดเชียงใหม
แมฮองสอน ลําปาง และลําพูนโดยการนําผลิตภัณฑ สินคา และบริการท่ีเปนจุดเดนของจังหวัดมาจัดแสดงและ
จําหนาย การออกบูธของสถานกงสุลใหญ/สถานกงสุล/สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์/สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ตางประเทศท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด การประชุม สัมมนาทางวิชาการ  การแสดงนิทรรศการเผยแพร
ผลงานวิจัยซึ่งแสดงถึงศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในดานตางๆ และการสาธิตเชิงภูมิปญญา
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วิถีชีวิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และมินิคอนเสิรตของศิลปนชื่อดังทุกวัน
พ้ืนท่ีการจัดงาน (Zone) Medical & Wellness (ธุรกิจสุขภาพ สปา เครื่องสําอาง สมุนไพร) Health
Tourism (ธุรกิจทองเท่ียว โรงแรม ท่ีพัก โฮมสเตย สายการบิน) Northern Food Valley (เกษตร เกษตรแปร
รูป อาหาร)OTOP & SMEs (เสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องนุงหม ของใช ของตกแตง ของท่ีระลึก อัญมณี
เครื่องประดับ เฟอรนิเจอร สินคาไลฟสไตล สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร) Art & Culture (ศิลปะและวัฒนธรรม)
Exhibition (นิทรรศการ การศึกษาและภูมิปญญา) Investment (พ้ืนท่ีเจรจาธุรกิจ สินคาและบริการฮาลาล)
International (กงสุลตางประเทศ) Export (สินคาและบริการมาตรฐานสงออก) Conference (ประชุม
วิชาการ) Innovation (งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม) Restaurant (รานจําหนายอาหาร และเครื่องดื่ม)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สามารถสรางรายได เพ่ิมมูลคาการคา กอใหเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายรายไดสูชุมชน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน
ในเชิงรุก ในระดับภูมิภาค และมีชองทางในการเชื่อมโยงการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ไปสูประเทศคูคาท่ีสําคัญในอนาคต เพ่ือกระชับความสัมพันธท่ีดีระหวางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน) กับสถานกงสุลใหญ/สถานกงสุล/สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์/สถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์ตางประเทศท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด แผนงาน/กิจกรรม/โครงการของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ไดนํามาบูรณาการ จัดงานรวมกัน ลดความซ้ําซอนงาน และเกิดการใชงบประมาณของทางราชการ
อยางคุมคา โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ประกอบดวย กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลําปาง
ลําพูน แมฮองสอน) หนวยงานเจาภาพโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หนวยงานภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (องคการมหาชน) และ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมติดตอสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม นางศิริพร
รือเรือง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด และนายจรูญ ปงหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ โทรศัพท 053-112982 โทรสาร 053-112981Email: osmnorth1@gmail.com
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3การประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายเกรียงไกร  พานดอกไม)

การออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตยท่ี 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ผูมีสิทธิออกเสียง ตอง
มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ในวันออกเสียง (เกิดกอนวันท่ี 9 สิงหาคม 2541) การลงทะเบียนขอใชสิทธิ
ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด แตมาประกอบ
อาชีพหรืออาศัยอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม หากประสงคจะใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดท่ีจังหวัดเชียงใหม
สามารถยื่นคําขอลงทะเบียน ณ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน ( 1 พฤษภาคม – 7
กรกฎาคม 2559) ในวันและเวลาราชการ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีรับรองสําเนาถูกตอง ถึงสํานักทะเบียนท่ีตนมีชื่ออยูตามทะเบียนบาน (1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน
2559) หรือทางอินเตอรเน็ตไดที่ http://election.dopa.go.th ( 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559)
เวลา 24.00 น. ท่ีออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูท่ีศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร SME1) ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ใกล
กับสนามกีฬา 700 ปตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วันออกเสียงประชามติจะเปน
วันเดียวกันทั่วประเทศ ท้ังในหนวยออกเสียงปกติและหนวยออกเสียงนอกเขตจังหวัด และไมมีการลงคะแนน
ออกเสียงลวงหนา/นอกราชอาณาจักร ประเด็นการออกเสียงประชามติ ประเด็นที่ 1 ประเด็น “ใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ท้ังฉบับ” ประเด็นท่ี 2 ประเด็น
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เพ่ิมเติม “ทานเห็นชอบหรือไมวาเพ่ือใหการปฏิรูปประเทศเกิดความตอเนื่องตามแผนยุทศาสตรชาติ สมควร
กําหนดไวในบทเฉพาะกาลวา ในระหวาง 5 ปแรกนับแตวันท่ีมีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหท่ีประชุม
รวมกันของรัฐสภาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี สําหรับ
การตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ณ หนวยออกเสียง
กอนวันออกเสียงไมนอยกวา 20 วัน และแจงเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ ตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ิน ไม
นอยกวา 10 วัน กอนวันออกเสียง และขอยุติ มีคะแนนเห็นชอบมากกวาคะแนนเสียงไมเห็นชอบ นําข้ึน
ทูลเกลาฯ ภายใน 30 วันนับแตวันประกาศผล เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย การกระทําท่ีเปนความผิด เชน กอ
ความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย เผยแพรขอความ ภาพ เสียงในสื่อสิ่งพิมพ
วิทยุ โทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในชองทางอ่ืนใดท่ีผิดไปจากขอเท็จจริง หรือรุนแรง กาวราว หยาบคาย
ปลุกระดม ขมขู โดยมุงใหผูมีสิทธิไมไปใชสิทธิ หรือ ออกเสียงอยางใด อยางหนึ่ง หรือ ไมออกเสียง (จําคุกไมเกิน
10 ป ปรับไมเกิน 2 แสนบาท) ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลด Applications ดาวเหนือ ฉลาดรูมติ และตาสับปะรด
เพ่ือศึกษาขอมูลตาง ๆ เพ่ิมเติมได
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช พันมา) การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนใน

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเขาถึงและใกลชิดกับบริการของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือสงเสริมและ
กระตุนใหประชาชนโดยเฉพาะผูนําไดมีความรูเก่ียวกฎหมายและงานยุติธรรมและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางและวิธีการปองกันและแกไขปญหาขอพิพาทและปญหาอาชญากรรมภายในชุมชนของตนเอง
ท้ังนี้ ภายใตเงื่อนไขและขอบเขตของกฎหมาย เพ่ือสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ท่ีเนนการแกไข
ปญหาเชิงสมานฉันท โดยใชกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดรับรูและไดใช
ประโยชนจากกฎหมาย พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และเพ่ือลดปริมาณคดีเขาสูศาล และ
ลดปริมาณคดีอาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรมหลักซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพของหนวยงานดังกลาว ใหมี
การดําเนินงานท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน การดําเนินงานจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม รวมท้ังสิ้นจํานวน 210
ศูนย โดยในป พ.ศ. 2557 มีการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 28 ศูนย ป พ.ศ. 2558 มีการจัดตั้งศูนย
ยุติธรรมชุมชน จํานวน 25 ศูนย ป พ.ศ. 2559 จะมีการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 157 ศูนย

แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2559
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชียงใหม ไดทําหนังสือประสานไปยังเทศบาล /องคการบริหารสวนตําบล กํานัน
นายอําเภอ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรและพัฒนาการจังหวัด เพ่ือขอความรวมมือดําเนินการดังนี้ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล) ขออนุเคราะหใชสถานท่ีทําการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนสถานท่ีตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน ขอความรวมมือใหสมาชิกสภา องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ตําบลนั้นเปนกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 2 คน ขอความอนุเคราะหนายกเทศมนตรีหรือนายก
องคการบริหารสวนตําบลเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ขอความอนุเคราะหมอบหมายนิติกร
เปนกรรมการและเลขานุการ กํานัน ขอความรวมมือคัดเลือกผูนํา หรือผูแทนกลุมหรือองคกรภาคประชาชน
ตาง ๆ ในพ้ืนท่ีตําบลเปนกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ขอความอนุเคราะหกํานันเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ศูนยยุติธรรมชุมชน ขอความรวมมือเลือกผูใหญบานเปนกรรมการ ศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 2 คน ผูบังคับการ
สถานีตํารวจภูธร ขอความรวมมือมอบหมายเจาหนาท่ีตํารวจชุมชน จํานวน 1 คนเปนกรรมการศูนยยุติธรรม
ชุมชน ขอความอนุเคราะหผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
นายอําเภอ ขอความรวมมือมอบหมายปลัดอําเภอท่ีรับผิดชอบประจําประจําตําบล เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
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ศูนยยุติธรรมชุมชน พัฒนาการจังหวัด ขอความรวมมือมอบหมายพัฒนากรผูประสานงานประจําตําบล เปนท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5การดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช พันมา) การดําเนินงานกองทุนยุติธรรมของ

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึง 30
พฤษภาคม 2559 ดําเนินการพิจารณาใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี จํานวน 7 ราย และพิจารณาให
ความชวยเหลือดานการปลอยตัวชั่วคราว จํานวน 2 ราย พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผล
บังคับเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2559 การตั้งคณะอนุกรรมการ(1) คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
กรุงเทพมหานครและท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือจังหวัด (เกิน 500,๐๐๐ บาทตอราย)
(๒)คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด (๓) คณะอนุกรรมการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมาย (๕) คณะอนุกรรมการพัฒนา
กฎหมายกองทุนยุติธรรม

การจัดทํารางอนุบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 (1) ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ........
(2) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการปลอยตัวชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. ....... (3) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .......
(4) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความรูทาง

กฎหมายแกประชาชน พ.ศ. ....... (5) ระเบียบคณะกรรมการกองุทนยุติธรรมวาดวย หลักเกณฑ  วิธีการ และ
อัตราคาตอบแทนแกทนายความกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....... (6) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวย
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .......... (7) แนวทางการจายเงินคา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

วัตถุประสงคของการใชจายเงินกองทุนยุติธรรม มาตรา ๙ เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือ
กิจการ ดังตอไปนี้ (1) การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี (๒) การขอปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาหรือ
จําเลย (๓) การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (๔) การ
ใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน (๕) การดําเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน และกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดการของกองทุน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6การใหบริการของบริษัททัวร
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นายมนตรี  ปยากุล) สํานักงานทะเบียนธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศกมีท้ังหมด 16 เขต คือ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกลาง สํานักงาน
ตั้งอยู ณ กรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกท่ัวราชอาณาจักร
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขากรุงเทพมหานคร สํานักงานตั้งอยู ณ กรุงเทพมหานคร มี
หนาท่ีรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นครปฐม สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกภาคกลาง เขต 1 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัด
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กาญจนบุรี มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี สํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคกลาง เขต 2 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
พ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคกลาง เขต 3 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และชุมพร สํานักงานทะเบียนธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคตะวันออก สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก
สาขาภาคเหนือ เขต 1 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน
ลําปาง และแมฮองสอน สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ เขต 2 สํานักงานตั้งอยู
ณ จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา นาน และแพร สํานักงานทะเบียนธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ เขต 3 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขต
จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ และเพชรบูรณ สํานักงานทะเบียน
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัดนครราชสีมา มี
พ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ ขอนแกน และมหาสารคาม สํานักงานทะเบียนธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สํานักงานตั้งอยู ณ
จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี กาฬสินธุ สกลนคร
นครพนม และบึงกาฬ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคใต เขต 1 สํานักงานตั้งอยู ณ
จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปตตานี สตูล และพัทลุง สํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคใตเขต 2 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบใน
เขตจังหวัดภูเก็ต และพังงา สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคใตเขต 3 สํานักงานตั้งอยู
ณ จังหวัดกระบี่ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดกระบี่ และตรัง สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก
สาขาภาคใตเขต 4 สํานักงานตั้งอยู ณ จังหวัดสุราษฎรธานี มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ระนอง และนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานทะเบียนธรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
การดําเนินงานตาง ๆ เก่ียวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกและการข้ึน
ทะเบียนเปนผูเท่ียว ของผูแสดงความประสงคซึ่งมีภูมิลําเนา เฉพาะการในเขตจังหวัดท้ังกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ไวรวมท้ังการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติ
ของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขา ประกอบดวย นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศกสาขา ขาราชการ พนักงานราชการ และหรือพนักงานลูกจางสังกัดกรมการทองเท่ียว

ปญหาในการปฏิบัติงานดานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก (1) ปญหาดาน
ธุรกิจนําเท่ียว ไดแก การไมไดรับบริการตามท่ีไดตกลงกันไว ปญหาทัวรศูนยเหรียญ ทัวรขายหัวนักทองเท่ียว
และปญหาผูประกอบการละเมิดขายรายการนําเท่ียวนอกเหนือ จากใบอนุญาตท่ีตนยื่นขอ (2) ปญหาดาน
มัคคุเทศก ไดแก ปญหามัคคุเทศกเถ่ือน จากกรณีมัคคุเทศกในภาษาท่ีตองการไมเพียงพอตอความตองการ
ปญหามัคคุเทศกไมปฏิบัติตามมาตรฐานของคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก (การปฏิบัติหนาท่ี,
จรรยาบรรณ,การแตงกาย) ปญหาใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกมีมากเกินความจําเปนและซ้ําซอนยากตอการ
ตรวจสอบของเจาหนาท่ี ติดตอขอมูลเพ่ิมเติมสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือเขต
1 เลขท่ี 414/20-21 ชุมชนเชียงใหมแลนด ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0 53204602, 0 5320 4485 โทรสาร: 0 5327 1473 E-mail : Tbgr-northern@tourism.go.th
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ประธานท่ีประชุม ขอใหสํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ตรวจสอบการ
ดําเนินการของบริษัททัวร ท่ีมีลักษณะการดําเนินการทุกอยางเปนของคนตางชาติ และรายงานผลใหทราบดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 ประชาสัมพันธการรับสมัครผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
รองผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร (ดร.ประมุข เพ็ญสุต) องคการสวน

พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ องคการสวนพฤกษศาสตร ตั้งแตวันท่ี 10 พฤษภาคม – 10
มิถุนายน 2559 ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ งานทรัพยากรมนุษย(www.qsbg.org)
โทร.053-841133, 053-841108
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8 แนะนํา บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอํานวยการสาขาเชียงใหม (นายสมศักดิ์ ทะระถา) ประวัติความเปนมา บริษัท

หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด จัดตั้งข้ึนตามมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน
2546 งบประมาณในการกอตัง้ จํานวน 1,950 ลานบาท รัฐบาลถือหุนรอยละ 100 โดยแบงเปน สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สํานักนายกรัฐมนตรี ถือหุน ในสัดสวนรอยละ 51
กระทรวงการคลังถือหุน ในสัดสวนรอยละ 49 บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ถือวาเปน
หนวยงานของรัฐท่ี มีการดําเนินงานแบบเอกชน สําหรับการใหบริการของบริษัท ไดแก บริการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ (Laboratory Testing Services) บริการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Services) บริการ
ฝกอบรมทางหองปฏบิัติการ (Training Services) บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอมภายในอาคาร
(Indoor Air and Environmental Quality Services) บริการวิจัยและทดสอบปจจัยการผลิตทางการเกษตร
(Analysis and Research on Agroproduction Factors Services) บริการโปรแกรมทดสอบความชํานาญ
ทางหองปฏบิัติการ (Proficiency Testing Program Services) บริการตรวจสอบระบบการผลิต (Inspection
Services) บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพและผลผลิต (Quality Systems and Products
Certification Services) บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี 300 % (R&D
Promotion Program for Tax Claim at 300 percent) บริการท่ีปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025
(System Management Consultation Service) และบริการจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และการจัดอีเวนท
(Seminar and Event Services)
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 6/2559
วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  ชุดพ้ืนเมือง
5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ) ประชาสัมพันธ
กําหนดการประเพณีใสขันดอกบูชาเสาอินทขิล 2559 ในวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2559 ณ วัดเจดียหลวง
วรมหาวิหาร การแตงกายชุดพ้ืนเมือง/สุภาพ
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ระเบียบวาระท่ี ๖ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
ไมมี

เลิกประชุม  เวลา 12.45 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุภาพร  วงศชมภู)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายเจิดศักดิ์  เปลี่ยนแปลงศรี)

ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

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



40

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางสุธาศินี นิมิตกุล ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. .......................................
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3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนมิถุนายน 2559
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม
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43



44



45



46



47



48

มติท่ีประชุม
.................................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ..............................................................
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3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สรุปการดําเนินการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2559
ในป 2559 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 43 โครงการ คิดเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น จํานวน

330 ,745 ,800 บาท โดยงบประมาณสวนใหญมุ งเนนการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจท่ี คิดเปน
รอยละ 52.3 ของงบประมาณท้ังหมด รองลงมาเปนยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คิดเปน
รอยละ 25.7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม คิดเปนรอยละ 16.7 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ คิดเปน
รอยละ 3.0 และ สุดทายยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง คิดเปนรอยละ 2.3

จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 330,745,800 บาท
วงเงินงบประมาณหลังจาก พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ... คงเหลืองบประมาณ 304,214,500 บาท

ผลการเบิกจายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยขอมูลผลการเบิกจาย

จากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เบิกจายแลว 148,198,274 บาท คิดเปนรอยละ 48.72 ดังน้ี

ปญหาการเบิกจายงบประมาณลาชา
งบลงทุน มีการเบิกจายลาชา ไมเปนไปตามสัญญา : เน่ืองจากปญหาตาง ๆ ดังน้ี
1) การรวบงวดงานของผูประกอบการ โดยผูประกอบการบางรายขอรวบงวดสงงานเพียงครั้งเดียว จากท่ีสัญญา

กําหนดสงงานมากกวา 1 งวด ทําใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผน สํานักงานจังหวัดจึงขอความรวมมือทางหนวยงานควบคุม
กํากับใหเปนไปตามสัญญาและระเบียบของทางราชการ

2) ผูประกอบการเขาปฏิบัติงานลาชา คาดวาเน่ืองจากผูรับเหมารับงานกอสรางจากภาครัฐหลายโครงการ
3) ผูประกอบการกอสรางงานไมเปนไปตามแบบ หรือใชวัสดุท่ีใชในการกอสรางไมไดมาตรฐาน ทําใหตองมีการปรับ

รื้องานกอสราง

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

ผลผลิต จํานวน
โครงการ

งบรายจายประจํา
(169,319,000 บาท)

งบรายจายลงทุน
(131,395,500 บาท) รวม

(บาท)
ผลการเบิกจาย

งบดําเนินงาน งบรายจายอื่น ที่ดิน/ส่ิงกอสราง ครุภัณฑ จํานวน รอยละ
เศรษฐกิจ 19 45,105,500 9,222,000 106,165,300 - 160,492,800 73,303,484 45.67

สังคม 16 52,246,900 3,000,000 - 5,175,700 60,422,600 34,231,431 56.65
ทรัพยากร 7 42,069,100 - 20,054,500 - 65,623,600 28,765,928 43.83
ความมั่นคง 3 7,675,500 - - - 7,675,500 5,906,575 76.95
บริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 5,990,456.21 59.91

รวม 46 147,097,000 22,222,000 126,219,800 5,175,700 304,214,500 148,198,274 48.72
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3.4 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

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

ภัยจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
..................................................................................................... ...............................................................
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3.6 สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ลิ้นจี่
สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559)
- ผลผลิตลิ้นจี่พันธุเบา (ฮงฮวย) ออกสูตลาดหมดแลว 100 %
- ผลผลิตลิ้นจี่พันธุหนัก (จักรพรรดิ์) ออกสูตลาดแลว 90 %

ราคาท่ีเกษตรขายได (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559)
ลิ้นจี่(พนัธุจักรพรรดิ์) ราคา (บาท/กก.)

เกรด AA 45 - 60
เกรด A 35 - 40
เกรด B 20 - 30
เกรด C 15 - 20
ภาวะการคาคลองตวั

กระเทียม
สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559)
- ขณะนี้ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแลว 100% ซ่ึงผลผลิตสวนใหญอยูในมือผูประกอบการ

ราคาท่ีเกษตรขายได (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559)
กระเทียม ราคา (บาท/กก.)

แหงคละ 50 - 55

แกะกลีบ (เบอร 1-3) 70 - 75

แกะกลีบคละ 71

ภาวะการคาคลองตัว

หอมแดง
สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559)
- ขณะนี้ เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตหมดแลว 100% ซึ่งผลผลิตสวนใหญอยูในมือผูประกอบการ

ราคาท่ีเกษตรขายได (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559)
หอมแดง ราคา (บาท/กก.)

แหงคละ 45 - 48

มัดจุกใหญ 50 - 55
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ภาวะการคาคลองตัว

หอมหัวใหญ
สถานการณการผลิต (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559)
- ขณะนี้ เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตหมดแลว 100% ซึ่งผลผลิตสวนใหญอยูในมือผูประกอบการ

ราคาท่ีเกษตรขายได (ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559)
หอมหัวใหญ ราคา (บาท/กก.)

