
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 3/2559 

 
 

วันพุธที่ 30  มีนาคม   2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่3/2559 

วันพุธที่ 30 มีนาคม  2559  เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ  80 พรรษา  ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่ยกย่องและแสดงความชื่นชมยินดี แก่ เด็กชายชินบัญชร พัฒนกุลเกียรติ กระทําความดี 

สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) 
2. การมอบโล่และเกียรติบัตรจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่) 

3. การมอบเกียรติบัตรร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2559 จํานวน 3 ระดับ 
รวม 11 แห่ง  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)  

4. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่) 

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมีนาคม 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

  1.1 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัว ต่อที่ประชุม   
จํานวน  5 ท่าน   ดังนี้ 

    
1. นางสาวราณี   วงศ์ประจวบลาภ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 
2. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน 
3. นายสังคม วิทยนันท์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 

นครสวรรค ์
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4. นายสุเมธ โศจิพลกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการ

แข่งขัน  
5. นายประสาร ทัศการ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน 

 
1.2  หัวหน้าส่วนราชการ  ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ใหม่   จํานวน  1 ท่าน ดังนี้ 

1. นายปราโมทย์ ยาใจ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ด้านปฏิบัติการ) 

    
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันศกุรท์ี่  26  กุมภาพนัธ์  2559 

 

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

สํานักงานภาคเหนือ 
3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบกิจา่ย และหนังสือเวียนประจาํเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัด

เชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายชานนท์  คําทอง  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
 ผู้นําเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.6 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.7 การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
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3.8 รายงานสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้นําเสนอ:  นายเจนศักด์ิ  ลิมปิติ   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
3.9 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

  
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  4/2559   
                              วันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง  
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

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

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายเมธี   มหายศนันท์   ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 

23 กุมภาพันธ์  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นางเยาวภา  พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 โครงการ รด.จิตอาสา 
 ผู้นําเสนอ: พ.อ.สุขเกษม  สุทธิวานิช  สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ...ย้ิม 
 ผู้นําเสนอ:   นายประจวบ  กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การจัดงานพิธีประจําเดือนเมษายน  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 การจัดงาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่     
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
4.7 การจดังานประเพณสีงกรานต์จังหวดัเชียงใหม่ ประจําป ีพ.ศ. 2559   
 ผู้นาํเสนอ:  นายสรวมไชย  มสีมศักด์ิ  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
4.8 การจัดพิธีสระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2559 
 ผู้นําเสนอ:   นายประจวบ  กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 พธิีรดน้ําดาํหวัพระเถระผู้ใหญแ่ละเจ้านายฝ่ายเหนือ และพธิีสรงน้าํสิ่งศกัดิส์ทิธิ์

คูบ่้านคูเ่มืองจงัหวดัเชียงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2559 
 ผู้นาํเสนอ : นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 การจัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2559  
 ผู้นําเสนอ: นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่ยกย่องและแสดงความชื่นชมยินดี แก่ เด็กชายชินบัญชร พัฒนกุลเกียรติ กระทําความดี 

สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) 
 
2. การมอบโล่และเกียรติบัตรจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ           

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่)   ดังนี้ 

    
1. โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล  

  5 ,000 บาท   
ด.ช.ธนกฤต วรปัสสุ  ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ 

2. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  

ด.ช.เดือน  ลุงปั่น ร.ร.บ้านจอง  

3. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 

ด.ญ.พิชญา  ลุงทูน ร.ร.วัดโป่งแยงเฉลิม 
พระเกียรติ 

4. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงิน
รางวัลๆละ 1,000 บาท  

ด.ญ.ไม้แก้ว บุตรคํา 
ด.ญ.สุพิชญา แสนเมืองมา 

ร.ร.ดาราวิทยาลัย 
ร.ร.บ้านนาฟ่อน 

 
3. การมอบเกียรติบัตรร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2559 จํานวน 3 ระดับ 

รวม 11 แห่ง  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้  
1. ระดับ 3 ดาว มี 3 ร้าน คือ ร้านเอ็น จอยเน็ต ร้านซีนิธไซเบอร์คาเฟ่  และร้านแจนนี่ออนไลน์ 1  
2. ระดับ 2 ดาว มี 5 ร้าน คือ  ร้านรูมคาเฟ่  ร้านฮอสเทอร์โบ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่  ร้านสปีดเกมส์ 

ร้านพันธิภา สุขก้อน  และร้านบีที เน็ต 
3. ระดับ 1 ดาว มี 3 ร้าน คือ ร้านเตเต้อินเตอร์เน็ตแอนด์เกมส์  ร้านซีเน็ต  และร้านป่าสัก 

อินเตอร์เน็ตเกมออนไลน์  
 

4. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่) 

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมีนาคม 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัว ต่อที่ประชุม  จํานวน  5 

ท่าน   ดังนี้ 
    

1. นางสาวราณี   วงศ์ประจวบลาภ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 
2. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน 
3. นายสังคม วิทยนันท์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 

นครสวรรค ์
4. นายสุเมธ โศจิพลกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการ

แข่งขัน  
5. นายประสาร ทัศการ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน 

   
1.2  หัวหน้าส่วนราชการ  ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ใหม่   จํานวน  1 ท่าน ดังนี้ 

1. นายปราโมทย์ ยาใจ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ด้านปฏิบัติการ) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันศกุรท์ี่  26  กุมภาพนัธ์  2559 

 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่

ครั้งที ่2/2559 
วันศกุรท์ี่  26 กุมภาพนัธ์ 2559  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่ 
อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

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

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายธนา นวลปลอด (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
12. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

ลําปาง 
13. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
14. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
15. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายดํารงศักด์ิ  ชมมณฑา รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายศเนติ จิรภาสอังกูร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 
20. นางสาววิราชินี คําชมพู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางศิริพร  รือเรือง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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อําเภอ 
22. นายศรันยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
23. นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
24. นายมีชัย จันทร์กระจ่าง (แทน)นายอําเภอสารภี 
25. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
26. นายเฉลิมเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
29. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่แตง 
30. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
31. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นางสลีลญา คําภาแก้ว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
33. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
34. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอสะเมิง 
36. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นางปุณณมี จันทร์ตาศรี (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
39. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภออมก๋อย 
41. นายสังคม คัดเชียงแสน (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
43. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
44. นายณรงค์พัชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
45. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
46. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
47. พ.ต.อ.มลฑป แสงจํานง (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
48. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
49. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
50. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่จิรกาญจนกลุ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
51. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
52. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
53. พ.ต.ท.อภิชาติ ปานมุข (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
54. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
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55. นางผุสดี สุวรรณมงคล (แทน)อัยการจงัหวัดศาลแขวงเชียงใหม่ 
56. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
57. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

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

เชียงใหม่ 
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
64. นางณัชชา อุตตะมัง นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

65. นางสาวธิติมา พันรอด รก.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อําเภอฝาง 

66. พ.อ.หญิง จันทรทิพย์ ขวัญเมือง (แทน)รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม่ (ทหาร) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
67. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
68. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
69. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
70. ร.อ.สฤษพล พิทักษากร (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
71. พ.ท.บัณฑิตา จันทร์แก้ว (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
72. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
73. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
74. น.ต.อรรถพล ปุญยพุฒิพงศ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
75. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
76. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
77. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
78. นางสมสุรางค์ เผือกสําล ี (แทน)ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
79. นางสายสมร ทองกองทุน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
80. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
81. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
82. นางภัคภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
83. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 



๑๐ 
 

 

84. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
85. นายเผดิมเดช มั่งคั่ง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
86. นางรําพินธ์ กําแพงทิพย์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
87. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
88. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานกังานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
89. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
90. นายอนันต์ สีแดง (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
91. นายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ 

(แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือ 

92. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
93. นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
94. นางเพทาย เมฆี (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
95. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
96. นางฉวีวรรณ สัญญา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่  
97. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
98. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
99. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
100. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
101. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
102. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
103. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
104. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
105. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๒ 
106. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
107. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
108. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
109. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 



๑๑ 
 

 

110. นางอรุชา ศุภมาตร์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
111. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นางวัฒนา คลั่งส ี (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
114. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
115. นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
116. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่/  

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 / 
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

117. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
118. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
119. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
120. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
121. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
122. นางสุจนีย์ พรโสภิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
123. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
124. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
125. นายเกรียงศักด์ิ เจนจิจะ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม ่
126. นายประเทือง นรินทรางกูล  ณ อยุธยา หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา

จังหวัดเชียงใหม่ 
127. นายส่งศักด์ิ คําชัยลึก (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

แมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
128. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
129. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
130. นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
131. นายธน แสนธนะ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
132. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
133. นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
134. นายวิพากษ์ อชุพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
135. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
136. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
137. นายพสิษฐ ์ ศึกษานภาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
138. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
139. นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 



๑๒ 
 

 

140 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
141. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตรฯ์ 
142. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
143. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
144. นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
145. นายขจรค์ รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
146. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต  5 เชียงใหม่ 
147. นายสุรพล ใจใหญ ่ (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
148. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
149. นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือ
ตอนบน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
150. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
151. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
152. นางพนิดา วานิชรัตน์ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
154. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
155. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
156. นางสาวณิชาพร ดวงใจ ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
157. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
158. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
159. นางจันทร์สุดา แก้วสว่าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
161. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางนฤมล ปิยะ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
163. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
164. นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
165. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
166. นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
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167. นายอาจินต์ อินจันทร์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่  

168. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
169. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
170. นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่/ 

(แทน) ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
171. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
172. นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา (แทน)รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก 

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
173. นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
174. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
175. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
176. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
178. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
179. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
180. นางไอซา เหลืองอิงคะสุต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
181. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 
182. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
183. นายเจดีย์ เดชพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
184. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานกรรมการอาชีวศกึษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
185. นางนภัสนันท์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
186. นายสุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
187. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
188.   (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
189. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
190. นางยุพิน คําปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม่ 
191. นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
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192. นางพวงทอง ศรีวิสัย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่
193. นายสมศักด์ิ สุขนิยม ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
194. นางอําไพ อุตตาธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
195. นายภาคภูมิ ธาวงค์ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
196. นางสุดใจ นันตารัตน์ 

 
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1๐ 
เชียงใหม่  

197. นางมณทิรา เมธา (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
198. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
199. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
200. นางวราพร วันไชยธนวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
201. นายอภิชาต มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
202. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ    

เขต 1 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
203. นางจันทร์รัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
204. นางธนาภรณ์ เจริญสุข ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
205. นายวิวัฒน์ โตธีรกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
206. นางสาวแสงทอง คําปันนา (แทน) ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
207. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
208. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
209. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หวัหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
210. นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
211. ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
212 
 

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

213. นายพินิจ เชาวน์ตระกูล (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

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

(ช้ันพิเศษ) 
223. นายพงษ์ศักด์ิ มาตระกูล (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
224. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
225. นายสมศักด์ิ กุลวิจิตร์รัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
226. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
227. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่/        

(แทน)ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงาน
เขตเชียงใหม่ 

228. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
229. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตว์แพทย์ชํานาญการ สํานักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ 
230. นายมาร์ติน  เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง คณะกรรมการเชียงใหม่สร้างสรรค ์
231. นางสาววิจิตรา บุตรชัย เจ้าหน้าที่เชียงใหม่สร้างสรรค ์
232. นางสาววรรณวิไล ใจสู ่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาคภาคเหนือตอนบน 
233. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
234. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
๑. การมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิม           

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

1.1 เด็กหญิงสโรฌา  เชื่อมสกุล   โรงเรียนวชิรวิทย์  เชียงใหม่ 
1.2 เด็กชายสรัชชพงศ์  เชี่ยวสุทธิ   โรงเรียนวชิรวิทย์  เชียงใหม่ 

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

    2.1 รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
     2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 
    2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่ 
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๓. การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณการประกวดไม้ดอกไม้ประดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ครั้งที่ 40 จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  5 ประเภท  7 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 

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

            ๑) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
            ๒) มูลนิธิโครงการหลวง  
       ๓.๕  การจัดซุ้มถ่ายภาพ ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๔. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว 

ต่อที่ประชุม จํานวน  1 ท่าน  ดังนี้  
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 1/2559  เม่ือวันที่  28 มกราคม  2559 
   ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่           
๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร   21 หน้าโดยมี           
นายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร ่          
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า           
ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 
1/2559 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting และเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 
1/2559  แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
  3.1  เศรษฐกจิไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชียงใหม่  
            ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (ดร.สิงห์ชัย       
บุณยโยธิน)  เศรษฐกิจโลก : เหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมี 3 ประการคือ           

1) นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 



๑๗ 
 

 

1) ทิศทางเศรษฐกิจหลักการเลือกต้ังประธานธิบดีสหรัฐในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ด้วยประเทศสหรัฐที่เป็น
ตลาดขนาดใหญ่ นโยบายของประธานธิบดีคนใหม่ย่อมส่งผลต่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้           
2) ความเป็นไปได้ที่ประเทศอังกฤษจะถอนตัวออกจากกลุ่ม EU ด้วยเศรษฐกิจกลุ่ม EU ที่ประสบปัญหามาอย่าง
ยาวนาน การที่อังกฤษมีแนวคิดที่จะถอนตัวจะส่งผลกระทบต่อกลุ่ม EU เป็นอย่างมาก  3) ธนาคารกลางญี่ปุ่น
ประกาศอัตราดอกเบี้ยติดลบ เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาเงินฝืดมาเป็นเวลานานประชาไม่จับจ่ายใช้สอยหรือ
ลงทุน ธนาคารกลางจึงประกาศอัตราดอกเบี้ยติดลบเพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและลงทุนในเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้
มากขึ้น   

เศรษฐกิจไทย : มีปัจจัยฉุดรั้งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน การส่งออกลดลงร้อยละ 9.3 เป็น
อัตราที่หดตัวมากสุดนับแต่เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ปี 2554 ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและ
อาเซียน รวมถึงราคาส่งออกในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่หดตัวต่อเนื่อง  รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 3.7 จากการหด
ตัวด้านราคามากกว่าการขยายตัวของผลผลิต ราคายางพาราหดตัวร้อยละ 3.9 จากจีนสต๊อกสูง ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.8  จากการเลื่อนเก็บข้าวนาปี ส่วนมันสําปะหลังปรับลดลงทั้งราคาและปริมาณ ระดับของเอลนีโญ (ภาวะแห้ง
แล้ง) ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นปี และน่าจะกลับมาเป็นปกติได้ในช่วงกลางปีนี้ การบริโภคอ่อนแรงลง ทั้งสินค้า
คงทนและไม่คงทน ส่วนหนึ่งจากการเร่งบริโภคตามแรงกระตุ้นภาครัฐในช่วงเดือนก่อนหน้า  การเบิกจ่ายภาครัฐแม้
ขยายตัวแต่ก็ชะลอลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 เนื่องจากมีการเร่งเบิกจ่ายไป
ในช่วงต้นปีงบประมาณ สําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเบิกจ่ายได้ต่อเนื่องแต่ชะลอลงการลงทุนภาคเอกชนทรง
ตัวในระดับตํ่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับลดลงทั้งด้านการก่อสร้างและการผลิตการบริการขยายตัวต่อเนื่อง 
จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากเดือนก่อนแตะชะลอตัวจากเดือนธันวาคม จํานวนนักท่องเที่ยวจีนยังคง
ขยายตัวต่อเนื่อง   
                         เศรษฐกิจภาคเหนือ : เศรษฐกิจภาคเหนือทรงตัวภาคท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง จํานวน
ผู้โดยสารผ่านท่าฯ เพิ่มขึ้น 16.6% การเข้าพักโรงแรมเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
มีทั้งบินตรง และเช่าเหมาลํารวมทั้งการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวผ่านด่านชายแดน การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.8 ชะลอลงบ้างจากเดือนก่อนหน้า ยอดขายสินค้าจําเป็น น้ํามันเชื้อเพลิงและเครื่องใช้ไฟฟ้า ขยายตัวได้แต่
อัตราการเพิ่มขึ้นตํ่ากว่าเดือนก่อน อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากรายได้เกษตรที่อยู่ในระดับตํ่าทําให้การใช้จ่ายในแถบ
ภาคเหนือตอนล่างชะลอตัวลง  การลงทุนภาครัฐยังขยายตัวในเกณฑ์ดีแม้จะชะลอจากเดือนก่อนบ้าง เดือนนี้ส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน สร้างอาคารสถาบันศึกษาและโรงพยาบาลเช่นเดียวกับเดือนก่อน           
แม้เดือนนี้ผลผลิตเกษตรจะหดตัวน้อยลงอยู่ที่ 1.2% แต่ราคาที่ลดลงกว่า 7.9% ส่งผลให้ภาพรวมรายได้เกษตรกร
ยังคงหดตัว พืชสําคัญในเดือนนี้ที่กระทบได้แก่ ข้าวนาปี และอ้อย การที่ดัชนีผลผลิตปรับดีขึ้นเป็นผลมาจาก
เกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนมาปลูกมันสําปะหลังซึ่งใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าว  การลงทุนภาคเอกชนยังคงลดลง
ตามการก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ลดลง มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์  เช่นลดค่าโอน/จํานอง
เหลือ 0.01% เป็นยาช่วยผู้ประกอบการได้อย่างดี ในการระบายสต๊อก สะท้อนจากจํานวนรายที่เพิ่มขึ้นต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นมา ส่วนการลงทุนภาคการผลิตนั้นมีไม่มากนัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีกําลังการ
ผลิตเหลือ มีปริมาณการผลิตน้อยลง สาเหตุหลักจากตลาดต่างประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง  และเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้
การผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงกว่าร้อยละ 8.1 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน การค้าต่างประเทศก็ลดลงเช่นกัน
ที่ร้อยละ 5.0 จากสินค้าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมลําพูนเป็นสําคัญ อย่างไรก็ดี การส่งออกผ่านด่านชายแดนไป
พม่าขยายตัวดีได้ต่อเนื่อง โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้แก่ น้ําตาล น้ํามันเชื้อเพลิง โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ 

