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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 10/2560

วันจันทรท่ี 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบโลเกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัล หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก

แก สิบตํารวจเอกหญิง ลัดดา ฟองเปง (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
2. มอบเกียรติบัตรแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป

2560 (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2560(สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

15 ทาน ดังนี้
1) นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมริม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบางบาล

2) นายอรุณ ศรีใส
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยหลอ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอระแงะ

3) นายมนัส สุริยสิงห
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมวาง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบอเกลือ

4) นายสุเทพ แสนมงคล
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมออน
ตําแหนงเดิม นายอําเภอน้ําหนาว

5) นาวาเอก ไพโรจน จูถนอม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๑๑

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการกองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการ

ทหารเรือ กองทัพเรือ (สัตหีบ)
6) นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ
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1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีมีคําสั่งโยกยายภายในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ทาน ดังนี้

7) นายธวัชชัย เดชาเชษฐ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี1
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

ระหวางประเทศ
8) นางจินตนา วงษเวียน

ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงราย

9) นายทรงวิทย ดิษฐวุฒิ
ตําแหนงปจจุบัน นายสถานีวิทยุ อสมท  จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูจัดการศูนยบริหารวิทยุกระจายเสียง อสมท.

ภาคเหนือตอนบน
10) นางอนงค เจริญวัย

ตําแหนงปจจุบัน ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร

11) นายมนตรี วงษวัชระ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน

สหกรณสันกําแพง อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดลําพูน
12) นางสาวปราณปรียา พลเย่ียม

ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

13) นายนรินทร สมสะอาด
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูชวยอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคเหนือ

ตอนลาง
14) นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการทาอากาศยานหาดใหญ

15) นายบุญธรรม ทองศิริไพโรจน
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม

ชั้น 1
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

1) นางสาวนิติยา พงษพานิช
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอหางดง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอจอมทอง
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1.3 ขาราชการท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ จํานวน 5 ทาน ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560

2) นายสุทิน จันทรงาม
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอจอมทอง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมวาง

3) นางสาวภัทราพร ลายจุด
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันปาตอง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมออน

4) นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมแจม

5) นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมอาย
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเวียงแหง

6) นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแจม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

1) นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตําแหนงเดมิ หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอฮอด
2) นายชัชวาลย พุทธโธ

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง
ตําแหนงเดิม ปองกันจังหวัดเชียงใหม

3) นางสาวศศิธร ศิริมหาราช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

4) นายสมศักดิ์ เขียวออน
ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ

เรือนจํากลางเชียงใหม
5) นายสาธิต ฉวีวัฒน

ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ

สันทราย
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม

2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

3.2 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.3 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.4 รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ
3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์    ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนตุลาคม 2560

ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.8 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม 2560

ผูนําเสนอ: นางนยิดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3.9 สถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางเยาวภา    พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 การรับเสด็จเดือนพฤศจิกายน 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 มาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม)
หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ข้ึนไปสูอากาศ
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม และ

นายชํานาญ ฤาชัย  ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 11/2560

วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว/
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
1) สายการบินไทยแอรเอเชีย
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ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)
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การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบโลเกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัล หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก

แก สิบตํารวจเอกหญิง ลัดดา ฟองเปง (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
2. มอบเกียรติบัตรแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดีเดน ระดับจังหวัด  ประจําป

2560 (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2560(สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม)
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม

จํานวน 15 ทาน ดังนี้
1) นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมริม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบางบาล

2) นายอรุณ ศรีใส
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยหลอ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอระแงะ

3) นายมนัส สุริยสิงห
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมวาง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอบอเกลือ

4) นายสุเทพ แสนมงคล
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมออน
ตําแหนงเดิม นายอําเภอน้ําหนาว

5) นาวาเอก ไพโรจน จูถนอม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๑๑

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการกองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการ

ทหารเรือ กองทัพเรือ (สัตหีบ)
6) นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ

7) นายธวัชชัย เดชาเชษฐ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี1
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

ระหวางประเทศ
8) นางจินตนา วงษเวียน

ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงราย

9) นายทรงวิทย ดิษฐวุฒิ
ตําแหนงปจจุบัน นายสถานีวิทยุ อสมท  จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูจัดการศูนยบริหารวิทยุกระจายเสียง อสมท.

ภาคเหนือตอนบน
10) นางอนงค เจริญวัย

ตําแหนงปจจุบัน ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร

11) นายมนตรี วงษวัชระ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน

สหกรณสันกําแพง อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดลําพูน
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1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีมีคําสั่งโยกยายภายในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ทาน ดังนี้

1.3 ขาราชการท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ  จํานวน 5 ทาน  ดังนี้

12) นางสาวปราณปรียา พลเย่ียม
ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

13) นายนรินทร สมสะอาด
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูชวยอํานวยการฝายกิจการสาขาภาคเหนือ

ตอนลาง
14) นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการทาอากาศยานหาดใหญ

15) นายบุญธรรม ทองศิริไพโรจน
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม

ชั้น 1
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

1) นางสาวนิติยา พงษพานิช
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอหางดง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอจอมทอง

2) นายสุทิน จันทรงาม
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอจอมทอง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมวาง

3) นางสาวภัทราพร ลายจุด
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันปาตอง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมออน

4) นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมแจม

5) นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมอาย
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเวียงแหง

6) นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแจม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

1) นายวิจัย เพ็ญพัฒนากลุ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง ท่ีทําการ

ปกครองอําเภอฮอด
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มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

2) นายชัชวาลย พุทธโธ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง
ตําแหนงเดิม ปองกันจังหวัดเชียงใหม

3) นางสาวศศิธร ศิริมหาราช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

4) นายสมศักดิ์ เขียวออน
ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ

เรือนจํากลางเชียงใหม
5) นายสาธิต ฉวีวัฒน

ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ

สันทราย
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้ง ท่ี 9/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 33 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2560 ท้ังนี้
ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2560

เอกสารแนบหนาถัดไป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2560

วันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม      ประธานในท่ีประชุม
2. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นางสาวอัญชลี อุทัย (แทน)ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นางนวพร โอสถาพันธุ (แทน)เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายธนา นวลปลอด (แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

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

สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
15. นายชัชวาลย พุทธโธ ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน (แทน)ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน (แทน)ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
20. นางสาวชลธิชา เกตตะพันธุ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
21. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
22. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักงาน

บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อําเภอ
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-	๒	-

E/วัลยา/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/รายงานการประชุม/2560/สค60

อําเภอ
23. นายมีชัย จันทรกระจาง (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม
24. นายณรงคพิชฐ นาคทรัพย (แทน)นายอําเภอหางดง
25. นายถนอม กุยแกว (แทน)นายอําเภอสารภี
26. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี (แทน)นายอําเภอสันกําแพง
27. นางสุรินทร เตชะพงษ (แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
28. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน)นายอําเภอแมริม
29. นายนิมิต เมืองเปย (แทน)นายอําเภอแมแตง
30. นายธีรวัฒน ณ ลําพูน (แทน)นายอําเภอฮอด
31. นายชนะศึก หนูชัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว
32. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน)นายอําเภอพราว
33. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล (แทน)นายอําเภอฝาง
34. นายอุทัย สอนจีบ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ
35. วาท่ี ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง
36. นายฉัตรชัย วงศปริยากร (แทน)นายอําเภอเวียงแหง
37. นายจิรพล กันธิคุณ (แทน)นายอําเภอสันปาตอง
38. นายปรีชาพล พูลทวี (แทน)นายอําเภอจอมทอง
39. นางพิมพนรา รักชาติ (แทน)นายอําเภอแมอาย
40. นายวรากร พาจรทิศ (แทน)นายอําเภออมกอย
41. นายมานิตย ไหวไว (แทน)นายอําเภอแมแจม
42. วาท่ี ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง (แทน)นายอําเภอดอยเตา
43. นายสวัสดิ์ ลือยศ (แทน)นายอําเภอแมวาง
44. นายไพบูลย ใจตูม (แทน)นายอําเภอแมออน
45. นายวิสูตร กรมพิศาล นายอําเภอดอยหลอ
46. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักพระราชวัง
47. นายธีระยุทธ อินตะเสน ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
48. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
49. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
50. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
51. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
52. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์ (แทน)ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษฯ
53. ร.ต.ท.อรรถชัย ไตรจิระ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 4
54. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา ม่ังมีผล (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม

55.พ.ต.ต.ยุทธนา...
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55. พ.ต.ต.ยุทธนา จันทรธรรม (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
56. นางสาวเยาวธิดา เนือยทอง (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
57. นายมนตรี นามขาน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นายจอมพงษ ภูพัฒนากฤษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
59. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นายชูโชค ทองตาลวง ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
61. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
62. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

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

เชียงใหม
66. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
67. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
68. พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
69. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
70. (แทน)ผูบังคับกองพันพัฒนาท่ี 3
71. น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
72. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
73. ร.ท.ฐิพัฒน ทินกร ณ อยุธยา (แทน)ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
74. นายนัคเรศ ธีระวัฒนาวิศิษฐ (แทน)คลังเขต 5
75. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
76. นายนิพนธ นิลพันธุ (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
77. นางสาวนิสารัตน กันทะวงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
78. (แทน)สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
79. นางปรุงจิตร ฤกษบุญศรี (แทน)สรรพกรภาค 8
80. นางธัญญา ภูสวาง (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
81. นางพิมพกมล โรจนคณรัชต (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
82. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
83. นายบัณฑิต โตจินดา (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม

84. นายณัฐวุฒิ...
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84. นายณัฐวุฒิ ไชยวัง (แทน)นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
85. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
86. นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
87. นางปนนาถ เจริญผล ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
88. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร (แทน)ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
89. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
90. นายเจริญ สวางพงษ ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
91. นางสาวดาวสวรรค รื่นรมย (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขา

ภาคเหนือเขต 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย
92. นางสาวราณี วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
93. นายอนวัชช ไทยขวัญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
94. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
95. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
96. นายประพันธ เงินดี (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
97. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
98. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
99. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
100. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
101. นายอํานวย คนสะอาด (แทน)ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม
102. นางอาจารีย เรือนดี (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
103. นายยศพนต ดานสมบูรณ (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
104. นางพวงผกา ลิ้มเจริญ ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
105. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
106. นางเบญจวรรณ อินตะ (แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
107. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม

108.นายสุรกิจ...
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108. นายสุรกิจ นาคแกว (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม
109. นางชมนาถ บุณคมรัตน (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
110. นายสุวิทย ประชุม (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม
111. นายกานต ไตรโสภณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
112. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
113. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
114. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
115. นายยุทธเอก สายปญญา (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
116. นางสมปรารถนา มานิตยกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 1
117. นายมรกต จักรแกว (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
118. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
119. นางสาวณัฐนีย ชุมแสงหิรัญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
120. นายฐาปกช มีเสน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
121. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
122. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
123. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
124. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
125. นายสงศักดิ์ คําชัยลึก (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

แมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
126. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
127. นายศุภศักดิ์ ศรีโสดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
128. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือ

เกษตรกรรมท่ี 1
129. นางสาวศศิเมษ ฟองสา (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
130. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
131. นายบดินทร โลหิตกาญจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
132. นางสาวณัฏฐวรัชญ จอมแปงทา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
133. นางสาวภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
134. นายนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม

135.นางปรารถนา...
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135. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
136. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
137. นายอภินันท ประสาท (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
138. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
139. นางพวงเพชร กุลทวี ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหมบริษัท การบินไทย

จํากัด (มหาชน)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
140. นายปยะพงษ ประดิษฐวัฒนา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
141. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
142. นายธัชชัย ใจปลอด (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
143. นางจารุณี พุมพวง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
144. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
145. นายคณิต โพธิจินดา (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
146. นางปจฉิมา ฟูกุล ผูอํานวยการสวนประสานและบริการจัดการลุมน้ําปง

ตอนบน
147. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
148. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
149. นายวิชัย ประทีปทรัพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
150. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
151. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
152. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
153. นางสุนันทา คงพากเพียร ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
154. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
155. นางผองพรรณ ลวนสมหวัง (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
156. นางสาวไพจิตร ไกรยศ (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
157. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
158. นายทวี รัตนคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
159. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
160. (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ

161.นางอุดมสิน...
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161. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
162. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
163. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
164. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
165. นางเยาวภา พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
166. นางบุษบา บุญศรี (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19

เชียงใหม
167. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
168. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
169. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
170. นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ (แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
171. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
172. นางเพียงแข จิตรทอง (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
173. นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุน (แทน)หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
174. นายณัฐพงษ แมตสอง (แทน)ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
175. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
176. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
177. นายชูชาติ หาได (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
178. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
179. นางประทุม ตามไท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
180. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
181. นางชนากานต สุนันทะกร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
182. นางมีนา กิติชานนท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
183. นายสุพจน เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34
สถาบันการศึกษา
184. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

185. นายสุดเขต...
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185. นายสุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
186. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
187. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
188. นายอรุณไสว ปนอินตะ ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
189. นางพวงพันธ ทองปน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
190. นางอุไร กุศล (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
191. นางเสมอจิต ชูหอยทอง (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
192. นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
193. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
194. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
195. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
196. น.พ.วีระวัฒน สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
197. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
198. นายสันธนะ ตันติวิท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
199. นางผาสุก สุดชูเกียรติ (แทน)ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
200. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
201. นางนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
202. นายอาทิตย ปริยะ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม
203. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
204. นายนาวิน สินธุสะอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
205. นายอุทัย จันทรหอม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
206. พ.ญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
207. นายสิงหชัย บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
208. นางสาวประกายแกว รุงเรืองศรี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

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

มหาชน)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
210. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
211. นายฐิติ อินทะพันธุ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

212.นายทินกร...
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212. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
213. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
214. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
215. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
216. นายอภิรักษ ถ่ินนุรัตน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
217. นายพงศกร ตุลานนท ผูจัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะหสํานักงานเขต

เชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
218. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
219. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
220. นางสาวจริญญา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
221. นางวรรณฤดี กิจเจริญรุงโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ชวยราชการ

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
222. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
223. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
224. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
225. นายเทวินทร ศรีบุญมา สื่อมวลชนอิสระ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การมอบเกียรติบัตรจากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหกับ
นายครรชิต แสงไว นักเรียนโรงเรียนบานเวียงฝางท่ีเขารวมการคัดสรรเปนเยาวชนดีเดนประจําป 2560
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2560 โดย สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงใหม

2. การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพรทิพย  นาคหิรัญกนก  ไซมอน จํานวน 12 ทุน และ
ทุนการศึกษาสมาคมสงเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม  จํานวน 10 ทุน (สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)

3. การมอบปายรานหนูณิชยติดดาวใหแกรานคาท่ีไดรับรางวัลภายใตโครงการรานอาหารหนูณิชย
ติดดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 14 ราน โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ดังนี้

อําเภอ ช่ือราน ช่ือเจาของ

1. อําเภอเมืองเชียงใหม บานกวยเตี๋ยวชักธงดูดี๋ คุณนครินทร ไชยมงคล
จํานวน 4 ราน ไดแก อองทิพยรส นายอดิศร เสกสรรควิริยะ

ขาวมันไกนันทาราม นางราณี คันธยศ
กวยเตี๋ยว...
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อําเภอ ชื่อราน ชื่อเจาของ
กวยเตี๋ยวบานปพลอยกะนอง
ทับทิม

นายจักรกฤษ ดวงพลอย

2. อําเภอแมริมจํานวน 3 ราน
ไดแก

บานกวยเตี๋ยวเฮือนขาวซอย นางรัตนา ณ เชียงใหม

ครัวปกษใต นางอุบลรัตน มีแกว
กวยเตี๋ยวรสเดน นางอํานวยพร เปานิล

3. อําเภอแมวางจํานวน 1 ราน หนานแดงเย็นตาโฟ นางสาวออยใจ แกวมา
4. อําเภอจอมทองจํานวน

1 ราน
The Big อาหารตามสั่ง นายพูลธรัตน นามเทพ

5. อําเภอสันปาตองจํานวน
1 ราน

ส.ว.ขาวมันไก นายระวิ โปงสี

6. อําเภอสันทรายจํานวน
1 ราน

เจดียรสแซบ นางคําแปง ลวดคํา

7. อําเภอฝางจํานวน 1 ราน ทิพรส นางทิพวรรณ อุยตา
8. อําเภอแมอายจํานวน 1 ราน รสอรอย กรรณิการ กันธะมาลัย
9. อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน

1 ราน
กวยเตี๋ยวพ่ีแมวไตลื้อ นางภณิดา พูลทะจักร

4. การมอบโลรางวัลใหแกอําเภอท่ีชนะการประกวดอําเภอสะอาด  จํานวน 5 อําเภอ โดย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ไดแก อําเภอจอมทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก อําเภอหางดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -
รางวัลชมเชย จํานวน 3
รางวัล

ไดแก -อําเภอสันทราย
-อําเภอแมริม
-อําเภอสันปาตอง

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2560 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ี

ประชุม จํานวน 2 ทาน
1) นายฤทธี พรหมวิจิตร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา
เพ่ือเกษตรกรรมท่ี 1

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการจัดระบบน้ําเพ่ือ
เกษตรกรรมท่ี 3 จังหวัดพิษณุโลก

2) นางปจฉิมา...
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2) นางปจฉิมา ฟูกุล
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุม

น้ําปงตอนบน
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําวัง
1.2 หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอท่ีเกษียณอายุราชการปงบประมาณ พ.ศ.