แหงคละ 19 - 20

เบอร 1-3 16 - 18

ภาวะการคาคลองตัว

มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
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3.7 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายทอง พันทอง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
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3.8 รายงานสถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม และโครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียว “หรรษาลานนาหนาฝน”
ผูนําเสนอ: นายวิสูตร  บัวชุม ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม

ภาพรวมสถานการณทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมป 2558

ภาพรวมสถานการณทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) ป 2559

โครงการสงเสริมการทองเท่ียว “หรรษาลานนาหนาฝน”
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหมดําเนินการจัดโครงการ “หรรษาลานนา

หนาฝนปท่ี 2” สงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมลําพูนและลําปางในชวง Green Season ระหวาง
เดือนมิถุนายน – กันยายน 2559 เพ่ือกระตุนการเดินทางทองเท่ียวในชวงวันธรรมดาและกระตุนการใชจาย
ของนักทองเท่ียวโดยรวมกับอุทยานแหงชาติแจซอนบริษัทสยามนิสสันเชียงใหมจํากัด สมาคมทองเท่ียวจังหวัด
ลําพูน และสมาคมทองเท่ียวนครลําปางจัดกิจกรรมคาราวาน “หรรษาลานนาหนาฝนปท่ี 2” เสนทางเชียงใหม
– ลําพูน – ลําปางในวันท่ี 18 มิถุนายน 2559 และยังสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยการนําคณะคาราวานฯ
เขารวมทํากิจกรรมปลูกตนไม ณ อุทยานแหงชาติแจซอน

นอกจากนี้ ยังกระตุนการใชจายของนักทองเท่ียวดวยการจัดทํา “คูมือการทองเท่ียวหรรษาลานนา
หนาฝน Season 2” เพ่ือนําเสนอแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจในชวงฤดูฝน
พรอมคูปองสวนลดและสิทธิพิเศษใหผูท่ีสนใจใชแลกรับสวนลดและสิทธิพิเศษไดท่ีสถานประกอบการในพ้ืนท่ี
เชียงใหมลําพูนและลําปางท่ีเขารวมโครงการในครั้งนี้โดยผูท่ีสนใจใชสิทธิ์สามารถติดตอรับหนังสือคูมือ
ทองเท่ียวหรรษาลานนาหนาฝน Season 2 ไดท่ีททท.สํานักงานเชียงใหมและผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ

มติท่ีประชุม
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................... .....................................................................................................
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3.9 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน2559
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ขอมูลเรื่องรองเรียนของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ชวงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึง กันยายน พ.ศ.2558

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ผลการดําเนินการ

ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแต
ละประเภท

หมาย
เหตุ

ยุติแลว รายงานผลบางแลว กําลังดําเนินการ
จํานวน
เรื่อง รอยละ

จํานวน
เรื่อง รอยละ

จํานวน
เรื่อง รอยละ

1 เรื่องเดือดรอนท่ัวไป 769 86% 98 11% 30 3% 897
2 แจงเบาะแสการกระทําความผิด 349 93% 16 4% 12 3% 377
3 ปญหาเรื่องท่ีดิน 146 69% 43 20% 24 11% 213
4 รองเรียนหนวยงาน/เจาหนาท่ีรัฐ 456 80% 65 12% 46 8% 567
5 ขอความชวยเหลือ 997 83% 112 9% 93 8% 1,202
6 เรื่องท่ัวไป,แสดงความคิดเห็น 91 88% 0 0% 12 12% 103
7 เรื่องหน้ี 65 100% 0 0% 0 0% 65

รวม 2,873 84% 334 10% 217 6% 3,424

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2559)
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ขอมูลเรื่องรองเรียนของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2559

ลํา
ดับ

ประเภทเรื่องรองเรียน
ผลการดําเนินการ

ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแต
ละประเภท

หมายเหตุยุติแลว รายงานผลบางแลว กําลังดําเนินการ
จํานวน
เรื่อง รอยละ

จํานวน
เรื่อง รอยละ

จํานวน
เรื่อง รอยละ

1 เรื่องเดือดรอนท่ัวไป 198 68% 25 9% 67 23% 290
2 แจงเบาะแสการกระทําความผิด 67 75% 7 8% 15 17% 89
3 ปญหาเรื่องท่ีดิน 38 45% 13 15% 34 40% 85
4 รองเรียนหนวยงาน/เจาหนาท่ีรัฐ 135 54% 23 9% 90 26% 248
5 ขอความชวยเหลือ 156 62% 21 8% 74 29% 251
6 เรื่องท่ัวไป,แสดงความคิดเห็น 135 54% 23 9% 90 36% 248
7 เรื่องหน้ี 47 82% 3 5% 7 12% 57

รวม 776 61% 115 9% 377 30% 1,268

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2559)
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สรุปผลการดําเนินการของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

ลํา
ดับ

ประเภทเรื่องรองเรียน
ผลการดําเนินการ

ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแต
ละประเภท

หมาย
เหตุ

ยุติแลว รายงานผลบางแลว กําลังดําเนินการ
จํานวน
เรื่อง รอยละ

จํานวน
เรื่อง รอยละ

จํานวน
เรื่อง รอยละ

1 เรื่องเดือดรอนท่ัวไป 8 53% 1 7% 6 40% 15
2 แจงเบาะแสการกระทําความผิด 1 50% - 0% 1 50% 2
3 ปญหาเรื่องท่ีดิน 1 14% 1 14% 5 72% 7
4 รองเรียนหนวยงาน/เจาหนาท่ีรัฐ 5 26% - 0% 14 74% 19
5 ขอความชวยเหลือ 10 33% 1 3% 19 64% 30
6 เรื่องท่ัวไป,แสดงความคิดเห็น 3 75% - 0% 1 25% 4
7 เรื่องหน้ี 5 71% - 0% 2 29% 7

รวม 33 39% 3 4% 48 57% 84

ขอมูล ณ วันศุกร ท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(หมายเหตุ : เรื่องรองเรียนในหองเดือนดังกลาว สวนใหญยังอยูในระยะเวลาการพิจารณาดําเนินการของหนวยงาน)
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สถิติจํานวนผูมาใชบริการศูนยบริการรวมของศูนยดํารงธรรมจังหวังเชียงใหม
ประจําเดือน มิถุนายน 2559

ลําดับ รายการงานบริการ จํานวนผูมาใชบริการ (ราย)
๑ ชําระคาไฟฟา 2,037
๒ ชําระคานํ้าประปา 2,130
๓ ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต 1,470
๔ รับแจงความ/ใหคําปรึกษาดานคดคีวาม 73
๕ ขอมูลขาวสารท่ัวไป 438

รวม 6,148

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2559)

มติท่ีประชุม
................................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................... .............................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

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

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม 2559
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
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๑. วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีวันสมเด็จพระนารายณ
มหาราช  ประจําป ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  สวนราชการ  ภาคเอกชน เริ่มวาง
พวงมาลาถวายราชสักการะ ณ สถานท่ีประกอบในเวลา ๐๘.๑๕ น. การแตงกาย ขาราชการ
เครื่องแบบปกติขาว  ภาคเอกชนและประชาชน ชุดสากลนิยม

๒. วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จํานวน ๓ พิธี ดังนี้

๒.๑ เวลา ๐๖.๔๕ น. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆ
การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง

๒.๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล การแตงกาย ขาราชการ
เครื่องแบบปกติขาว ภาคเอกชนและประชาชน ชุดสากลนิยม

๒.๓ เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธถีวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
การแตงกาย  ชุดผาไทย

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

4.2 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .......................................
...................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .......................................