เศรษฐกิจเชียงใหม่ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี การท่องเที่ยวขยายตัวดีกว่าคาด ธุรกิจโรงแรม           
ในเชียงใหม่มีอัตราการเข้าพักในระดับสูง ทั้งเดือนมกราคม 59 และต่อเนื่องมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
ในขณะที่การจับจ่ายใช้สอยขยายตัวดี  แต่คาดว่าในระยะต่อไปจะแผ่วลงโดยกําลังซื้อล่วงหน้าได้เร่งไปมากในช่วง
ปลายปี มีการซื้อตุ่นไว้ จึงคาดในการใช้จ่ายจะชะลอลงในระยะต่อไป  การลงทุนภาครัฐแม้จะชะลอแต่ก็ขยายตัว



๑๘ 
 

 

ดี  แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในเชียงใหม่คาดว่ายังซบเซา โครงการบ้านจัดสรรชะลอการก่อสร้าง มีเพียงน้อยรายที่
เปิดโครงการใหม่ ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กราคาหลังละไม่เกิน 3 ล้านบาท  มองไปข้างหน้า คาดว่า
นักท่องเที่ยวยังคงขยายตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ซึ่งช่วงกุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงหยุดยาว  บทบาทของ
นักธุรกิจจีนในการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ธปท. จะมานําเสนอในที่ประชุมคราวหน้าปัญหาหมอกควันซึ่งอาจจะ
ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง ปัญหาภัยแล้ง ประเมินปัญหาเบื้องต้นน่าจะกระทบต่อภาคเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
น้อย โดยผลผลิตลําไย และลิ้นจี่ที่จะออกในช่วงกลางปีนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

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

เชียงใหม่ เดือน มกราคม 2559  สามารถจัดเก็บรายได้  ได้จํานวน 1,017.90 ล้านบาท  แยกเป็น สรรพากรพื้นที่
เชียงใหม่ จํานวน  803.59 ล้านบาท  สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ จํานวน  135.27 ล้านบาท ด่านศุลกากร  
จํานวน 1.21 ล้านบาท  ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ จํานวน  2.76 ล้านบาท  และหน่วยงานอื่น จํานวน 75.07 ล้าน
บาท  หากเปรียบเทียบข้อมูลในเดือนมกราคม 2558  และ มกราคม 2559  ในปีนี้จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.6   

 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 สะสมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 12 
กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมจํานวน 22,375.52 ล้านบาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว จํานวน 13,605.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  60.81  ในงบดังกล่าวแยกเป็น งบประจํา จํานวน 
13,108.63 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 10,800.13 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 82.39  และงบลงทุน 
จํานวน 9,266.89 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน  2,805.69 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 30.28  ผลการเบิก
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน  3,757.71 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 1,638.15 ล้านบาท  คงเหลือ 
จํานวน 2,119.55 ล้านบาท   การเรียงลําดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม งบประมาณ 10,000 
ล้านบาทขึ้น  จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลําดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 14,036.69 ล้านบาท  สําหรับการเรียงลําดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 1  

หนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 1 เรื่อง คือ 
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  ที่ นร 0505/ว37  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มติ ครม. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  ให้ขยายเวลา
การก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ออกไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 และหากหน่วยงาน
ใดไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2559 ให้ส่งคืนงบประมาณ  

 ประธานในที่ประชุม  จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมอยู่ในลําดับที่ดี ขอบคุณ
ส่วนราชการที่เร่งรัดการเบิกจ่าย  

  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3  การดําเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ           
การจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปี พ.ศ. 2559  รวม 43 โครงการ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากร ความมั่นคง  และบริหารจัดการ เป็นเงินจํานวน 330,745,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน  
19,469,347 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5.89  สําหรับงบกลุ่มจังหวัด ได้รับการจัดสรรจํานวน 359,420,700 บาท  
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 21,903,711.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.09  สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการ
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท)  โครงการมาตรการสําคัญเร่งด่วน



๑๙ 
 

 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน  และโครงการภัยแล้งตามมาตรการที่ 4  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุม
ช้ีแจง  และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจํา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายพสิษฐ์ ศึกษา

นภาพัฒน์)  แผนการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  กําหนดมาตรการเตรียมการและป้องกัน (พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)  มาตรการรับมือ 
(กุมภาพันธ์ 2559- เมษายน 2559)  มาตรการสร้างความยั่งยืน (พฤษภาคม 2559-กันยายน 2559)   โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. มาตรการเตรียมการและป้องกัน  การดําเนินงานเตรียมการ  และป้องกันที่ผ่านมาได้มี
การจัดทําคําสั่ง และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดลาดตระเวนเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่า 
24 หน่วย  เขตป่าอนุรักษ์ โดยศูนย์ควบคุมไฟป่า 13 สถานี เพื่อควบคุมการชิงเผา ระงับป้องกันไฟป่า และ
ประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัด  จัดทําแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,140 ก.ม. ในเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ 165.3 ก.ม.  
ลดปริมาณเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ป่าเต็งรัง จํานวน 143,329.60 ไร่  จัดระเบียบการเผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรทั้ง 25 อําเภอ เกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ รณรงค์จัดทําปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร จํานวน 
8,500 ตัน 25 อําเภอ จัดเตรียมรถน้ํา อุปกรณ์เครื่องมือในการดับไฟ เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านเสี่ยงต่อการเผา  
ประชุมช้ีแจง ทําความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นถึงโทษของไฟป่าและหมอกควัน และการบังคับใช้กฎหมาย  จัดทํา
ทะเบียนข้อมูลการปลูกพืช, ทะเบียนผู้มีพฤติกรรมเก็บของป่า ล่าสัตว์ และข้อมูลแหล่งน้ําสําหรับอากาศยาน
ปฏิบัติการดับไฟป่า คณะสงฆ์เทศนาสั่งสอนในเรื่องของการห้ามเผา  และกําจัดเศษซังข้าวโพด ๖๐,๐๐๐ ตันใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
    การปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจําวันที่ 1 มกราคม 2559 - 
15 กุมภาพันธ์ 2559  มีการประชาสัมพันธ์ โดยการติดป้าย จํานวน 21  แห่ง  แบบเคลื่อนที่ จํานวน 525 ครั้ง  
และวิทยุชุมชน จํานวน  133 ครั้ง  จัดชุดลาดตระเวน จํานวน 207 ครั้ง สํารวจเชื้อเพลิง 9 ครั้ง ทําแนวกันไฟ  
177 ครั้ง จัดต้ัง/ซ่อมแซมสถานที่หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่  4 ครั้ง  เตรียมความพร้อม/มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า/สร้าง
ที่เก็บใบไม้เพื่อทําปุ๋ยหมัก 29 ครั้ง  ประชุม/อบรม/มอบนโยบาย/จัด,ร่วมกิจกรรม230 ครั้ง  ชิงเผา 300 ครั้ง  
การเข้าดับไฟป่า 118 ครั้ง  kick off/ MOU  17 ครั้ง รวมดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 1,770 ครั้ง  

๒. มาตรการรับมือ (ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด/บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด) ศูนย์
อํานวยการสั่งการฯ ระดับจังหวัด มีการบูรณะการทํางานร่วมกับศูนย์อํานวยการสั่งการฯ ระดับอําเภอ ระดับตําบล  
ประชาชน  โดยมีหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ ทหาร ตํารวจ สาธารณสุข พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ สวทช.  

การบังคับใช้กฎหมาย  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  สภ.ไชยปราการ ได้ทําการจับกุม 
จํานวน  1 ราย โดยกล่าวหาว่า  

 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (มาตรา 54) ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ
กระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะ
กระทําภายในเขตที่ได้จําแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม    

 2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (มาตรา 14) ยึดถือครอบครอง ทํา
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ          
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ  



๒๐ 
 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงใหม่ 2 (ปางเติม) สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงใหม่  47 (สบวิน) และปลัดอําเภอแม่วาง ร่วมกันจับกุมผู้
ลักลอบเผาป่าได้ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมอุปกรณ์ของกลางเป็นไฟแช็ค 1 อัน เหตุเกิดในป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่ขาน-แม่วาง ท้องที่บ้านสบวิน หมู่ที่ 9  ตําบลแม่วิน  อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ขสป.อมก๋อย  เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามประจําเขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตรวจยึดจับกุมดําเนินคดีการบุกรุกยึดถือครอบครองป่าบริเวณป่าน้ําด้ันเหนือ เนื้อที่ 3 ไร่ จับกุม
ผู้ต้องหา 1คน ช่ือนายอัครพล ปู่โก อายุ 37 นําส่งพนักงานสอบสวน  สภ.แม่ต่ืน ดําเนินคดีฐาน แผ้วถางเผาป่า 
ยึดถือครอบครองที่ดิน เผาทําลายต้นไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ป่าสงวนและ พ.ร.บ.สงวน
คุ้มครองสัตว์ป่า ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ1 เวลา 12.00 น. คดีที่ 3/59 ลงวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559 

๓. มาตรการสร้างความยั่งยืน (พ.ค.59 - ก.ย.59)  พ้ืนที่ป่า  ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปลูก
ป่าในใจคน เน้นการมีส่วนร่วมและริเริ่มของประชาชน  ทําฝายชะลอน้ําทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะเหนืออ่างเก็บน้ํา/เขื่อน   
ทําแนวกันไฟ ป่าเปียก  พ้ืนที่เกษตร  สร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไข
ปัญหา ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นๆทดแทนการปลูกข้าวโพด  พ้ืนที่ชุมชน ประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา
และมอบรางวัล  สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยชุมชน เช่น การบวชป่า เป็นต้น ขยายผลองค์ความรู้ และเพิ่ม
มูลค่าเชื้อเพลิง จัดทําโครงการธนาคารใบไม้ และการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ  เป้าหมาย จํานวน HOTSPOT ลดลง 20%  
ค่า PM10 มีจํานวนวันที่เกินค่ามาตรฐานลดลง 10%  การขึ้นลงของอากาศยานต้องเป็นไปตามปกติ ขึ้นลงได้ทุก
เที่ยวบิน ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  
ปัญหาและอุปสรรค ฝนตกไม่ตรงกับฤดูกาล ทําให้การวางแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันคลาดเคลื่อน (เช่น ในห้วงเวลา
การลดปริมาณเชื้อเพลิง) ซังข้าวโพดมีปริมาณมาก ไม่สามารถกําจัด ได้หมดในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก (หากไม่มีการ
เผา) หมอกควันข้ามแดน 
 สถิติข้อมูลการเกิดหมอกควันและไฟป่า ปี 2559  ปี 2559 ค่า PM10 เกินมาตรฐานแล้ว 
จํานวน 2 วัน คือ  วันที่  11 กุมภาพันธ์  2559  จํานวน 127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  และวันที่ 12  
กุมภาพันธ์ 2559  จํานวน 122 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
  สถิติ HOTSPOT ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559  – 21 กุมภาพันธ์  2559 จํานวน 41 
จุด ในพื้นที่อําเภออมก๋อย  9 ครั้ง  ฮอด 5 ครั้ง  จอมทอง  2 ครั้ง  แม่แจ่ม 2 ครั้ง ดอยเต่า 3 ครั้ง  แม่วาง  5 ครั้ง  
หางดง  1 ครั้ง  ดอยสะเก็ด  3 ครั้ง  แม่แตง 2 ครั้ง พร้าว 1 ครั้ง  เชียงดาว  2 ครั้ง  ฝาง 2 
ครั้ง  และแม่อาย 3 ครั้ง 
    ปัญหาและอุปสรรค  ฝนตกไม่ตรงกับฤดูกาล ทําให้การวางแผนแก้ไขปัญหาหมอกควัน
คลาดเคลื่อน (เช่น ในห้วงเวลาการลดปริมาณเชื้อเพลิง) ซังข้าวโพดมีปริมาณมาก ไม่สามารถกําจัดได้หมดในช่วง
ฤดูกาลเพาะปลูก (หากไม่มีการเผา)  หมอกควันข้ามแดน  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.5 การเตรียมการปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควนัและไฟป่า 
      ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายกฤติชัย  ธรรมสอน)  ศูนย์ปฏิบัติการฝน
หลวงภาคเหนือ ต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มีเครื่องบินชนิด CASA จํานวน 2 ลํา และหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก มีเครื่องบินชนิด CASA จํานวน 2 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 มี.ค. 59 เป็นต้นไป 
แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือปี 2559 ประกอบด้วยแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 1 , 2 และ 3 
แผนการบรรเทาหมอกควันและไฟป่า แผนการเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ํา โดยมีแผนการจัดต้ังหน่วยฯจังหวัด
เชียงใหม่ พิษณุโลก/แพร่ ตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ การเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ําในพื้นที่
ภาคเหนือ   การติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศ  ทีมนักวิชาการนําข้อมูลสภาพอากาศประจําวันและการ



๒๑ 
 

 

พยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มาทําการวิเคราะห์เพื่อประเมินความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติการฝนหลวง จากข้อมูลวันที่ 16 ก.พ. 59 ไม่สามารถปฏิบัติการฝนหลวงในระยะนี้เนื่องจาก
ความช้ืนสัมพัทธ์ที่ระดับ 0-10,000 ฟุต มีค่าตํ่ากว่า 60 % และยังไม่มีตัวการอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเมฆฝน  
ภารกิจดับไฟป่า  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดนักบินเข้าร่วมฝึกภารกิจดับไฟป่ากับกรมป่าไม้ โดยใช้
เฮลิคอปเตอร์ ชนิดอีโคลอยด์ B2 จํานวน 1 ลํา บินได้นาน 4 ชม. บรรทุกน้ํา 500 ลิตร/เที่ยว 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.5  การเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัแลง้ ปี 2559 จังหวดัเชียงใหม่ 
            ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายธนา  นวลปลอด)  
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่  รวม
จํานวน 3 อําเภอ 22 หมู่บ้าน 5 ตําบล  ได้แก่   อําเภอดอยเต่า  10 หมู่บ้าน 1 ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 
360 ครัวเรือน 1,260 คน (ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559) อําเภอสันกําแพง  9 หมู่บ้าน 3 ตําบล ราษฎร
ได้รับผลกระทบ 125 ครัวเรือน 450 คน (ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559)และอําเภอแม่ริม 3 หมู่บ้าน 1 
ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 23 ครัวเรือน 80 คน (ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559)  รวมราษฎรได้รับ
ผลกระทบ 508  ครัวเรือน 1,790  คน พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,985.75 ไร่   พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก 3 
ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และให้เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้   มีความเสี่ยงสูง จํานวน 4 อําเภอ ประกอบด้วย 
อําเภอสะเมิง แม่แจ่ม ฮอด และอําเภอดอยเต่า รวม 328 หมู่บ้าน 32 ตําบล  มีความเสี่ยงปานกลาง จํานวน 4 
อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอไชยปราการ พร้าว จอมทอง และอําเภออมก๋อย รวม 351 หมู่บ้าน 27 ตําบล มีความ
เสี่ยงน้อย จํานวน 2 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอสันกําแพง และอําเภอแม่ออน รวม 149 หมู่บ้าน 16 ตําบล  
และได้แบ่งสถานการณ์ภัยแล้ง ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แล้งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  แล้งน้ําเพื่อการเกษตร 
และแล้งน้ําเพื่อการปศุสัตว์  สถานการณ์น้ําต้นทุนของจังหวัดเชียงใหม่ จากเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง  1) เขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ํา 58 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22 % ของความจุเขื่อน  2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 
30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 11% ของความจุเขื่อน  รวมมีปริมาณน้ําทั้ง 2 เขื่อน 88 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14.19 % 
และมีน้ําจากอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แห่ง มีปริมาณน้ําที่สามารถใช้การได้ 9.798 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 
11.30%  