2560 แจงตอท่ีประชุม  จํานวน 20 ทาน
1) นายไพนอย แซเตียว

ตําแหนง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
2) นายวีระวุธ พรรัตนพันธุ

ตําแหนง ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา
3) นายวิเชียร โนจะ

ตําแหนง ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
4) นางสาวราณี วงศประจวบลาภ

ตําแหนง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม

5) นางประณมพร วชิรถาวรชัย
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคน

พิการหยาดฝน
6) นายชูโชค ทองตาลวง

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
7) นายอดิศร ฟุงขร

ตําแหนง ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
8) นายวิพงศ ดาวรัตนหงษ

ตําแหนง เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
9) นายสมบัติ เฟองปรางค

ตําแหนง ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
10) นายปริญญา วีระมนุรักษ

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

11) นายฉลวย พวงพลับ
ตําแหนง นายอําเภอแมอาย

12) นายวิจิตร หลังสัน
ตําแหนง นายอําเภอดอยสะเก็ด

13) นายวิสูตร กรมพิศาล
ตําแหนง นายอําเภอดอยหลอ

14) นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
ตําแหนง นายอําเภอสันปาตอง

15) นางสาวทัศนีย นนทจิต
ตําแหนง ประกันสังคมจังหวดัเชียงใหม

16)นายวีระวัฒน ...
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16) นายวีระวัฒน สุขสงาเจริญ
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

17) นายสุรชัย โตพานิช
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

18) นายนิพนธ วิชัยรัตน
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม

19) นายกิตติชัย เหลืองกําจร
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดภาค 5
20) นายสมศักดิ์ สาระหงส

ตําแหนง ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
1.3 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) แจงในประชุม

1) พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- จั งหวัด เชี ยง ใหมและทุก อํา เภอจัดงานพระราชพิธีตามสถาน ท่ี
ท่ีกําหนดไว สําหรับอําเภอเมืองเชียงใหมจัด ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา

- เปนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ-
บดินทรเทพยวรางกูร ใหพสกนิกรของพระองคท้ังขาราชการ และประชาชนไดมีโอกาสรวมเปนจิตอาสาเพ่ือ
ทําหนาท่ีสําคัญในงานพระราชพิธี  จังหวัดเชียงใหมมีผูสมัครเปนจิตอาสา ประมาณ 50,000 บาท แบงเปน
8 ประเภทงาน คือ  งานดอกไมจันทน  งานประชาสัมพันธ  งานโยธา งานขนสงเพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชน งานบริการประชาชน   งานแพทย   งานรักษาความปลอดภัย  งานจราจร ขอเรียนเชิญหัวหนา
สวนราชการ  ขาราชการ และบุคลากร สมัครเปนจิตอาสา ทุกคนจะไดรับสิง่ของพระราชทาน

- สมเด็ จพระเจ าอยู หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดินทร เทพยวราง กู ร
ไดพระราชทานพระเมรุมาศจําลอง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําให การกอสรางเริ่มตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2560 เปนตนมา ขณะนี้เหลือเฉพาะงานสถาปตยกรรมตกแตง ขอเชิญทุกทานรวมพิธีบวงสรวงยก
ยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.45 น. สําหรับในวันท่ี 26 ตุลาคม
2560 จะเริ่มพิธีในเวลา 09.00 น. ไดมีการประชุมรวมกับกระทรวงมหาดไทย กองพระราชพิธี  ไดกําหนด
รูปแบบพิธีถวายดอกไมจันทน  และในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติฯ  ขอเชิญผูแทนอําเภอๆ ละ 15 คน ผูแทนตํารวจ  ผูแทนมณฑลทหารบกท่ี 33 ผูแทน
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน รวมรับฟงการชี้แจงจากรองผูอํานวยการกองราชพิธี  เปนเรื่องท่ีตองทําให
ถูกตามธรรมเนียมของราชประเพณีตางๆ

- ในวันพระราชพิธีตรงกับวันหยุดราชการ ขอความรวมมือทุกทานมารวม
พิธีถวายดอกไมจันทนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอใหหัวหนาสวนราชการเนนย้ําขาราชการ พนักงาน มารวมพิธี  การแตงกาย
ขาราชการ เครื่องแบบขาราชการเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก มีการจัดท่ีนั่งตามลําดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับพิธีเผาดอกไมจันทนแตงกายชุดปกติขาว  สถานท่ีจอดรถของขาราชการ
ใหใชศาลากลางจังหวัดเปนหลัก จะมีรถรับสงบริเวณพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 ขอเชิญชวนขาราชการ และ
ประชาชนรวมวางดอกไมจันทนไดตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป

2) การจัดงานวัน...
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2) การจัดงานวันมหิดล จะมีการวางพวงมาลาถถวายราชสักการะสมเด็จ-
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ปรากฏวามีหลายหนวยงานท่ีไมทราบเก่ียวกับการวางพวงมาลา
ในพิธีดังกลาว ในครั้งตอไปขอใหมีการประชาสัมพันธดวย

3) บัตรผูมีรายไดนอยของอําเภอตางๆ เปนนโยบายสําคัญของทางรัฐบาล
เพ่ือใหประชาชนนําไปใชสําหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน  ขอใหนายอําเภอประชาสัมพันธให
ประชาชนเขาใจดวยวาบัตรผูมีรายไดนอยไมใชบัตร ATM

4) การพัฒนาระบบราชการไทยแลนด 4.0 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
กําหนดวิสัยทัศนพัฒนาประเทศชาติ ใหม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประกาศท่ีพัฒนาแลวบนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มียุทธศาสตรสําคัญ 6 ประการ  คือ  พัฒนาระบบราชการโดยการทําอยางไรใหระบบราชการนั้น
มีความโปรงใส  มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได ซึ่งกําหนดโดยสํานักงาน
กพร. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหรวดเร็วข้ึน ในราชการสวนภูมิภาคทุกสวนไดมีการประชุม
ไปแลววา ใหทํางานเพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ขอใหหัวหนาสวนราชการมาดูแลดวยตนเอง
เพ่ือใหระบบราชการเขาไปสูไทยแลนด 4.0

5) งบประมาณป 2561 มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง มีการมอบอํานาจ
ใหหัวหนาสวนราชการ ขอใหดําเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเรงรัดการเบิกจาย โดยเฉพาะ
งบลงทุนไตรมาสแรกตองไดผูรับจาง การจัดซื้อจัดจางเหลือเพียง 3 ระบบ ขอใหทุกสวนราชการทําใหถูกตอง
และทําใหรวดเร็วและรอบคอบ ถาผิดพลาดตามระเบียบจะมีบทลงโทษ
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี
8/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา
สวนราชการ ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 29 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2560

มีสวนราชการขอแกไขรายงานการประชุม  จํานวน 2 หนวยงาน คือ
1.มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแกไขตําแหนงผูเขารวมประชุม ลําดับท่ี 196 จาก (แทน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
2. ศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม ขอแกไขตําแหนงของผูเขารวมประชุม

คือ นายสนิท  เดชมี  จากเดิม ผูจัดการประจําศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม หนวยงานใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปน  ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม  หนวยงานใน
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ในหนาท่ี 9 และ 11 ดังกลาวจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2560
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3...
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายสิงหชัย
บุณยโยธิน) เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศคูคาหลักชะลอลงจากปจจัยชั่วคราว เศรษฐกิจ G3 ท้ัง
สหรัฐอเมริกาและยูโรโซนชะลอตัวลงจากเดือนกอน สหรัฐอเมริกาชะลอลงชั่วคราวจากภัยธรรมชาติ ยูโรโซน
ชะลอตัวหลังจากเรงตัวไปกอนหนา ญี่ปุนขยายตัวการผลิตและการสงออกขยายตัวดี เศรษฐกิจจีนชะลอตัว
ตอเนื่อง ในทุกภาคเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเอเชียไมรวมจีนยังขยายตัวจากการสงอออก ธนาคารกลางสวนใหญ
คงนโยบายการเงินผอนคลาย ยกเวน FED และ BOE FED 1-1.25% / ECB 0% / BOJ -0.1%/ BOE 0%
ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโดยรวมปรับลดลง

เศรษฐกิจไทยขยายตัวไดตอเนื่อง การสงออกสินคาและบริการขยายตัวสอดคลองกับ
อุปสงคตางประเทศ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีตามอุปสงคท้ังในและตางประเทศ การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวดี แตกําลังซื้อยังไมเขมแข็ง การใชจายภาครัฐดีจากหมวดรายจายประจํา แตรายจาย
ลงทุนหดตัว การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน อัตราเงินเฟอท่ัวไปเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
ขณะท่ีภาวะตลาดแรงงานทรงตัว

เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2560 ทรงตัว ดานการผลิต ภาคเกษตร ผลผลิต
ชะลอลง สวนราคาทุกชนิดหดตัวมากข้ึน ทําใหรายไดเกษตรกรชะลอลง ดานหนี้สินในภาคเกษตรยังฉุดรั้ง
กําลังซื้อ ภาคอุตสาหกรรม เรงตัวโดยเฉพาะหมวดเครื่องดื่มกอนปรับภาษี สินคาเกษตรแปรรูปและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส ดีตอเนื่องตามแนวโนมเดิม ภาคการทองเท่ียว เรงตัวจากนักทองเท่ียวจีนเขามาในชวงปดเทอม
มากกวาปกอน และกลุม MICE ท้ังภาครัฐและเอกชนดีตอเนื่อง ดานการใชจาย การลงทุนภาคเอกชน
ภาคอสังหาริมทรัพยยังซบเซา สวนภาคการผลิตมีการนําเขาเครื่องจักรในธุรกิจผลิตเพ่ือสงออกเพ่ิมข้ึน
การใชจายภาครัฐ งบลงทุนหดตัว จากหมวดเงินโอนใหทองถ่ิน ขณะท่ีหมวดระบบถนนและอาคารเรงไปมากแลว
งบกลุมจังหวัดเบิกจายไดนอย การใชจายภาครัฐ งบลงทุนหดตัว จากหมวดเงินโอนใหทองถ่ิน ขณะท่ีหมวด
ระบบถนนและอาคารเรงไปมากแลว งบกลุมจังหวัดเบิกจายไดนอย

เศรษฐกิจเชียงใหมขับเคลื่อนดวยการทองเท่ียว ภาคการทองเท่ียวเปนแรงขับเคลื่อน
สําคัญ จากนักทองเท่ียวจีน การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว สินคาคงทนยังขยายตัวได แตสินคาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันฟนตัวชา งบลงทุนภาครัฐหดตัวนอยลง สวนการลงทุนภาคเอกชน พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง
กลับมาขยายตัว

การปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต 1) ลดเพดานอัตราดอกเบี้ย
บัตรเครดิตใชกับลูกคาเกาและลูกคาใหม เนื่องจากตนทุนของผูประกอบการลดลงและเพ่ือใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน จากเดิมรอยละ 20 ปรับเปนรอยละ 18 บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2560
เปนตนไป กับลูกคารายใหมเทานั้น 2) มาตรการวงเงินบัตรเครดิต เดิมเงินเดือนข้ัน 15,000 บาท วงเงิน
สูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได  ปรับใหมเปน เงินเดือนข้ันต่ํา 15,000 บาท  วงเงินสูงสุดสะทอนตามรายได
ของลูกคา รายไดไมเกิน 30,000 บาท วงเงินอนุมัติ ไมเกิน 1.5 เทาของรายได  เงินเดือนไมเกิน 50,000
บาท วงเงินอนุมัติไมเกิน 3 เทาของรายได  รายไดไมเกิน 50,000 บาท วงเงินอนุมัติไมเกิน 5 เทาของ
รายได  ใชเฉพาะผูสมัครบัตรใหมไมกระทบผูถือบัตรเดิม สามารถขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราวเพ่ือใชยามฉุกเฉินได

การปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ เดิมเงินเดือน
ข้ันต่ําไมกําหนด วงเงินสูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได  ปรับใหมเปนเงินเดือนข้ันต่ํา ไมกําหนด วงเงินสูงสุด

สะทอนตามรายได...
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สะทอนตามรายไดของลูกคา ไดรายไมเกิน 30,000 บาท วงเงินอนุมัติไมเกิน 1.5 เทาของรายไดตอ
ผูใหบริการไมเกิน 3 ราย สูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได  มีผลบังคับใชกับสินเชื่อสวนบุคคลท่ีไมมีหลักประกัน
เทานั้น เชน บัตรกดเงินสด  มาตรการนี้ไมรวมถึง สินเชื่อสวนบุคคลอ่ืนท่ีมีหลักประกัน เชน สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู
อาศัย รถยนต รถจักรยานยนต และสินเชื่อสวนบุคคลท่ีไมมีหลักประกันประเภทอ่ืน ไดแก สินเชื่อเพ่ือ
การศึกษา สินเชื่อเพ่ือการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ สินเชื่อเพ่ือสวัสดิการพนักงาน

ประธานในท่ีประชุม เตรียมเขาสูฤดูการทองเท่ียวจะเต็มไปดวยนักทองเท่ียว กิจกรรม
ตางๆ ตองประสานงานเพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียว สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดจะตอง
สงเสริมการทองเท่ียว  การดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงผจญภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาแจงวา ไดมีการประชุมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอารยธรรม
ลานนาแลว 3 ครั้ง ซึ่งยังไมครบ 4 ครั้ง ดังนั้น ตองใหเปนไปตามตัวชี้วัดของกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา ขอมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบฯ ) ดูแลเรื่องดังกลาวดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจายและหนังสือเวียนประจําเดือนกันยายน
2560

คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) นําเสนอตอท่ีประชุม ดังนี้
1) ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2560

จํานวน 1,172.46 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 164.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.28
ผลการจัดเก็บรายได ณ เดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 920.12
ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 16.54 สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ
171.77 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 98.10 สวนราชการอ่ืน มีรายไดจัดเก็บ
78.61 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ -39.33 ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายได
จัดเก็บ 0.89 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ -33.08 ดานศุลกากรทาอากาศ
ยานเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1.07 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ -6.96

2) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตร ีมีมต ิเห ็นชอบมาตรการเ พิ ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2559 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอย
กวารอยละ 87 และกําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสท่ี 1

รอยละ
ไตรมาสท่ี 2 สะสม

รอยละ
ไตรมาสท่ี 3 สะสม

รอยละ
ไตรมาสท่ี 4 สะสม

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

ผลการเบิกจาย...
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ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 15 กันยายน 2560
หนวย : ลานบาท

สําหรับผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนรายหนวยงาน
ณ วันท่ี 15 กันยายน 2560 เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากมากไปนอย สามารถดูไดจากเอกสารท่ี
แจกในหองประชุม และเอกสารประกอบการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี
9/2560

3) หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนกันยายน 2560 จํานวน
8 เรื่อง ดังนี้

3.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 144 ลงวันท่ี 25
สิงหาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑการขยายระยะเวลาเบิกจายเงิน กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑการ
ขยายระยะเวลาเบิกจายเงิน ดังนี้

1. อนุมัติใหขยายระยะเวลาเบิกเงินงบประมาณป พ.ศ.2555-2559
ไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2561 ตามรายการดังตอไปนี้

1.1 กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ
1.2 กรณีไมมีหนี้ผูกพัน ประกอบดวย

1.2.1 รายการคาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับทุนตางๆ ท่ีมี
สัญญาในการรับทุนแลว เชน ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย เปนตน

1.2.2 เงินงบประมาณป พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

1.2.3 เงินงบประมาณป พ.ศ. 2559
(1) งบกลาง รายการคาใชจายเสริมสรางความเขมแข็ง

และกาวหนาของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ยกเวน โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กท่ัว
ประเทศ

(2) งบกลาง รายการคาใชจายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

(3) งบกลาง รายการคาใชจายชดใชเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(4) งบกลาง...

งบรายจาย งบประมาณ
ท่ีไดรับ

เบิกจาย เบิกจาย
รอยละ

เปาหมาย
รอยละ

ต่ํากวา
เปาหมาย
รอยละ

คงเหลือ ลําดับ
ประเทศ

ภาพรวม 32,296.26 28,817.10 89.23 96.00 -6.77 3,479.16 29

งบประจํา 23,179.39 21,042.82 90.78 98.00 -7.22 2,136.57
งบลงทุน 9,116.87 7,774.28 85.27 87.00 -1.73 1,342.59 17
เงินกันไว
เบิกเหลื่อม
ป

3,392.50 2,931.75 86.42 460.75
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(4) งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ยกเวน โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ

(5) รายการสมทบโครงการเงินกูตางประเทศ
(6) รายการเงินงบประมาณท่ีเหลือจายเพ่ือนํามาจัดสรร

เปนสิ่งจูงใจ
2. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน และเปนรายการท่ีมี

ความสําคัญจําเปนอยางยิ่งยวด ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐขอทําความตกลงพรอม
ท้ังชี้แจงเหตุผลและความจําเปนกับกระทรวงการคลังเพ่ืออุทธรณการขยายระยะเวลาเบิกจายเงินภายในวันท่ี
29 กันยายน 2560

3. การขยายเวลาเบิกจายเงินสําหรับรายการท่ีอยูในหลักเกณฑขอ
1.2.1 และขอ 1.2.3 (5) – (6) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ แจงขอมูลรายละเอียด
การขยายระยะเวลาเบิกจายเงินตามสิ่งท่ีสงมาดวย จํานวน 3 ชุด ใหกรมบัญชีกลางทราบภายในวันท่ี 31
ตุลาคม 2560

4. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐตรวจสอบผล
การพิจารณาการขยายระยะเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ไดโดยใชคําสั่งงานตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

ศึกษาเพ่ิมเติมได ท่ี เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการ

3.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0414.3/ว 327 ลงวันท่ี 29
สิงหาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมบัญชีกลางกําหนดใหหนวยงานเตรียมการและดําเนินการขอใชเงินงบประมาณปตางๆ รวมถึงการบันทึก
รายการในระบบ GFMIS ไดอยางถูกตองและครบถวน จึงขอใหดําเนินการ ดังนี้

1. รายการขอเบิกในระบบ GFMIS ใหสวนราชการตรวจสอบรายการขอ
เบิกในระบบ GFMIS ดวยคําสั่งงาน Y_DEV_80000034 : รายงานติดตามสถานะขอเบิก ผาน GFMIS
Terminal หรือรายงานติดตามสถานะขอเบิก ผาน GFMIS Web Online เพ่ือตรวจสอบสถานะของเอกสาร
ขอเบิก การอนุมัติเอกสารขอเบิก การประมวลผลสั่งจาย และดําเนินการในข้ันตอนถัดไป

2. เบิกเกินสงคืน กรณีท่ีหนวยงานมีเงินเบิกเกินสงคืน และประสงคจะ
นําเงินงบประมาณดังกลาวไปใชใหทันภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 ขอใหนําสงเงินและบันทึกรายการ
เงินเบิกเกินสงคืนในระบบ GFMIS ภายในวันท่ี 26 กันยายน 2560 พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลใบรับเงิน
(Deposit Receipt) ท่ีไดรับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วาขอมูลถูกตองตรงกับประเภทเงินท่ีระบุ
ในใบนําฝาก (Pay In Slip) และตองมีรายการกระทบยอดขอมูลธนาคาร (CJ) กับขอมูลของหนวยงาน (R6)
ในระบบดวย

3. การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน ตามท่ีกรมบัญชีกลางไดกําหนด
ระยะเวลาปดงวดบัญชีสิ้นปงบประมาณ คือ งวดบัญชีเดือนกันยายน 2560 ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน
ของทุกป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 77 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2560 ดังนั้น จึงขอให
สวนราชการ ระดับหนวยเบิกจายเรงตรวจสอบขอมูลทางบัญชีและรายงานในระบบ GFMIS กรณีท่ีพบวา
ยังบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาดทางบัญชีใหดําเนินการบันทึกและปรับปรุง
บัญชีใหครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน พรอมท้ังปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง ณ วันสิ้นปงบประมาณ ใหแลว

เสร็จภายใน...
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เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ เพ่ือใหสวนราชการระดับกรมจัดทํารายงานการเงินประจําป
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและ
สําเนารายงานการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางทราบโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ท่ี กค 0423.3/ว 267 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2558

ศึกษาเพ่ิมเติมได ท่ี เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจายเงินแผนดิน

3.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว339 ลงวันท่ี 5
กันยายน 2560 เรื่อง การกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันใน
ระบบ GFMIS การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 สวนราชการตองบันทึกขอมูลสัญญาในระบบ e-GP ตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดใหแลวเสร็จ จึงจะบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS ได การกําหนดใหดําเนินการ
ดังกลาวอาจสงผลใหสวนราชการบางแหงท่ีลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไมสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS ไดทันภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน
2560 ตามหลักเกณฑของระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
พ.ศ. 2551

กรณีท่ีสวนราชการไดกอหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญารายการซื้อทรัพยสิน
หรอจางทําของท่ีมีวงเงินตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แตไมสามารถ
บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS ไดเสร็จสิ้นภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2560
ทําใหการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันไมครบตามข้ันตอนของระเบียบการเบิกจายเงินฯ ดังนั้น
เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 เปนไปอยางตอเนื่อง และไมสงผลกระทบตอคูสัญญาซึ่งเปน
บุคคลภายนอก กรมบัญชีกลาง จึงกําหนดวิธีการใหสวนราชการขอกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560 ไวเบิก
เหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน โดยใชเอกสารสํารองเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CF) ในการขอกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปกรณีดังกลาว และใหสวนราชการแจงรายละเอียดการกันเงินฯ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย จํานวน 3
ฉบับ ใหกรมบัญชีกลางทราบภายในวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 โดยกรมบัญชีกลางจะแจงผลการพิจารณาการ
กันเงินไวเบิกเหลื่อมปดังกลาวผานระบบ GFMIS และไมมีหนังสือแจงเรื่องขางตน  ท้ังนี้ สวนราชการตอง
ดําเนินการตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 307 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพรอม
การปฏิบัติงานในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเม่ือสวนราชการไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
แลว ใหบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) รายการดังกลาวใหแลวเสร็จไมเกินวันท่ี 31 ตุลาคม 2560

ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการ

3.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว146 ลงวันท่ี 5
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน กระทรวงการคลังได
กําหนดหลักเกณฑการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน ดังนี้

1. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐกันเงิน
งบประมาณป พ.ศ. 2560 ไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จนถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม
2561 เฉพาะรายการดังตอไปนี้

1.1 งบกลาง ...
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1.1 งบกลาง รายการคาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนิน และ
ตอนรับประมุขตางประเทศ

1.2 งบกลาง รายการคาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.3 งบกลาง รายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง
1.4 งบกลาง รายการคาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
1.5 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
1.6 งบกลาง รายการคาใชจายสงเสริมและสรางความเขมแข็ง

เศรษฐกิจภายในประเทศ
1.7 รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ
1.8 รายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจายท่ีสํานักงบประมาณไม

นํามาจัดทําพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2560 ประกอบดวย
(1) รายการท่ีมีวงเงินแตละรายการเกินกวา 1,000 ลานบาท
(2) รายการท่ีเปนงานดําเนินการเอง

1.9 รายการในทุกงบรายจายตามมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันท่ี 22
สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน และเปนรายการท่ีมีความสําคัญ
จําเปนอยางยิ่งยวด ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ขอทําความตกลงกับกระทรวง
การคลังเพ่ืออุทธรณการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพันภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560

3. การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน สําหรับรายการท่ีอยูใน
หลักเกณฑขอ 1.7 ขอ 1.8 และขอ 1.9 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ แจงขอมูล
รายละเอียดการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน (ตามแนบฟอรมท่ีแนบมาพรอมหนังสือนี้) จํานวน
3 ชุด ใหกรมบัญชีกลางทราบภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560

4. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ สามารถตรวจสอบผล
การพิจารณาเรื่องดังกลาวในระบบ GFMIS โดยใชคําสั่งงานตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการ

3.5 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซอมความเขาใจเก่ียวกับ
การใชบัญชีผูประกอบการงานกอสรางของหนวยงานของรัฐท่ีไดจัดทําไวแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใชบังคับ ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 129 วรรคสอง บัญญัติใหในระหวางท่ีการข้ึนทะเบียน
ผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนผูยื่นขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ
ใหหนวยงานของรับไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติ ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี เวนแต
ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผูประกอบการงานกอสรางท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนไวแลวกอน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหนวยงานของรัฐนั้นใชบัญชีผูประกอบการงานกอสรางท่ีมีคุณสมบัติ

เบื้องตน...
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เบื้องตนท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําไวแลวตอไป โดยใหถือเปนการข้ึนทะเบียนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ
เปนผูยื่นขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐ ตามาตร 51 วรรคหนึ่ง จนกวาจะมีการประกาศ
รายชื่อผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนผูยื่นขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐตามมาตรา 53
วรรคหนึ่ง

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณา
แลวเห็นวา เพ่ือใหเปนไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และใหหนวยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติในระหวางการข้ึนทะเบียน
ผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนผูยื่นขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐไมแลวเสร็จ จึงเห็นควรซอม
ความเขาใจเก่ียวกับการใชบัญชีผูประกอบการงานกอสรางของหนวยงานของรัฐวา กรณีหนวยงานของรัฐใดมี
การจัดทําบัญชีผูประกอบการงานกอสรางท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนไวแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
หนวยงานของรัฐนั้นใชบัญชีผูประกอบการงานกอสรางท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําไว
แลวตอไป รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับการข้ึนทะเบียน การตอทะเบียน และการเลื่อนชั้นผูประกอบการ
งานกอสรางในสาขางานกอสรางท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําไวเดิม ไปจนกวากรมบัญชีกลางจะมีการประกาศ
รายชื่อผูข้ึนทะเบียนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนผูยื่นขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐตาม
มาตร 53 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หนาหลัก.html
เว็บไซตของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม หัวขอจัดซื้อจัดจาง 4.0 หัวขอยอย มุมเอกสารสําคัญ

3.6 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว346 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเวนใหการ
เชาหรือการจางท่ีตองกระทําตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน มีผลยอนหลัง
ดวยปรากฏวา มีหนวยงานของรัฐไดทําสัญญาเชาหรือจางเปนรายป โดยสภาพของงานมีความจําเปนจะตอง
เชาหรือจางตอเนื่องไปอีกในปงบประมาณใหมหลังจากสัญญาสิ้นสุดกับผูใหเชาหรือผูรับจางรายเดิมหรือ
รายใหม แลวแตกรณี ซึ่งหนวยงานของรัฐไดดําเนินการจัดหาไวแลว แตไมสามารถลงนามในสัญญาไดทัน
ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยังไมมีผลใชบังคับ หรือมี
ผลใชบังคับแลว แตสํานักงบประมาณยังอนุมัติเงินประจํางวดใหไมทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันอ่ืน
อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณของหนวยงานของรัฐนั้น หรือวันท่ีมีการเชาหรือการจางจริง แลวแตกรณี

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 29 (4) จึงอนุมัติยกเวนการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. ใหการทําสัญญาเชาหรือสัญญาจาง ท่ีหนวยงานของรัฐตาง ๆ มีความ
จําเปนตองเชาหรือจางตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผูใหเชาหรือ
ผูรับจางรายเดิมหรือรายใหม แลวแตกรณี ซึ่งหนวยงานของรัฐไดดําเนินการจัดหาไวแลว แตไมสามารถลง
นามในสัญญาไดทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันแรกของปงบประมาณของหนวยงานของรัฐ มีผลยอนหลัง
ไปตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันอ่ืน อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ หรือวันท่ีมีการเชาหรือการจางจริง
แลวแตกรณี

2. ในการดําเนินการจัดหาของหนวยงานของรัฐท่ีอยูในหลักเกณฑไดรับการ
อนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามนัยขอ 1 จะตองปรากฏวา หนวยงานของรัฐรูตัวผูใหเชาหรือผูรับจาง ท่ีจะลงนาม

เปนคูสัญญา...
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เปนคูสัญญาและผูมีอํานาจอนุมัติใหเชาหรือจางจากรายท่ีจัดหาไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ เพียงแตอยูใน
ข้ันตอนท่ีไมอาจลงนามในสัญญาไดทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันอ่ืนอันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ
เทานั้น

ศึกษาเ พ่ิมเติมได ท่ี http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หนาหลัก .html
เว็บไซตของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม หัวขอจัดซื้อจัดจาง 4.0 หัวขอยอย มุมเอกสารสําคัญ

3.7 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว347 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเชาหรือการจาง
เหมาบริการท่ีมีความจําเปนตอเนื่อง ดวยปรากฏวา มีหนวยงานของรัฐไดทําสัญญาเชาหรือการจางเหมา
บริการท่ีมีชวงเวลาสิ้นสุดของสัญญาเปนระยะเวลาหนึ่ง ๆ หรือเปนรายป และเม่ือครบกําหนดเวลาการเชา
หรือการใหบริการตามสัญญาแลว บางกรณีมีความจําเปนตองเชาพัสดุจากผูใหเชารายเดิม หรือจาง
ผูใหบริการรายเดิมตอเนื่องไปอีก จึงไมสามารถดําเนินการจัดเชาหรือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
หรือวิธีคัดเลือกได คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแลว
วินิจฉัยวา เพ่ือใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ของหนวยงานของรัฐ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความคลองตัวยิ่งข้ึน กรณีท่ีมีเหตุผลความ
จําเปนท่ีจะตองเชาพัสดุจากผูใหเชารายเดิมหรือจางผูใหบริการรายเดิมตอเนื่องเพ่ือประโยชนแกทางราชการ
อยูในหลักเกณฑท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐสามารถพิจารณาจัดเชาหรือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 78 (ค)

ศึกษาเ พ่ิมเติมได ท่ี http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หนาหลัก .html
เว็บไซตของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม หัวขอจัดซื้อจัดจาง 4.0 หัวขอยอย มุมเอกสารสําคัญ

3.8 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว356 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี
22 สิงหาคม 2560 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 (หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 420 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560) ไดมีมติในคราวท่ีสํานัก
งบประมาณ (สงป.) เสนอ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วา เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลใชบังคับในวันท่ี
23 สิงหาคม 2560 ซึ่งสงผลใหวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงเห็นควรให
กรมบัญชีกลางรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในกรณีตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเกิดความชัดเจน
และเรงประชาสัมพันธทําความเขาใจกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนโดยดวน เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ไดอยางถูกตองตอไป ความละเอียดแจงแลว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พิจารณาแลวเห็นควรวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1.กรณีปกต.ิ..
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1. กรณีปกติการจัดซื้อจัดจางพัสดุตองใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอนตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง เวนแตเปนกรณีตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) ใหใชวิธี
คัดเลือก หรือตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง

2. กรณีมีความจําเปนเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ เดิมตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหดําเนินการซื้อหรือ
จางโดยวิธีพิเศษ ใหคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ เชิญผูมีอาชีพขายพัสดุหรือรับจางทํางานนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา และหากเห็นสมควรก็ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําไดนั้น ตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม
2560 เปนตนไป หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยวิธีตัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) แลวแตกรณี ดังนี้

2.1 หากหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรค
หนึ่ง (1) (ค) กรณีมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได
กระบวนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 74 กําหนดใหดําเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก จัดทํา
หนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไมนอยกวา 3 ราย
ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา 3 ราย
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

2.2 หากหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ง (2) (ง) กรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กระบวนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 78 (1) (ข) กําหนดให
ดําเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจางนั้นโดยตรงรายใดรายหนึ่งมายื่นเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาใน
ทองถ่ินหรือราคาท่ีประมาณได หรอืราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได

3. กรณีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,00 บาท เดิมตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหดําเนินการซื้อหรือ
จางเจาหนาท่ีพัสดุจัดซื้อหรอืจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนรากชารนั้น ตั้งแตวันท่ี
23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามาตรา 56 (2)
(ข) ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขอ 79 กําหนดใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง
แลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีซื้อหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ

4. กรณีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกกรณีมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุ
นั้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายไดตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณี
จัดซื้อจัดจางพัสดุท่ัวไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท ตามมาตรา 56 (2)
(ข) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ

หรือเกิด...
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หรือเกิดโรคติดตออันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอตามมาตรา 56 (2) (ง) ไดรับยกเวนใหไมตอง
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ประกอบกับในข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง กรณีการจัดซื้อจัด
จางท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56
(2) (ข) และตามมาตรา 56 (2) (ง) ก็ไดรับการยกเวนใหหนวยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือ
ขอตกลงได โดยไมตองรอใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณ ตามมาตรา 66 วรรคสอง

5. การบันทึกขอมูลในระบบการจัดซื้อจดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
หนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) และ (ง) เจาหนาท่ี
สามารถดําเนินการบันทึกขอมูลโครงการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP จนถึงข้ันตอนบันทึกรายละเอียดของ
รายงานขอซื้อหรือจางท่ีไดรับอนุมัติ (ข้ันตอนบันทึกเลขท่ีในรายงานขอซื้อหรือขอจางในระบบ e-GP) เพ่ือ
ประกาศเปดเผยขอมูลประกาศราคากลางและการคํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช. สําหรับการบันทึก
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางในข้ันตอนอ่ืน ๆ ของวิธีดังกลาว หนวยงานของรัฐท่ีเบิกจายในระบบ GFMIS ตอง
บันทึกขอมูลกอนการจัดทํา PO เพ่ือเบิกจายเงินใหผูประกอบการตอไป

ศึกษาเ พ่ิมเติมได ท่ี http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หนาหลัก .html
เว็บไซตของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม หัวขอจัดซื้อจัดจาง 4.0 หัวขอยอย มุมเอกสารสําคัญ

ประธานในท่ีประชุม สถาบันการศึกษามีผลการเบิกจายคอนขางต่ํา อาจตองแจง
ศึกษาธิการจังหวัดเขามาชวยประสานงานให  มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณฯ)
แยกเปนกลุมๆ  ในรูปแบบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได เพ่ือใหเคลื่อนไปในภาพรวม  และใหดูวา
เจาหนาท่ีมีการเขาใจในพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางเพียงใด กระบวนการในการบริหารสัญญาเปนอยางไร
เนื่องจากคุณครูมีหนาท่ีสอนหนังสือควบคูไปดวย อาจทําใหกระบวนการเบกิจายลาชา
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) สรุปการบริหารโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรร 35 โครงการ
งบประมาณ 396,112,400 บาท แบ ง เปนงบลงทุน 290,150,700 บาท  งบดํ า เนินงาน
105,961,700 บาท การจัดสรรงบประมาณ 1) โครงการตามแผนและโครงการทดแทนโครงการท่ียกเลิก
จํานวน 42 โครงการ งบประมาณ 337,410,556.61 บาท คิดเปนรอยละ 85.15 แยกเปนงบดําเนินงาน
97,561}883.64 บาท งบลงทุน 239,848,672.97 บาท 2) โครงการเงินเหลือจาย จํานวน 26
โครงการ  งบประมาณ 54,442,612 บาท  คิดเปนรอยละ 13.74 แยกเปนงบดําเนินงาน 44,790,182
บาท งบลงทุน 9,652,430 บาท 3) โอนคืนงบประมาณรายจาย พ.ศ. รอยละ 0.74 จํานวน 2 รายการ
เปนเงิน 2,930,000 บาท ของอําเภอดอยหลอ 1,000,000 บาท  และอําเภอแมออน 1,930,000 บาท
4) เงินเหลือจาย 1,329,231.39 บาท คิดเปนรอยละ 0.34

ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 21 กันยายน 2560 เปนอันดับท่ี 11 ของประเทศ
เปนเงิน 351,933,117.72 บาท คิดเปนรอยละ 89.51 ผลการเบิกจายงบดําเนินงานงบประมาณ
142,352,065.64 บาท เบิกจายแลว 115,633,444.75 บาท คิดเปนรอยละ 81.23 ต่ํากวาเปาหมาย

รอยละ...
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รอยละ 16.77 งบลงทุนงบประมาณ 249,501,102.97 บาท เบิกจายแลว 236,299,672.97บาท
สูงกวาเปาหมายรอยละ 7.71 คงคางเบิกจายท้ังหมด 41,249,282.28 บาท กอหนี้แลว จํานวน
14,005,467 บาท คางกอหนี้ จํานวน 25,914,583.89 บาท  เงินเหลือจาย จํานวน 1,329,231.39
บาท

รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบประมาณท้ังสิ้น 311,275,700 บาท
แยกเปน รายจายงบลงทุน 233,540,450 บาท รายจายประจํา(งบดําเนินงาน) 72,735,250 บาท
รายจายอ่ืนๆ 5,000,000 บาท  เบิกจายแลว 244,703,817.80 บาท  อยูลําดับท่ี 3

ประธานในท่ีประชุม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ สําหรับงบกลุมจังหวัดไม
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ใหแยกเปน 2 ฐานะ สวนท่ี 1 ฐานะจังหวัด คืองบของจังหวัดท่ีไดรับ สวนท่ี 2
ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัด  จะไดมอบแตละจังหวัดดําเนินการติดตามงบกลุมจังหวัดของตนเอง
งบป 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจัดสรรมาแลว  งบลงทุนตองจัดซื้อ จัดจางใหเสร็จภายใน
ไตรมาสท่ี 1 งบฝกอบรมจะตองจัดซื้อจัดจางในงวดท่ี 1 งบลงทุนสวนใหญจะเปนในสวนของราชการ
โดยเฉพาะสวนราชการระดับอําเภอ งบประมาณป 2562 จะมีเฉพาะงบจังหวัดและงบภาค คําขอ
งบประมาณ ป 2562 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นายกฤษณฯ ) จะประชุมในวันท่ี 28 กันยายน
2560 ใหความสําคัญ คือ หัวหนาสวนราชการ      อยามอบหมายฝายแผนยุทธศาสตรรับรูเพียงฝายเดียว
ขอใหฝายอ่ืนๆ ของหนวยงานไดรับรูดวยวาไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ขณะนี้โครงสราง กนจ.ยังไมรูวา
เปนอยางไร เพราะมีการเปลี่ยนแปลงฝายเลขานุการ จาก กปร. เปนสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งยังไมทราบ
กําหนดการ Kick off ทําใหยังไมเกิดการเปลี่ยนแปลง งบประมาณป 2562 หัวหนาสวนราชการและ
นายอําเภอท่ีของบประมาณมาทําไดจริงหรือไม มีหนวยงานอ่ืนทําไวกอนหรือไม  กอนท่ีจะของบประมาณมา
ใหตรวจสอบกอนวาซ้ําซอนหรือไม  จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร สําหรับการจัดซื้อจัดจางประเมิน
สัมฤทธิ์ผลดวยเชนกัน ดังนั้น โครงการท่ีถูกบรรจุในคําขอประมาณตองแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รับรูรวมกันดวย งานใดท่ีเคยดําเนินการไปแลวตองแจงเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับสํานักงบประมาณ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนสิงหาคม 2560
ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกุล ) การคาดหมาย

ลักษณะอากาศประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมจะเปนชวงเปลี่ยนจากฤดูฝนเขาสู
ฤดูหนาว  ชวงแรกจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยจะมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงเกิดข้ึน หลังจาก
นั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใตหรือมรสุมฤดูฝนท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย จะเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมบริเวณอาวไทยและภาคใต สําหรับรองมรสุมหรือรองฝนจะเลื่อนลงไปพาดผานภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ประกอบกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะเริ่มแผลงมาปกคลุมภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะๆ ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง กับจะมีอากาศ
หนาวเย็นและหมอกบางในตอนเชา สําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมมีฝนและฝนฟาคะนองเปนแหงๆ
รอยละ ๒๐-๓๐ ของพ้ืนท่ี ในชวงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม และหลังจากนั้นฝนจะลดลงโดยท่ัวไป คาดวา
ปริมาณน้ําฝนรวมจะใกลเคียงหรือสูงกวาคาปกติเล็กนอย ประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ มิลลิเมตร

ประธาน...
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ประธานในท่ีประชุม ปลายเดือนกันยายน 2560 ตองระวัง จะมีฝนข้ึนมาทาง
ภาคเหนือตอนบน  อําเภอและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมตองเตรียมความ
พรอม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.5 สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล)

สถานการณแหลงน้ําชลประทานรายอําเภอ ภาพรวมมีน้ํารอยละ 65 ในชวงพายุ ทกซูรีระหวาง 16-18
กันยายน 2560 เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีน้ําเพ่ิมข้ึน 9.5 ลานลูกบาศกเมตร เข่ือนแมงัดสมบูรณชล เพ่ิมข้ึน
7 ลานลูกบาศกเมตร  อางขนาดกลาง 12 แหง เพ่ิมข้ึน 1 ลานลูกบาศกเมตร  อางขนาดเล็ก 101 แหง
เพ่ิมข้ึน 5 ลานลูกบาศกเมตร เพ่ิมข้ึน 22.5 ลานลูกบาศกเมตร ในชวงพายุ ทกซูรี มีการบริหารจัดการจราจร
ทางน้ําพรองน้ําในคลองสงน้ําแมแตงเพ่ือรับน้ําหลากในพ้ืนท่ีเมือง พรองน้ําในลําน้ําแมปงเพ่ือรับน้ําหลากจาก
น้ําปงตอนบน  ติดตามเฝาระวังแนวโนมปริมาณระดับน้ํา มีการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน  โครงการ
ชลประทานเชียงใหมไดมีหนังสือขอความรวมมืออําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอางเก็บน้ําขนาด
เล็กท่ีถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 33 แหง ทําการตรวจสอบความม่ันคง แข็งแรงของอาคาร
ชลประทานอยูเสมอและพรอมใชงาน พิจารณาพรองน้ํากรณีอางเก็บน้ําท่ีมีปริมาณน้ํามากกวารอยละ 80
ของความจุ การวางแผนการบริหารจัดการน้ํากอนเขาสูฤดูแลงมีการเก็บกักน้ําใหไดมากกวารอยละ 60
เม่ือเริ่มตนฤดูแลง

ประธานในท่ีประชุม ในปนี้สถานการณน้ําดูจะเบาบางลง  ตองขอบคุณทุกพ้ืนท่ี
ท่ีชวยกันดูแล ปนี้มีฝนคอนขางมาก แตความเสียหายนอยลง การเตือนภัยทุกพ้ืนท่ีทําหนาท่ีเปนอยางดี
ขอฝากหนวยงานชลประทาน  อําเภอ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2 เรื่อง คือ 1) ดูสถานท่ีทําแกมลิง ตองพิจารณารวมกันระหวางหนวยงานของกรมปาไม อุทยานแหงชาติ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม สํานักชลประทาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2) การเก็บน้ําโครงการพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และในหลวงรัชกาลท่ี 10 อําเภอตองลงพ้ืนท่ี
ตรวจดูและรายงานสภาพปจจุบันวาเปนอยางไรใชงานไดหรือไม มีปญหาอะไรหรือไม และจะทําใหเกิด
ประโยชนแกปวงพสกนิกรของพระองคทานไดมากนอยเพียงใด ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงมาแลววา
จะติดตามเรื่องตามรอยพระยุคลบาท  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแมโจท่ีเขาไปฟนฟูน้ํา และพ้ืนท่ีรับน้ําท่ี
อําเภอดอยเตา
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.6 การปฏิบัติการฝนหลวงประจําเดือนกันยายน 2560
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง)

ผลการปฏิบัติฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 1 -15 กันยายน 2560 จํานวน 11 วัน มีฝนตก 11
วัน บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  ไดแก อําเภอดอยสะเก็ด  ฮอด ดอยเตา จอมทอง แมแตง เชียงดาว
แมแจม จังหวัดนาน  จังหวัดลําพูน  และพ้ืนท่ีลุมรับน้ําเข่ือนภูมิพล  เข่ือนแมกวงอุดมธารา เข่ือนสิริกิติ์