4.3 การประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ
ผูนําเสนอ: นายเกรียงไกร  พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
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การดําเนนิการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐัและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เชียงใหม จํากัด
1.จัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด 1 คณะ โดยมี

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ภาคราชการ  ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม เปนประธานภาคเอกชน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม เปน เลขานุการคณะทํางาน

2.จังหวัดเชียงใหมแตงตั้ง คณะทํางานท่ีปรึกษาระดับจังหวัด 1 คณะ
3.จังหวัดเชียงใหมจัดตั้งบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม จํากัด เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559

ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก  ทําเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร โดยวงเงินจํานวน 4 ลานบาท
4.การดําเนินการของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดเชียงใหม  ประกอบดวย

4.1 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดวย
รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐเชียงใหม จํากัด
คณะกรรมการท่ีจดทะเบียนกอตั้งบริษัทแลว

1. คุณเดโช ไชยทัพ ภาคประชาสังคม
2. คุณณรงค คองประเสริฐ ภาคเอกชน
3. คุณชาลอต โทณวณิก ภาคเอกชน

คณะกรรมการ
ภาคเอกชน

1. คุณจุลนิตย วังวิวัฒน
กรรมการเลขาธิการหอการคาจังหวัดเชียงใหม
รองกรรมการผูจัดการบริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม จํากัด

2. คุณชวนัสถ สินธุเขียว
นายกสมาคมไทยลานนาสปา

ภาควิชาการ
1. ดร.ณรงค ตนานุวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแมโจ
ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัท ตนานุวัฒน จํากัด
และผูอํานวยการบริษัทวิวมอลล จํากัด

ภาคประชาสังคม
1. คุณโอฬาริก ศรีวงศ

ผูนําชุมชนคริสตศาสนิกชน
กรรมการหอการคาจังหวัดเชียงใหม

ภาคประชาชน
1. คุณกนกศักดิ์ ดวงแกวเรือน

4.4 การดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
เชียงใหม จํากัด
ผูนําเสนอ: นายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
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4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
4.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4.4 คณะกรรมการบรรษัทบาล

5. พ้ืนท่ีเปาหมายในการคัดเลือกใน 3 ดาน ไดแก
ดานการเกษตร  ไดแก
1.ขาว พ้ืนท่ี สหกรณการเกษตรอําเภอพราว ม.4 ต.เวียง อ.พราว
2. ลําไย พ้ืนท่ี กลุมแปลงใหญ บานไรดง ม.7 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี
3.มะมวง พ้ืนท่ี วิสาหกิจชุมชนชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม บาน หวยไร  ม.9 ต.

ข้ีเหล็ก  อําเภอแมแตง
4.กาแฟ พ้ืนท่ี วิสาหกิจชุมชนบานแมตอนหลวง ม. 4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด
ดานแปรรูป SMEs/OTOP ไดแก
1.ผาไหม  พ้ืนท่ี บานสันเหนือ ม.5 ตําบล  สันกําแพง อําเภอสันกําแพง
2.ผาฝาย พ้ืนท่ี กลุมทอผาบานหวยทราย   ม. 5 ต.บานแปะ  อ.จอมทอง
3. สมุนไพรชาผักเชียงดา พ้ืนท่ี วิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย  บานปาจี้   ม.
4 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง
ดานการทองเท่ียววิถีชุมชน ในทุกพ้ืนท่ี  โดยจุดขายคือ วิถีชาวบาน เนนวิวธรรมชาติ
หมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  บานแมกําปอง  ม.3 ตําบลหวยแกว  อําเภอแมออน

ผลการดําเนินงาน
1. คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเชียงใหม ไดรวมกับ

คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหมจํากัด ดําเนินการสํารวจจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเปาหมายและ
สรุปผลจากการเขาไปสํารวจพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 7 แหงไดแก

1) กลุมแปลงใหญขัวมุง (ลําไย) ต.ขัวมุง อ.สารภี พบปญหา
- พอคาคนกลางเปนคนกําหนดราคาของสินคา
- ขาดตลาดในการจําหนาย
- ตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากคาแรงงานสูง

2) กลุมวิสาหกิจชุมชนชมรมผูปลูกมะมวง จ.เชียงใหม ต.ข้ีเหล็ก อ.แมแตง พบปญหาการจัดการ
มะมวงตกเกรด (ราคา , การจําหนาย ,การแปรรูป) ปริมาณมะมวงตกเกรด เฉลี่ย...480..ตัน ตอป

3) สหกรณการเกษตรพราว จํากัด(ขาว) ต.เวียง อ.พราว พบปญหา
- ราคาขายผลิตภัณฑคอนขางสูงเม่ือเทียบกับตราสินคาอ่ืน ทําใหขายในตลาดไดคอนขางยาก
- กลุมเกษตรกร มีปญหาเรื่องตนทุนการเพาะปลูกคอนขางสูง

4) วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแมตอน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด พบปญหา
- ชองทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑของกลุม
– ชองทางการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
- ตองการความคืบหนาในการจด GI

5) กลุมทอผาบานหวยทราย ต.บานแปะ อ.จอมทอง พบปญหา
- ขาดชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
– การแปรรูปเพ่ิมมูลคา

6.วิสาหกิจชุมชนกลุมสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย (ผักเชียงดา) ต.สันมหาพน อ.แมแตง พบปญหา
–ชองทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑของกลุม
- ชองทางการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
- ตองการท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญทางดานการวิจัย , ตรวจสอบคุณภาพ
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7. หมูบานทองเท่ียงเชิงอนุรักษบานแมกําปอง ต.หวยแกว อ.แมออน พบปญหา
- การบริหารจัดการนักทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
- ตองการรายไดเพ่ิมจากนักทองเท่ียวนอกเหนือจากการพักโฮมสเตย
- แนวโนมการบริโภคใบเม่ียงลดลงทําใหรายไดจากการขายเม่ียงลดลง

2. การดําเนินงานของคณะทํางาน SE เชียงใหมในการประสานดานการตลาด
2.1 เรื่องลําไย   จากการลงพ้ืนท่ีแลว ไดมีการจัดประชุมสรางความเขาใจและจัดทําขอมูล จํานวน

3 ครั้ง และมีการจัดเวทีลงพ้ืนท่ีใหทางเครือเซ็นทรัลและทอปซุปเปอรมารเก็ตพบกับชุมชน ผูปลูกลําไยเพ่ือ
แกปญหาดานการตลาดและพอคาคนกลาง ของกลุมแปลงใหญใหญตําบลขัวมุง

2.2 เรื่องกาแฟ จากการลงพ้ืนท่ีและการจัดประชุมสรางความเขาใจมีการเตรียมจัดยุทธศาสตร
กาแฟจังหวัดเชียงใหม เมือวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 สรุปประเด็น ดังนี้

- การสรางอัตลักษณของกาแฟจังหวัดเชียงใหม
- การจัดตั้งคณะทํางานเครือขายกาแฟเชียงใหม (ชุดเล็ก) เพ่ือสราง Mapingเลือกชุมชน /การรับรอง

คุณภาพตางๆ /การหากลุมผูสนับสนุน
- ปญหาดานพ้ืนท่ีปา ในเรื่องกฎหมายพ้ืนท่ี /ขอบัญญัติทองถ่ินเปนการจัดการระยะสั้น/การขอใช

ประโยชนในพ้ืนท่ี  เปนตน

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

4.5 แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agriculture Map for Adaptive
Management
ผูนําเสนอ: นายนิพนธ  อุดปวง ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
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คู่มือการใช้ 
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

 
บทนํา  

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรจากทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือบริหาร 

จัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนา
เพ่ิมความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่สําคัญเป็นการนําเทคโนโลยีเข้า
มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยใน
รายพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

ความเป็นมา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายเร่ืองการจัดทําแผนที่สารสนเทศทางน้ํา 

(Information Waterway Map: IWM) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ําของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยให้บูรณาการทํางานร่วมกัน จํานวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย  กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ทั้งน้ีได้เชิญ ผู้แทน 3 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมประชุมหารือ
แนวทางการดําเนินงานการจัดทําแผนที่ทางน้ําและข้อมูลที่ใช้ดําเนินการ ข้อสรุปเบ้ืองต้นดังน้ี 

1. กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ดําเนินการจัดส่งข้อมูลแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบพร้อมพิกัด มาให้กรมชลประทานดําเนินการจัดทําแผนที่สารสนเทศทางนํ้า 
(Information Waterway Map: IWM)  

2. กรมชลประทาน ดําเนินการยกร่างคําสั่งคณะทํางานจัดทําแผนที่สารสนเทศทางนํ้า (Information 
Waterway Map: IWM) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ลงนามในคําสั่ง 

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ และผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูร
สิทธิ   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และอธิบดีกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ได้ร่วมพิจารณาและให้นโยบายขยายผลการดําเนินงาน สู่แผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management: Agri-Map) โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้เป็นแผนที่ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร และบูรณาการข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ในทุกหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ซึ่งในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 
11/2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีการนําเสนอ Agri-Map ซึ่งดําเนินการจัดทําเป็นแผนที่จังหวัดอุดรธานี 
เป็นจังหวัดนําร่อง เพ่ือสื่อสารนโยบายแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก กับหน่วยงานภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 



แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)    | 4 

 
 

วัตถุประสงค์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํา Agri-Map เพ่ือจัดทําแผนที่สําหรับบริหารจัด

การเกษตรไทย โดยข้อมูลที่นําเข้าจะประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเกษตรและด้านการพาณิชย์ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การวิเคราะห์จําเป็นต้องคํานึงถึงสมดุลของทรัพยากรการผลิต (ดิน นํ้า พืช) 
ผลผลิต อุปสงค์ และอุปทาน รวมท้ังปัจจัยการผลิต จึงจะทําให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปลูกพืช ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์น้ันๆ 

 
กรอบแนวคิดแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก  

1. เป็นแผนที่สําหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและใน
อนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน 

2. มี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ปฏิบัติการ) 

 
 
หลักการและการดําเนินการตามกรอบแนวคิด 
 วิเคราะห์ข้อมูลนําเข้า โดยจัดทําเป็นแผนที่รายจังหวัด ประกอบด้วย 

1. ขอบเขตการปกครอง 
2. แผนที่แสดงพ้ืนที่สามมิติ 
3. การใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
4. พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญในจังหวัด  4 ชนิดพืช 
5. พ้ืนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสําคัญ ที่ปลูกในปัจจุบัน 
6. พ้ืนที่ดินปัญหา 
7.  พืชทดแทนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน 
8. แหล่งนํ้าผวิดิน 
9. แหล่งนํ้าใต้ดินหรือบ่อบาดาล  
10. แผนการพัฒนาแหล่งนํ้าระหว่างปี พ.ศ.2560-2569 
11. เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
12. เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
13. โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร 
14. ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร 

Agri-Map ที่จะจัดทําขึ้นน้ี สามารถเพ่ิมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา เน่ืองจากในธรรมชาติจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในเบ้ืองต้นต้ังเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 
เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคตได้ 
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ตัวอย่างรายละเอียดของแผนที่มีดังต่อไปน้ี 

1. แผนท่ีขอบเขตการปกครอง 

 
 

เป็นข้อมูลขอบเขตการปกครองของจังหวัด ที่มีรายละเอียดของขอบเขตอําเภอพร้อมช่ืออําเภอ 
ขอบเขตตําบล แต่ไม่ได้บอกช่ือตําบลด้วยขนาดของแผนที่มีขนาดเล็ก และมีตารางสรุปจํานวนอําเภอ 
ตําบลและหมู่บ้าน ตามทําเนียบท้องที่ กรมการปกครอง 2555  ซึ่งบางจังหวัดอาจมีจํานวนอําเภอ ตําบล 
หมู่บ้านเพ่ิมขึ้นได้หลังปี พุทธศักราช 2555 
   ในแผนที่น้ีจะแสดงจุดที่ต้ังของอําเภอโดยประมาณ แสดงถนนสายหลักที่เช่ือมต่อระหว่างอําเภอกับ
จังหวัด หรืออําเภอต่ออําเภอใกล้เคียง  แสดงจุดที่ต้ังของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร ที่เป็นศูนย์หลักของ 882 ศูนย์ฯ 
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2. แผนท่ีแสดงพื้นที่ 3 มิติ 

 
  
 เป็นข้อมูลภาพนูนตํ่า ที่นําขอบเขตการปกครองไปซ้อนทับกับความสูงตํ่าของสภาพพ้ืนที่ ในจังหวัด เพ่ือให้
เห็นความสูงตํ่าของสภาพพ้ืนที่โดยประมาณ ซึ่งทําให้เห็นภาพจําลองว่าภูเขา - อยู่ในส่วนใดของจังหวัด 
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3. แผนท่ีการใช้ที่ดิน 

 
  
 เป็นข้อมูลแสดงประเภทของการใช้ที่ดินทั่วไปในจังหวัด ที่แยกประเภทหลักๆ ออกเป็น พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่า พ้ืนที่นํ้า และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด สําหรับพ้ืนที่เกษตรกรรม
นั้น แบ่งออกเป็น พ้ืนที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้า และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้า เป็นต้น 

  



แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)    | 8 

 
 

4. แผนท่ีพื้นที่ป่าไม้ 
 

 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ (Forest land) บริเวณท่ีมีต้นไม้ (Tree) หลายชนิด ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น 
และกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณน้ัน เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้า มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีต้นไม้สูง
ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป มีเรือนยอดปกคลุม ร้อยละ 30 ขึ้นไป (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน), 2554) หรือพื้นที่ป่าที่ชุมชนปลูกและ/หรืออนุรักษ์ไว้ก็นับรวมเป็นพื้นที่ป่าไม้ด้วย 
ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบ (ป่าดิบชิ้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา) ป่าผลัดใบ (ป่าเบญจพรรณ
และป่าเต็งรัง) ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าปลูก วนเกษตร และป่าชายหาด โดยมีพ้ืนที่อย่างน้อย 10 ไร่ แต่
ทั้งนี้มิได้นับเอาป่าละเมาะ หรือต้นไม้สองข้างทางคมนาคม หรือที่ยืนต้นอยู่ตามหัวไร่ปลายนา หรือที่
ขึ้นอยู่ในสวนสาธารณะ ป่าบุงป่าทาม (M2) และป่าในสถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ (U3) เช่น 
วัดป่า ให้เป็นป่าด้วย  
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5. แผนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 
  