 ด้านการเตรียมความพร้อม   1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ประเมินสถานการณ์น้ําและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘           
มีหน้าที่ติดตาม ประเมิน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  และได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พิบัติ   การประเมินสถานการณ์น้ํา ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   2) จัดต้ังศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

และให้อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ/ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น พร้อมทั้งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติ  เพื่อ
รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หากเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  3) แจ้งให้อําเภอประสาน อปท. ดําเนินการ
สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมทั้งจัดเตรียม/ซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดทําแผนแจกจ่ายน้ําให้แก่
ราษฎรตามข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชนที่มีความเสี่ยงภัยต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินการ
ช่วยเหลือให้อําเภอทราบ เพื่อดําเนินการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ําและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559   4) แจ้งให้ อบจ. เชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง ดําเนินการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งจัดเตรียม/ซ่อมแซม
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดทําแผนแจกจ่ายน้ําให้แก่ราษฎรตามข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความเสี่ยงภัย
ต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ําไว้ที่จังหวัด  



๒๒ 
 

 

จํานวน ทั้งสิ้น 16 คัน และอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดหาเพิ่มเติม  เพื่อรองรับกับสถานการณ์ภัยแล้ง  5) แจ้งไป
ยังอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และป้องกันมิให้เกิดความวุ่นวายอัน
เกิดจากการแย่งชิงน้ํา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน  

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์   1) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่  ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในลําน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับดําเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในลําน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (โครงการก่อสร้างฝายกระสอบทราย) 
พ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๒๘ แห่ง รวม ๕๙ โครงการ งบประมาณ 
๕,๔๐๖,๖๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 
16 แห่ง 36 โครงการ เป็นเงิน 2,799,700 บาท (ระยะเวลาการดําเนินการไม่เกิน 45 วัน) และอยู่ระหว่างเสนอ
สํานักงบประมาณพิจารณา  2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ได้ดําเนินการโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่ง
น้ําเดิม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 24,243,900 บาท , ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน           
3 โครงการ  งบประมาณ 8,000,000 บาท  และประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 15 
โครงการ งบประมาณ 45,913,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ  3) จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จากวงเงินทดรองราชการเชิงป้องกันและยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากภัยแล้ง  จํานวน 2 โครงการ  คือ โครงการ
เป่าล้างบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้วอายุการใช้งานเกิน 5 ปี จํานวน 14 บ่อ ในพื้นที่อําเภอดอย
สะเก็ด และโครงการซ่อมแซมประปาภูเขา บ้านแม่มุ หมู่ที่ 5 ตําบลแม่นาจร  อําเภอแม่แจ่ม   4) แจ้งประสานให้
อําเภอทุกอําเภอในพื้นที่ สํารวจแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา โดยให้ใช้งบประมาณ
จากเงินทดรองราชการเชิงป้องกันและยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 ของ
จังหวัดเชียงใหม่  วงเงิน 10 ล้านบาท  5) สํารวจข้อมูลความต้องการการเป่าล้างบ่อบาดาล จํานวน 788 บ่อ 
รายงานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้ง สํารวจความ
ต้องการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามมติ ครม.จํานวน 30 บ่อ รายงานกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยพิจารณา   6) จัดเตรียมรถบรรทุกน้ําในพื้นที่ 25 อําเภอ จํานวนทั้งสิ้น 210 คัน ตามบัญชีรถบรรทุก
น้ําที่สํารวจไว้  7) ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ํา จํานวน 4 คัน และรถสูบส่งน้ํา จํานวน 2 คัน จากศูนย์ป้องกัน
แลละบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง  

มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดเชียงใหม่  ปี 2558/59  
1) ปล่อยน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ยืนต้นเป็นครั้งคราว โดยไม่สามารถจัดสรรน้ํา
สนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้เพียงพอต่อความต้องการ เริ่มต้ังแต่เดือน มกราคม 2559 - พฤษภาคม 2559 ตาม
รอบเวรการส่งน้ํา โดยปล่อยน้ําสัปดาห์ละ 1.73 ล้าน ลบ.ม.  2)  การสนับสนุนน้ําดิบเพื่อผลิตประปา จังหวัด
เชียงใหม่ โครงการชลประทานแม่แตง วางแผนสนับสนุนน้ําดิบตามปกติวันละ 27,648 ลบ.ม. เฉพาะช่วงที่อยู่ใน
รอบเวรการรับน้ําของสถานีผลิตน้ําประปาเชียงใหม่ (อุโมงค์) จากคลองส่งน้ําแม่แตง  3)  การรักษาระบบนิเวศน์ใน
แม่น้ําปิงในแต่ละจุดให้เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพของคุณภาพน้ํา   4)  ควบคุมการปิดก้ันทางน้ําหรือการ
ดําเนินการกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา  5) สนับสนุนน้ําดิบเพื่อผลิตประปา จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการฯ แม่แตง วางแผนสนับสนุนน้ําดิบตามปกติวันละ 27,648 ลบ.ม.  เฉพาะช่วงที่อยู่ในรอบเวรการรับน้ํา
ของสถานีผลิตน้ําประปาเชียงใหม่ (อุโมงค์) จากคลองส่งน้ําแม่แตง  6) เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสีย
ลงในแม่น้ํา คู คลอง และแหล่งน้ําต่างๆ เนื่องจากทําให้ต้องระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ําเสีย           
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7) ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดการใช้น้ํา เพื่อช่วยลดวิกฤตสถานการณ์ภัยแล้ง   8) จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ํา และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 เดือน
ละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ําและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัย  

โทรสารในราชการกองบัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด           
ที่ มท 0622 / ว41  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2559  แจ้ง  1) จังหวัดที่มีสื่อมวลชนเสนอข่าวสารว่าขาดแคลน
น้ําขั้นวิกฤติ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการขาดแคลนน้ําจริงหรือไม่ และจังหวัดรวมทั้งส่วนราชการ  ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก้ไขการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ตามข่าวสารอย่างไร ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมทั้งชี้แจงสื่อมวลชน
ต่างๆ ทราบถึงการดําเนินงานของจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ  2)  ให้นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ํา และหน่วยงานด้านความม่ันคงในพื้นที่ จัดชุด
ปฏิบัติการร่วมออกตรวจสอบตามแหล่งน้ําและเส้นทางน้ําสาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้มีการปิดก้ันหรือลักลอบสูบน้ําที่
จะเข้าสู่แหล่งเก็บกักน้ําเพื่อการผลิตน้ําประปา  3) หากพบว่าปริมาณน้ําในแหล่งน้ําสํารองเพื่อการผลิตน้ําประปา
เหลือน้อย ไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ําประปาก็ให้ดําเนินการหาแหล่งน้ําสํารองใหม่แล้วใช้เครื่องสูบน้ําเข้าแหล่งเก็บกัก
น้ํา หรือดําเนินการแจกจ่ายน้ําอุปโภค บริโภค ให้ราษฎรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน หรือมีการนําเสนอ
ข่าวสารในลักษณะที่มีการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภคโดยที่ไม่มีหน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่
อย่างใด   4) จังหวัดที่ได้รับแจ้งว่ามีสาขาการประปาส่วนภูมิภาค ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ํา ให้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเกินขีดความสามารถของจังหวัด ให้ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง และให้รายงาน
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
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3.6  รายงานสถานการณ์น้ํา 
              ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ) สถานการณ์น้ําของ

จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  ต้นน้ําที่สถานี P 20 อําเภอเชียงดาว มีปริมาณน้ํา 96,444 ม.3/
วัน  ไหลลงมาถึงกลางน้ําที่สถานี P1 อําเภอเมืองเชียงใหม่  บริเวณสะพานวงแหวนรอบ 2 มีปริมาณน้ํา 115,056 
ม.3/วัน   ปริมาณน้ําท่าของลําน้ําปิง ลดลงจากค่าเฉลี่ย 84 % ฝนที่ตกเมื่อปลายมกราคมที่ผ่านมา ทําให้มีน้ําไหลใน
ลําน้ํามากขึ้น  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ส่งน้ําครั้งที่ 7 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เสร็จสิ้น สามารถนําน้ําไปถึงฝาย
หนองสลีคได้น้ําเล็กน้อยเพียง 35,000 ลบ.ม. แนวโน้มปัญหาการใช้น้ําของ อําเภอดอยหล่อ /อําเภอจอมทอง 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ําในลําน้ําปิง และน้ําบริเวณฝายหนอง สลีคที่ชลประทานลําพูนดูแล มีปริมาณลดลง แต่ยัง
สามารถระบายลงไปช่วยวันละ 25,000 ลบ.ม. ในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากพื้นที่อําเภอหางดง  โดย
นายอําเภอหางดง และผู้ใช้น้ําจากฝายท่ามะโก๋และฝายสบร้อง ในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี  บริเวณฝายพญาอุต 
ซึ่งดูแลโดยเทศบาลริมปิง จังหวัดลําพูน  มีเจ้าหน้าที่ชลประทานลําพูน เป็นผู้ประสานงานในการบริหารจัดการ
ร่วมกัน 

สถานการณ์แหล่งน้ําชลประทาน ขนาดเล็กความจุต้ังแต่ 1 แสน ม.3  จํานวน 115 แห่ง มี
ปริมาณน้ําน้อยกว่า 30% จํานวน 71 แห่ง  ช่วง 31-50%  จํานวน 20 แห่ง ช่วง 51-80%  จํานวน 18 แห่ง  
มากกว่า 80% จํานวน  6 แห่ง ภาพรวม 21.65%  ขนาดกลาง  จํานวน 12 แห่ง มีปริมาณน้ํา  น้อยกว่า 30% 
จํานวน  6 แห่ง  ช่วง 31-50%  จํานวน  4 แห่ง  ช่วง 51-80%  จํานวน 1 แห่ง มากกว่า 80% จํานวน 1 แห่ง  
ภาพรวม 17.28 % ขนาดใหญ่ จํานวน 2 แห่ง เขื่อนแม่งัด  เหลือน้ํา 58.03 ล้าน ม.3 คิดเป็น  21.90 % งดส่ง
น้ําครั้งที่ 5,6,8สามารถประหยัดน้ํา รวมปริมาณน้ํา 4.1 ล้าน ม.3  เขื่อนแม่กวง   เหลือน้ํา 30.43 ล้าน ม.3  คิด
เป็น 11.57 %  งดการปลูกพืชฤดูแล้งแต่ส่งน้ําให้พืชสวน 6 ล้าน ม.3 ระบบนิเวศ 6 ล้าน ม.3  ภาพรวม 16.75%  
อําเภอที่มีน้ําชลประทานมากกว่า 50%  มี 3 อําเภอ คือ เมืองเชียงใหม่  แม่แจ่ม  และสันป่าตอง  คลองส่งน้ําแม่
แตงมีปริมาณน้ํา 2.683 cms (227,200 ลบ.ม./วัน) ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเชิงเดี่ยว(ขนาดเล็กและกลาง) 
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แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ควรพิจารณาวางแผนการใช้น้ําอย่างรอบคอบ  มีบางพื้นที่ทําการเกษตรโดยใช้น้ําจากลําน้ําปิง 
ซึ่งมีประกาศงดการจ่ายน้ํา มีโอกาสเสี่ยงสูง และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ํา อีกทั้งมีการลักลอบเลี้ยงปลา
ในลําเหมือง และลําน้ําปิง  

การบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ส่งน้ํามาแล้ว 6 ครั้ง เมื่อวันที่ 4,8,15,22 
มกราคม  2559  วันที่ 12,19 กุมภาพันธ์  2559  จํานวน  9.50 ล้าน ลบ.ชม. ครั้งที่ 8 ส่งน้ําลงลําน้ําปิง เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  จํานวน 1 ล้าน ลบ.ชม. จากการงดส่งน้ําครั้งที่ 5 ,6 สามารถประหยัดน้ําได้ 3.40 
ล้าน ลบ.ม. การส่งน้ําครั้งที่ 8 ประหยัดน้ํา 0.70 ล้าน ลบ.ม. รวมประหยัดน้ํา 4.10 ล้าน ลบ.ม. สามารถขยายการ
บริหารน้ําในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จนถึงเดือนมิถุนายน 2559  ทั้งนี้ เขื่อนฯ ได้มีการสํารองน้ําไว้สําหรับเทศกาล
สงกรานต์เชียงใหม่ ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม.  สําหรับการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา แจ้งการงดปลูก
พืชฤดูแล้ง  

ประธานในที่ประชุม (นายมงคล สุกใส) เรื่องนี้สําคัญมาก ในปีนี้มีนโยบายการจัดการน้ํา
ทุกวันศุกร์ในช่วงเที่ยงคืนจะทําการปล่อยน้ําประมาณ 1.273 ล้าน ลบ.ชม. ที่ผ่านมาพบปัญหามากมายแต่ก็
สามารถบริหารจัดการผ่านไปด้วยดี   
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3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) ช่วงเดือนตุลาคม 2558- 

มกราคม  2559 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จํานวน 640 เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 
380 เรื่อง  ได้รับการรายงานผลบ้างแล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 59 เรื่อง  และอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ จํานวน  201 เรื่อง  สําหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ จํานวน 65  เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 6 เรื่อง  ได้รับการรายงานผลบ้างแล้วจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 2 เรื่อง  และอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน  57 เรื่อง 

สถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 
2559  จํานวน  4,567  ราย  แบ่งเป็นรับบริการชําระค่าไฟฟ้า 1,825 ราย ชําระค่าน้ําประปา  1,768 ราย 
ชําระภาษีรถยนต์/จักรยานยนต์ 759 ราย รับแจ้งความให้คําปรึกษาด้านคดีความ 90 ราย และข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
125 ราย 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม  2559 

 ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์)  คาดหมายลักษณะอากาศ
ของภาคเหนือ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ลักษณะอากาศทั่วไป เดือนมีนาคมอยู่ในช่วงฤดูร้อนครึ่งแรกของเดือน 
บริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือเป็นช่วงๆ  ครึ่งหลังของ
เดือน หย่อมความกดอากาศตํ่าเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ลมใต้หรือลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุมเกือบตลอดช่วง  คาดหมายลักษณะอากาศภาคเหนือ  มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป มีฟ้าหลัวในบาง
วัน มีอากาศร้อนจัดในบางช่วง อุณหภูมิสูงสุด 40 – 44 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากในระยะ
ครึ่งหลังของเดือน  คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร  จํานวนวันฝนตก 2-
3 วัน มีฝนฟ้าคะนอง 1-2 วัน   คาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดเชียงใหม่  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  35-37 องศา
เซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 50-55 %  จํานวนวันที่มีฟ้าหลัวเฉลี่ย 28-29 วัน   ข้อควรระวัง  ในบางช่วง 
อาจจะมีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้เกิดพายุฝน



๒๕ 
 

 

ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวน
ไร่นาได้  ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  การรับเสด็จเดือนมีนาคม  2559 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน)  ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

และเดือนมีนาคม  2559 จังหวัดเชียงใหม่ มีการเสด็จ ดังนี้ 
1. วันจันทร์ที่ ๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าอทิตยา-ธรกิติคุณ  เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่           
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓   ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑  พร้อมภริยา 
เฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ  ณ กองบิน ๔๑   

2. วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา และ
ทอดพระเนตรโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ฯ  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ตําบลต้นธง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  ทั้งนี้  จังหวัดเชียงใหม่จะมีหนังสือเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าฯ           
รับ-ส่งเสด็จ  ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  

3. วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา  16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า           
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จฯ มาทรงเปิดนิทรรศการ การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันเพื่อลดภัย
พิบัติ  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ทั้งนี้ จะมีการตรวจพ้ืนที่และประชุมเตรียมการรับ
เสด็จในวันที่  2 มีนาคม 2559 เวลา  10.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3   การจัดงานพิธีเดือนมีนาคม  2559 
    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) ในวันที่  31 มีนาคม  