ประธานในท่ีประชุม ปนี้ฝนหลวงใหความสําคัญกับเข่ือนแมกวงอุดมธารา
ปกติเข่ือนนี้จะมีน้ําคอนขางนอย ท่ีใชน้ํามากคือกลุมนิคมอุตสาหกรรมลําพูน เม่ือ 2 ปท่ีผานมากลุม
ผูประกอบการชาวญี่ปุนของนิคมอุตสาหกรรม ทําหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรม หากไมสามารถหาน้ําใช

ไดอาจจะ...
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ไดอาจจะตองถอนการลงทุน ขอใหสํานักชลประทาน  การประปา  และศูนยปฏิบัติการฝนหลวง ชวยดูแลใน
เรื่องนี้ดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนกันยายน 2560
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ )

สถานการณไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม ป 2560 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 18 กันยายน 2560 ผูปวย
ท้ังหมด 1,730 ราย เปนคนไทย 1,544 ราย ตางชาติ 186 ราย ผูปวยเสียชีวิต 5 ราย อัตราปวยตาย
รอยละ 0.29 อําเภอท่ียังพบผูปวยตอเนื่องและมีพ้ืนท่ีท่ีควบคุมโรคไมได อําเภอเมืองเชียงใหม สันทราย
เชียงดาว สารภี  ฝาง พราว แมริม และเวียงแหง ประเด็นขอความรวมมือ สถานการณการระบาดใน
ภาพรวมแนวโนม ดีข้ึน 1) อําเภอท่ีพบผูปวยตอเนื่อง (8อ.)ใชมาตรการควบคุมโรคฯ 28วัน เขมขน
กํากับติดตามงาน ประชุม war room ระดับอําเภอ ตําบล ประชาคมในหมูบานท่ีพบผูปวย เพ่ือวิเคราะห
ปญหา กําหนดแนวทางแกไขฯ  ทุกภาคสวน องคกรปกครองทองถ่ินสนับสนุนทรัพยากร 2) ทุกอําเภอ
เนนการกําจัดขยะและทําลายแหลงเพาะพันธยุง ทุกสัปดาห ครู ผูนําศาสนา และหัวหนาหนวยงาน ดูแล
พ้ืนท่ีรับผิดอบไมใหมีลูกน้ํายุงและใชโลชั่นกันยุง ผูใหญบาน ประชาสัมพันธใหประชาชนดูแลบาน และชุมชน
อยางตอเนื่อง

โรคไขหวัดใหญจังหวัดเชียงใหม ป 2560 จํานวนผูปวยป 2560 ท้ังหมด
6,085 ราย อัตราปวย 379.67 จังหวัดเชียงใหมเปนอันดับ 5 ของประเทศ ประเด็นขอความรวมมือโรค
ไขหวัดใหญ 1) ควบคุมการระบาดโรคฯ ในโรงเรียนและในเรือนจํากําหนดนโยบายคัดกรองอาการนักเรียน/
ผูตองขังทุกวัน  แยกผูปวย พิจารณาปดหองเรียนกรณีพบผูปวยมากกวารอยละ 10 ประชาสัมพันธขอมูล
ผูปวย สื่อสารความเสี่ยง รณรงค ปด mask ลางมือบอยๆ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผูปวย หยุดกิจกรรมเม่ือปวย
เตรียมความรูบุคลากร  น้ํายาทําความสะอาด สบู mask ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตอเนื่อง
2) ผูปวยมีอาการไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก มีเสมหะ หายใจเหนื่อยหอบ มีประวัติสัมผัสสัตวปกปวยตายหรือ
อาศัยอยูในหมูบานท่ีมีสัตวปกปวยตายมากผิดปกติใหพบแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขพรอมแจงประวัติ
เสี่ยง 3) กลุมเสี่ยงสูงควรฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเม่ือปวยควรพบแพทยเพ่ือรักษาดวยยาตานไวรัส
กลุมเสี่ยง ไดแก หญิงตั้งครรภ 4 เดือนข้ึนไป เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ป ผูปวยโรคเรื้อรัง ปอดอุดก้ันเรื้อรัง
หอบหืด โรคหัวใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งท่ีลังกํารับเคมีบําบัด เบาหวาน อายุ 65 ปข้ึนไป มีน้ําหนัก
ตัวมากกวา 100 กิโลกรัม กลุมผูพิการท่ีชวยเหลือตัวเองไมได และกลุมผูปวยโรคธาลัสซีเมียและผูติดเชื้อ
HIV ท่ีมีอาการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.8 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกันยายน
2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การดําเนินการรับ
เรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนกันยายน 2560 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกชองทาง จํานวน
114 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 87 เรื่อง คิดเปนรอยละ 76 และอยูในระหวางการ
ดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 27 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 24 การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขหวงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ของศูนยดํารงธรรม...
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ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ในหวง 12 เดือน ท่ีผานมาพบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับ
เรื่องรองเรียนฯ เฉลี่ยเดือนละ 175 เรื่องตอเดือน โดยประเภทเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก
ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป, รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ และขอความชวยเหลือ ไมนับรวมประเภท
การขอขอมูล ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย

เดือนกันยายน 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 3,213 ราย
โดยมีผูมาใชบริการชําระคาน้ําประปา มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาไฟฟา และชําระภาษีรถยนต/
รถจักรยานยนต งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) ชวยกันดูแลราษฎร บําบัดทุกข
บํารุงสุข
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.9 รายงานสถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม (นางเยาวภา  พิบูลยผล) ขอมูล ณ วันท่ี 19 กันยายน

2560 จํานวนคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน (จังหวัดเชียงใหม) 1) คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหเขา
มาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวมาตรา 59 และมาตรา 61 (Non-Immigrant Visa เปนนายจาง
1,823 คน  คนตางดาว 5,107 คน 2) คนตางดาวท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) มาตรา 62 เปน
นายจาง 123 คน คนตางดาว 706 คน 3) คนตางดาวตาม มาตรา 63 (ชนกลุมนอย/บุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียน) เปนนายจาง 7,718 คน  คนตางดาว 21,963 คน 4) แรงงานตางดาวสัญชาติ
เมียนมา  ลาว  และกัมพูชา ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติตามมาตรา 59 เปนนายจาง 10,507 คน คนตางดาว
48,290 คน 5)แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา (กลุมนําเขาตาม MOU) เปนนายจาง
403 คน  คนตางดาว 1,292 คน 6) งานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา (มติ ครม. วันท่ี 23
ก.พ.59) เปนนายจาง 9,281 คน คนตางดาว 33,367 คน 7) แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว
และกัมพูชาท่ีผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง – ลูกจาง ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตาง
ดาวจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 เปนนายจาง 9,581 คน คนตางดาว
35,901 คน  รวมนายจางท้ังหมด 39,436 คน  คนตางดาว 146,626 คน

มีการเปดศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา จังหวัด
เชียงใหม ผลการดําเนินการ ณ วันท่ี 18 กันยายน 2560 รวมมีผูมาใชบริการท้ังสิ้น นายจาง 475 ราย
ลูกจาง 1,200 คน

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) เนนทําใหถูกตองตามกฎหมาย
เพราะเปนเรื่องของความม่ันคง สําหรับระบบการลงทะเบียนแรงงานตางดาวขอใหบริหารจัดการใหพรอม
สามารถรองรับผูมาลงทะเบียนได
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องทราบ

4.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ป ธงชาติไทย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ดวยสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี แจงวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2460 เรียกวา ธงไตรรงค

ในการนี.้..
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ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบกําหนดใหวันท่ี 28
กันยายนของทุกปเปนวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันท่ี 28 กันยายน 2560 เปนวันแรก
โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ รวมท้ัง กําหนดใหมีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกลาว เพ่ือเปนการ
สรางความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเปนการนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ท่ีทรง
พระราชทาน ธงไตรรงคเปนธงชาติไทย จังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือจากทานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๑๐๐ ป ธงชาติไทย  โดยการชักธงชาติและรองเพลงชาติพรอมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 28 กันยายน
2560 เวลา 08.00 น. ณ ท่ีตั้งสํานักงานของทาน  และขอเชิญชวนใหประดับธงชาติบริเวณอาคาร
สํานักงาน สําหรับสวนราชการท่ีตั้งอยูภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมใหมารวมกิจกรรมกับจังหวัด
พรอมเวลา 07.30 น. ณ บริเวณเสาธงดานหนาอาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ

ใหวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว วันท่ี 1 ตุลาคมของทุกป เปนวันรัฐพิธี โดยไมถือเปน
วันหยุดราชการ และใหจังหวัดจัดใหมีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือเทิดทูนและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่ีมีตอพสกนิกร
ชาวไทย สําหรับในปนี้ จังหวัดเชียงใหมกําหนดประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ในวันอาทิตยท่ี 1 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน จึงขอเรียนเชิญทานและ
บุคลากรในสังกัด ไปรวมประกอบพิธฯี ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน พรอมเวลา 08.15 น.
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 การประกอบพิธี วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประจําป 2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ดวยคณะรัฐมนตรี
ไดลงมติเห็นชอบใหวันท่ี 13 ตุลาคมของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลและ
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ในวันศุกรท่ี 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหมจึงขอเรียนเชิญทาน ขาราชการ และบุคลากรในสังกัด รวมประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลฯ
และนําพวงมาลาไปถวายราชสักการะ ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การประกอบพิธีวันปยมหาราช ประจําป 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ดวยในวันท่ี 23 ตุลาคม

ของทุกป เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว “สมเด็จพระปย-
มหาราช” ของปวงชนชาวไทย สําหรับปนี้ จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลและวางพวง
มาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค

ในวันจันทร...
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ในวันจันทรท่ี 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานหนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมจึงขอเรียนเชิญทานและบุคลากรในสังกัด ไปรวมประกอบพิธี
บําเพ็ญกุศลฯ และนําพวงมาลาถวายบังคม ในวันเวลาและสถานท่ีดังกลาวขางตน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 การประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ดวยจังหวัดเชียงใหม

กําหนดจัดพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง สําหรับเปนสถานท่ีประกอบพิธีถวาย
ดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธท่ี 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.49 น. ณ สถานท่ีกอสรางพระเมรุมาศจําลอง
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมขอเชิญทาน
และเจาหนาท่ีในสังกัด รวมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจําลอง ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว
ขางตน แตงกาย ชุดสีขาวนวล ประดับเครื่องหมายไวทุกข
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 รายงานความคืบหนาการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไมจันทนในวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) การกอสรางพระเมรุมาศ
จําลองจังหวัดเชียงใหม ไดเริ่มกอสรางพระเมรุมาศจําลอง ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 ความคืบหนาการ
กอสรางในภาพรวมท้ังหมด งานแลวเสร็จกวา 85-90 เปอรเซ็นต  ขณะนี้อยูในระหวางตกแตงองคประกอบ
ดานประติมากรรมตาง ๆ ซึ่งวัสดุชุดสุดทาย ไดแก เฟอรนิเจอร  โตะ พาน  ผามาน พรม ทางกรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีกําหนดสงใหจังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 การกอสรางโดยรวมมีความคืบหนา
มากกวาแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว และคาดวาจะแลวเสร็จภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 จังหวัด
เชียงใหมจึงจัดใหมีการบวงสรวง และอัญเชิญนพปฏลสุวรรณฉัตรข้ึนประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจําลอง
เพ่ือความเปนสิริมงคล  แกปวงพสกนิกรชาวเชียงใหมทุกหมูเหลาสืบไป ภายหลังท่ีพระเมรุมาศจําลองของ
จังหวัดเชียงใหมแลวเสร็จ   จังหวัดไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  มหาวิทยาลัยแมโจ  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดจัด
สวนโดยรอบบริเวณพระเมรุมาศดวย ตนดอกดาวเรือง และดอกไมสีเหลือง  ซึ่งคาดวาจะทําใหพ้ืนท่ีโดยรอบ
พระเมรุมาศจําลอง มีความสวยสด งดงาม และสมพระเกียรติ

จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดพิธีอัญเชิญดอกไมจันทนตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม
และอําเภอในจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยนําดอกไมจันทนตัวแทนจังหวัดและอําเภอ
มาประกอบพิธีอธิษฐานจิต และมอบหมายเจาหนาท่ีนําดอกไมจันทนตัวแทนจังหวัดจัดสงใหกระทรวงมหาดไทย
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2560 จังหวัดเชียงใหมได ณ อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย สําหรับ
ดอกไมจันทนของอําเภอภายหลังเสร็จพิธีฯ ไดใหอําเภอนําไปเก็บไว ณ สถานท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนชอสําหรับ
ประธานในพิธีถวายดอกไมจันทนของอําเภอ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560

4.7 สรุปผลการ...
4.8
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4.9 สรุปผลการดําเนินการโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน
จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกันยายน 2560

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอภิวัฒน ธีระวาสน)สรุปผลการดําเนินงาน
เดือนกันยายน 2560 ขอมูลการประดิษฐดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม ณ วันท่ี 21 กันยายน 2560
ระดับจังหวัด หนวยงานราชการ/องคกร/เอกชน จํานวน 519,466 ดอก ระดับอําเภอ 1,291,708 ดอก
รวมท้ังสิ้น 1,811,174 ดอก จังหวัดเชียงใหมมีการจัดพิธีอัญเชิญดอกไมจันทนตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ
เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2560 โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
ในพิธีอัญเชิญดอกไมจันทนตัวแทนของจังหวัด และอําเภอ มาประกอบพิธีอธิษฐานจิตเพ่ือนําดอกไมจันทน
ตัวแทนของจังหวัดสงมอบใหกระทรวงมหาดไทยรวบรวมมอบใหกรุงเทพมหานคร เพ่ือเชิญไปถวายท่ีหอเปลื้อง
พระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) หนวยงานท่ียังไมไดสงมอบใหเรง
ดําเนินการดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.10 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวน
ราชการ และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม
ใหประชาชน ประจําเดือนกันยายน 2560

ผูแทนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นางสาวอัญชลี อุทัย) เม่ือวันท่ี 5
กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ
ผูบริหารองคกรสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
ณ วัดปาตึง หมูท่ี 7 ตําบลออนใต  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ
๖5 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา 30,000 ตัว และมอบเงินชวยเหลือ
ผูยากไร 25 ราย สรุปผลการประชุมแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ีอําเภอสันกําแพง ดังนี้

1. ปญหาถนนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม หมายเลข ชม.3039
มีสภาพชํารุดเสียหายเปนหลุมบอ เนื่องจากรถบรรทุกดินใชสัญจร แนวทางแกไขปญหา มอบหมายศูนยดํารง
ธรรมจังหวัดเชียงใหมจัดประชุม แกไขปญหา โดยเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม แจงประสาน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเชียงใหมเขาดําเนินการซอมแซมถนน มอบสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองตรวจสอบวาสามารถประกอบธุรกิจบอดิน ณ บริเวณดังกลาวไดหรือไม ใหตํารวจบังคับใชกฎหมาย
จราจรโดยเครงครัด

2. ปญหาถนนสาย บานปง หมูท่ี 8 - บานปาแงะ หมูท่ี 4 ตําบลออนใต อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  อยูในสภาพชํารุดเสียหาย กอใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณซอมแซม เปนจํานวนเงิน 2,400,000 บาท แนวทางแกไขปญหา บรรจุโครงการไวใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2562 และ พิจารณาใชงบประมาณอ่ืนๆในป 2561

3. ปญหาตลิ่งริมน้ําแมออน บริเวณสะพานประชาสุขสันต ถูกน้ําทวมกัดเซาะ
พังทลาย เกิดปญหาน้ําทวมชุมชนในชวงฤดูฝน แนวทางแกไขปญหา ใหองคการบริหารสวนตําบลแชชาง
ประสานสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม เรื่องการขออนุญาตกอสรางพนังกันดิน ค.ส.ล. ซึ่งเคยยื่น
เอกสารไวแลว แตไมมีความคืบหนา

4. ปญหาลําน้ํา...
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4. ปญหาลําน้ําแมผาแหน ตื้นเขิน ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงไดอยาง
เพียงพอแนวทางแกไขปญหา สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม เสนอแนะใหจัดทําโครงการขุดลอกลํา
น้ําในลักษณะโครงการ “ คาตางตอบแทน ” โดยมีข้ันตอน คือ การประชุมประชาคม จัดทํารายละเอียด
โครงการ เสนอขออนุมัติโครงการตอกรมเจาทา การพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมอําเภอสันกําแพง โดยการ
ปรับปรุงระบบสายไฟ เปนสายไฟใตดิน แนวทางแกไขปญหา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ จัดทําโครงการสงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือประสานของบประมาณดําเนินโครงการ ซึ่งตอง
ชี้แจงใหประชาชนเขาใจวาจะมีคาใชจายคาไฟฟาเพ่ิมสูงข้ึนกวาปกติ
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.11 รายงานโครงการธงฟาประชารัฐ
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต) โครงการรานธงฟาประชา

รัฐ วัตถุประสงค  เพ่ือจัดหาสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการครองชีพ สินคาเพ่ือการศึกษา สินคาวัตถุดิบ
เพ่ือเกษตรกรรรม จําหนายใหแกผูมีรายไดนอยท่ีไดรับการชวยเหลือในลักษณะ “ประชารัฐสวัสดิการ” ผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ เริ่มดําเนินการรับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2560 ประชากรท้ังหมดจังหวัดเชียงใหม
1,735,762 ราย จํานวนผูมีรายไดนอยท่ีไดรับสิทธิสวัสดิการ 362,258 ราย จํานวนรานคาประชารัฐท่ี
ตองเปดใหบริการ 604 รานคา จํานวนรานคาท่ีสมัครเขารวมโครงการ 283 รานคา หลักเกณฑการรับ
สมัคร 1) เปนรานคาท่ีจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค สินคาท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และสินคาท่ีเก่ียวของ
กับปจจัยทางการเกษตร 2) รานคาท่ีเขารวมโครงการตองมีinternet (อินเตอรเน็ต) เพ่ือติดตั้งเครื่อง EDC
เพ่ือใชกับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ดําเนินการโดยกระทรวงการคลัง 3) ประเภทสินคาท่ีจําหนาย จะเปนกลุม
สินคาอุปโภคบริโภค/กลุมสินคาภาคการเกษตร เชนปุย ยา/กลุมสินคาภาคการศึกษา เชน อุปกรณเครื่อง
เขียน ยกเวน สินคากลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล – บุหรี่ และสินคาท่ีไมมีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน ไม
สามารถเขารวมโครงการฯ ได สิทธิประโยชนท่ีรานจะไดรับ 1) มียอดจําหนายท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 120,000 –
150,000 บาท/เดือน 2) ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ นําบัตรมาใชไดเฉพาะรานคาท่ีเขารวมโครงการฯ
เทานั้น ทําใหรานท่ีเขารวมโครงการฯมีโอกาสจําหนายสินคาอ่ืนๆ ไดดวย 3) ไดรับสิทธิในการซื้อสินคาจาก
ผูผลิตในราคาพิเศษ และสามารถจําหนายไดในราคาต่ํากวาราคาปกติ 4) ไดรับปายประชาสัมพันธโครงการ
ธงฟาประชารัฐ (ปายไวนิล ปายลูกฟูก และสติ๊กเกอร) จากกระทรวงพาณิชย เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐ 2) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยใบทะเบียนนิติบุคคลเลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากร 3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 4) สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 5) แผนท่ีราน
พรอมพิกัดรานคา

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ใหหารือไปยังสวนกลางเก่ียวกับรานคาท่ีมีการติดตั้งเครื่องรับบัตร  พ้ืนท่ีหางไกลประชาชนไดรับผลกระทบ
อยากใหประชาชนไดรับบริการแบบท่ัวถึง
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.10 ประชาสัมพันธการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 กําหนดใหจังหวัดทุกจังหวัดมี คณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวดั ปลัดจังหวัด