 เป็นข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญภายในจังหวัด โดยพิจารณาเลือกชนิดพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 
ชนิดพืช มาแสดง เพ่ือให้เห็นภาพรวมว่าพืชเศรษฐกิจต่างๆ 4 ชนิดน้ี กระจายตัวอยู่บริเวณใดบ้าง เป็น
ข้อมูลที่ได้จากการแปลภาพจากดาวเทียม และการสํารวจภาคสนามประกอบ 
 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจน้ีคดิเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายเท่าน้ัน 
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6. แผนท่ีพื้นที่ปลูกทุเรียน เงาะ และมังคุด ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
 

 
  

 เป็นข้อมูลพ้ืนทีป่ลูกทุเรียน เงาะและมังคุด  จําแนกตามลักษณะดินและภูมิอากาศ ประกอบกับปัจจัย
ความต้องการในการเจริญเติบโตของทุเรียน เงาะและมังคุด แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คือ 

 1) พ้ืนที่ปลูกทุเรียน เงาะและมังคุด ในพ้ืนที่เหมาะสม (S1 หรือ S2)  
 2) พ้ืนที่ปลูกทุเรียน เงาะและมงัคุด ในพ้ืนที่ไมเ่หมาะสม (S3 หรือ N)  

 และมีคําแนะนําการจัดการดินและพืชโดยทั่วๆ ไป เพ่ือแก้ปัญหาหรืออุปสรรค ในพ้ืนที่ปลูกทุเรียน เงาะ
และมังคุด ที่ไม่เหมาะสม 

 
 

หมายเหตุ S1 หมายถึง เหมาะสมดี 
 S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 S3 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม 

 N หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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7. แผนท่ีปลูกมันสําปะหลังในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 

 
  
 เป็นข้อมูลพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง จําแนกตามลักษณะดินและภูมิอากาศ ประกอบกับปัจจัยความ
ต้องการในการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คือ 
 1) พ้ืนที่ปลูกมนัสําปะหลังในพ้ืนที่เหมาะสม (S1 หรือ S2)  
 2) พ้ืนที่ปลูกมนัสําปะหลังในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N)  
และมีข้อแนะนําการจัดการดินและพืชเบ้ืองต้น สาํหรับการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนทีท่ี่ไม่เหมาะสม  ในแผนที่น้ี
ยังได้แสดง แหล่งนํ้า และ พ้ืนที่ชลประทาน ไว้ด้วย 
 
 
หมายเหตุ S1 หมายถึง เหมาะสมดี 
 S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 S3 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม 
 N หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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8. แผนท่ีปลูกอ้อยในชัน้ความเหมาะสมตา่งๆ 
 

 
  
 เป็นข้อมูลพ้ืนที่ปลูกลําไยในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จําแนกตามลักษณะดินและภูมิอากาศ ประกอบ
กับปัจจัยความต้องการในการเจริญเติบโตของลําไย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1) พ้ืนที่ปลูกลําไยในพ้ืนที่เหมาะสม (S1 หรือ S2) 
2) พ้ืนที่ปลูกลําไยในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) 

และมีข้อแนะนําการจัดการดินและพืชเบ้ืองต้น สําหรับการปลูกลําไยในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม       
ในแผนที่น้ียังได้แสดง แหล่งนํ้า และ พ้ืนทีช่ลประทาน ไว้ด้วย 
 
 
หมายเหตุ S1 หมายถึง เหมาะสมดี 
 S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 S3 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม 
 N หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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9. แผนท่ีปลูกยางพาราในช้ันความเหมาะสมต่างๆ

 
  
 เป็นข้อมูลพ้ืนทีป่ลูกยางพารา จําแนกตามลักษณะดินและภูมิอากาศ ประกอบกับปัจจัยความต้องการใน
การเจริญเติบโตของยางพารา แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คือ 

1) พ้ืนที่ปลูกยางพาราในพ้ืนที่เหมาะสม (S1 หรือ S2) 
2) พ้ืนที่ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) 

และมีข้อแนะนําการจัดการดินและพืชเบ้ืองต้น สําหรับการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่ไมเ่หมาะสม   
ในแผนที่น้ียังได้แสดง แหลง่นํ้า และ พ้ืนทีช่ลประทาน ไว้ด้วย 
 
 
หมายเหตุ S1 หมายถึง เหมาะสมดี 
 S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 S3 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม 
 N หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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10.  แผนท่ีดินปัญหา 

 
 เป็นข้อมูลสมบัติของดินที่มีปัญหาต่อการเกษตรในจังหวัด ซึ่งได้จากการวิเคราะห์และแปลผลจาก
ข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย ปีพ.ศ.2558 บนพ้ืนฐานของข้อมูลกลุ่มชุดดิน 
มาตราส่วน 1 : 25,000 โดยกําหนดให้แสดงผลข้อมูลที่ดินมีปัญหาเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขต
ป่าไม้ตามกฎหมายเท่าน้ัน ทั้งน้ีได้จําแนกดินปัญหาต่อการเกษตรกรรมออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1) ดินต้ืน หมายถึง ดินที่มีช้ันลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินมากกว่า 35 % หรือ
พบช้ันดินพ้ืน หรือช้ันปูนมาร์ล ต้ืนกว่า 50 ซม. เป็นอุปสรรคต่อการเจริญของรากพืช 

2) ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเน้ือดินเป็นทรายเป็นช้ันหนามากกว่า 50 ซม. มีข้อจํากัดด้านการกัก
เก็บนํ้าและธาตุอาหาร 

3) ดินอินทรีย์ หมายถึง ดินที่เกิดจากการทับถมของอินทรีย์สารที่ยังไม่ย่อยสลายเป็นช้ันหนา มักพบ
ในพ้ืนที่พรุและป่าชายเลน 

4) ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายนํ้าได้อยู่มาก จนมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช มีค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายดินมากกว่า 2 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร 

5) ดินเปรี้ยวจัด เกินจากอิทธิพลของสารประกอบกํามะถันในหน้าตัดดิน ทําให้ดินเป็นกรดจัด มีผล
ต่อการใช้ประโยชน์ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ตลอดจนความเป็นพิษของธาตุเหล็ก มักพบใน
พ้ืนที่มีนํ้าทะเลท่วมถึงในอดีตและปัจจุบัน 

6) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % มีปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของ
ดิน 
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11.  แผนท่ีแหล่งน้ําผิวดิน 

 
  
 เป็นข้อมูลการกระจายตัวของแหล่งนํ้าผิวดิน ซึ่งเป็นข้อมูลจาก ชป. - พด. ประกอบด้วย อ่างเก็บนํ้าและ
แหล่งนํ้าธรรมชาติ ทางน้ําที่มี - พ้ืนที่ชลประทาน จุดที่ต้ังของแหล่งนํ้าในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน จุดที่ต้ัง
ของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จุดที่ต้ังของโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า
ของกรมทรัพยากรนํ้า 

  



แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)    | 16 

 
 

12.  แผนท่ีแหล่งน้ําใต้ดิน (บ่อบาดาล) 

 
  
 เป็นข้อมูลแสดงจุดที่ต้ังของบ่อบาดาล เห็นการกระจายตัวของบ่อบาดาล ที่ดําเนินการโดยกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล มีตารางสรุปจํานวนบ่อบาดาลในแต่ละอําเภอ  
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13.  แผนท่ีโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา พ.ศ.2560 - 2569 

 
  
 เป็นข้อมูลแสดงพื้นที่ชลประทานที่คาดว่าจะพัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ปี 2558 - 2569 กรมชลประทาน โดยจะแสดงพื้นที่และตําแหน่งของโครงการชลประทาน 
ที่จะพัฒนาในอนาคต  