2559  เวลา 09.00 น. ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา-เจษฎา
ราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4 การสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ํา) 

   ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์) การจัดทํา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น” โดยการสํารวจข้อมูลการเพาะปลูกพืชต่างๆของประชาชนและแหล่งน้ําทางการเกษตรที่เป็นปัจจัย
การผลิตที่สําคัญ รวมทั้งสภาวะของน้ําอุปโภค บริโภคท่ีดํารงอยู่จริงในชีวิตประจําวันของประชาชน เพื่อสะท้อนภาพ
ของการดําเนินชีวิตที่รับรู้กันมาโดยตลอดว่าเกษตรกรยากจน (ต้นทุนสูง ราคาขายต่ํา ฯลฯ) น้ํา ทั้งน้ําการเกษตรและ
น้ํากินน้ําใช้ไม่เพียงพอนั้น แท้จริงเป็นอย่างไร อย่างเป็นรูปธรรมในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ  จากการสํารวจทํา
ให้รู้ว่า  1) เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ปลูกพืชชนิดใด ผลผลิตต่อหน่วยเป็นอย่างไร มีต้นทุนการผลิตและราคา
ขายต่อหน่วยเท่าไร เมื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทียบเกษตรกรสามารถดํารงชีวิตประจําวันต่อไปได้หรือไม่   2) นํา
เพื่อการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มีเพียงพอในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ดังกล่าวหรือไม่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ําอย่างทั่วถึงหรือไม่ กล่าวคือ
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เกษตรกรที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําได้รับประโยชน์ ในขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใด นี่คือ
ความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไข   3) น้ําอุปโภคบริโภค (น้ํากินน้ําใช้) 
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอย่างไร มีแหล่งน้ํากินน้ําใช้ประเภทใดบ้าง เพียงพอและ
ทั่วถึงหรือไม่  ทําไมเมื่อถึงฤดูแล้งของทุกปี จึงต้องจัดเตรียมรถบรรทุกเพื่อขนน้ําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านต่างๆ อยู่เป็นประจําและจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร   4) จากข้อมูล 1) 2) และ 3) จะนําไปสู่การทํา 
“ประชาคม” หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้สะท้อนปัญหา ความต้องการ รวมทั้งแผนงานโครงการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆ ช่วยเหลือ โดยกําหนดกรอบที่สําคัญ คือ  4.1 การแก้ไขปัญหา/ความ
ต้องการทางการเกษตร เช่น เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม การปลูกพืชชนิดอ่ืนเพิ่มเติม  (ปลูกพืช
เชิงซ้อน) ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และศักยภาพของเกษตรกรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากกว่าความเคย
ชินที่เคยปฏิบัติกันมา ฯลฯ  4.2 การแก้ไขปัญหา/ความต้องการแหล่งน้ําทางการเกษตร เช่น สร้างแก้มลิง ขุดคลอง
ซอย คลองไส้ไก่ และก่อสร้างท่อไปยังพื้นที่การเกษตรของประชาชนอย่างทั่วถึง การขุดบ่อบาดาลเพื่อการเพาะปลูก 
ฯลฯ   4.3 การแก้ไขปัญหา/ความต้องการน้ําอุปโภคบริโภค เช่น ขุดบ่อบาดาลเพิ่ม จัดทําระบบประปาหมู่บ้าน 
สร้างฝาย ป้ันโอ่งใหญ่ เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ ฯลฯ  4.4 กิจกรรม แผนงาน โครงการ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 
เช่น อบรมจัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดตลาดชุมชน จัดต้ังกลุ่มอาชีพ ฯลฯ  จาก
ลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า “เป็นการระเบิดจากข้างใน” โดยการสะท้อนปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนําไปสู่ “ความรัก ความสามัคคี” และความ
ย่ังยืนสืบไป  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)นําปัญหาความต้องการดังกล่าวไปจัดทํา “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
ตามอํานาจหน้าที่และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2) หน่วยงานต่างๆ สามารถนําโครงการตามอํานาจ
หน้าที่ (Function Approach) ลงไปดําเนินการในพื้นที่ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง (Area Approach)  3) แผนงาน/โครงการใดที่เป็นความต้องการของประชาชนแต่เกินศักยภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดให้ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในฐานะผู้ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัด   ในขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถนําแผนงาน/โครงการดังกล่าว
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ ได้เช่นกัน   4) ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  5) การสํารวจเพื่อ
จัดทํา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น” จะนําไปสู่การสํารวจ เพื่อจัดทําระบบข้อมูล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ด้านอื่นๆ เช่น สวัสดิการสังคม (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น) การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม           
การท่องเที่ยว การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่ งจะทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัญหา           
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  6) ประชาชนจะได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ทันกับภัยแล้งที่จะถึงในระยะเวลา 2-3 เดือน   ต่อจากนี้  ในการ
สํารวจข้อมูลเพื่อจัดทํา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น” จากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรที่เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย จึง
ต้องมีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ให้มีความสอดคล้องกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้ง การแสวงหาความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะของ “ประชารัฐ”  

การดําเนินการของจังหวัด  ได้นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ 
และการดําเนินการสํารวจข้อมูลฯ  ขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการฯ ในระดับจังหวัด  แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนการสํารวจข้อมูลฯ  จัดประชุมท้องถิ่น
อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อเตรียมการและซักซ้อมการดําเนินการสํารวจข้อมูล      
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การดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งผู้แทนในหมู่บ้าน/ชุมชน ดําเนินการร่วมกับท้องถิ่นอําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ของตน   สนับสนุนและแก้ปัญหาในการดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี  จัดทํา “ประชาคม” ด้วยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน  สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น”(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) ในงบประมาณปี 2559  ตามขั้นตอน วิธีการ 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

   เป้าหมายและระยะเวลาในการดําเนินงาน  สํารวจทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ(ที่ทําการเกษตร)   สํารวจข้อมูลและทําประชาคมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559   
จัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศและประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) จะเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการสร้างความรัก ความสามัคคีและเป็นการลดความขัดแย้งในบ้านเมือง ประชาชนกับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป
ดําเนินการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสําคัญ นําสิ่งที่ประชาชนสะท้อนไปดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง 
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4.5  เส้นทางสูก่ารออกเสียงประชามต ิ
               ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ (นายเกรียงไกร  พานดอกไม้) 
ระยะเวลาที่จะกําหนดให้มีการเลือกต้ัง  ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559 –มิถุนายน 2560 โดยกําหนดให้ 6 เดือนแรก 
เป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ  (ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559)  4 เดือน ทําประชามติ (เมษายน – สิงหาคม 
2559)   6 เดือน  จัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (สิงหาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) และ 4 เดือน จัด
ให้มีการเลือกต้ัง (กุมภาพันธ์ 2560 – มิถุนายน 2560) โดยกําหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็นวันออก
เสียงประชามติ  สถิติจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติทั้งประเทศ ในปี 2550 จํานวน 45,092,955 คน  มาใช้
สิทธิออกเสียง จํานวน 25,978,954 คน  โดยเห็นชอบร้อยละ 56.68 ไม่เห็นชอบร้อยละ 41.36  บัตรที่ไม่นับ
คะแนนร้อยละ 1.94  สถิติการใช้สิทธิออกเสียงประชามติจังหวัดเชียงใหม่  ผู้มีสิทธิ 1,163,750 คน  มาใช้สิทธิ 
818,180 คน ร้อยละ 70.31  เห็นชอบร้อยละ 42.07  ไม่เห็นชอบร้อยละ 55.16 บัตรเสีย คืนบัตร/อ่ืน ร้อยละ 
2.77 จังหวัดเชียงใหม่บัตรเสียเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็น
อันดับที่ 3 ของประเทศ 
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4.6 รายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบสุนัขจรจัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

     ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (นายสุรเดช  สมิเปรม) สภาพปัญหาที่พบในศูนย์ราชการ คือ 
มีสุนัขจรจัดจํานวนมากอาศัยอยู่  ก่อปัญหารบกวนสร้างความเดือดร้อน รําคาญ แก่บุคลากรในศูนย์ราชการ และผู้
มาติดต่อราชการ เช่น การกัดแทะสิ่งของโดยเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เห่าส่งเสียงดังรบกวน คุ้ยเขี่ยขยะทําให้
เกิดความสกปรก  ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทาง ทําให้เกิดความสกปรก และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์  เป็น
พาหะสําคัญในการนําโรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์ติดคนอื่นๆ  ความก้าวหน้าการดําเนินการ  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2558  ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมี นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบปัญหา ร่วมหารือ           
ทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกําหนดแผนการดําเนินงาน  แผนการดําเนินงาน  เดือนมกราคม 2559  
จัดทําทะเบียนสุนัข  เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559  การทําหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านถ่ายพยาธิ
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ภายใน/ภายนอก กําจัดเห็บหมัด  เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2559 การจัดหาบ้านให้สุนัข เดือนมกราคม – 
เมษายน 2559  การประชาสัมพันธ์    
   ความก้าวหน้าของโครงการ  จากการสํารวจจํานวนประชากรสุนัข มีจํานวนทั้งสิ้น 76 ตัว 
ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณสํานักงานประจําศาลแรงงาน 2 ตัว สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 2 ตัว สํานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่ 2 ตัว สํานักงานคลังเขต 5  4 ตัว สํานักงานอัยการ  3 ตัว โรงกษาปณ์ 7 ตัว  ตึก TOT 5 ตัว 
สํานักงานศาลจังหวัด  5 ตัว สํานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 6 ตัว อาคารอํานวยการ  40 ตัว  เมื่อวันที่  4 
กุมภาพันธ์  2559  ได้มีการประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิ Care for dogs ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
หารือแนวทางการควบคุมประชากรสุนัข  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2559  มีการหารือร่วมกับผู้แทนสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อแจ้งแผนงาน วิธีปฏิบัติงาน และทําความเข้าใจ ในการจัด
ระเบียบสุนัข  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ทําการดักสุนัข โดยการต้ังกรงดัก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
และได้ดําเนินการทําหมันสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิภายใน/ภายนอก ฉีดยากําจัดเห็บหมัด 
และส่งกลับ หรือจัดหาบ้านเมื่อหายเป็นปกติ 
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4.7 ระบบ GPS 
      ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) นําเสนอด้วยวีดีทัศน์สรุปได้ดังนี้กรมการ
ขนส่งทางบก ได้จัดทําโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดกับ
ศนูย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ช่ัวโมงการ
ขับขี่ และตําแหน่งพิกัดรถ ให้ผู้ประกอบการขนส่งติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกําหนดให้รถโดยสาร
สาธารณะทุกประเภทและรถตู้ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือรถ 10 ล้อขึ้นไป ยกเว้นรถสองแถว รถ
หมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค ที่จดทะเบียนใหม่ ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคมนี้ ต้องติดต้ัง GPS ที่มีคุณลักษณะและ
ระบบการทํางาน ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกทุกคัน ในส่วนของรถที่จดทะเบียนก่อนวันบังคับใช้ ต้อง
ดําเนินการติดต้ัง เชื่อมโยงข้อมูล หรือแก้ไขเครื่องบันทึกข้อมูล ตามระยะเวลาที่กําหนด จึงจะสามารถต่ออายุ
ทะเบียนรถได้   สําหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 กรมการขนส่งทางบก 
กําหนดเวลาดําเนินการของรถแต่ละประเภท ตามความเหมาะสม เพื่อให้เจ้าของรถและผู้ประกอบการขนส่งมีเวลา
เตรียมการเชื่อมโยงข้อมูล แก้ไขและติดต้ัง GPS ส่วนรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดต้ัง GPS ในส่วนของรถ
โดยสารสองชั้น กําหนดติดต้ังภายในรอบปีภาษี 2559 รวมถึงรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ ต้องดําเนินการ
ติดต้ังให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 สําหรับรถลากจูง กําหนดติดต้ังภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุก
สาธารณะ ภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคล ให้เวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 
2562 
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4.8 ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขพ 
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย  กีฬาแปง)  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประมูล

ป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวกอักษร ขพ  (ขุมทรัพย์เพิ่มพูน บารมีพร้อมพรั่ง) จํานวน 301 หมายเลข  ในวันที่  
5-6 มีนาคม  2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  ซึ่งป้ายทะเบียนทั้งหมดได้ผ่านการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อ
เป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้ว ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
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4.9 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพลังใจสู่เด็กพิการไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 1 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชนิปูถัมภจ์งัหวดัเชยีงใหม ่
(นายประมวล  พลอยกมลชุณห์) ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพลังใจสู่เด็กพิการไทยภาคเหนือ  ครั้งที่ 1  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพเด็กพิการทุกประเภทความพิการ และเด็กด้อยโอกาส  เกิดความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   สร้างขวัญกําลังใจ
ให้แก่ เด็กพิการทุกประเภทความพิการ  และเด็กด้อยโอกาส  ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และไม่เป็นภาระทางสังคม และเพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการทุกประเภทความพิการ และเด็กด้อยโอกาส  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการจนสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก
พิการทุกประเภทความประเภทความพิการ  และเด็กด้อยโอกาส  กิจกรรมการดําเนินงาน  จัดกิจกรรมค่ายพลังใจสู่
เด็กพิการไทย  ครั้งที่ 3  และนิเทศ กํากับติดตาม การจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  ผลการคาดว่าจะได้รับ คือ  กลุ่มเด็กพิการทุกประเภทความพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนทําให้บุคคลเหล่านี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตความ
เป็นอยู่ได้อยา่งมีความสุข และได้มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.10 รายงานกิจกรรมเชียงใหม่สร้างสรรค์ 
              ผู้แทนเชียงใหม่สร้างสรรค์ (มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง) การจัดงานหรือกิจกรรม           
ที่ ผ่ านมา ต้ั งแ ต่ ต้น ปี  2559 ในนามของ เชี ย ง ใหม่ สร้ า งสรรค์  อุทยาน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  งาน TEDxChiangmai 2016  ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เปรียบได้
กับเพชรยอดมงกุฎของเชียงใหม่สร้างสรรค์ คืองานที่รวมผู้มีความสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรกว่า 20 
ท่าน อาทิ คุณราเควลเชา ราชินี ช๊อคโกแลต แห่งฟิลิปปินส์ , คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง , คุณภราดล พรอํานวย หนึ่งในผู้ก่อต้ัง มือเย็น เมืองเย็น และ North Gate Jazz Co-Op , ดร.
แอสทริด ทูมิเนซ ผู้ได้รับรางวัล Filipina Women’s Network’s “100 ผู้มีอิทธิพลสูงสุด” , คุณฉัตรชัย อภิบาล
พูนผล ผู้ก่อต้ังเลดี้แท็กซี่ และบริษัทกล่องดินสอ จํากัด เพื่อเปิดสังคมให้กับผู้พิการ , คุณจันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา ผู้
อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโครงการ “หยุดค้างา หยุดฆ่าช้าง” และโครงการ “ช.ช้าง ช่วยช้าง”, นพ.นเรนทร์ โชติ
รสนิรมิต กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิทยากรเหล่านี้ได้จุดประกายความคิด
สร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงขับเคลื่อนให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความคิด และแนวทาง
สร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมถึงนําความคิดที่มีมาต่อยอดแล้วลงมือทําสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง  การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
งานกว่า 1,200 คน ทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ผู้รับชมผ่านช่องทางยูทูบกว่า 4,000 
ครั้ง และมียอดรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน AIS LINE APPLICATION กว่า 900,000 ราย ซึ่งการจัดงานได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้สนับสนุนหลากหลายหน่วยงาน พันธมิตร และอาสาสมัครกว่า 60 คน ที่อาสาช่วยในการ
จัดงาน   

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2559  คือ  การต่อยอดหัวข้อจากงาน TEDxChiangMai 
2016   สร้างความเชื่อมโยงของเมืองสร้างสรรค์ในอาเซียน Southeast Asian Creative Cities Network 
(www.seascnn.com) เช่นงาน Craft Connect  พัฒนาโครงการ Handmade Chiangmai  สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่าง เชียงใหม่สร้างสรรค์และนโยบายเรื่อง Smart Cities ,Digital Economy and ICT Super Cluster 
,Entrepreneurship and Startup Community Development  และ Chiang Mai Design Week / CDA -  
Chiang Mai Design Awards หาแหล่งทุน งบประมาณ 
 
 



๓๐ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  3/2559  
    วันพุธที่ 30  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดพ้ืนเมือง  
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
     5.2.1 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ กันธิยะ) แจ้งการออกบริการประชาชนตาม
โครงการ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พบปะประชาชน ครั้งที่  5/2559  ในวันที่  24  มีนาคม  2559 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน 
แม่ออนวิทยาลัย  อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ( ปัจจุบันได้แจ้งเลื่อนการออกบริการไปก่อน) 
    5.2.2. ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวทัศนี  นนทจิต) รายงานผลการ
ดําเนินการตามมาตรา 40 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จํานวน 53,847 คน ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้อง
ดําเนินการตัดโอนหรืออยู่ในกองทุนต่อไปใน 3 ทางเลือกด้วยกัน คือ ทางเลือกที่ 3 , 4 , 5  รวมจํานวน 24,925 
คน  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเพื่อทราบและตอบรับกลับมายังสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่ามีความประสงค์ที่จะโอนไปที่ กอช. จํานวน 330 คน ซึ่งได้มีการโอน
ข้อมูลและเงินออมไปให้กับ กอช. แล้ว  สําหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะคงอยู่สํานักงานประกันสังคมต่อไปมีจํานวน 
17,217 คน  ผลการดําเนินการคืนงานบํานาญชราภาพมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จํานวน 17,547 คน  อนุมัติ
จ่ายเงิน 62,796,261.07 บาท  อยู่ระหว่างดําเนินการ 7,971 คน ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 23 มีนาคม  
2559  

5.2.3 ผู้แทนสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางพนิดา  วานิชรัตน์)           
การจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 22 และการประชุมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และการประชุมกับประเทศคู่เจรจาได้แก่ สหภาพ
ยุโรป มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 250 คน 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.              