อัยการจังหวัด...
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อัยการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดเปนกรรมการ การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือ
ทรัพยสิน รวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือบริการ ดวยใจสมัคร เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมา
ท้ังหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งดวย เชน การทอดผาปา การจัดจําหนายบัตรเขารวม
กิจกรรมการรับบริจาค อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ
ในพ้ืนท่ีจังหวัด ดังนี้ 1) หนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร 2) หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับ
การเรี่ยไรของบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืนแลว
การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรในเขตทองท่ีเกินหนึ่งจังหวัดตองขออนุญาตตอ “คณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ” สํานักนายกรัฐมนตรี กรณีท่ีไดรับการยกเวนไมตองขออนุมัติตอ
คณะกรรมการฯ เปนกรณีตามขอ 19 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ นโยบายเรงดวนของรัฐบาล
ดําเนินการเพ่ือชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทาสาธารณภัย การเรี่ยไรเพ่ือรวมทําบุญในโอกาส “ทอดผาพระกฐิน
พระราชทาน” เปนการเรี่ยไรเพ่ือใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกินจํานวน 500,000 บาท การยื่นคําขอ 1) สามารถ
ดาวนโหลดแบบคําขออนุ มัติ ใหจัดให มีการเรี่ยไร (แบบ กคร. 1) ได ท่ี http://www.chiangmai.go.th>
มุมราชการ> คลังเอกสาร > เอกสารท่ัวไป ชื่อ “แบบคําขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร กคร. 1 และคําขอ
อนุมัติใหเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร กคร.2)” 2) ยื่นคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานการจัดใหมีการ
เรี่ยไร ตอ กคร. จังหวัดเชียงใหม ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนทําการเรี่ยไร ยื่นคําขอไดท่ีกลุมงาน
อํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ขอใหหัวหนาสวนราชการให
ความสําคัญในเรื่องนี้ดวย กรณีมีขอสงสัยประการใดประสานมาท่ีกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กอนท่ีจะดําเนินการใดๆ
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.11 ประชาสัมพันธกิจกรรมจิบน้ําชายามบาย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหมไดกําหนดนโยบายใหมีกิจกรรมพบปะระหวาง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลตาง ๆ เดือนละหนึ่ งครั้ ง
ในเวลาชวงเชากอนทํางาน โดยใชชื่อกิจกรรมวา “สภากาแฟเชียงใหม” เพ่ือเปนการพบปะและแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นตาง ๆ รวมกัน อันจะเปนผลใหการประสานการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สําหรับในเดือนกันยายน 2560 ไดกําหนดจัดกิจกรรมในตอนบาย จึงใชชื่อกิจกรรมวา
“จิบน้ําชายามบาย” โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณ
สระน้ํา หนาเฮือนแมสาว สํานักงานชลประทานท่ี 1 จึงขอเชิญทานเขารวมกิจกรรม “จิบน้ําชายามบาย”
ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน การแตงกาย ชุดสุภาพไวทุกข
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 10/2560
วันจันทรท่ี 30 ตุลาคม2560เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการ...
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม

2560
ผูนําเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจายเงิน และหนังสือเวียน  เพ่ือ
ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. รายงานภาวะการคลัง
1.1 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน

12,843.47 ลานบาท สูงกวาปงบประมาณ 2559 จํานวน 39.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.31

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) รอยละ

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 10,332.21 80.45
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 1,739.33 13.54
สวนราชการอ่ืน 732.79 5.71
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 23.74 0.18
ดานศุลกากร 15.40 0.12

รวม 12,843.47 100.00
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ผลการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ 2560
- สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 10,332.21 ลานบาท ต่ํากวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ 2559

= 10,384.84 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -0.51
- สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1,739.33 ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ 2559

= 1,500.71 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 15.90
- สวนราชการอ่ืน มีรายไดจัดเก็บ 732.79 ลานบาท ต่ํากวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ 2559 = 873.62

ลานบาท) คิดเปนรอยละ -16.12
- ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 23.74 ลานบาท ต่ํากวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ 2559 =

32.21 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -26.30
- ดานศุลกากร ทาอากาศยานเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 15.40 ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว (ปงบประมาณ

2559 = 12.77 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 20.60
1.3 ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนกันยายน 2560 จํานวน

1,470.98 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 127.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.53

1.2 การจัดเก็บรายไดของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เดือนกันยายน 2560

สวนราชการ จํานวน (ลานบาท) รอยละ

สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1,079.22 73.37
สวนราชการอ่ืน 260.08 17.68
สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 129.93 8.83
ดานศุลกากร 1.18 0.08
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 0.57 0.04

รวม 1,470.98 100.00
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ผลการจัดเก็บรายได ณ เดือนกันยายน 2560

- สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1,079.22 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน
2559 = 1,189.89 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -9.30

- สวนราชการอ่ืน มีรายไดจัดเก็บ 260.08 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน 2559
= 50.59 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 414.09

- สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 129.93 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน
2559 = 100.29 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 29.55

- ดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 1.18 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว
(กันยายน 2559 = 0.73 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 61.64

- ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 0.57 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว (กันยายน
2559 = 1.50 ลานบาท) คิดเปนรอยละ -62.00

2. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.1 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวย : ลานบาท

2.2 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอย
กวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 88

งบรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี 1
รอยละ

ไตรมาสท่ี 2 สะสม
รอยละ

ไตรมาสท่ี 3 สะสม
รอยละ

ไตรมาสท่ี 4 สะสม
รอยละ

ภาพรวม 30.29 52.29 74.29 96
รายจายประจํา 33 55 77 98.36

รายจายลงทุน 21.11 43.11 65.11 88

งบรายจาย งบประมาณ
ที่ไดรับ

เบิกจาย เบิกจาย
รอยละ

เปาหมาย
ไตรมาสที่ 4

รอยละ

สูง/ต่ํากวา
เปาหมาย
รอยละ

คงเหลือ ลําดบั
ประเทศ

ภาพรวม 32,713.54 30,013.82 91.75 96 -4.25 2,699.72 37

งบประจาํ 23,445.63 21,832.48 93.12 98 -4.88 1,613.15
งบลงทุน 9,267.91 8,181.34 88.28 87 1.28 1,086.57 16

เงินกันไวเบิก
เหลื่อมป

3,395.27 2,964.32 87.31 430.95
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2.3 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 20 ตุลาคม
2560

หนวย : ลานบาท

3. หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  ประจําเดือน ตุลาคม 2560 จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
3.1 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว461 ลว. 14 กันยายน

2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจาย
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 88

งบรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสท่ี 1

รอยละ
ไตรมาสท่ี 2 สะสม

รอยละ
ไตรมาสท่ี 3 สะสม

รอยละ
ไตรมาสท่ี 4 สะสม

รอยละ
ภาพรวม 30.29 52.29 74.29 96
รายจายประจํา 33 55 77 98.36

รายจายลงทุน 21.11 43.11 65.11 88
แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผน   การ

ใชจายงบประมาณเปนรายเดือนและรายไตรมาส ใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณราย    ไตรมาส
สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560 โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังนี้

1.1 รายจายประจํา จะตองเรงรัดใหเริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจายงบประมาณ
ไดตั้งแตไตรมาสท่ี 1 สําหรับคาใชจายการฝกอบรม ประจํา และสัมมนา ใหคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ
และระยะเวลาท่ีเหมาะสมเปนสําคัญ รวมท้ังสอดคลองกับการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10

งบรายจาย งบประมาณ
ท่ีไดรับ

เบิกจาย เบิกจาย
รอยละ

เปาหมาย
ไตรมาสท่ี

4
รอยละ

สูง/ต่ํา
กวา

เปาหมาย
รอยละ

คงเหลือ ลําดับ
ประเทศ

ภาพรวม 15,093.74 5,761.43 38.17 30 7.88 9,332.31 4

งบประจํา 8,061.53 4,924.09 61.08 33 28.08 3,137.44
งบลงทุน 7,032.21 837.34 11.91 21 -9.20 6,194.87 7

เงินกันไวเบิก
เหลื่อมป

2,219.28 117.81 5.31 2,101.47
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พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตางๆ ท้ังนี้ ควร
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนงานใชจายงบประมาณ ใหสามารถเบิกจายงบประมาณไดในไตรมาสที่ 1 ให
มากท่ีสุดหรือไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

1.2 รายจายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
จะตองมีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานท่ี/พ้ืนท่ีรองรับครุภัณฑ รวมถึงการ
ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน กรณีคาท่ีดินและสิ่งกอสราง สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ตองดําเนินการใหมีความพรอมเก่ียวกับการกําหนดจํานวนพ้ืนท่ี สถานท่ีตั้ง
และราคาของท่ีดิน ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานท่ี/พ้ืนท่ีกอสราง
รวมถึงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน

2. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณในกรณีท่ีเปนงบประมาณรายจายบูรณาการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
รายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 รวมท้ังบริหาร กํากับติดตามใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส

3. เม่ือสํานักงบประมาณไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
แลว ขอใหเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณท่ีดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้น ๆ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไวโดยเร็ว อยางชาไมเกินวันท่ี 6 ตุลาคม 2560
เพ่ือใหหนวยงานในพ้ืนท่ีตางจังหวัด มีงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยเร็ว

4. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการ
ใชจายงบประมาณตามเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน กระทรวง หนวยงาน และผลผลิต/โครงการ พรอมท้ังระบุ
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขโดยจัดสงรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ในระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนรายเดือน รายไตรมาสและเม่ือสิ้นปงบประมาณ

5. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน และผูวาราชการจังหวัด ติดตามและกํากับ
ดูแลหนวยงานในสังกัดใหปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโดยเครงครัด

6. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ท่ีมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปเรงรัดการกอหนี้
และเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปโดยเร็ว

3.2 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาเชาท่ีพัก ของหนวยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานของรัฐนั้น

แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการจัดอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาเชาท่ีพักของ
หนวยงานของรัฐในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม คาใชจายดังกลาวเปนการใชสิทธิเบิกจาย ตาม พระ
ราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 หรือระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
รวมถึง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มในกรณีท่ีมีการประชุม หรือกรณีหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดู
งานหรือเยี่ยมชมหนวยงานของรัฐ หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของ
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บุคลากรภายในหนวยงานของรัฐ การแถลงขาวของหนวยงานรัฐ เปนรายการเบิกจายคาใชสอยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบท่ี
เก่ียวของ  ดังนั้น การจัดหาอาหาร อาหารวางเครื่องดื่ม และคาเชาท่ีพักสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ผูเขารวมงาน
และผูเขารวมประชุมดังกลาวขางตน จึงไมถือวาเปนการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ www.gprocurement.go.th หัวขอ ขอมูล
จัดซื้อจัดจางลาสุด

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.2 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.2.1 แผนพัฒนาจังหวัด

ผลการเบิกจาย พรบ.โอนเงินคนื การยกเลิกโครงการ เงินเหลือจาย เงินกนไวเบิกเหล่ือมป

สรุปผลการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจาํป พ.ศ. 2560

1. ผลการเบิกจาย
- เบิกจาย 360,016,578.23 บาท
(รอยละ 91.56)
- ต่ํากวาเปาหมาย 17,457,298.56 บาท
(รอยละ 4.44)

งบประมาณที่ไดรบัจดัสรร  เปนเงิน 396,112,400.00 บาท

เปาหมายการเบิกจาย ตามมติ ครม.23 สิงหาคม 2560
- งบภาพรวม    รอยละ 96
- งบดําเนินงาน  รอยละ 98
- งบลงทุน        รอยละ 87

2. พรบ.โอนคืนเงินงบประมาณ
- โอนคนื 2 รายการ 2,930,000.00 บาท (รอยละ 0.74)
- อุทธรณไดรับอนุมัติ 1,600,000.00 บาท (แมออน)
- มีงบประมาณแหลงอื่น 1,000,000.00 บาท (ดอยหลอ)

3. การยกเลิกโครงการ (เสนอโครงการทดแทนแลว)
- ยกเลิก จํานวน 15,326,400.00 บาท (รอยละ 3.90)
(ปญหาพื้นทีด่ําเนนิการ/ส้ินสุดฤดูกาลผลิต /
การเปล่ียนช่ือโครงการ/การเล่ือนกิจกรรมของสวนกลาง /
ขอเสนอแนะหรือทักทวงของ สตง.)

4. เงินเหลือจาย
- มีเงินเหลือจาย 55,779,843.39 บาท (รอยละ 14.08)
- อนุมัติโครงการตามแผนฯ 21 โครงการ 52,985,332.50 บาท
- อนุมัติโครงการกระทบแผนฯ 1 โครงการ 294,300.00 บาท
- คงเหลือเงินเหลือจายเปนรายไดแผนดนิ 2,500,210.89 บาท (รอยละ 0.63)

5. เงินกันไวเบิกเหลื่อมป
- กันเงินรวมทั้งส้ิน 33,165,521.77 บาท (รอยละ 8.44)
- กันเงินกรณีมีหนี้ผูกพนั 11,663,127.00 บาท (รอยละ 2.97)
- กันเงินกรณไีมมีหนี้ผูกพนั 18,497,083.88 บาท (รอยละ 4.70)

123,888,500 บาท
(32.66%)

10,000,000 บาท
(2.64%)

245,367,800 บาท
(64.70%)

งบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 16 โครงการ เปนเงิน 379,256,300 บาท

105,426,400 บาท
(35.26%)

193,550,000 บาท
(64.74%)

งบแผนพัฒนาภาคเหนือ
จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 298,976,400 บาท

รายจายประจํา
รายจายอื่นๆ
รายจายลงทุน

ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดเชยีงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวมงบประมาณทัง้หมด 678,232,700 บาท

แยกเปน - อําเภอ จํานวน 106 กิจกรรม เปนเงิน 244,971,700 บาท (64.60%)
1) ถนนเพื่อการทองเที่ยวแบบเชื่อมโยง จํานวน 51 กิจกรรม เปนเงิน 115,573,700 บาท
2) ถนนเพื่อเชื่อมโยงการเกษตร การคา การลงทุน จํานวน 26 กิจกรรม เปนเงิน 68,790,000 บาท
3) สงเสริมและพัฒนาแหลงนํ้า จํานวน 29 กิจกรรม เปนเงิน 60,608,000 บาท

- ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปนเงิน 396,100 บาท (0.10%)

ปรับปรุงเสนทางเชื่อมแหลงทองเที่ยว
จํานวน 6 กิจกรรม เปนเงิน 193,550,000 บาท (64.74%)
- อ.เชียงดาว เปนเงิน 14,700,000 บาท - อ.แมริม เปนเงิน 20,580,000 บาท
- อ.แมแตง เปนเงิน 26,950,000 บาท - อ.ดอยหลอ เปนเงิน 43,120,000 บาท
- อ.จอมทอง เปนเงิน 44,100,000 บาท - อ.ฝาง เปนเงิน 44,100,000 บาท

51



เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณการ
รายจาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

- ภาพรวม 364,086,048.00 114,876,733.27 83,436,386.00 83,436,386.00 82,336,542.73
ประมาณรอยละ 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71
- รายจายประจํา 131,692,728.60 44,183,205.00 29,455,470.00 29,455,470.00 28,598,583.60

ประมาณรอยละ 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36
- รายจายลงทุน 215,923,664.00 51,797,142.58 53,980,916.00 53,980,916.00 56,164,689.42

ประมาณรอยละ 88.00 21.11 22.00 22.00 22.89

งบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
- จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด จํานวน 379,256,300 บาท แบงเปน
- รายจายประจํา จํานวน 133,888,500 บาท คิดเปนรอยละ 35.30
- รายจายลงทุน จํานวน 245,367,800 บาท คิดเปนรอยละ 64.70

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ
รายจายภาพรวม ไมนอยกวา รอยละ 96 รายจายประจาํไมนอยกวา รอยละ 98.36 และรายจายลงทุน
ไมนอยกวา รอยละ 88

งบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานระดับจังหวัด
จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 134,284,600 บาท (35.41%)

ที่ หนวยงาน
จํานวนที่ไดรบั

งบประมาณ (บาท)
โครงการ กิจกรรม

1 สํานักงานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 3 8 27,921,900

2 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 1 1 2,904,000

3 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 2 2 32,609,100

4 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 1 1 1,918,400

5 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 1 1 2,178,900

6 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 1 1 2,066,000

7 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 1 2 11,000,000

8 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 3 3 33,087,700

9 ศูนยพัฒนาราษฎรพื้นท่ีสูง 1 1 3,000,000

10 ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 1 1 4,906,600

11 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 1 1 2,000,000

12 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 2 2 6,006,400

13 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 2 2 4,685,600

รวม 13 26 134,284,600
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งบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานระดับอําเภอ
จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 244,971,700 บาท (64.59%)

ที่ อําเภอ
จํานวนที่ไดรบั งบประมาณ

(บาท) ที่ อําเภอ
จํานวนที่ไดรบั งบประมาณ

(บาท)โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม

1 เชียงดาว 1 5 9,028,700 14 ดอยสะเก็ด 2 3 9,636,200

2 เมืองเชียงใหม 2 4 11,838,100 15 ดอยหลอ 1 3 10,388,800

3 เวียงแหง 2 3 12,045,100 16 ฝาง 2 4 9,906,800

4 แมแจม 2 5 10,465,500 17 พราว 2 6 13,161,300

5 แมแตง 2 6 8,771,100 18 สะเมิง 1 4 7,644,000

6 แมริม 1 2 6,237,000 19 สันกําแพง 2 5 8,597,600

7 แมวาง 2 8 12,690,000 20 สันทราย 2 3 7,593,900

8 แมออน 2 5 10,775,200 21 สันปาตอง 2 5 7,492,100

9 แมอาย 2 3 16,741,100 22 สารภี 2 6 9,934,700

10 ไชยปราการ 2 3 8,910,500 23 หางดง 2 4 13,271,900

11 กัลยาณิวัฒนา 1 2 8,930,100 24 อมกอย 2 2 5,405,600

12 จอมทอง 2 7 5,716,300 25 ฮอด 1 4 10,064,600

13 ดอยเตา 1 4 9,725,500 รวม 3 106 244,971,700

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ
รายจายภาพรวม ไมนอยกวา รอยละ 96 รายจายประจาํไมนอยกวา รอยละ 98.36 และรายจายลงทุน
ไมนอยกวา รอยละ 88

งบแผนพัฒนาภาคเหนือ
- จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด จํานวน 298,976,400 บาท แบงเปน
- รายจายประจํา จาํนวน 105,426,400 บาท คิดเปนรอยละ 35.26
- รายจายลงทุน จํานวน 193,550,000 บาท คิดเปนรอยละ 64.74

ประมาณการ
รายจาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

- ภาพรวม 287,017,344.00 90,559,951.56 65,774,808.00 65,774,808.00 64,907,776.64
ประมาณรอยละ 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71
- รายจายประจํา 103,697,407.04 34,790,712.00 23,193,808.00 23,193,808.00 22,519,079.04

ประมาณรอยละ 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36
- รายจายลงทุน 170,324,000.00 40,858,405.00 42,581,000.00 42,581,000.00 44,303,595.00

ประมาณรอยละ 88.00 21.11 22.00 22.00 22.89
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งบแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 298,976,400 บาท

ที่ หนวยงาน
จํานวนที่ไดรบั

งบประมาณ (บาท)
โครงการ กิจกรรม

1 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 1 1 1,306,000

2 สํานักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (dipa) 1 1 11,000,000

3 แขวงทางหลวงชนบท 1 6 193,550,000

4 สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 1 1 15,000,000

5 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 1 1 2,988,600

6 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 1 1 32,960,000

7 สํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3 1 1 1,000,000

8 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 1 1 1 41,171,800

รวม 6 13 298,976,400

3.2.2 โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
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รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หลังโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ) งบประมาณทั้งสิ้น 341,275,700 บาท

รายจายงบลงทุน (งบลงทุน)
263,540,450 บาท

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
56,848,900 บาท

รายจายอ่ืนๆ
5,000,000 บาท

เบิกจาย
180,151,922.58 บาท

(68.36%)

เบิกจาย
64,233,570.48 บาท

(88.31%)

เบิกจาย
4,999,999.89 บาท

(100%)

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
72,735,250 บาท

เบิกจายรวมท้ังหมด 248,895,492.95 บาท (72.93%)

ผลการเบิกจายเพิ่มข้ึน
4,191,675.15 บาท

คิดเปน 1.71%
ขอมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 18 ก.ย. 60
244,703,817.80 บาท คิดเปน 78.61%

ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 29 ก.ย. 60
248,895,492.95 บาท คิดเปน 72.93%

โครงการท่ีมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
มี จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวของ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1/กันเงิน 29,900,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงทางหลวงสนับสนุนการทองเท่ียวทางหลวง หมายเลข 1009
สายจอมทอง-อินทนนท/กันเงิน 20,972,970.55 บาท
3. โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน1ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ-กิจกรรมในสวนของ สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม(รายจายประจํา)/กันเงิน 3,906,878.40 บาท
4. โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณการทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1-กิจกรรมกอสรางหอนาฬิกา เพื่อ เปนจุดสัญลักษณของจังหวัด
แมฮองสอน/กันเงิน 4,870,131 บาท
5. โครงการพัฒนาเมืองลานนานามอง-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ถนนสายวัฒนธรรม
เวียงกุมกาม/กันเงิน 3,394,230 บาท

เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เงินเหลือจาย ผลการเบิกจาย

เงินกันไวเบิกเหล่ือมป
63,044,209.95 บาท

รอยละ 18.47
เงินเหลือ

29,335,997.10 บาท
รอยละ 8.60ผลการเบิกจาย

248,895,492.95 บาท
รอยละ 72.93

ขอมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
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โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

4

[CATEGORY
NAME]
79.90%

งบดําเนินงาน
20.10%

งบประมาณจัดสรรผานสวนราชการ

งบลงทุน

3,241,351,370 บาท

รวมท้ังสิ้น 4,056,671,420 บาท

งบดําเนินงาน

โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1

815,320,050 บาท

งบลงทุน
62.40%

งบดําเนินงาน
37.60%

งบประมาณจัดสรรผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบลงทุน
31,245,400 บาท

51,860,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวมท้ังสิ้น 83,105,400 บาท
5
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45,405,000

ผลการเบิกจายงบประมาณจัดสรรผานสวนราชการ

1,389,373,000 บาท

ขอมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560

**งบประมาณทั้งส้ิน 4,210,795,800 บาท เบิกจายรวมทั้งส้ิน 1,837,750,000 บาท รอยละ 43.64 คงเหลือ 2,373,045,800 บาท รอยละ 56.36**

4,210,795,800

6

428,455,000
662,624,000

2,200,000 163,101,00024,074,000116,853,000 61,559,000100,609,00034,142,000 19,381,000 1,921,000

2,180,690,600

606,109,273
850,941,187

502,035,760
646,993,000

25,967,000
59,970,000 14,572,000

556,061,000

26,543,000
218,153,000 283,374,000

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลาํปาง จังหวัดลาํพูน

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจริง งบดาํเนินงาน งบลงทุน

ผลการเบิกจายจําแนกรายจังหวัด

ขอมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560

7
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28/10/60

1

โครงการภายใตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายโครงการภายใตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25612561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 11

กรอบการพิจารณากรอบการพิจารณา//การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พพ..ศศ.. 25612561 ของของกลุมกลุมจังหวัดภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนบน 11
งบประมาณ กรอบการ

จดัสรร
(ก.น.จ.)