  

2569
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14.  แผนท่ีเขตความเหมาะสมสาํหรับการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 
 

 
 

 เป็นแผนที่แสดงเขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เช่น กุ้งกุลาดํา กุ้งขาว เป็นต้น โดย
ใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การระบายนํ้าของดิน ลักษณะเนื้อดิน ความ
ลาดชันของพ้ืนที่ ลํานํ้าและเส้นทางนํ้า เส้นทางคมนาคม และปริมาณฝน ซึ่งจําแนกระดับความเหมาะสม
เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) เหมาะสมปานกลาง 
2) เหมาะสมสูง 

และยังมีข้อมูลของอ่างเก็บนํ้าและพ้ืนที่ชลประทานในแผนที่น้ีด้วย 
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15.  แผนท่ีเขตความเหมาะสมสาํหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด 
 

 
 

 เป็นแผนที่แสดงเขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด เช่น ปลานิล  ปลาตะเพียน  
ปลาดุก กุ้งก้ามกราม เป็นต้น โดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  
การระบายนํ้าของดิน ลักษณะเนื้อดิน ความลาดชันของพ้ืนที่ ลํานํ้าและเส้นทางนํ้า เส้นทางคมนาคม และ
ปริมาณฝน ซึ่งจําแนกระดับความเหมาะสมเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) เหมาะสมปานกลาง  
2) เหมาะสมสูง  
3) เหมาะสมสูงที่สุด  

และยังมีข้อมูลของอ่างเก็บนํ้าและพ้ืนที่ชลประทานในแผนที่น้ีด้วย 
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16. แผนท่ีแสดงทีต้ั่งโรงงานด้านการเกษตร 
 

 
 
 คํานิยาม"เป็นข้อมูลแหล่งที่ต้ังของสมาชิกที่สําคัญในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายน้ํา
ของสถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน เช่น ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ท่าข้าว ลานมัน ลานเท ล้ง ตลาดสด ตลาดกลาง 
ห้างค้าปลีก/ค้าส่งสมัยใหม่ โรงงานแปรรูป ห้องเย็น ไซโล และผู้ส่งออก เป็นต้น  รวมถึง ข้อมูลโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ที่สําคัญ โดยเน้นสินค้าเกษตร 5 อันดับแรกในผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross 
Provincial Product: GPP) ดังน้ัน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานสินค้าเกษตร (Logistics & Supply Chain Management: L&SCM) ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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17.  แผนท่ีครัวเรอืนเกษตรกรและรายได้-หนีส้ินภาคการเกษตร 
 

 
 
 แผนที่แสดงข้อมูลจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายได้-หน้ีสินในภาคการเกษตรดังน้ี 

รายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีรายอําเภอ กับ รายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อปีของจังหวัด โดยใช้สัญลักษณ์ วงกลม  โดยสีเขียวคือรายได้เฉลี่ยของอําเภอสูงกว่ารายได้เฉลี่ย
ของทั้งจังหวัด สีแดงคือ    รายได้เฉลี่ยของอําเภอน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของทั้งจังหวัด         

หน้ีสินในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีรายอําเภอ กับ หน้ีในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ต่อปีของจังหวัด โดยใช้สัญลักษณ์ สามเหลี่ยม  โดยสีเขียวคือน้ีสินได้เฉลี่ยของอําเภอน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของ
ทั้งจังหวัด    สีแดงคือ หน้ีสินเฉลี่ยของอําเภอสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของทั้งจังหวัด 
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18.  แผนท่ีลักษณะการถือครองที่ดิน 
 

 
 
 เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงถึงลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรว่า เป็นของตนเอง หรือ เช่า หรือ
เป็นที่สาธารณประโยชน์  และแสดงข้อมูลจํานวนครัวเรือนเกษตรกร 
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การนําข้อมูลแผนที่เขตเหมาะสมของที่ดินสําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการผลิตพืชน้ัน  ในแผนที่น้ีจะแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) บริเวณที่มีความเหมาะสม  
2) บริเวณที่ไม่มีความเหมาะสม 

 การพิจารณาแบบที่เพ่ือจะส่งเสริมพัฒนาการเกษตรน้ัน  มีดังน้ี 
1) กรณีมีการผลิตสินค้าชนิดน้ันๆ อยู่ในเขตเหมาะสมอยู่แล้ว  ควรทําดังน้ี 

1.1 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  โดยการให้องค์ความรู้ ข้อมูลด้านการผลิตทาง
การเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพการผลิต   
1.2 ลดต้นทุนการผลิต การดําเนินงานเร่ืองพันธ์ุดี  การจัดทําเขตปลอดโรค การค้นหาผู้ประสบ
ความสําเร็จในการทําอาชีพการเกษตรแต่ละด้านในมิติประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตต่อ
ไร่  เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงของเกษตรกรใกล้เคียง 
รวมถึงการนําพาเกษตรกรเรียนรู้จากแปลงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP  เป็น
ต้น 
 

2) กรณีมีการผลิตสินค้าชนิดอ่ืนๆ  อยู่ในเขตไม่เหมาะสม ควรปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าเกษตรที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า  โดยจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนชนิดสินค้าด้วยความสมัครใจ  โดยส่งเสริม
แนะนําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว  และเสนอเป็นเมนูทางเลือกที่แสดงโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับ
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น  และความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนมาเป็นการผลิตที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  เช่น 
 2.1 การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง  เช่น  อ้อย  ไม้ผล  พืชผัก  หรือพืช
สมุนไพร  ตลอดจนพืชพลังงาน   
 2.2 การทําปศุสัตว์  ได้แก่  โคเน้ือ  สุกร  ไก่เน้ือ  ไก่ไข่   
 2.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  ได้แก่  ปลานิล  ปลาน้ําจืด   
 2.4 การปรับเปลี่ยนการทําการผลิตแบบเกษตรผสมผสานเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
และลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี  รวมท้ังการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  เป็นต้น  
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ตัวอย่างการปรับเปลี่ยน พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกขา้ว 
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มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
......................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .......................................

4.6 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูนําเสนอ: นายสมบัติ เฟองปรางค ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
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1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พรอมพลุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร28 กรกฎาคม 2559
- สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี

วันท่ี 5 - 14 ส.ค.59
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา

วันท่ี 12 ส.ค.59
- กิจกรรมปลูกขาววันแม
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พรอมพลุเฉลิมพระเกียรติ

2. เรียนรูงานของพอ..ในสวนของพอ
- โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรู อุทยานหลวงราชพฤกษ ครั้งท่ี 3
วันท่ี 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559

3. แนวคิด “Green Wonderland” มหัศจรรยโลกสีเขียว..สูการเรียนรูจากธรรมชาติ
วันท่ี 25-31 กรกฎาคม 2559

4. ชมสวนฤดูฝน (Rainy Season) ในวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2559

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

4.7 กิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ
ผูนําเสนอ: นางสาวรุจิรา ริมผดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง



69

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2559

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  ชุดพ้ืนเมือง

มติท่ีประชุม
................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
.......................................................... .................................................................................................... .....
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5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

มติท่ีประชุม
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................... .................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
๖.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล  สุกใส)
๖.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

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