    วัลยา  สิปปพันธ์    บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
        เจิดศักด์ิ  เปลีย่นแปลงศร ี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: ดร.สิงห์ชัย  บุณยโยธิน  ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 
 

“ภาวะเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และ เชยีงใหม”่ 
 เศรษฐกิจโลก:  

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ G3 (สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญีปุ่่น) ฟ้ืนตัวช้าลง การส่งออกหดตัว โดย
เศรษฐกิจสหรฐัอเมริกาชะลอตัวจากการผลิตและส่งออกหดตัว ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มยุโรปแนวโน้มชะลอตัวโดย
ธนาคารกลางยุโรปมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเศรษฐกิจ เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอลงเล็กน้อย  

เศรษฐกิจจีนยงัมีชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากการเหลื่อมวันตรุษจีน ส่งผลให้ปีนี้มีการ
หยุดการทํางานมากกว่าปีก่อน และการปรบัลดภาษีรถยนต์ขนาดเล็กลงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ทําให้ผู้บริโภคเร่งซื้อ
ไปแล้วในช่วงก่อนหน้า  

ส่วนเศรษฐกิจเอเชียไม่รวมจีนยังมีแนวโน้มอ่อนแอ ตามอุปสงค์ในประเทศและประเทศคู่ค้า ยกเว้น
อินโดนีเซียที่ปรับตัวดีขึ้น จากภาคส่งออกไปยังจีนเป็นสําคัญ 
 
เศรษฐกิจไทย: ทรงตัวจากเดือนก่อน 

การบริโภคภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน โดยกลุ่มสินค้าที่มีการปรับดีขึ้นเล็กน้อย คือ กลุ่มสินค้าไม่
คงทน ได้แก่ ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ในขณะที่สินค้าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์ การบริโภคลดลง ซึ่งเป็นไปตาม
คาด เนื่องจากมีการเร่งซื้อไปในช่วงก่อนหน้า 

ภาคเกษตรรายได้เกษตรกรหดตัว จากการหดตัวของราคาและผลผลิตเป็นผลสําคญัจากราคายางพารา และ
มันสําปะหลัง  

บทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเดือน ก.พ.59 ไม่มากเท่าช่วงก่อนหน้า  โดยการเบิกจ่ายงบการ
ดําเนินงานและการลงทุน  ขยายตัวจากในอัตราชะลอลง ด้านรายได้นําส่งคลัง ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากภาษี
สรรพสามิตสุราเป็นสําคัญ  

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน เป็นผลจากการเร่ง
ผลิตยางเพื่อเก็บสต็อกเพราะคาดการณ์ว่าราคาจะปรับขึ้น ตามปริมาณสต็อกในต่างประเทศที่ลดลง  ด้านคําสั่งซื้อ
สินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่มีการผลิตลดลงมาก สินค้ากลุ่มสิ่งทอที่มีการ
ย้ายฐานการผลิตในประเทศอื่น (เวียดนาม กัมพูชา)   

การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากเดือนก่อนตามพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง สอดคล้องกับการหดตัวของการลงทุน
ในภาคอสังหาริมทรัพย์  

ภาคการท่องเที่ยวขยายตัว โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจํานวนประมาณ 3.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นตาม
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งยังได้รับผลดี
ต่อเนื่องจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนตํ่า และกระแสนิยมของภาพยนตร์จีนที่ถ่ายทําในเมอืงไทย (China 
Town Detective)                   

ด้านการส่งออกเดือน ก.พ.59 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนเป็นครั้งแรกในรอบ14 เดือน เป็นผลจาก
การส่งออกทองคําที่ขยายตัวสูง เป็นสําคัญ  หากหักทองคาํแล้วมูลค่าการส่งออกกลายเป็นหดตัวโดยเป็นการหดตัว
ในเกือบทุกหมวด โดยยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน และอุปสงค์สินค้า
อิเล็กทรอนิกสใ์นตลาดโลกมทีิศทางชะลอลง รวมทั้งราคาส่งออกในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่หดตัวต่อเนื่อง  



๓๒ 
 

 

เศรษฐกิจภาคเหนือ: เศรษฐกิจภาคเหนือทรงตัวจากเดือนก่อน 
• ภาคเหนือตอนบน ได้รับผลดีจากภาคท่องเที่ยว ส่งผลใหก้ารอุโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเหนือ

ตอนล่างเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอ  จากรายได้เกษตรที่ลดลง 
• โดยภาพรวมผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 17.8 โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ 

นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นตามที่คาด ประกอบกับนักท่องเที่ยวยุโรปเริ่มกลับมามากขึ้น   
• ดัชนีการอปุโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 0.9% ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน  ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างการใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัว 
• การเบิกจ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.1 ชะลอลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดีมีการเร่งทําสัญญา

ภาระผูกพันในโครงการต่าง ๆ การเบิกจ่ายในระยะต่อไปน่าจะขยายตัวดี 
• ดัชนีการลงทนุภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 3.3 ส่วนสําคญัจากการลงทนุในภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตบางประเภท เนื่องจากความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศยังอ่อนแอ รวมถงึภาคการ
ก่อสร้างและภาวะอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา ขณะที่ผลของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ช่วยดูด
ซับอุปทานส่วนเกินได้บางส่วน แต่ยังไม่กระตุ้นให้มีการลงทุนโครงการใหม่  

• โดย ดัชนีผลผลิตสนิคา้เกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เป็นผลจากปัจจัยช่ัวคราว ที่ผลผลิตอ้อยที่
เลื่อนมาเก็บเกี่ยวมากในเดือนนี้  และส่งผลถึงดัชนีอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 ตามอ้อยที่
เข้าหีบเพื่อผลิตน้ําตาลที่เพิ่มขึ้น 

• การส่งออกกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เป็นผลจากการส่งออกชายแดนที่เพิ่มขึ้นเป็นสําคญัในตลาด
เมียนมา และลาว สินค้าส่วนใหญ่ อาทิ สินคา้อุปโภคบริโภค ขณะที่การสง่ออกไปตลาดญี่ปุ่น จีน 
ฮ่องกง สิงค์โปร ยังคงลดลงในสินค้าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

เศรษฐกิจเชียงใหม่: ทรงตัวในเกณฑ์ดี 
• การท่องเที่ยวยังคงเป็นสาขาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนสําคัญ  ตรงตามที่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว

ได้ต่อเนื่อง จากการสํารวจอัตราเข้าพักโรงแรมของ ธปท. อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 86.8 สูงกว่า
เดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 84.8 จํานวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นมากจากเทศกาลหยดุยาวช่วง
ตรุษจีน ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 ซึ่งการเดินทางมีทั้งสายการบินที่
บินตรงมาเชียงใหม่ และการเดินทางโดยรถยนต์ผ่านทาง R3A ด้านด่านอําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย   สถานการณ์หมอกควันไม่ส่งผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยว อัตราการจองห้องพักโรงแรม
ล่วงหน้ายังอยู่ในเกณฑ์ดี 

• การใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากภาคท่องเที่ยว รวมถึงการอุปโภคสินค้า
คงทน เช่นรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 

• การลงทุนภาครัฐแมจ้ะชะลอ แต่คาดว่าระเบียบของทางการที่ให้เร่งทําสญัญาภาระผูกพันใน
โครงการพัฒนาลงทุนต่าง ๆ ก่อนสิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ จะทําให้การเบิกจ่ายในช่วยไตร
มาส 3 ปีงบประมาณเร่งตัวขึ้น 

• อย่างไรก็ตาม การลงทุนเอกชนยังอยู่ในระดับตํ่า ความเชื่อมั่นยังไม่กลับมา มาตรการกระตุ้น
อสังหาฯ พอช่วยกระตุ้นได้บ้าง สังเกตได้จากยอดโอนกรรมสิทธ์ิที่เพิ่มขึ้น ด้านนักลงทุนจีนพบมี
จํานวนเพิ่มขึ้น แต่ยังมีจํานวนไม่มากพอที่จะทําให้ภาคอสังหาฯ กลับมาขยายตัว  

ตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบกิจา่ย และหนังสือเวียนประจาํเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจ่ายเงิน และหนังสือเวียน  เพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. รายงานภาวะการคลัง 

1.1 ผลการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 946.57 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 47.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31  

 

 

  

 

 

 

 

 

1.2 การจัดเกบ็รายได้ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 

ส่วนราชการ  จํานวน (ล้านบาท)   ร้อยละ  

 สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  696.90 73.63 

 สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่  163.48 17.27 

 ด่านศุลกากร  1.65 0.17 

 ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่  5.89 0.62 

 ส่วนราชการอื่น  78.65 8.31 

รวม  946.57 100.00 

 
 
 
 
 

/ผลการจัดเก็บ... 
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ผลการจัดเก็บรายได้ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
 - สรรพากรพื้นที่ เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 696.90 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว           
(ก.พ. 2558) 47.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.24 
 - สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 163.48 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว           
(ก.พ. 2558) 14.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -8.29   
 - ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 1.65 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 
(ก.พ. 2558) 0.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.49   
 - ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 5.89 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (ก.พ. 2558) 
0.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.85   
 - ส่วนราชการอื่น มีรายได้จัดเก็บ 78.65 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (ก.พ. 2558)           
14.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.85 

2. มาตรการและผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ  
2.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจา่ยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้   

ไตรมาสที ่
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 
1 19 30 

2 40 52 
3 61 73 
4 87 96 

2.2  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2559 

หน่วย : ล้านบาท 

     สําหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รายหน่วยงาน ณ 
วันที่ 18 มีนาคม 2559 เรียงลําดับตามผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย มีดังนี้ 

 เงิน
งบประมาณ 

เบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

เป้าหมายไตรมาสที่ 2  
ร้อยละ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คงเหลือ ลําดับ 
ประเทศ 

ภาพรวม 28,603.47 
19,582.5

6 
68.46 52 16.46 9,020.91  

งบประจํา 19,246.67 
15,545.2

6 
80.77   3,701.40  

งบลงทุน 9,356.80 4,037.30 43.15 40 3.15 5,319.50  

เงินเหลื่อมป ี 3,780.35 2,101.72 55.60   1,678.64  
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2.3 ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ 
ข้อมูล ณ วันที่ 25  มีนาคม พ.ศ. 2559 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง 

เบิกจ่าย เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ ผู้เบิก/  
หมายเหตุ 

1 โครงการตามมาตรการสําคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน (กยจ.)   ที่ได้รับ
งบจัดสรร ปี 2559 

13.29 0.73 10.29 77.43 3.00 สนง.จังหวัด
เชียงใหม่ 

2 โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตําบล ตําบลละ 5 ลบ.  

1,024.41 631.96 272.13 26.56 752.28 สนง.จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
  -โครงการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตําบล 

1,020.00 631.93 270.93 26.56 749.77 
 

 
  -ค่าบริหารจัดการตาม
มาตรการส่งเสริมความเปน็อยู่
ระดับตําบล 

4.41 0.03 1.205 27.32 3.21 
 

3 การดําเนินงานตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล (งบลงทุน : 
โครงการละ   1 ลบ.)  

551.21 0.00 536.30 97.30 14.91  
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3. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน มีนาคม 2559 จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
       3.1  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2559 
                   เรื่อง  การขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติในจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic   Bidding : e-bidding) 
         เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว เพื่อรองรับมาตรการ
กระตุ้น เศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) จึงพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299            
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง 

เบิกจ่าย เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ ผู้เบิก/  
หมายเหตุ 

4 โครงการพัฒนาอาชีพตาม
ความต้องการของหมู่บ้าน/
ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ภัยแล้ง  

20.10 0.00 20.10 100.00 0.00 สนง.เกษตร
จังหวัด
เชียงใหม่ 

  รวม 
1,609.01 632.6

9 
838.8

2 
52.13 770.1

9 
  

การยกเว้นการจัดหาพสัดุตามระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
และแนวทางปฏิบัติแนบทา้ยประกาศสาํนกันากยกฯ เก่ียวกับการกําหนดวงเงนิการจัดหาพสัด ุ

ขยายเวลาจากเดิม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  
(หนังสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว145 ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2559) 



๔๒ 
 

 

 
        3.2  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 24 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 
                   เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

         กระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑก์ารขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ 

กระทรวงการคลัง อนุมัตขิยายเวลาเบกิจ่ายเงินกนัไว้เบกิเหลื่อมปแีละขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิ 
ถึงวันทําการสดุทา้ยของเดือนกนัยายน 2559 ตามหลกัเกณฑ์ ดังนี ้

เงินกนัไว้เบกิเหลื่อมป ี การแจ้งข้อมูลใหก้รมบญัชกีลาง 

กรณีมีหนีผู้กพนั   
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 – 2558  ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทุกรายการ 

 

กรณีไม่มีหนี้ผกูพนั  เฉพาะเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน มีนาคม 2559 ดังนี้ 

(1)  เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2558 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

(2) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 – 2558 งบกลาง รายการเงินชดเชย
ค่างานสิ่งก่อสร้าง 

(3) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2557 เงินงบประมาณรายการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(4) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการ
เงินกู้จากต่างประเทศ 

(5) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 – 2558 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ ที่
มีสัญญาในการรับทุนแล้ว เชน่ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ข้อ (3) - (5) แจ้งรายละเอียด    
     ให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน 
      เดือน เมษายน 2559 

ตรวจสอบผลการพจิารณาการขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิกันไวเ้บกิเหลือ่มปี  

ในระบบ GFMIS โดยใชค้ําสั่งงานตามทีก่รมบญัชกีลางกําหนด 

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

 
3.3.1 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.2559  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ  จํานวน 330,745,800 บาท มีเบิกจ่ายแล้ว 35,985,057 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.88    
ดังมีรายละเอียดสรปุตามตาราง ดังนี้ 

 

 

 
3.3.2 การดําเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั 

 
 

 
 

ส่งเสรมิการฟื้นฟูและอนรุักษ์
แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์
บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์
 

ตําแหน่งการพัฒนา

Green City
พื้นที่การพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการให้โดดเด่นและมี
คุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ  หัตถกรรมสร้างสรรค์  
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว

ตําแหน่งการพัฒนา

 Lanna culture and creative 
tourism 

การท่องเท่ียวมนต์เสน่ห์สีสัน
วัฒนธรรมล้านนา

 Northern Food Valley
อุทยานอาหารภาคเหนือ

ยกระดับการพัฒนาการค้า
การลงทุน มุ่งเน้น 
อุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (MICE)  
อุตสาหกรรมบริการ
การศึกษา  และอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียว และการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
(AEC)

ประเด็นยุทธศาสตร์และตําแหน่งการพัฒนา (Positioning)

ตําแหน่งการพัฒนา

Northern Landport 
ศูนย์กลางเศรษฐกจิการค้า

การลงทุนภาคเหนือ
เชื่อมโยงกลุ่มประเทศต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

 

โครงการงบพัฒนาจังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลผลิต 
จํานวน 
โครงการ 

งบรายจ่ายประจํา 
(152,344,600 บาท) 

งบรายจ่ายลงทุน 
(176,901,200 บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 

งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน ที่ดิน/ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จํานวน ร้อยละ 

เศรษฐกิจ 16 28,112,600 11,222,000 131,996,100 - 171,330,700 11,188,043 6.85 

สังคม 16 46,772,500 3,000,000 - 5,326,000 55,098,500 10,768,629 19.54 

ทรัพยากร 7 45,569,100 - 39,579,100 - 85,148,200 6,447,015 8.52 
ความม่ันคง 3 7,675,500 - - - 7,675,500 4,310,700 56.16 

บริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 3,000,669 30.01 

รวม 43 128,122,600 24,222,000 171,575,200 5,326,000 330,745,800 35,985,057 10.88 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ 359,420,700 บาท จํานวน 15 โครงการ

เบกิจ่าย 41,180,964.74 บาท

คงเหลือ 318,239,735.26 บาท

ข้อมูล ณ  วันที่ 25 มีนาคม 2559
โครงการที่มีผลเบิกจ่าย โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

14 โครงการ 1 โครงการ  
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสรมิการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์

0
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งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

โครงการ

ตําแหน่งการพัฒนา : Green City พ้ืนท่ีการพัฒนาท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

บาท

ที่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการแกไ้ขปัญหาหมอกควันและ

ภัยธรรมชาตกิลุม่จังหวัด 24,085,700.00 11,063,689.00 45.93 13,022,011.00 54.07

2
โครงการ Green City

32,734,800.00 3,515,553.00 26.62 9,690,447.00 73.38  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ส่งเสรมิการสร้างสรรค์สินค้าและบรกิารให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเนน้ผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  หัตถกรรม
สร้างสรรค์  ศลิปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว

ตําแหน่งการพัฒนา : Lanna culture and creative tourism การท่องเท่ียวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมล้านนา

0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย
โครงการ

บาท

ที่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คดิเป็นร้อยละ คงเหลอื คดิเป็นร้อยละ 

1
โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดใหไ้ดม้าตรฐาน

24,480,100.00 4,947,476.00 20.21 19,532,624.00 79.79

2
โครงการพัฒนารูปแบบกจิกรรมและผลติภัณฑ์เพื่อการทอ่งเที่ยว

55,580,800.00 1,946,000.00 3.50 53,634,800.00 96.50

3
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุม่จังหวัดรองรับ AEC

8,880,000.00 500,000.00 5.63 8,380,000.00 94.37

4 โครงการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวกลุม่จังหวัดทัง้

ใ ่  
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ส่งเสรมิการสร้างสรรค์สินค้าและบรกิารให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเนน้ผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  หัตถกรรม

สร้างสรรค์  ศลิปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว

ตําแหน่งการพัฒนา : Northern Food Valley อุทยานอาหารภาคเหนือ

0
5,000,000

10,000,000
15,000,000
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งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

บาท

โครงการ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คดิเป็นร้อยละ คงเหลอื คดิเป็นร้อยละ 

1 โครงการพัฒนาการผลติสนิค้าเกษตรที่มี

ศักยภาพและโอกาสทางการตลาด 17,957,000.00 2,641,209.98      14.71 15,315,790.00 85.29

2 โครงการยกระดับการพัฒนาสนิค้าเกษตร

ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม 26,516,300.00 473,600.00 1.79 26,042,700.00 98.21  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อตุสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (MICE)  อุตสาหกรรมบรกิารการศกึษา  และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือรองรับการ

ท่องเท่ียว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)
ตําแหน่งการพัฒนา : Northern Landport ศูนย์กลางเศรษฐกจิการค้าการลงทุนภาคเหนอืเช่ือมโยงกลุ่มประเทศต่างๆ 

0
10000000
20000000
30000000
40000000

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

บาท

โครงการ

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลอื คิดเป็นร้อยละ 

1
โครงการศูนยก์ลางการเรยีนรู้และพัฒนาล้านนา Lanna Creative Learning Hub

22,317,200.00 1,026,200.00 4.60 21,291,000.00 95.40 

2
โครงการพัฒนาระบบโครงสรา้งเมืองพ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะรองรบัการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

9,114,200.00 0.00 0.00 9,114,200.00 100.00 

3 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงผูป้ระกอบการและนักลงทุนตลอดหว่งโซอ่ปุทาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และการ

ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเปา้หมาย 5,388,200.00 425,684.00 7.90 4,962,516.00 92.10 

4
โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล

29,739,400.00 2,429,148.00 8.17 27,310,252.00 96.18

5
โครงการพัฒนาสง่เสรมิการคา้ชายแดนกลุม่จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1

8,025,000.00 306,406.00 3.82 7,718,600.00 96.18

6 โครงการสง่เสรมิการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสง่เสรมิการคา้การลงทุน และการทอ่งเทีย่วกลุม่

จังหวัดสู่สากล 33,731,400.00 102,851.29 0.30 33,628,548.71 99.70  
 
 
 

การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
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การบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

บาท

โครงการ

โครงการ งบประมาณ ผลการเบกิจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ คดิเป็นร้อยละ 

การบริหารงานกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ
5,000,000 2,171,898.47 43.44 2,828,101.53 56.56  
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3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัด

เชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายชานนท์  คําทอง  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม ่
 
๑. สถิติข้อมูลการเกดิหมอกควันและไฟปา่ ปี 2559 

ปี 2559 ค่า PM10 เกินมาตรฐานแล้ว จํานวน 8 วัน คือ 
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีค่าสูงสุด 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีค่าสูงสุด 122 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 
  วันที่ 12 มีนาคม 2559 มีคา่สูงสุด 132 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
  วันที่ 15 มีนาคม 2559 มีคา่สูงสุด 138 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
  วันที่ 21 มีนาคม 2559 มีคา่สูงสุด 144 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
  วันที่ 23 มีนาคม 2559 มีคา่สูงสุด 121 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
  วันที่ 24 มีนาคม 2559 มีคา่สูงสุด 135 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
  วันที่ 25 มีนาคม 2559 มีคา่สูงสุด 157 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
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๒. การบังคับใช้กฎหมายในช่วงเวลา “60 วัน ห้ามเผาเราทําได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน”(วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ –15 เมษายน 2559) 

คดีที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สภ.ไชยปราการ ได้ทําการจับกุม นายแอเหย่อ หมื่นคํา อายุ 79 โดย
กล่าวหาว่ากระทําผิด พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  (มาตรา 54) และ พรบ.ป่าสงวนฯ พ.ศ. 2507 (มาตรา 14) ขณะนี้
คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และได้มีการประกันตัวด้วยวงเงิน 100,000 บาท 

คดีที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (ปางเติม) สบอ.16 ร่วมกับหน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ชม.47 (สบวิน) และปลัดอําเภอแม่วาง ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเผาป่าได้ 1 ราย  ช่ือนายกอชิ  
เล่อพอ พร้อมอุปกรณ์ของกลางเป็นไฟแช็ค 1 อัน เหตุเกิดในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ขณะนี้คดีอยู่ใน
ขั้นตอนของศาล 

คดีที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ขสป.อมก๋อย จนท.สายตรวจปราบปรามประจําเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
อมก๋อย จับกุมดําเนินคดีนายอัครพล ปู่โก อายุ 37 ปี ฐานกระทําผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พรบ.ป่าสงวน และ พรบ.สงวน
คุ้มครองสัตว์ป่า ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และได้มีการประกันตัวด้วยตําแหน่ง 
อบต. 2 ท่าน 

คดีที่ 4 วันที่ 2 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่ อ.เชียงดาว ได้ทําการตรวจสอบและควบคุมไฟที่เผาในที่โล่ง          
ริมถนนสายเลี่ยงเมืองเชียงดาว กําลังเผาเศษวัสดุทางการเกษตร (ต้นถั่วแดง) และกอไผ่ ได้ว่ิงหลบหนีไป โดยทิ้ง
รถจักรยานยนต์และรถเข็นไว้ โดย จนท.ได้ทําการดับไฟและอายัตรถจักรยานยนต์พร้อมรถเข็น ภายหลังผู้ต้องหาคือ
นายบุญ ลุงออ ได้มามอบตัวและเสียค่าปรับจํานวน 2,000 บาท 

คดีที่ 5 วันที่ 2 มีนาคม 2559 สภ.โหล่งขอด จนท.ควบคุมไฟป่าศรีลานนา ได้ร่วมจับกุมตัว นายปรีชา           
กลกิจ อายุ ๕๕ ปี ส่งดําเนินคดีฐานกระทําการใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น เสียง แสง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง 
เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เผาใบตะไคร้ในสวน)ได้ส่งตัวให้
เจ้าหน้าที่เทศบาลแม่ป๋ังทําการเทียบปรับแล้ว 



๕๐ 
 

 

คดีที 6 วันที่ 4 มีนาคม 2559 อําเภอแม่แจ่ม นายสมพร กรรณิกา อายุ 58 ปี นํารถไปขนซังข้าวโพดที่ไร่
เกิดเหตุรถติดหล่ม ได้เร่งเครื่องล้อหลังหมุนทําให้เกิดความร้อนไหม้กองซังข้าวโพด เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาขัดขืน
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 74 และทําการเปรียบเทียบปรับ           
เป็นเงิน จํานวน 2,000 บาท 

คดีที่ 7 วันที่ 12 มีนาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงใหม่ 21 (สันป่าตอง) ฝ่ายปกครอง กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านปง อ.หางดง สภ.หางดง ร่วมกันจับกุม นายธีระศักด์ิ กิติสม อายุ 29 ปี พร้อมของกลางไฟแช็ก          
1 อัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน ขณะกําลังจุดไฟเผาป่าหลายจุด เผยทําเพราะคึกคะนอง หลังสอบสวนแล้วจึงนํา
ตัวส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

คดีที่ 8 วันที่ 14 มีนาคม 2559 สภ.แม่แตงได้จับกุมนายอํานวย ปัญญา อายุ 57 ปี กระทําการจุดไฟเผา
ในที่โล่งและเป็นพื้นที่การเกษตรในที่ดินของตนเองเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยข้างเคียงอันเป็นการ          
ฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สาธารณะสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 จึงได้ทําการ
เปรียบเทียบปรับแล้ว 

คดีที่ 9 วันที่ 18 มีนาคม 2559 สภ.ดอยเต่า ได้จับกุมตัวนายจรัญ ปู่เป็ง อายุ 33 ปี และนายทองใส   
เศษมาก อายุ 32 ปี ของกลางคือ ไฟแช็ค 1 อัน โดยกล่าวหาว่าฝ่าฝืนประกาศจังหวัด และกระทําผิดพ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 และมาตรา 74 โดยผู้ต้องหาได้ทําการเผาไม้กระถินแห้งเป็นกองๆพบกลุ่มควัน
ไฟเป็นจุดๆ เพื่อเตรียมพ้ืนที่การเกษตร จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา 

คดีที่ 10 วันที่ 20 มีนาค ม2559 เจ้าหน้าที่หน่วยฯที่ชม(เหมืองแร่) ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ฝาง กองร้อย
ทหารม้าที่ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการ ,ชรบหมู่ที่ 14 ต.แม่คะ ได้ร่วมกันดับไฟป่าบริเวณทิศใต้บ้านปางพื้นที่เสียหาย
ประมาณ 10ไร่  คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 682,442.2 บาท และได้จับกุม นายจะมู จะทอ ซึ่งยอมรับว่า
เป็นคนเผาส่ง สภ.ฝาง ดําเนินคดี 

คดีที่ 11 วันที่ 21 มีนาคม 59หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม. 9 จับผู้ต้องหาชื่อนายปาน (ไม่มีนามสกุล) 
ดําเนินคดีเผาในที่โล่งแจ้ง เหตุเกิดบ้านแม่อ้อใน ต.เชียงดาว 
 
๓. การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 แบบรายงานการเข้าดบัไฟในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม ่
วันที่ 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2559  

ลําดบั อําเภอ 
จํานวนเขา้ดบัไฟ 

(ครั้ง) 
พืน้ทีเ่สียหาย 

(ไร่) 
หมายเหต ุ

1 แม่แตง 79 1076.25 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 26 ครั้ง 
2 พร้าว 39 1136.5 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 15 ครั้ง 
3 เวียงแหง 6 29.5 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 2 ครั้ง 
4 เชียงดาว 49 331 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 17 ครั้ง 
5 ไชยปราการ 64 943.5 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 17 ครั้ง 
6 ฝาง - -   
7 แม่อาย 37 253 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 16 ครั้ง 
8 สะเมิง 41 187.5 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 10 ครั้ง 
9 แม่วาง 25 9534.5 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 7 ครั้ง 

10 สันป่าตอง 12 106 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 9 ครั้ง 
11 หางดง 32 423.5 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 10 ครั้ง 



๕๑ 
 

 

 

ลําดบั อําเภอ จํานวนเขา้ดบัไฟ 
(ครั้ง) 

พืน้ทีเ่สียหาย 
(ไร่) 

หมายเหต ุ

12 เมืองเชียงใหม่ 12 40.5 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 5 ครั้ง 
13 สันทราย 5 40 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 2 ครั้ง 
14 สันกําแพง 5 65 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 2 ครั้ง 
15 ดอยสะเก็ด 95 650 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 15 ครั้ง 
16 แม่ออน 53 537 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 18 ครั้ง 
17 แม่ริม 33 205 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 12 ครั้ง 
18 สารภี 2 15 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 1 ครั้ง 
19 อมก๋อย 94 890.75 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 15 ครั้ง 
20 ฮอด 40 291 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 9 ครั้ง 
21 จอมทอง 60 557.5 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 7 ครั้ง 
22 แม่แจม่ 16 81.75 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 7 ครั้ง 
23 ดอยเต่า 20 123.07 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 13 ครั้ง 
24 ดอยหล่อ 12 36.95 ไม่ระบุจํานวนพื้นที่เสียหาย 6 ครั้ง 
25 กัลยาณิวัฒนา 1 5   

รวม 832 17559.77    
 
- สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จํานวน ๓๘ ครั้ง และ

ดําเนินการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จํานวน ๒๓๐ ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย จํานวน ๓,๐๗๙ ไร่  
- สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาได้มีการทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุใบไม้ 25 อําเภอ สะสม

จํานวน 6643.90 ตัน สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้ว 10,159.60 ตัน 
- ในเรื่องของจํานวนผู้ป่วยนั้น ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและ          

ไฟป่า กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ต้ังแต่วันที่ ๑ – 
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มีจํานวนผู้ป่วยที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ๔ กลุ่มโรค 
จํานวน 63,261 ราย ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการอบรมการสร้างจิตสํานึกและทักษะการ
สื่อสารในการเฝ้าระวังหมอกควันและไฟป่าแกนนําชุมชน 5 อําเภอ คือ แม่แจ่ม พร้าว ฮอด สะเมิง และเชียงดาว 
อําเภอละ 100 คน ประกอบด้วย พระสงฆ์ นักจัดรายการวิทยุชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นอกจากนี้ ยังให้
โรงพยาบาลสสอ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง จัดเตรียมยา, เวชภัณฑ์ และทําช่องทางพิเศษสําหรับผู้ป่วยที่อาจได้รับ
ผลกระทบสุขภาพจากปัญหาหมอกควันจัดเตรียมห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสนับสนุน
หน้ากากอนามัยสําหรับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลที่อาจมีผู้ป่วยจํานวนมากขึ้น 
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ช้ิน ผ่านโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขทุกแห่ง และสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก สําหรับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่า จํานวน ๒,๕๐๐ ช้ิน และชุดปฐมพยาบาล จํานวน ๕๐ ชุดอีกด้วย 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 

 
๔. การขอรับการสนับสนุน 

๔.๑ การขอรับการสนับสนุนกําลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าเสริมกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในลักษณะ “ประชารัฐ” 

• เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกําลังผาเมือง รับผิดชอบพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน ได้แก่ อําเภอแม่
อาย อําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง และอําเภอไชยปราการ  

• เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 รับผิดชอบพื้นที่ 20 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แจ่ม อําเภอ    ดอยสะเก็ด อําเภอแม่แตง อําเภอแม่ริม อําเภอสะเมิง 
อําเภอพร้าว อําเภอสนัป่าตอง อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย อําเภอหางดง อําเภอฮอด อําเภอ
ดอยเต่า อําเภออมก๋อย อําเภอสารภี อําเภอแม่วาง อําเภอแม่ออน อําเภอดอยหล่อ และอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา 