กรอบการเสนอ
(ไมเ่กนิ 3 เทา่)

คาํขอกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนอืตอนบน 1

คณะรฐัมนตรเีห็นชอบตาม
มต ิก.น.จ.

(Y1)

สํานกังบประมาณสรุป
(รา่ง พ.ร.บ. 2561)

งบประมาณหลงั
คณะกรรมาธกิารฯ พจิารณา

จํานวน บาท จํานวน บาท จํานวน บาท จํานวน บาท

งบโครงการ 449,517,500 1,348,552,600 20 1,132,498,323 6 488,331,316 9 427,508,200 9 419,048,200

งบบรหิาร
จดัการ

5,000,000 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000

รวม 454,517,500 1,353,552,600 21 1,137,498,323 7 493,331,316 10 429,508,200 10 424,048,200

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2561 เพิ่มข้ึนจากงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560
จํานวน 82,772,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ 24.25
(งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 เทากับ 341,275,700 บาท)

27.53%

71.10%

1.37%

สดัสว่นงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1

งบดาํเนนิงาน 116,756,000 บาท

งบลงทนุ 301,491,600 บาท

5,800,000 บาท
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28/10/60

2

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 424,048,200 บาท

จํานวนโครงการ 1 1 3 5
กลุมโครงการ/โครงการ กลุมโครงการกลุมโครงการ:: โครงการยกระดับและเชื่อมโยงการคา การโครงการยกระดับและเชื่อมโยงการคา การ

ลงทุน และการคาชายแดนลงทุน และการคาชายแดน
1. โครงการสงเสริมการตลาด การจดัแสดงสินคาที่มี
ศักยภาพเพ่ือสงเสริมการคา การลงทุนของกลุมจังหวดั
(Lanna Expo)
งบประมาณ 25,300,000 บาท

กลุมโครงการกลุมโครงการ:: โครงการยกระดับการแขงขันในระบบโครงการยกระดับการแขงขันในระบบ
ธุรกิจเกษตรธุรกิจเกษตร
1. โครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร
งบประมาณ 134,154,800 บาท

กลุมโครงการกลุมโครงการ:: โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเที่ยวโครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 11 ทั้งในและตางประเทศทั้งในและตางประเทศ
1. โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและตางประเทศ
งบประมาณ 14,348,000 บาท
กลุมโครงการกลุมโครงการ:: โครงการเสริมสรางเอกลักษณโครงการเสริมสรางเอกลักษณและอตัและอตัลักษณลักษณ
การทองเที่ยวกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบนการทองเที่ยวกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 11
1. โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลกัษณการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณ 5,421,900 บาท
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพ่ือการทองเที่ยว
งบประมาณ 98,000,000 บาท

กลุมโครงการกลุมโครงการ:: โครงการแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปาภาคเหนือโครงการแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปาภาคเหนือ
1. โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน
งบประมาณ 37,781,500 บาท
กลุมโครงการกลุมโครงการ:: โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนโครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
1. โครงการเพ่ิมปริมาณน้ํา สรางความชุมชืน้กลุมจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1
งบประมาณ 71,660,000 บาท
2. โครงการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
งบประมาณ 17,000,000 บาท
กลุมโครงการกลุมโครงการ:: โครงการบริหารจัดการขยะ และปองกัน บรรเทาโครงการบริหารจัดการขยะ และปองกัน บรรเทา
สาธารณภัยสาธารณภัย
1. โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก
งบประมาณ 15,382,000 บาท
กลุมโครงการกลุมโครงการ:: โครงโครงการบริหารจัดการการบริหารจัดการ
1. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวดัแบบบูรณการ
งบประมาณ 5,000,000 บาท

งบดําเนินงาน (บาท) 25,300,000 11,203,200 19,769,900 60,483,500

งบลงทุน (บาท) - 122,151,600 98,000,000 81,340,000

งบรายจายอื่น (บาท) - 800,000 - 5,000,000

รวมทั้งประเด็น 25,300,000 134,154,800 117,769,900 146,823,5005.96%

100.00%

-

31.64%

8.35%

91.05%

34.62%

41.20%

55.40%

27.78%

16.79%

83.21%

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศักยภาพ
ภาคการเกษตร

แนวทางที่ 1.1.4 : เพิ่มศักยภาพ
ภาคการทองเที่ยวและบริการ

แนวทางที่ 1.1.7 : พัฒนาดานสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอม

แนวทาง

ประเด็นยุทธศาสตร
ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขายการคา การลงทุน
และการคาชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน

ทั้งในและตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร
พัฒนาเกษตรมูลคาสูงสูอาหารเพ่ือสุขภาพ

อาหารเพ่ือการทองเที่ยว และอาหารเพ่ือการสงออก
ตางประเทศ

สรางคุณคาและความโดดเดนดาน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ
และมีสวนรวม ตอบสนองตอการพัฒนาและใชประโยชน

อยางย่ังยืนและเปนธรรม

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

0.60%- - 3.40%

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการ งบประมาณตาม พ.ร.บ.

(บาท)
ประเภทงบประมาณ

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบรายจายอืน่
1. โครงการสงเสริมการตลาด การจัดแสดงสินคาท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริม
การคาการลงทุนของกลุมจังหวัด (Lanna Expo)

25,300,000 25300,000 - -

2. โครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร 134,154,800 11,203,200 122,151600 800,000

3. โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเท่ียว
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท้ังในและตางประเทศ

14,348,000 14,348,000 - -

4. โครงการสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณการทองเท่ียว
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

5,421,900 5,421,900 - -

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพ่ือการทองเท่ียว 98,000,000 - 98,000,000 -

6. โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน 37,781,500 27,981,500 9,800,000 -

7. โครงการเพ่ิมปริมาณนํ้า สรางความชุมชื้นกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1

71,660,000 120,000 71,540,000 -

8. โครงการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
อยางคุมคา

17,000,000 17,000000 - -

9. โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก 15,382,000 15,382,000 - -

10. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณการ 5,000,000 - - 5,000,000

รวมทั้งหมด 424,048,200 116,756,600 301,491,600 5,800,000
คดิเปนรอยละ 100 27.53 71.10 1.37
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โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม งบประมาณรวมงบประมาณรวม ((บาทบาท)) งบประมาณรายจังหวัดงบประมาณรายจังหวัด ((บาทบาท))
เชียงใหมเชียงใหม แมฮองสอนแมฮองสอน ลําปางลําปาง ลําพูนลําพูน

11.. โครงการสงเสรมิการตลาด การจัดแสดงสินคาทีม่ีศักยภาพเพื่อสงเสรมิโครงการสงเสรมิการตลาด การจัดแสดงสินคาทีม่ีศักยภาพเพื่อสงเสรมิ
การคาการลงทุนของกลุมจังหวัดการคาการลงทุนของกลุมจังหวัด ((LannaLanna Expo)Expo)

25,300,00025,300,000 25,300,00025,300,000

1.1 การประชาสัมพันธการจัดงาน และการบรหิารจัดการ 8,000,000 8,000,000
1.2 คาเชาและบรหิารจัดการสถานที่ 3,000,000 3,000,000
1.3 งานแสดงสินคา Northern Food Valley 4,000,000 4,000,000
1.4 งานแสดงสินคาโชว ชิม ช็อป สงเสริมการตลาดวิสาหกจิชุมชนและ
ตลาดเกษตรกรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

2,500,000 2,500,000

1.5 กิจกรรมแสดงสินคาเกษตรที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1,000,000 1,000,000
1.6 กิจกรรมแสดงและจาํหนายสินคา OTOP และ SMEs 3,000,000 3,000,000
1.7 ขวงวัฒนธรรมลานนา 1,100,000 1,100,000
1.8 นิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานหมูบานเชิงนิเวศ Eco Village 1,200,000 1,200,000
1.9 นิทรรศการ Eco-school 1,500,000 1,500,000
22.. โครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตรโครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร 134,154,800134,154,800 121266,,161161,,600600 714,950714,950 3,431,7503,431,750 3,846,1503,846,150
2.1 การสรางเสริมพัฒนาสวนสตรอวเบอรรี่ปลอดภัยหรืออนิทรียเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยว

118,800,000 118,800,000

2.2 การพฒันามาตรฐานการผลิตและสรางมูลคาเพิม่ผลิตภัณฑไกประดูหาง
ดําเชียงใหมเพื่อการแขงขันดานการตลาด

4,422,600 3,776,850 215,250 215,250 215,250

2.3 เพิ่มประสทิธิภาพและ ยกระดับมาตรฐานการผลิตลําไยกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อการสงออก ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

6,822,200 3,184,200 408,000 3,230,000

2.4 ยกระดับสินคาขาวเพื่อใหไดมาตรฐานและมลูคาเพิ่ม 4,110,000 400,900 499,700 2,808,500 400,900

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายจังหวัดสรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายจังหวัด

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม งบประมาณรวมงบประมาณรวม ((บาทบาท)) งบประมาณรายจังหวัดงบประมาณรายจังหวัด ((บาทบาท))
เชียงใหมเชียงใหม แมฮองสอนแมฮองสอน ลําปางลําปาง ลําพูนลําพูน

33.. โครงการสงเสรมิการขยายตลาดทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนโครงการสงเสรมิการขยายตลาดทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 11
ทั้งในและตางประเทศทั้งในและตางประเทศ

14,348,00014,348,000 10,688,00010,688,000 3,660,0003,660,000

3.1 กิจกรรมรวมงานไทยเที่ยวไทย 3,827,000 3,827,000
3.2 กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อินเตอรเนช่ันแนลทราเวิล
มารท North- N1 International MICE Mart (NIMM 2018)

4,830,000 4,830,000

3.3 กิจกรรมสงเสริมตลาดทองเที่ยว พาณิชย หัตถกรรม พรอมขยายฐานการ
บริการของกลุมจงัหวัดทั้งในและตางประเทศ (AEC+จีน)

2,031,000 2,031,000

3.4 กิจกรรมสบืสานประเพณีลานนาฟนคุณคาสูชุมชนเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

3,660,000 3,660,000

44.. โครงการเสริมสรางเอกลักษณโครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตและอัตลักษณการทองเที่ยวกลุมจังหวัดลักษณการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบน 11

5,421,9005,421,900 1,065,0001,065,000 4,356,9004,356,900

4.1 กิจกรรมการพฒันาทุนมนุษยสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมและลําพูนภายใตบริบทลานนา

1,065,000 1,065,000

4.2 กิจกรรมมนตเสนหสีสันชาติพันธุลานนา 4,356,900 4,356,900
55.. โครงการพฒันาปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยวโครงการพฒันาปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว 98,000,00098,000,000 98,000,00098,000,000
5.1 พัฒนาปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนทาไคร-แมฮองสอน
ระหวาง กม.166+000-กม.185+000 (เปนชวงๆ) ตําบลหวยผา อําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน

58,800,000 58,800,000

5.2 พัฒนาปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแมริด-หวยงู
ระหวาง กม.156+600-กม.167+000 (เปนชวงๆ) ตําบลปาโปง อําเภอสบเมย
จังหวัดแมฮองสอน

39,200,000 39,200,000

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายจังหวัดสรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายจังหวัด

60



28/10/60

4

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม งบประมาณรวมงบประมาณรวม ((บาทบาท)) งบประมาณรายจังหวัดงบประมาณรายจังหวัด ((บาทบาท))
เชียงใหมเชียงใหม แมฮองสอนแมฮองสอน ลําปางลําปาง ลําพูนลําพูน

66.. โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบนโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน 37,781,50037,781,500 16,183,80016,183,800 6,699,8006,699,800 10,413,80010,413,800 4,484,1004,484,100
การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 37,781,500 16,183,800 6,699,800 10,413,800 4,484,100
77.. โครงการเพิ่มปรมิาณนํ้า สรางความชุมช้ืนกลุมจังหวัดภาคเหนือโครงการเพิ่มปรมิาณนํ้า สรางความชุมช้ืนกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนตอนบน 11

71,660,00071,660,000 32,685,40032,685,400 14,308,00014,308,000 21,462,00021,462,000 3,204,6003,204,600

การจัดทําฝายชะลอนํ้าในการกกัเก็บนํ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภค
บริโภคของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน

71,660,000 32,685,400 14,308,000 21,462,000 3,204,600

88.. โครงการอนุรกัษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากโครงการอนุรกัษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา

17,000,00017,000,000 6,854,1006,854,100 2,989,9002,989,900 2,999,9002,999,900 4,156,1004,156,100

8.1 หมูบานเชิงนิเวศ ECO VILLAGE ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 12,000,000 4,354,100 2,989,900 2,999,900 1,656,100
8.2 การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและเพิม่พื้นทีส่ีเขียวในเขตเมือง
เชียงใหม-ลําพูน

5,000,000 2,500,000 2,500,000

99.. โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุกโครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก 15,382,00015,382,000 9,173,4009,173,400 2,010,0002,010,000 2,437,4002,437,400 1,761,2001,761,200
9.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะมลูฝอยและของ
เสียอันตรายกลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนบน

10,000,000 3,791,400 2,010,000 2,437,400 1,761,200

9.2 สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School) 5,382,000 5,382,000
1010.. คาใชจายในการบริหารงานกลุมคาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบจังหวัดแบบบรูณาบรูณาการการ 5,000,0005,000,000 5,000,0005,000,000

รวมท้ังหมดรวมท้ังหมด 424,048,200424,048,200 233,111,650233,111,650 129,079,550129,079,550 40,744,85040,744,850 21,112,15021,112,150
คิดเปนรอยละคิดเปนรอยละ 100100 54.9754.97 30.4430.44 9.619.61 4.984.98

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายจังหวัดสรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายจังหวัด

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายโครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยดําเนนิการ

1. โครงการสงเสริมการตลาด การจัดแสดงสินคาท่ีมีศักยภาพเพ่ือสงเสริมการคาการลงทุนของกลุมจังหวัด (Lanna Expo) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (หนวยประสานโครงการ)

1.1การประชาสัมพันธการจัดงาน และการบรหิารจัดการ 8,000,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1.2 คาเชาและบริหารจัดการสถานที่ 3,000,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1.3 งานแสดงสินคา Northern Food Valley 4,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

1.4 งานแสดงสินคาโชว ชิม ช็อป สงเสริมการตลาดวิสาหกจิชุมชนและตลาดเกษตรกรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2,500,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด 4 จังหวัด

1.5 กิจกรรมแสดงสินคาเกษตรทีส่ําคัญของกลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1,000,000 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

1.6 กิจกรรมแสดงและจําหนายสินคา OTOP และ SMEs 3,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

1.7 ขวงวัฒนธรรมลานนา 1,100,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

1.8 นิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานหมูบานเชิงนิเวศ Eco Village 1,200,000 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 จังหวัด

1.9 นิทรรศการ Eco-school 1,500,000 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

รวมท้ังหมด 25,300,000
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สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายโครงการ

โครงการ งบประมาณ หนวยดําเนนิการ

2. โครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (หนวยประสานโครงการ)

2.1 การสรางเสรมิพฒันาสวนสตรอวเบอรรีป่ลอดภัยหรืออนิทรียเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยว 118,800,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

2.2 การพัฒนามาตรฐานการผลิตและสรางมลูคาเพิ่มผลิตภัณฑไกประดูหางดําเชียงใหมเพื่อการแขงขันดานการตลาด 4,422,600 สํานักงานปศุสัตวเขต 5

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับมาตรฐานการผลิตลําไยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อการสงออก ดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

6,822,200 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน

2.4 ยกระดับสินคาขาวเพื่อใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิม่ 4,110,000 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง

รวมท้ังหมด 134,154,800

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายโครงการ

โครงการ งบประมาณ หนวยดําเนนิการ
3. โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท้ังในและตางประเทศ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

(หนวยประสานโครงการ)
3.1 กิจกรรมรวมงานไทยเที่ยวไทย 3,827,000 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

3.2 กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อินเตอรเนช่ันแนลทราเวิลมารท North- N1 International MICE Mart (NIMM 2018) 4,830,000 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

3.3 กิจกรรมสงเสรมิตลาดทองเที่ยว พาณิชย หัตถกรรม พรอมขยายฐานการบรกิารของกลุมจงัหวัดทั้งในและตางประเทศ (AEC+จีน) 2,031,000 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

3.4 กิจกรรมสืบสานประเพณีลานนาฟนคุณคาสูชุมชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3,660,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน

รวมท้ังหมด 14,348,000

4. โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(หนวยประสานโครงการ)

4.1 กิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษยสําหรบับุคลากรดานการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนภายใตบรบิทลานนา 1,065,000 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
/สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4.2 กิจกรรมมนตเสนหสสีันชาติพันธุลานนา 4,356,900 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดแมฮองสอน

รวมท้ังหมด 5,421,900
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพ่ือการทองเท่ียว แขวงทางหลวงแมฮองสอน (หนวยประสานโครงการ)

5.1 พัฒนาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนทาไคร-แมฮองสอน ระหวาง กม.166+000-กม.185+000 (เปนชวงๆ)
ตําบลหวยผา อําเภอเมือง จงัหวัดแมฮองสอน

58,800,000 แขวงทางหลวงแมฮองสอน

5.2 พัฒนาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแมริด-หวยงู ระหวาง กม.156+600-กม.167+000 (เปนชวงๆ)
ตําบลปาโปง อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

39,200,000 แขวงทางหลวงแมฮองสอน

รวมท้ังหมด 98,000,000
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สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายโครงการ

โครงการ งบประมาณ หนวยดําเนนิการ

6. โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (หนวยประสานโครงการ)

การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 37,781,500 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 จังหวัด

รวมท้ังหมด 37,781,500

7. โครงการเพ่ิมปริมาณนํ้า สรางความชุมชื้นกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรกัษที่ 16 (หนวยประสาน
โครงการ)

การจัดทําฝายชะลอนํ้าในการกกัเก็บนํ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 71,660,000 สบอ.ที่ 13/สบอ.ที่ 16/สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
/สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 /

รวมท้ังหมด 71,660,000

8. โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (หนวยประสานโครงการ)

8.1 หมูบานเชิงนิเวศ ECO VILLAGE ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 12,000,000 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 จังหวัด

8.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สเีขียวในเขตเมืองเชียงใหม-ลําพูน 5,000,000 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม/ลําพูน

รวมท้ังหมด 17,000,000

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แยกรายโครงการ

โครงการ งบประมาณ หนวยดําเนนิการ

9. โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (หนวยประสานโครงการ)

9.1 สงเสรมิการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 10,000,000 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 จังหวัด

9.2 สถานศึกษาทีเ่ปนมิตรกบัสิง่แวดลอม (Eco School) 5,382,000 สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

รวมท้ังหมด 15,382,000

10. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณการ 5,000,000 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

รวมท้ังหมด 5,000,000

รวมงบประมาณทั้งหมด 424,048,200
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3.3 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.4 รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง
ผูนําเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ

ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

นางสาวหนึ่งหทัย ตนัตพิลบัทอง
ผูอํานวยการศูนยปฏบิัตกิารฝนหลวงภาคเหนือ

Super King Air 2013

CN 2221
CASA 1531

AS350-18301

CASA 1532

CASA 1533

บรรทุก 1 ตนั

บรรทุก 1 ตนั

CASA 1521

บรรทุก 2 ตนั
บรรทุก 1 ตนั

บรรทุก 1 ตนั

พลุ AgI

ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

กองปฏิบัติการฝนหลวง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หนวยปฏิบัติการฯ เชียงใหม
หนวยปฏิบัติการฯ ตาก
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1. แผนการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
ระยะท่ี 1 (พ.ย. – ก.พ.)
>>ชวงชิงสภาพอากาศในการเปดหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว

เพ่ือปองกันและแกไขภัยแลง และเติมนํ้าตนทุนใหเขื่อน

ระยะท่ี 2 (มี.ค. – เม.ย.)
>> ชวงชิงสภาพอากาศในการเปดหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว

เพ่ือปองกันและแกไขภัยแลง และเติมนํ้าตนทุนใหเขื่อน

ระยะท่ี 3 (พ.ค. – ต.ค.)
>> ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือปองกันและแกไขภัยแลง รวมท้ัง

เพ่ือการเกษตร และเติมนํ้าตนทุนใหเขื่อน (ส.ค.-ต.ค)

2. แผนการบรรเทาปญหา
หมอกควันและไฟปา

(มี.ค. – เม.ย.) 3. แผนการเติมน้ําตนทนุ
ใหเข่ือนกกัเกบ็
(ส.ค. – ต.ค.)

แผนปฏิบตักิารฝนหลวง

ขอมูล
ความ

ตองการฝน

ขอมูล
เพาะปลูกขอมูล

ภัยแลง

ขอมูล
อากาศขอมูล

ปริมาณ
นํ้าเก็บกกั

ขอมูล
ภัยพิบัติ
อื่นๆ

โครงการความรวมมือ(กองทัพอากาศ)
วิจัยปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บ

(เม.ย. – มิ.ย.)

กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

การปฏบิัติการฝนหลวง

หนวยปฏิบัติการฯ เชียงใหม

หนวยปฏิบัติการฯ ตาก หนวยปฏิบัติการฯ พิษณุโลก

หนวยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

หนวยฯ จ.เชยีงใหม

ปดหนวยฯ จ.พิษณุโลก



หนวยฯ จ.ตาก 

สถานีเรดารฝนหลวงอมกอย

รับผิดชอบ
พ้ืนที่การเกษตร:
แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน
พ้ืนที่ลุมรับน้ําเขื่อน:
ภูมิพล สิริกิต์ิ แมกวงอุดมธารา แมงัดสมบูรณชล
กิ่วลม กิ่วคอหมา
(8 จังหวัด 6 เขื่อน)

รับผิดชอบ
พ้ืนที่การเกษตร:
สุโขทัย กําแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ
พ้ืนที่ลุมรับน้ําเขื่อน:
ภูมิพล สิริกิต์ิ แควนอยบํารุงแดน
(7 จังหวัด 3 เขื่อน)

CASA ๒ ลํา

(ต้ังแต 3 มี.ค. 60)

(หนวยฯ 3 มี.ค. – 31 พ.ค. 60)
(ฐานฯ 1 – 30 ม.ิย. 60)
(หนวยฯ ต้ังแต 1 - 21 ก.ค. 60)

(ฐานฯ 3 มี.ค. – 31 พ.ค. 60)
(หนวยฯ ต้ังแต 1 มิ.ย. 60)

รถตรวจอากาศฝนหลวง
อ.รองกวาง จ.แพร

HELICOPTER 1 ลํา



CN 1 ลํา

CASA ๔ ลํา
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หนวยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม
(1 – 21 ตุลาคม 2560 )

วันปฏิบัติการ/
วันฝนตก เท่ียวบิน ช่ัวโมงบิน สารฝนหลวง

12/12
(รอยละ 100)

51 92 : 45 51 ตัน

พ้ืนท่ีไดรับ
ประโยชน

จ.เชียงใหม(ฮอด อมกอย ดอยสะเกด็ แมออน)
จ.ลําพูน(บานธิ เมืองลําพูน บานโฮง )
จ.นาน(นาหม่ืน เมืองนาน ภูเพียง นานอย แมจริม )
จ.อตุรดติถ(ทาปลา)

พืน้ที่ลุมรับน้ํา
เขื่อนแมกวงอุดมธารา
เขื่อนสิริกิตต์ิ
เขื่อนภูมิพล

.ท่าปลา
จ.อตุรดิตถ ์

ภาพถา่ยบริเวณ
.ฮอด-ทิศใต ้อ.บา้นโฮ่ง

ทิศตะวนัออก อ.ฮอด จ.เชียงใหม-่ทิศใต ้
อ.บา้นโฮ่ง จ.ลาํพนู
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หนวยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ตาก
(1 – 21 ตุลาคม 2560 )

วันปฏิบัติการ/
วันฝนตก เท่ียวบิน ช่ัวโมงบิน สารฝนหลวง

16/16
(รอยละ 100)

65 90 : 15 82 ตัน

พืน้ที่ไดรบั
ประโยชน

จ.เชียงใหม(อมกอย ดอยเตา)
จ.ลําพูน(ล้ี)
จ.ตาก (สามเงา)

พืน้ที่ลุมรับน้ํา
เขื่อนภูมิพล

ภาพถา่ยบริเวณทิศใต ้อ.อมกอ๋ย
จ.เชียงใหม่ อ.สามเงา จ.ตาก

ภาพถา่ยบริเวณ อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่

การติดตามสถานการณน้ําฝนและน้ําทาอยางใกลชิด

http://huahin.royalrain.go.th/
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มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์    ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

ปจจุบัน ปริมาณน้ํา 247.570 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 93.42%
ป 59 ปริมาณน้ํา 153.524 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 57.93%
สามารถรับน้ําไดอีก 17.43 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 6.58%

การบริหารจัดการนํ้าของเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
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ปจจุบัน ปริมาณน้ํา 113.496 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 43.15%
ป 59 ปริมาณน้ํา 100.968 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 15.90%

สามารถรับน้ําไดอีก 149.50 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 56.85%

การบริหารจัดการนํ้าของเขื่อนแมกวงอุดมธารา

ปริมาณน้ําของอางเก็บน้ําขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม
































อ.แม่แจ่ม

อ.อมก๋อย

อ.ฮอด

อ.เชียงดาว

อ.พร้าว
อ.แม่แตง

อ.ฝาง

อ.สะเมิง

อ.จอมทอง

อ.ดอยเต่า

อ.แม่อาย

อ.เวียงแหง

ก่ิงอ.แม่วาง

อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด

ก่ิงอ.แม่ออน

อ.สันทราย

อ.หางดง

ก่ิงอ.ไชยปราการ

อ.สันกำแพง

ก่ิงอ.ดอยหล่อ
อ.สันป่าตอง
อ.สารภี

อ.เมืองเชียงใหม่
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ภาพรวมอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก
จํานวน 101 แหง

ความจุ 52.412 ลาน ลบ.ม.

วันท่ี 27 ตุลาคม 2560

ปริมาณน้ํา (80.48%)
ลาน 42.179 ลบ.ม.

แมอาย
73.25%

ฝาง
77.49%

ไชยปราการ
68.04%

เวียงแหง
75.00%

เชียงดาว
82.32% พราว

77.22%
แมแตง
78.17%

สะเมิง
95.19% แมริม

90.19%
สันทราย
94.76%

ดอยสะเกด็
42.59%

กัลยาฯ
76.21%

แมแจม
66.47% แมออน

59.41%

สันกําแพง
82.89%

สารภี
0.00%

เมือง
100.00%หางดง

100.00
%

สันปาตอง
87.81%

แมวาง
0.00%

ดอยหลอ
28.00%

จอมทอง
83.29%

ฮอด
90.00%

ดอยเตา
97.41%

อมกอย
82.58%

3 นอยกวา 30%

2 30-50%

11 51-80%

9 มากกวา 81%

อางขนาดกลางอางขนาดกลาง 1212 แหง                          เพ่ิมข้ึนแหง                          เพ่ิมข้ึน 33 ลาน ลบลาน ลบ..มม..

อางขนาดเล็กอางขนาดเล็ก 101101 แหง                          เพ่ิมข้ึนแหง                          เพ่ิมข้ึน 66 ลาน ลบลาน ลบ..มม..

รวม                     เพ่ิมขึ้นรวม                     เพ่ิมขึ้น 1414 ลาน ลบลาน ลบ..มม..

อางขนาดใหญอางขนาดใหญ 22 แหงแหง ((แมงัดแมงัด –– แมกแมกวงวง)) เพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึน 55 ลาน ลบลาน ลบ..มม..
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อางขนาดกลางอางขนาดกลาง 1212 แหง                       เพ่ิมข้ึนแหง                       เพ่ิมข้ึน 44 ลาน ลบลาน ลบ..มม..

อางขนาดเล็กอางขนาดเล็ก 101101 แหง                        เพ่ิมข้ึนแหง                        เพ่ิมข้ึน 44 ลาน ลบลาน ลบ..มม..

รวม                     เพ่ิมขึ้นรวม                     เพ่ิมขึ้น 1414 ลาน ลบลาน ลบ..มม..

อางขนาดใหญอางขนาดใหญ 22 แหงแหง ((แมงัดแมงัด –– แมกแมกวงวง)) เพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึน 66 ลาน ลบลาน ลบ..มม..
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สถานการณน้ําทา ระหวางวันท่ีสถานการณน้ําทา ระหวางวันท่ี 2222 –– 2727 ตุลาคมตุลาคม 25602560
ที่สถานีที่สถานี P.P.11 สะพานนวสะพานนวรัฐ อรัฐ อ..เมืองเมือง P.P.6767 นํ้านํ้าแมปงแมปง ออ..สันทรายสันทราย P.P.103103 นํ้านํ้าแมปงแมปง ออ..เมือง จเมือง จ..เชียงใหมเชียงใหม

สภาพปจจุบนัของลําน้ําสภาพปจจุบนัของลําน้ําปงปง
บริเวณประตูระบายน้ําปาแดดบริเวณประตูระบายน้ําปาแดด

ออ..เมือง จเมือง จ..เชียงใหมเชียงใหม
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สภาพปจจุบนัของลําน้ําสภาพปจจุบนัของลําน้ําปงปง
บริเวณประตูระบายน้ําดอยนอยบริเวณประตูระบายน้ําดอยนอย

ออ..จอมทอง จจอมทอง จ..เชียงใหมเชียงใหม

สภาพปจจุบนัของลําน้ําสภาพปจจุบนัของลําน้ําปงปง
บริเวณประตูระบายน้ําแมสอยบริเวณประตูระบายน้ําแมสอย

ออ..จอมทอง จจอมทอง จ..เชียงใหมเชียงใหม
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เก็บกักน้ําใหไดมากกวา 60% เมื่อเร่ิมตนฤดูแลง

ปฏิบัติการคนดอยเตาชวยคนดอยเตา

76



28/10/60

7

ผันนํ้า

อางเก็บน้ําแมหาด

อางเก็บน้ําแมตูบ

39 MCM 100 %

0 %

75 %

25 %

50 %79.05 %

3030..8282 MCMMCM

2424..0808 %%

88..3939 MCMMCM

ป 2560ป 2559

การดําเนินการ
ผันนํ้าจากอางฯแมหาดมายังอางฯแมตูบ

คร้ังท่ี 2 เดือน กันยายน 2560
ระยะเวลาการผันน้ํา 5 วัน
ปริมาณน้ําท่ีผันได 850,000 ลบ.ม.

คร้ังท่ี 1 เดือน มิถุนายน 2560
ระยะเวลาการผันน้ํา 1 วัน
ปริมาณน้ําท่ีผันได 150,000 ลบ.ม.

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 18 – 25 ตุลาคม 2560
ระยะเวลาการผันน้ํา 7 วัน
ปริมาณน้ําท่ีผันได 1,000,000 ลบ.ม.

ขอเชิญรวมกิจกรรมขอเชิญรวมกิจกรรม
รณรงคทําความสะอาดเก็บกระทง ขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกูลภายใตรณรงคทําความสะอาดเก็บกระทง ขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกูลภายใต

โครงการโครงการ ““จิตอาสา ประชารัฐ กําจัดขยะจากกระทงจิตอาสา ประชารัฐ กําจัดขยะจากกระทง ””
วันอังคาร ท่ีวันอังคาร ท่ี 77 สิงหาคมสิงหาคม ๒๕๖๐๒๕๖๐ เวลาเวลา 0909..๓๐๓๐ นน..

ณ บริเวณประตูระบายน้ําในลําน้าํณ บริเวณประตูระบายน้ําในลําน้าํปงปง ตําบลปาแดด  อําเภอเมืองเชียงใหมตําบลปาแดด  อําเภอเมืองเชียงใหม
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โครงการชลประทานเชียงใหม

ขอบคุณครับ
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3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนตุลาคม 2560
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

สถานการณ์โรค ประจาํเดอืนตุลาคม 2560
โรคไขเ้ลือดออก
โรคฤดูหนาว

โดย
ร้อยเอกภรีูวรรธน์  โชคเกิด

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่
30 ตลุาคม 2560

จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออกปี 2560 เปรียบเทยีบปี 2559 และ
median 5 ปี

ขอมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 60

0
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Median

2559

2560

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median 25 23 7 25 109 277 614 826 818 303 215 73

2559(4,754) 80 28 42 61 109 277 1074 1624 868 303 215 73
2560(1,940) 46 29 36 47 165 375 592 375 191 84
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สถานการณ์ไข้เลอืดออก จ.เชียงใหม่ ปี 2560 (1 ม.ค. – 23 ต.ค.60)

• 1,940 ราย อตัราป่วย 121.05 ต่อแสน ปชก.
• คนไทย 1,719 ราย , ต่างชาติ 221 ราย
• ผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.26

ขอมูล ณ วันท่ี 23 ต.ค. 60

ผู้ป่วย มี โรคไม่ได้
1.อ.เมือง :ในเขตเทศบาล(ตําบลศรีภมูิ พระสงิห์ หายยา ช้างมอ่ย วดัเกต ุช้างเผือก

สเุทพ และ ทา่ศาลา) และ ต. 4,5
2.อ.ดอยสะเก็ด : ต.สนัปเูลย  หมู่ 3
3.อ.แมริ่ม : ต.ดอนแก้ว  หมู่ 5
4.อ.หางดง : ต.บ้านแหวน  หมู่ 8
5.อ.สนัทราย : ต.สนัพระเนตร หมู่ 3 , ต.ป่าไผ ่หมู่ 15
6.อ.สารภี : ต. 1 , ต.สนัปเูลย หมู่ 15
7.อ.พร้าว : ต. 6
8. อ.เชียงดาว : ต.เมืองนะ หมู่ 10
9. อ.ฝาง : ต. 7 , ต.สนัทราย หมู่ 15
10.ฮอด : ต.หางดง หมู่ 5

ขอมูล ณ วันท่ี 23 ต.ค. 60
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โรคฤดูหนาว

โรคฤดูหนาว จ.เชียงใหม่ ปี 2560
เปรียบเทยีบค่ามธัยฐานในช่วงเวลาเดียวกนั(ม.ค-ต.ค)

โรค ค่ามัธยฐาน
(ราย)

ปี 2560
(ราย)

หมายเหตุ

ไข้หวดัใหญ่ 4871 7802*
ทํางาน

ปอดบวม 6921 9153*
สกุใส 2076 1713 พบการระบาดในโรงเรียน
อจุจาระร่วง 39750 28608 ไวรัสในเด็ก
มือเท้าปาก 1511 2088* พบการระบาดในศนูย์เด็กและรร.อนบุาล

1.สนัทราย 2.แมริ่ม 3.จอมทอง
คางทมู 137 63 พบในเด็กนกัเรียนวยัประถมศกึษา
หดั 50 70

81



28/10/60

3

จาํนวนผูป่้วยโรคไขห้วดัใหญ่ปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559
และmedian 5 ปี

ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median 755 1,271 803 155 92 157 160 345 458 374 303 392

2559(11,822) 899 1,761 1,257 383 115 255 759 1,128 1,669 1,600 1,279 717
2560(7,802) 1,058 1,016 553 278 165 282 657 1,359 1,658 775

ขอมูล ณ วันท่ี 23 ต.ค. 60
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํา
นว

น(
คน

)

Median 2559 2560

จาํนวนผูป่้วยโรคมือเทา้ปาก ปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559
และmedian 5 ปี

ขอมูล ณ วันท่ี 23 ต.ค. 60

ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median 81 52 58 51 87 165 270 268 266 193 171 88

2559(3,568) 95 114 130 78 87 455 1,024 692 434 232 150 77
2560(2,021) 105 101 82 56 120 348 418 440 305 113

0
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1200

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํา
นว

น(
คน

)

Median 2559 2560
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จาํนวนผูป่้วยโรคปอดบวม ปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559
และmedian 5 ปี

ขอมูล ณ วันท่ี 23 ต.ค. 60
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํา
นว

น(
คน

)

Median 2559 2560

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Median 804 815 785 619 500 522 514 734 936 679 546 580

2559(10,497) 794 815 874 732 627 664 771 1,259 1,433 972 828 728

2560(9,153) 1,130 1,134 1,022 768 782 841 697 971 1,132 676

การปฏิบติัตวัในฤดูหนาว
• เตรียมพร้อม
- ดแูลร่างกายให้อบอุ่นและแข็งแรง   โดยเฉพาะผู้สงูอาย ุเด็ก ผู้ ประจําตวัและผู้ พิการ
-
-
- ฟังข่าวสาร  ข้อมลู  และประกาศภยัหนาว
- ดแูลความสะอาด โรงเรียน

และ เช่น คอมพิวเตอร์  ราว
• ระวัง
- อาการระบบทางเดินหายใจ

(ควรสวมMask ใช้ผ้าปิดปากเวลาไอจาม อาการรุนแรงควรพบแพทย์)
- ชกั

• รณรงค์ ปิดmask ล้างมือบอ่ยๆ  หลีก การคลกุคลีผู้ ป่วย และหยุดกิจกรรม
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28/10/60

5

ปี จาํนวน อาํเภอ

2555 1 เสียชีวิต 1 ฝาง

2556 4 เสียชีวิต 1 ฝาง

2557 10 เสียชีวิต 1 ฝาง(7) แม่อาย3/1)

2558 5 เสียชีวิต 3 แม่อาย(1/1) จอมทอง(2) พร้าว(1/1) เชียงดาว(1/1)

2559 5 เชียงดาว(3) จอมทอง(1) แม่ริม(1)

2560 3 แม่อาย(1) แม่ริม(2)

การป้องกนัภัย : ทาํ
1.

2.
3. 10 นาที
4.
5.

10 นาที
6.