๔.๒ การขอรับการสนับสนุนอาหารแห้ง น้ําด่ืมบรรจุขวดสําหรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า 
ผู้สนับสนุน ขนาดน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน (ขวด) 
น้ําด่ืมตรากลาเซียร ์ ๖๐๐ มล. ๖๒๔ 
น้ําด่ืมตรานาคราช ๖๐๐ มล. ๑๒,๐๐๐ 
น้ําด่ืมตรากรีนบัส ๔๐๐ มล. ๑,๙๒๐ 
น้ําด่ืมตรานิ่มซี่เส็ง ๒๕๐ มล. ๒,๐๐๐ 
น้ําด่ืมตราสิงห์ ๕๐๐ มล. ๓,๖๐๐ 
น้ําด่ืมจากการประปาส่วนภูมิภาค ๒๕๐ มล. ๑,๐๐๐ 

 
นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ลําดีต้ีขัวแดง, บ.เชียงใหม่วนัสนันท์, ร้านอาหารโอ้กะจู๋, 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรม, ศาลเจ้าปุงเถ่ากง,บ.เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ จํากัด, กาแฟวาวี,ม.เทคโนโลยี
ราชลงคลล้านนา และบริษัท ซันสวีท จํากัด ได้สนับสนนุ 

สิ่งของทีส่นบัสนนุ จํานวน 
ปลากระป๋อง 654 กระป๋อง 
นมแลคตาซอย 28๘ แพ็ค 
ข้าวแสนดี (ข้าวขาว) ๒ กระสอบ 
โอวัลติน ๔ แพ็ค 
กาแฟ ๔ แพ็ค 
ผ้าเย็น ๖ แพ็ค 
ข้าววนัสนันท์ ๒ ลังกับ๑๒ กล่อง 
ข้าวซอยสําเร็จรูปคัพ ๓๐ แพ็ค 
ขนมพันโอ ๒ ลัง 
ขนมโดะโซะ ๒ ลัง 

 
 
 
 



๕๓ 
 

 

 
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุน 

สิ่งของที่สนับสนุน จํานวน 
น้ําสุขสวัสด์ิ ขวดเล็ก ๓๐ แพ็ค 
น้ําสุขสวัสด์ิ ขวดใหญ่ ๓๐ แพ็ค 
น้ําหวานเฮบูลบอย 1 ลังๆละ 12 ขวด 
ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องขนาด 12Oz 96 กระป๋อง 
น้ําด่ืมตรา KC 96 ขวด 
หน้ากากอนามัย 2 กล่อง (ใหญ่) 
ขนมยูโร่ 2 กล่องใหญ่ (กล่องละ12x12) 
มาม่า (ซอง) 5 กล่องๆละ 40 ซอง (200ซอง) 

 
     ข้อมูล ณ วันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 

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



๕๔ 
 

 

 
3.5 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
 ผู้นําเสนอ: นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 



๕๕ 
 

 

 
3.6 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 



๕๖ 
 

 

3.7 การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้นําเสนอ:  นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

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



๕๗ 
 

 

 
3.8 รายงานสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายเจนศักด์ิ  ลิมปิติ   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

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



๕๘ 
 

 

 
3.9 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมีนาคม 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

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



๕๙ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายเมธี   มหายศนันท์   ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 



๖๐ 
 

 

 

 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินการผ่อนผันแรงงานต่างดา้ว
ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 

มติคณะรัฐมนตรี 23 กุมภาพันธ์ 2559

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชยีงใหม

• ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 
ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร  
เป็นการชั่วคราวและทํางานได้ถึงวันท่ี   
31 มีนาคม 2561

 
 

4.2 ขั้นตอนการดําเนินการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
23 กุมภาพันธ์  2559 

 ผู้นําเสนอ:  นางเยาวภา  พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๑ 
 

 

 

กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผนั

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

• กลุ่มท่ีจดทะเบียนตามนโยบาย คสช. เม่ือปี 2557    
(บัตรสีชมพู)

• กลุ่มบัตรสีชมพู ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 
มีนาคม 2559

 
 
 
 
 

กลุ่มคนต่างด้าวท่ีได้รับการผ่อนผัน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

• กลุ่มท่ีมีถือหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ผ่านการตรวจ
สัญชาติ(พิสูจน์สัญชาติ)

• กลุ่มท่ีมีถือหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ผ่านการตรวจ
สัญชาติ(พิสูจน์สัญชาติ) ซึ่งครบกําหนดวาระการ
จ้าง 4 ปี หรือ 6 ปี

 



๖๒ 
 

 

กลุ่มคนต่างด้าวท่ีได้รับการผ่อนผัน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

• ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้างทุกกลุ่มท่ี
อายุไม่เกิน 18 ปี

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

พาแรงงานต่างด้าว
ไปตรวจสุขภาพ

  ๑
รพ.

สังกัดสธ

ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ สองปี 3,200 บาท

 



๖๓ 
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

ชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางาน

  ๒

ค่าคําขอ 100 บาท ค่าใบอนุญาตทํางานสองปี 1,800 บาท รวม 1,900 บาท

 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

พาแรงงานต่างด้าว
ไปศูนย์ OSS

  3

ค่าบัตรประจําตัว/ใบอนุญาตทํางาน 60 บาท ทร.38/1 20 บาท รวม 80 บาท

 



๖๔ 
 

 

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

  One Stop Service :OSS

จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง
ดําเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559

 
 
 
 
 

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

  One Stop Service :OSS

1. ศาลเจ้าฝาง อําเภอฝาง 
ดําเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559

 



๖๕ 
 

 

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

  One Stop Service : OSS

2. ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ
ดําเนินการระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2559

 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112911-4
www.cmemployment.org
email : cmi@doe.go.th

 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม .................................................................................................................................................... 
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๖๖ 
 

 

 

 
 

 
 
 

ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการให้ นรด.จัดทําโครงการ รด.จิตอาสา  เพ่ือทํากิจกรรม
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ   โดยให้องค์กร นศท.(รด.จิตอาสา) ลงพื้นท่ี
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบพ้ืนท่ี, ศูนย์ปรองดองฯ, ศูนย์ดํารง
ธรรม และส่วนราชการอื่นๆ ตามกรอบงาน  ๕  ประการ คือ
          ๑. งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
          ๒. งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของ นศท.
          ๓. งานบรรเทาสาธารณภัย
          ๔. งานสร้างการรับรู้ (Roadmap คสช., ผลงานรัฐบาล, การร่าง
รัฐธรรมนูญ
          ๕. งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

 

4.3 โครงการ รด.จิตอาสา 
 ผู้นําเสนอ: พ.อ.สุขเกษม  สุทธิวานิช  สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๗ 
 

 

ลําดับ อําเภอ
จํานวนสมาชิก หมายเหตุ

1 เมืองเชียงใหม่ 211

2 จอมทอง 56

3 ฝาง 607

4 สันป่าตอง 191

5 สารภี 15

บัญชีสรุปยอดการจัดตั้ง บก.ควบคุม รด.จติอาสา และจํานวนยอดสมาชิก รด.จิตอาสา
จังหวัด เชียงใหม่   ประจําเดือน มี.ค.59

 
 
 

ลําดับ อําเภอ จํานวนสมาชิก หมายเหตุ

6 ดอยสะเก็ด 41

7 สันกําแพง 59

8 สันทราย 28

9 แม่แตง 148

10 พร้าว 20

11 หางดง 4

12 แม่ริม 20

13 อมก๋อย 80
 



๖๘ 
 

 

ลําดับ อําเภอ
จํานวนสมาชิก หมายเหตุ

14 สะเมิง 54

15 แม่แจ่ม 136  

16 ฮอด 41  

17 เชียงดาว 19  

18 แม่อาย 95  

19 ดอยเต่า 26

20 เวียงแหง 59

21 ไชยปราการ 27

 
 
 

ลําดับ อําเภอ จํานวนสมาชิก หมายเหตุ

22 แม่วาง 40

23 แม่ออน 37

24 ดอยหล่อ 40

25 กัลยาณิวัฒนา 63

รวมทั้งสิ้น  25  อําเภอ 2,117

 



๖๙ 
 

 

  ผลการปฏิบัติงานของ นศท.(รด.จิตอาสา )
            ในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ นศท.(รด.จิต อาสา)
อําเภอ......เวียงแหง............จังหวัดเชียงใหม่

งานบรรเทาสาธารณภัย

รด.จิตอาสา อ.เวียงแหง จว.ช.ม. ร่วมกับ ร้อย.ม.1 บก.ควบคุมท่ี 1 ฉก.ม.4 (ฐาน
ปฏิบัติการวัดพระธาตุแสนไห) ได้ร่วมกันทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า บริเวณบ้านหมู่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ชม. และบริเวณ
รอบๆ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 



๗๐ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ นศท.(รด.จิต อาสา)
อําเภอ......ดอยหล่อ............จังหวัดเชียงใหม่

งานบรรเทาสาธารณภัย

รด.จิตอาสา อ.ดอยหล่อ (รร.สองแคววิทยาคม) จํานวน 36 คน 
ร่วมกันทําแนวกันไฟป่า บริเวณพื้นท่ีรอบท่ีว่าการ อ.ดอยหล่อ

 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ นศท.(รด.จิต อาสา)
อําเภอ......อมก๋อย............จังหวัดเชียงใหม่

งานบรรเทาสาธารณภัย

รด.จิตอาสา อ.อมก๋อย (โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม)  ร่วมโครงการการบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจําปีงบประมาณ   ณ   บริเวณลําน้ําแม่ต๋อม/ 
ลําน้ําแม่ตื่น บ้านหลิม ม.1   ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จว.ช.ม.

 



๗๑ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ นศท.(รด.จิต อาสา)
อําเภอ......สะเมิง............จังหวัดเชียงใหม่

งานบรรเทาสาธารณภัย

นศท.( รด.จิตอาสา ) อ.สะเมิง จว.ช.ม. ร่วมเดินรณรงค์การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
จากเทศบาลตําบลสะเมิงใต้ถึงหน้าหอประชุมอําเภอสะเมิง มีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ท้ังสิ้น 
850 คน และเวลา 1100  ได้ร่วมทําแนวกันไฟกับองค์การภาครัฐและชาวบ้าน ม.10 ณ 
บริเวณวัดนํ้าบ่อนก  ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จว.ช.ม.  

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ นศท.(รด.จิต อาสา)
อําเภอ......ฝาง..........จังหวัดเชียงใหม่

งานบรรเทาสาธารณภัย

รด.จิตอาสา จํานวน 25 นาย เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ้ติการโครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างฝายต้นน้ํา ณ ลําห้วยบ้านยาง       
ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าท่ี 3 กองบังคับการควบคุมท่ี 2 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าท่ี 4  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่งอน/โรงงานหลวงที่1/
รร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์/ชาวบ้าน บ้านยาง/สํานักงานชลประทาน  
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รายงานผลการปฏิบัติงานของ นศท.(รด.จิต อาสา)
อําเภอ......ดอยเต่า..........จังหวัดเชียงใหม่

งานบรรเทาสาธารณภัย

ชค.รส.ป.พัน.7 อ.ดอยเต่า ร่วมกับ นศท.จิตอาสา อ.ดอยเต่า จว.ช.ม   จํานวน  13  นาย 
ราษฏรบ้านแม่บวนเหนือ ฝ่ายปกครอง อ.ดอยเต่า หน่วยสัสดีอําเภอดอยเต่า หน่วยดับไฟ
ป่าเคลื่อนท่ีเร็วถํ้าหม้อ และ จนท.อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้ทําฝายแม้วจํานวน 5 ฝาย ตาม
โครงการ " คนไทยหัวใจเดียวกัน" ณ บ้านแม่บวนเหนือม.8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

 
 
 

เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน

๑. พ.ท.บัณฑิต  จันทรแ์ก้ว   ผช.สัสดีจังหวัด ช.ม.(๑)  
โทร 081-287-0617
๒. ร.ต.อิฏฐารมณ์  วงคส์ะทาํ  ผช.สัสดีจังหวัด ช.ม.(๓)
โทร 084-594-8287
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      จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากอําเภออมก๋อย มีความประสงค์ขอจัดต้ังจุดเคาน์เตอร์
บริการ อําเภอ...ย้ิม  ซึ่งแยกส่วนจากสํานักทะเบียนอําเภออมก๋อย  เพื่อบริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน ณ ที่ทําการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (เดิม) บ้านใหม่  หมู่ 2 ตําบลแม่ต่ืน อําเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่  
    จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่า การดําเนินการจัดต้ังจุดเคาน์เตอร์
บริการอําเภอ...ย้ิม ณ สถานที่ดังกล่าว สามารถให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแม่ต่ืนซึ่งมีหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ประชากร 10,303 คน และตําบลใกล้เคียง เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวอยู่ห่างไกล โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภออมก๋อยประมาณ 80 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ           
4 ช่ัวโมง ทั้งนี้  ในการดําเนินการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดก่อน 
 
   - จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในวันนี้ 
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4.4 การจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ...ย้ิม 
 ผู้นําเสนอ:   นายประจวบ  กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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จํานวน  4  พิธี ดังนี้ 

1. วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2559 เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือน  ประจําปี  2559   ณ หอประชุม
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่การแต่งกาย เครือ่งแบบปกติขาว 

 
2. วันเสาร์ที่  2  เมษายน  2559  การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช

สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 3 พิธี ดังนี้ 
    2.1  เวลา  06.45  น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ ลานหน้าพระบรมราชา 
         นุสาวรีย์สามกษัตริย์  แต่งกาย  ชุดผ้าไทยโทนสีม่วง 
     2.2 เวลา  09.00  น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
         ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่งกาย  เครือ่งแบบปกติขาว 

2.3  เวลา ๑๙.19  น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี       
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ทั้งนี้  ต้ังแต่เวลา ๑๘.๑๕  น. หน่วยงานถวายเครื่อง
ราชสักการะ  วางพานพุ่มเงิน  พานพุ่มทอง  แต่งกาย  ชุดไทยพระราชทาน 

    
3. วันพุธที่  6  เมษายน  2559 เวลา 09.00 น.  การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ          

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่งกาย  
เครื่องแบบปกติขาว   

 

4. วันเสาร์ที่  25  เมษายน  2559  เวลา  09.00  น. งานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ         
พระนเรศวรมหาราช  ณ  บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์  ตําบลเมืองงาย  อําเภอ           
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้  ต้ังแต่เวลา 08.15 น.  หน่วยงานเริ่มวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.5 การจัดงานพิธีประจําเดือนเมษายน  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.6 การจัดงาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่     
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
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ประชาสัมพนัธ์การจดังานประเพณสีงกรานต์เชียงใหม่ ประจําปี 2559 

ภายใตแ้นวคดิ : ป๋าเวณปีีใ๋หม่เมืองเจียงใหม่ “สมโภช 60 รอบนกัษตัร 720 ปี เมืองเชียงใหม่  
: สุขก๋าย  เย็นใจ๋  ปลอดภัย  ไร้แอลกอฮอล์” 

ระหว่างวนัที่ 12-15 เมษายน 2559   เทศบาลนครเชยีงใหม ่
************************************************* 

เทศบาลนครเชียงใหม่  ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณี 
สงกรานต์ ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2559  ภายใต้แนวคิด : ป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่  
“สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ : สุขก๋าย  เย็นใจ๋  ปลอดภัย  ไร้แอลกอฮอล์” ทั้งนี้เพื่อเป็น
การร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่สําคัญในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ 
ประจําปี 2559  มีดังนี้  
 

3 เมษายน 2559     
- เวลา 18.00 น. พิธีแถลงข่าวงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2559 

12 เมษายน 2559  
- เวลา 08.09 น. พิธียอสวย ไหว้สา พญามังราย (บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์)   
      ณ  ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
- เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่  ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
- เวลา 10.39 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ เทศบาลนคร 
       เชยีงใหม่ 
- เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องสักการะ ในกิจกรรม “เจ็ดร้อยซาววัสสา น้อมคารรวะปู่จา ต๋นเจ้าพญา 
      เมืองพิงค์”  ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
- เวลา 20.00 น. กิจกรรม “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”  

            ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
  * ชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด “แสงพิสุทธิแห่งพิงค์นคร” โดย คณะวิจิตรศิลป์  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  * ข่วงวัฒนธรรม  1. ข่วงวัฒนธรรมอาหาร ขนมพื้นเมือง 2. ข่วงเรียนรู้ภูมิปัญญา    
    ท้องถิ่น 
    3. ข่วงประกวด “ประกวดการจัดทําขันรดน้ําดําหัว” 