7. ปฐมพยาบล
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28/10/60

6

1. อปท/ผู้ นําหมู่บ้าน ร่วมกบัสสอ.ตรวจ ประกอบการ

2. ประชาสมัพนัธ์ (เอกสารแผ่นพบั ป้ายเตือนใน
ห้องพกั/ )

3. ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
4. เตรียมความพร้อมการปฐมพยาบาล

และการ

ประเดน็ขอความร่วมมอื

ขอบคุณครับ
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3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม 2560
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สรุปผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (ประจําเดือนตุลาคม 2560)
******************************

1. การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนตุลาคม 2560
ประจําเดือนตุลาคม 2560 (ขอมูล ณ วันท่ี 23 ตุลาคม 2560) มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ

ผานทุกชองทาง จํานวน 155 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 80 เรื่อง คิดเปนรอยละ 52 และ
อยูในระหวางการดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 75 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 48 โดยจําแนกประเภทเรื่องรองเรียนฯ ประจําเดือนตุลาคม 2560 ดังตอไปนี้

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน
ยอดรวมเรื่อง
รองเรียนแต
ละประเภท

ผลการดําเนินการ
ยุติเรื่อง กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
1. เรื่องเดือดรอนท่ัวไป 39 8 21 31 79
2. แจงเบาะแสการกระทําความผิด 12 6 50 6 50
3. รองเรียนหนวยงานหรือ

เจาหนาท่ีรัฐ
33 7 21 26 79

4. ขอความชวยเหลือ 10 5 50 5 50
5. ปญหาท่ีดิน 2 0 0 2 100
6. ปญหาหนี้ 2 2 100 0 0
7. ขอขอมูล, ขอคําปรึกษา

ดานกฎหมาย และอ่ืนๆ
50 50 100 0 0

8. งานคุมครองผูบริโภค 7 2 29 5 71
รวม 155 80 52 75 48
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(ขอมูล ณ วันท่ี 23 ตุลาคม 2560)
2. สถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 1 เดือนท่ีผานมา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หวงเดือนตุลาคม 2560)

เดือน/ป จํานวนเรื่อง เพิ่ม/ลด
ผลการดําเนินการ

ยุติเรื่องแลว อยูในระหวางการ
ดําเนินการ

ตุลาคม 2560 155 80 75

แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้

(ขอมูล ณ วันท่ี 23 ตุลาคม 2560)

เม่ือพิจารณาตามตาราง ขอ 1 และ 2 พบวา การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขหวงเดือนตุลาคม
2560 ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ในหวง 1 เดือน ท่ีผานมา พบวา ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับ
เรื่องรองเรียนฯ 155 เรื่อง โดยประเภทเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป,
รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ และแจงเบาะแสการกระทําความผิด (ไมนับรวมประเภทการขอขอมูล,
ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย)
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3. สถิติผลการดําเนินการเรือ่งรองเรียน/ รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
(หวงเดือนกรกฎาคม 2557 – ตุลาคม 2559)

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน ยอดรวมเรื่องรองเรียน
แตละประเภท

ผลการดําเนินงาน
ยุติเรื่องแลว กําลังดําเนินการ

จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ
1. เรื่องเดือดรอนทั่วไป

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

1,301
300
318
416
57
73

137

1,298
299
317
415
57
73

137

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3
1
1
1
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

2. แจงแบะแสกระทาํผิด
- ยาเสพติด
- ผูมีอิทธพิล
- สถานบันเทิง
- พนัน
- ปาไม
- ดานแรงงาน

505
90
23

148
147
88
9

503
90
23

146
147
88
9

100%
100%
100%
99%

100%
100%
100%

2
-
-
2
-
-
-

-
-
-

1%
-
-
-

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

353
19
31

101
21

181

352
19
31

101
21

180

100%
100%
100%
100%
100%
99%

1
-
-
-
-
1

-
-
-
-
-

1%

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

937
221
117
227
372

930
218
117
226
369

99%
99%

100%
100%
99%

7
3
-
1
3

1%
1%
-
-

1%
5. ขอความชวยเหลือ

- ประกอบอาชีพ
- ทุนการศึกษา
- สงเคราะห
- ขอที่ดินทาํกิน
- ขอความชวยเหลืออื่นๆ

1,600
29
20
39

143
1,369

1,598
29
20
38

143
1,368

100%
100%
100%
97%

100%
100%

2
-
-
1
-
1

-
-
-

3%
-
-

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

174
47
85
9

33

174
47
85
9

33

100%
100%
100%
100%
100%

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

7. หน้ี
- หนี้นอกระบบ
- คํ้าประกัน
- กูสินเชื่อ
- บัตรเครดิต

140
121

5
14
-

140
121

5
14
-

100%
100%
100%
100%

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

รวม 5,010 4,995 99.70% 15 0.30%

(ขอมูล ณ วันท่ี 23 ตุลาคม 2560)
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หมายเหตุ 1. ขอมูล ณ วันท่ี 23 ตุลาคม 2560
2. หากตองการทราบรายละเอียดเรื่องรองเรียนฯ หรือขอมูลอ่ืนใดสามารถประสานไดท่ี

กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด โทรศัพท 0-5311-2704 โทรสาร 0-5311-2702

ลําดับท่ี หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ คงคาง จํานวนเรื่อง
คงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป 6เดือน–1ป 3-6 เดือน 1-3 เดือน

1. อําเภอเมืองเชียงใหม 5 5 - - -
2. อําเภอเชียงดาว 1 1 - - -
3. อําเภอแมออน 1 1 - - -
4. อําเภอแมอาย 1 1 - - -
5. อําเภอฮอด 1 1 - - -
6. สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงใหม
3 3 - - -

7. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -
8. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 1 1 - - -
9. การประปาสวนภูมิภาคจังหวัด

เชียงใหม
1 1 - - -

รวม 15 15 - - -
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4. ตารางแสดงขอมูลยอดเรื่องรองเรียนรองทุกขท่ีคงคางในระบบของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
(หวงเดือนพฤศจิกายน 255๙ – กันยายน 25๖๐)

ลําดับ
ท่ี

หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ
คงคาง

จํานวนเรื่อง
คงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป
6เดือน–

1ป
3-6
เดือน

1-3
เดือน

1. ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 9 - 4 4 1
2. อําเภอเมืองเชียงใหม 30 - 14 6 9
3. อําเภอเชียงดาว 1 - - - 1
4. อําเภอแมอาย 2 - 2 - -
5. อําเภอฮอด 1 - 1 - -
6. อําเภอสนักําแพง 6 - 5 1 -
7. อําเภอสันทราย 22 - 10 7 5
8. อําเภอสารภี 5 - 4 - 1
9. อําเภอฝาง 5 - 2 - 3

10. อําเภอหางดง 6 - 4 1 1
11. อําเภอแมแตง 4 - 3 1 -
12. อําเภอดอยสะเก็ด 5 1 2 - 2
13. อําเภอแมริม 12 - 8 2 2
14. อําเภอแมแจม 2 - 1 1 -
15. อําเภอจอมทอง 5 - 5 - -
16. อําเภอสันปาตอง 3 - 1 - 2
17. อําเภอดอยหลอ 2 - 2 - -
18. อําเภอดอยเตา 1 - 1 - -
19. อําเภอเวียงแหง 5 - 3 1 1
20. อําเภออมกอย 2 - - 2 -
21. อําเภอแมวาง 1 - 1 - -
22. อําเภอกัลยาณิวัฒนา 1 - 1 - -
23. องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม
2 1 - - 1

24. เทศบาลนครเชียงใหม 5 - 2 1 2
25. สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงใหม
40 1 17 6 16

26. สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 4 - 4 - -
27. การประปาสวนภูมิภาค สาขา

เชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
1 - 1 - -

28. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

5 - 2 3 -

29. สนง.ท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 10 - 4 3 3
30. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 1 - 1 - -
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ลําดับ
ท่ี

หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ
คงคาง

จํานวนเรื่อง
คงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป
6เดือน–

1ป
3-6
เดือน

1-3
เดือน

สหกรณการเกษตร ชม.
31. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 4 - 1 1 2
32. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 45 - 13 18 14
33. งานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม
1 - - 1 -

34. สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม

10 - 7 1 2

35. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

3 - 1 1 1

36. สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม

1 - - 1 -

37. สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 3 - - 1 2
38. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
2 - - 1 1

39. สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 1 - 1 - -
40. สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 3 - 1 1 1
41. สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม
2 - 2 - -

42. สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม

2 - 1 - 1

43. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 3 - - 2 1
44. ธนาคารออมสินภาค 8 4 - 2 - 2
45. สํานักงานเจาทาภูมิภาค จังหวัด

เชียงใหม
6 - 3 2 1

46. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 2 - - 2 -
47. สํานักงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 1
1 - - 1 -

48. ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
เชียงใหม

1 - - - 1

49. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 1 - - - 1
50. สํานักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี

16
1 - - - 1

51. สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 1 - - 1 -
52. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ํากกและโขง (ภาคเหนือ)
1 - - 1 -
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ลําดับ
ท่ี

หนวยงานท่ีมีเรื่องรองเรียนฯ
คงคาง

จํานวนเรื่อง
คงคาง

ระยะเวลาคงคางในระบบขอมูล ศดธ.ชม.
หมายเหตุ1 ป

ข้ึนไป
6เดือน–

1ป
3-6
เดือน

1-3
เดือน

53. สํานักงานชลประทานท่ี 1
เชียงใหม

7 - 7 - -

54. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 - 1 - 1
55. สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม
2 - - 2 -

56. มูลนิธิสภาคริสตจักร
แหงประเทศไทย

1 - - 1 -

57. สํานักงานเคหะชมุชน เชียงใหม 1 2 - 1 - 1
58. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแหงประเทศไทย
สาขาเชียงใหม 1

1 - - 1 -

59. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 1 - 1 - -
60. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 1 - - 1 -
61. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1 2 - - 1 1
62. มณฑลทหารบกท่ี 33 5 - - 1 4
63. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 1 - 1 - -
64. สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาค 1 1 - 1 - -
65. กองบิน 41 1 - 1 - -
66. สํานักนายกรัฐมนตรี 1 - 1 - -
67. สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เขต 9
เชียงใหม

1 - 1 - -

68. กองพลทหารราบท่ี 7 1 - 1 - -
69. ธนาคารออมสิน สาขาสันทราย 2 - - - 2
70. กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 5 1 - - - 1
71. สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดี จังหวัดเชียงใหม

1 - - - 1

รวม 330 3 155 81 91

หมายเหตุ 1. ขอมูล ณ วันท่ี 23 ตลุาคม 2560
2. หากตองการทราบรายละเอียดเรื่องรองเรียนฯ หรือขอมูลอ่ืนใดสามารถประสานไดท่ี

กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด โทรศัพท 0-5311-2704 โทรสาร 0-5311-2702
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5. สถิติจํานวนผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม ประจําเดือนตุลาคม 2560

ลําดับ รายการงานบริการ จํานวนผูมาใชบริการ (ราย)

๑. ชําระคาไฟฟา 2,022
๒. ชําระคาน้ําประปา 1,942
๓. ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต 1,573
๔. รับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ 60
๕. งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย 396

รวม 5,993

(ขอมูล ณ วันท่ี 23 ตุลาคม 2560)

ในเดือนตุลาคม 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 5,993 ราย  โดยมีผูมาใช
บริการชําระคาไฟฟา มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาน้ําประปา และชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต
งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ ดังท่ีปรากฏในแผนภูมิวงกลมนี้

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.8 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม
2560
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

สถานการณสินคาเกษตร
จังหวดัเชยีงใหม

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
โทร 053 - 112668 - 70
E-mai : cm_ops@moc.go.th

ขาวนาป
การคาดการณปลูกขาวป 2560/61 รอบท่ี 1

ชนิดขาว
พ้ืนท่ี
(ไร)

ผลผลิตตอไร
(กก.)

คาดการณผลผลิต
(ตัน)

ขาวหอมมะลิ 13,815 612 8,450
ขาวเจา 59,784 676 40,403
ขาวเหนียว 329,176 760 250,236
ขาวสี 963 518 499
ขาวอินทรีย 630 589 371

รวม 404,368 742 299,959
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ขาวนาป

ราคาที่เกษตรกรขายได
บาท/ตัน

ราคาขาวเปลือกเหนียว
(สปต.) 2558/59 2559/60 2560/61

ความช้ืน 15% 12,400 –12,800 7,400- 7,900 7,100-7,600

ความช้ืนไมเกิน 30% - 6,000-6,400 5,500-5,900

ขาวโพดเล้ียงสัตว

ภาวะการคา

ขณะนี้เกษตรกรเริม่เก็บเก่ียวผลผลิตขาวโพดเลีย้งสัตวจังหวัดเชียงใหม
ป 2560/61 แลวประมาณ รอยละ 5 ในชวงสัปดาหนี้เกษตรชะลอการเก็บ
เก่ียว เนื่องจากในหลายพื้นที่มฝีนตกชุกตอเนื่อง สวนราคาซื้อขายในพืน้ที่
(24 ต.ค.60) ณ ความช้ืน 30% กก.ละ 4.50-5.00 บาท ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจาก
สัปดาหกอน กก.ละ 0.30- 0.70 บาท (ราคาตนทุน ก.ก.ละ 6.83 บาท :
ขอมูลจากสศก. เขต1 )
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ขาวโพดเล้ียงสัตว

ขอมลู ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60

ราคาท่ีเกษตรกรขายได
ณ ความชื้น 30% 5.19 5.26 4.29 - 5.00

ราคาท่ีโรงงานอาหารสัตวรับซ้ือ
ณ ความชื้น 14.5% 7.69 8.45 6.29-7.10

บาท/กก.ราคาซื้อขาย

โครงการรานคาธงฟาประชารัฐ

• เปาหมายในการรับสมัครรานคาเขารวมโครงการรานคาธงฟาประชารัฐ จํานวน 604 ราน
• มีผูสมัครเขารวมโครงการฯท้ังสิ้น 882 ราน
• ติดตั้งเครื่อง EDC ไปแลว

• รอบท่ี 1 จํานวน 202 เครื่อง
• รอบท่ี 2 จํานวน 17 เครื่อง (ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการติดตั้งเครื่องฯเพิ่มเติม)
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โครงการหมูธงฟาประชารัฐ

กิจกรรม/โครงการ ภายใตความรับผดิชอบของ
กลุมสงเสริมการประกอบธุรกิจการคาและการตลาด

สํานกังานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
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งานแสดงสินคานานาชาติ ภายใตชื่อ
งาน "STYLE" มุงกาวสูตลาดสากล

ระหวางวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2560
สถานที่ : ศูนยนทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กทม.

งาน “มหกรรมฟารมสุขแฟร”

ระหวางวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2560
สถานที่ : ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
ศูนยการคา เซ็นทรัลเฟสติวลั เชยีงใหม
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กิจกรรมจับคูเจรจาธุรกจิการคา
ระหวางผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กับตัวแทนของผูสงออก

วันที่ 20 ตลุาคม 2560
สถานที่ : ศูนยประชุมนานาชาตดิเิอ็มเพรส
อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม

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

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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3.9 สถานการณแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นางเยาวภา    พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม

ลําดบัที่ ประเภทคนตางดาว นายจาง
(คน)

คนตางดาว
(คน)

1 คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร
เปนการช่ัวคราวมาตรา 59 และมาตรา 61 (Non-Immigrant Visa)

1,823 5,227

2 คนตางดาวท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) มาตรา 62 123 704
3 คนตางดาวตาม มาตรา 63

(ชนกลุมนอย/บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน)
7,718 23,206

4 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา
ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติตามมาตรา 59

10,507 50,636

5 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา
(กลุมนําเขาตาม MOU)

403 1,357

6 งานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว  และกัมพูชา(มติ ครม. วันท่ี 23 ก.พ.59) 9,281 30,268
7 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา

ท่ีผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง - ลูกจาง
ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดเชียงใหม (8 ส.ค. - 6 ก.ย. 60)

9,581 36,174

รวม 39,436 147,572
ขอมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
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ศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา จังหวัดเชียงใหม

ศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา จังหวัดเชียงใหม
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ผลการดําเนินงานศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาว
สัญชาตเิมียนมา จังหวัดเชียงใหม

ขึ้นทะเบียน ตามคําสั่ง คสช.ท่ี 33/2560
ประเภทอื่นๆ รวมผูใชบริการ

ทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ทองท่ีจังหวัดอื่น

นายจาง
(ราย)

ลูกจาง
(คน)

นายจาง
(ราย)

ลูกจาง
(คน)

บัตรชมพู
(ราย)

Passport
(คน)

นายจาง
(ราย)

ลูกจาง
(คน)

4,213 13,571 871 2,573 1,868 813 5,084 18,825

ขอมลู ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2560

Single Window for Visa and Work Permit
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Single Window for Visa and Work Permit

Single Window for Visa and Work Permit
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มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 การรับเสด็จเดือนพฤศจิกายน 2560

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.1.1 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  จะเสด็จฯ

มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ  ประจําปการศึกษา
2558 – 2559 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  อ.แมริม  ระหวางวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560

4.1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ดังนี้

1) วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2560 เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราช-
กรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน โดยประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งจากทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง ถึงทาอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม  เวลา 08.50 น. จากนัน้ จะประทับเฮลิคอปเตอร
พระท่ีนั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน   และในเวลา 14.10 น. เฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง
ถึงทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เพ่ือจะประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน

2) วันท่ี 26 – 27 พฤศจิกายน 2560 เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ดังนี้

- วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.50 น. ประทับเครื่องบิน
พระท่ีนั่งจากทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง  ถึงทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และประทับแรม
ณ สํานักงานชลประทานท่ี 1

- วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.10 น. เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 บานสามหม่ืน  ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง เวลา 12.40 น. เสด็จ
พระราชดําเนินไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ ต.แมอาย  อ.แมอาย  และเวลา 14.40 น.
จะประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งกลับกรุงเทพมหานคร

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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4.2 มาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม)
หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ข้ึนไปสูอากาศ
ผูนําเสนอ: นายมนัส  ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม และ

นายชํานาญ ฤาชัย  ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

4.2.1 ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อย
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮ่ม)

ตามมาตรฐานผลติภณัฑชุมชน มผช. 808/2552

ประกาศจงัหวัด
เชียงใหม่

ป้องกันและการ
รักษาความปลอดภัย
และการดแูลรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน

ในการจุดและ
ปล่อย โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน

(ว่าวฮ่ม)
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การจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ
โคมควัน (ว่าวฮม)

ต้องได้รับอนุญาตจาก
และต้องปล่อยโคม รับ

โคมลอย โคมไฟ และโคมควัน (ว่าวฮ่ม)

• ๑๕ ๑๒ ( ๓ พ.ย. ๖๐)
• ให้กระทาํได้ในวันลอยแรม ๑ ๑๒ ( ๔ พ.ย. ๖๐)
• ให้กระทาํได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( ๓๑ ธ.ค. ๖๐)
กรณี โคมควัน (ว่าวฮม) จะสามารถจุดได้ในเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
มีเพียง ๑ ๑๕ ๑๒
ตามปฏทินิจันทรคตไิทยของทุกปี

๑๙.๐๐ น. – ๐๑.๐๐ น.
ของวันถัดไป
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ชนิดและขนาด ของโคมลอย โคมไฟ
ตามมาตรฐาน มผช. ๘๐๘/๒๕๕๒

• ตัวโคมมีปริมาตรไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่
เกิน ๙๐ เซนตเิมตร  สูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนตเิมตร
และทาํจากวัสดุธรรมชาติ

•
๕๕ กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน ๘ นาที

โดยยดึตดิกับตัวโคมด้วยเชือกทนไฟ เชือก หรือลวดอ่อนเบอร์
๒๔ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร) จาํนวน ๒ เส้น
ความยาวไม่เกิน ๓๐ เซนตเิมตร

โคมควัน (วาวฮม)
• โคมควันมาตรฐานทําจากกระดาษวาว ขนาดกวาง x

ยาว ไมเกิน 50x75 เซนติเมตร/แผน ใชประกอบโคม
จํานวนไมเกิน 72 แผน/โคม ปากโคม
มีเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร

• หลีกเลี่ยงการใชกระดาษสีเดียวกับทองฟา เชน ฟา
ขาว และเทา
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สนามบินเชียงใหม่
๑

และเส้นทางการบิน เข้า – ออก สนามบินเชียงใหม่งใหม่

ล่วงหน้าก่อนวันจุดและ
ปล่อยไม่น้อยกว่า

๑๕ วัน
อาํเภอแจ้งประสาน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
หรือศูนย์ควบคุมการบนิ
เชียงใหม่ทราบล่วงหน้า

๗ วัน

โทษของการฝ่าฝืน

• ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามประกาศจังหวัดเชียงใหม่
ต้อง
หรือ

• ผู้
และปล่อยโคมเกิดความเสียหายแก่อากาศยาน ชุมชน ประชาชน
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4.2.2 บริษัท  วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
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มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 11/2560

วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว/
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
1) สายการบินไทยแอรเอเชีย

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)

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