13 เมษายน 2559 
 - เวลา 06.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรและพิธีเปิดงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2559  

            ณ ข่วงประตูท่าแพ 
 - เวลา 07.00 น. ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต  
        ณ โรงเรียนเชยีงใหม่คริสเตียน – ข่วงประตูท่าแพ 
 - เวลา 09.09 น. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
 - เวลา 13.30 น. ขบวนแห่พระพุทธรูป รถนางสงกรานต์  ณ สี่แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์ 

 

4.7 การจดังานประเพณสีงกรานต์จังหวดัเชียงใหม่ ประจําป ีพ.ศ. 2559   
 ผู้นาํเสนอ:  นายสรวมไชย  มสีมศักด์ิ  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
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- เวลา 17.00 น. กิจกรรม “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”  
            ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

  * ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฎกรรมเกียรติก้อง เฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่  
    โดย วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่  
  * ข่วงวัฒนธรรม  1. ข่วงวัฒนธรรมอาหาร ขนมพื้นเมือง 2. ข่วงเรียนรู้ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 
    3. ข่วงประกวด “ประกวดเครื่องสักการะล้านนา” 4. ข่วงการแสดง 

 
 

14 เมษายน 2559 
 - เวลา 15.00 น. ขบวนแห่ไม้ค้ําสะหลีและขนทรายเข้าวัด ณ สะพานเหล็ก – วัดบนถนนท่าแพ 

- เวลา 17.00 น. กิจกรรม “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”  
            ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

  * ชมการแสดง ชุด “เฉลิมนพบุรี นพีสี 720 ป๋ี เมืองระมิงค์” โดย อ. วิลักษณ์   
    ศรีป่าซาง  และคณะ 
  * ข่วงวัฒนธรรม  1. ข่วงวัฒนธรรมอาหาร ขนมพื้นเมือง 2. ข่วงเรียนรู้ภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น 
    3. ข่วงประกวด “ประกวดก่อเจดีย์ทราย” 4. ข่วงการแสดง 

 

13-14 เมษายน 2559  เวลา 19.00 – 24.00 น. 
 - การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนา  ณ  ข่วงประตูท่าแพ  
 - การแสดงนิทรรศการ 720 ปี เมืองเชียงใหม่  ณ  ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
 

15 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 18.00 น. 
 - ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียงใหม่  ณ สี่แยกกลางเวียง – จวนผู้ว่าฯ 
 
 กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้  เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ สสส. รณรงค์ให้ประชาชนทุกท่านงดดื่ม
แอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้าด่ืมและห้ามขายในที่
สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงขอฝากทุกท่านได้
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป 
 
 

- VTR Presentation นําเสนอ ความยาว 3 นาที –  
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........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 



๙๖ 
 

 

 
กําหนดการ 

พธิ”ีสระเกล้าดําหวั ป้อเมืองเจียงใหม”่ เนื่องในงานประเพณสีงกรานตเ์ชียงใหม่ ประจําปี  2559 
วันศกุรท์ี่ 15 เมษายน 2559 
  ********************* 

เวลา 13.30 น.  ขบวนสระเกล้าดําหัวฯ พร้อมกันเพื่อจัดริ้วขบวน หัวขบวนตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหลังประตูท่าแพ 
(บริเวณถนนราชดําเนิน ด้านข้างโรงแรมมนตรี) ท้ายขบวนถึงสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

เวลา 14.00 น.  ขบวนแห่เคลื่อนจากที่ต้ังจากประตูท่าแพ ไปตามถนนท่าแพ จนถึงพุทธสถาน เลี้ยวขวาไปตามถนน
เจริญประเทศ เลี้ยวซ้ายเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

  ขบวนแหป่ระกอบด้วย 
  - รถยนต์ตํารวจนําขบวน / รถประชาสัมพันธ์ 
  - ธงทิวพร้อมเจ้าหน้าที่แต่งชุดทหารโบราณ 
  - เครื่องสักการะตามประเพณี (หมากสุม่ หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง ตลอดจน ดอกไม้    
                       ธูปเทียน น้ําขมิ้นส้มป่อย ฯลฯ) 
  - สุภาพสตรีถอืป้ายนําขบวน 

- ขบวนสระเกล้าดําหัวฯ ซึ่งนําโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลดัจังหวัดเชียงใหม่        
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่และหัวหน้าสว่น
ราชการและข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

- ขบวนสระเกล้าดําหัวฯ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ อําเภอ บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ สมาคม 
สโมสร สถาบนัการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน 

  ริ้วขบวนถึงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  - การแสดงของแต่ละขบวน(ถ้ามี) แสดงได้ไม่เกิน 2 นาทีหรือเป็นการแสดงเคลื่อนที่ผ่านหน้าปะรําพิธี  

- หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ร่วมขบวน พร้อมเครื่องสักการะให้เคลื่อนเข้าไปอยู่บริเวณสนาม 
- ขบวนที่มาถึงก่อน ขอความร่วมมือ หัวหน้าหน่วยงาน / องค์กร / นายอําเภอ / ผู้นําขบวน และ 

ผู้ร่วมขบวนเคลื่อนเข้ามาจนเต็มบริเวณสนามหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จึงเริ่มพิธี ฯ  
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสามท่าน พร้อมกันหน้าบริเวณประกอบพิธี  โดย 
นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวขอพร (กล่าวคําขอสุมา) เนื่องในวันสงกรานต์ 
  - นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นําหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ตามวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
                    - ขบวนที่เคลื่อนเข้ามาใหม่ ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนเข้าทําพิธีสระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียง
ใหม่ เสร็จแล้วให้เคลื่อนผ่านออกประตูด้านเชิงสะพานนวรัฐ จนครบทุกขบวน 
  - เสร็จพิธี 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4.8 การจัดพิธีสระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2559 
 ผู้นําเสนอ:   นายประจวบ  กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 



๙๗ 
 

 

 

 

1) ในวันเสาร์ที่  16  เมษายน  2559  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่  จะนําคณะ รอง ผวจ.ชม./ปลัดจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/ทหาร/ตํารวจ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เดินทางไปสรงน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่ รวม  7  วัด  คณะจะเดินทางไปพร้อมที่บ้านพัก ผวจ.ชม.  
เวลา  08.00  น.  

กําหนดการ 
พธิสีรงน้ําดําหวัพระเถระผู้ใหญ ่ ประจําป ี 2559 

วันเสารท์ี่  16  เมษายน  2559 
 

เวลา  07.45  น. - หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และผู้ร่วมขบวนพร้อมกัน  ณ  บ้านพักผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา  08.00  น. - ออกเดินทางไปยังวัดบุพพาราม   
เวลา  08.05  น. - ถึงวัดบุพพาราม  ถนนท่าแพ  อําเภอเมืองเชียงใหม่   (จุดที ่ 1) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระเทพวิสทุธิคณุ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  (10 นาที) 
เวลา  08.15  น. - เดินทางจากวัดบุพพาราม  ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า                 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่
เวลา  08.30  น. - ถึงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  2) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระราชวินยัโสภณ  รองเจ้าคณะภาค 4, 5, 6 และ 7  (ฝ่ายธรรมยตุ)  

และพระราชเจติยาจารย ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  (20  นาท)ี 
เวลา  08.50  น. - เดินทางจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
เวลา  08.55  น. - ถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  ถนนสามล้าน  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  3) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระราชสิงหวรมนุี  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  (10  นาท)ี 
เวลา  09.05  น. - เดินทางจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  ไปยังวัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง   

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 
เวลา  09.20  น. - ถึงวัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  4) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระเทพปรยัิติ  เจ้าคณะจงัหวัดเชียงใหม่  (10  นาที) 
เวลา  09.30  น. - เดินทางจากวัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง ไปยังวัดศรีโสดา  พระอารามหลวง  
เวลา  09.45  น. - ถึงวัดศรีโสดา  พระอารามหลวง  ถนนศรีวิชัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  5) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระเทพโกศล  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค  7   (10  นาท)ี 
เวลา  10.55  น.  - เดินทางจากวัดศรีโสดา  พระอารามหลวง  ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
เวลา  11.25  น. - ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  ถนนศรีวิชัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  6) 
 - พิธีสักการะและสรงน้ําพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
  พิธีสรงน้ําดําหัว  พระธรรมเสนาบดี  รองเจ้าคณะภาค  7  (20-30 นาที) 
เวลา  12.00  น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

/เวลา  12.30  น. ... 

4.9 พธิีรดน้ําดาํหวัพระเถระผู้ใหญแ่ละเจ้านายฝ่ายเหนือ และพธิีสรงน้าํสิ่งศกัดิส์ทิธิ์
คูบ่้านคูเ่มืองจงัหวดัเชียงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2559 

 ผู้นาํเสนอ : นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๙๘ 
 

 

เวลา  12.30  น. - เดินทางจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  
อําเภอจอมทอง  

เวลา  14.00 น. - ถึงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  อําเภอจอมทอง   (จดุที่  7) 
 - พิธีรดน้ําดําหัวพระธาตุศรีจอมทอง 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว พระธรรมมงัคลาจารย์ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  (20 นาที) 
เวลา  14.20  น. - เดินทางจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา  16.00  น. - ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (เสร็จสิ้นภารกิจ) 
 
การแต่งกาย   ชุดพ้ืนเมือง 

 
2) ในวันอาทิตย์ที่  17  เมษายน 2559  พิธีสรงน้ําสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมอืง  เริ่มต้ังแต่เวลา  

08.00  น.  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จะเดินทางไปทําพิธีสรงน้ํา          
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง  จํานวน  13  แหง่  และสรงน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ ่ จํานวน  1  วัด  

 
กําหนดการ 

สรงน้ําสิ่งศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมืองเชียงใหม ่
ของ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่และภริยา 
วันอาทติย์ที่  17  เมษายน  2559 

----------------- 
 

เวลา  07.45  น. - ผู้ร่วมขบวนพร้อมกัน  ณ  บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
เวลา  08.00  น. - เดินทางจากบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ไปยังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ  อําเภอ

เมืองเชียงใหม่ 

เวลา  08.05  น. - ถึงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ  (จุดที่ 1) / (5  นาที)  
 - พิธีสรงน้ําอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ 
เวลา  08.15  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ไปยังพระเจดีย์ขาว (เทศบาลนครเชียงใหม่) 
เวลา  08.20  น. - ถึงพระเจดีย์ขาว (จุดที่ 2) 
 - พิธีสรงน้ําพระเจดีย์ขาว  (เทศบาลนครเชียงใหม่) / (5  นาที) 
เวลา  08.25  น. - เดินทางจากพระเจดีย์ขาว ไปยัง ศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) 
เวลา  08.30  น. - ถึงศาลหลักเมอืง  แจ่งศรีภูม ิ (จุดที ่3)  
 - พิธีสรงน้ําศาลหลักเมือง  (แจ่งศรีภูมิ) / (5  นาที) 
เวลา  08.35  น. - เดินทางจากศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) ไปยังเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) 
เวลา  08.40  น. - ถึงเสาอินทขิล  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (จุดที่ 4) 
 - พิธีสรงน้ําเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงฯ) (5 นาที) 
เวลา  08.45  น. - เดินทางจากเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงฯ)  ไปยังศาลพญามังราย (ศาลเดิมอยู่ในซอย)  
เวลา  08.50  น. - ถึงศาลพญามังราย  (จุดที ่5) 
 - พิธีสรงน้ําพญามังราย (5 นาที) 
เวลา  08.55  น. - เดินทางจากศาลพญามังราย  ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ศาลากลางจังหวัด

เดิม) 



๙๙ 
 

 

เวลา  09.00  น. - ถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (จุดที่ 6) 
 - พิธีสรงน้ําพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (5 นาที) 
เวลา  09.05  น. -

 
เดินทางจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษตัริย์ ไปยังประตูช้างเผือก                           
(เจ้าพ่อ-เจ้าแมป่ระตูชัย)  

 เวลา  09.10  น. - ถึงประตูช้างเผือก (จุดที่ 7) 
 - พิธีสรงน้ําหัวเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย (5 นาที) 
เวลา  09.15  น. -

 
เดินทางจากประตูช้างเผือก (เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย) ไปยังศาลคู่เมืองเชียงใหม่          
(เจ้าพ่อคําแดง) แจ่งหัวริน 

เวลา  09.20  น. - ถึงศาลคู่เมืองเชียงใหม่ (เจ้าพ่อคําแดง) แจง่หัวริน  (จุดที่ 8) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัวเจ้าพ่อคําแดง (5 นาที) 
เวลา  09.25  น. - เดินทางจากศาลคู่เมืองเชียงใหม่ (เจ้าพ่อคําแดง) ไปยังอนุสาวรีย์ช้างเผือก 
เวลา  09.35  น. - ถึงอนุสาวรีย์ช้างเผือก  (จุดที ่9) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัวอนุสาวรีย์ช้างเผือก (พญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์ และ                        

พญาปราบจักรวาล)  (5 นาที) 
เวลา  09.40  น.  เดินทางจากอนุสาวรีย์ช้างเผือก  ไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
เวลา  09.55  น. - ถึงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  (เชิงดอยสุเทพ)   ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองฯ  (จุดที่  10) 
 - สักการะอนุสาวรีย์ครบูาศรีวิชัย  (เชิงดอยสุเทพ)  (5  นาที) 
เวลา  10.00  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  ไปยังอนุสาวรีย์สิงห์ 
เวลา  10.15  น.  - ถึงอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน)  (จุดที่ 11) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัวอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสงิห์ด่าน) (10 นาที) 
เวลา  10.25  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์สิงห์  ไปยังอนุสาวรีย์รัชกาลที่  5  (หน้าศูนย์ราชการ 

กระทรวงการคลัง)  
เวลา  10.30  น. - ถึงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  (จดุที่ 12) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัวอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  (5 นาที) 
เวลา  10.35  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ไปยังอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อําเภอแม่ริม 
เวลา  10.55  น. - ถึงอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  (คา่ยดารารัศมี)  อําเภอแม่ริม  (จุดที่ 13) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัวอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี   (5  นาที) 
เวลา  11.00  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  (ค่ายดารารัศมี)  ไปยังวัดป่าดาราภิรมย ์

ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม 
เวลา  11.05  น. - ถึงวัดป่าดาราภิรมย์ ตําบลริมใต้ อําเภอแมร่ิม (จุดที ่ 14) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระราชวิสทุธญิาณ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม-่ลําพูน-แม่ฮ่องสอน  

(ธรรมยุต)  (5  นาที) 
เวลา  11.10  น. - เดินทางจากวัดป่าดาราภิรมย์  อําเภอแม่ริม  ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 - ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (เสร็จสิ้นภารกิจ) 
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การประชุมโครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินลานนาสูสากล  
พิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

 

 
กําหนดการ 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาสู่สากล  พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  
วันอาทิตย์ท่ี  ๑๗  เมษายน    ๒๕๕๙    

ณ  บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวง   
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------------- 
(ภาคเช้า)  
เวลา ๐๙.๐๐  น. - คณะลกู หลาน เจ้านายฝ่ายเหนือสืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน ลงทะเบียน  พร้อมเพรียงกัน  
                           ณ  วิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวง 
เวลา ๑๐.๐๐  น.   - เริ่มพิธีทางพระพุทธศาสนา 

- พิธีดําหัวเจ้าอาวาส  และถวายจัตตุปัจจัยพระสงฆ์  เจ้าอาวาสวัดกล่าวสัมโมทนียกถา 
เวลา ๑๑.๐๐  น.   - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 

- ลูก หลาน เจา้นายฝ่ายเหนือสืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน พร้อมเพรียงกันทําพิธีดําหัว 
  กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  เข้ารดน้ําขมิ้นส้มป่อยบนสายสิญจน์ที่โยงมาจากกู่เจ้าหลวง  
  ๑๐  พระองค์ 
-ลูก หลาน เจา้นายฝ่ายเหนือสืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน เข้าดําหัวเจ้านายผู้อาวุโส 

4.10 การจัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2559  
 ผู้นําเสนอ: นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
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-เชิญชวนลูก หลาน เจ้านายฝ่ายเหนือสืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน ร่วมงานภาคบ่าย 
เวลา ๑๒.๐๐  น.   -รับประทานอาหาร่วมกัน 
   -เสร็จพิธี 
 

***************************************** 
 
 
หมายเหตุ    ดําเนินการโดยคณะลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือสืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  4/2559   
                             วันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง  

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