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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2561

วันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีคานิยม จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ราย

โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
2. การมอบเกียรติบัตรใหแกปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด จํานวน 3 ราย โดย  สํานักงาน

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
3. การมอบโลขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย ตามโครงการเสริมสราง

ธรรมมาภิบาล ฯ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ราย  โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแกเกษตรกรท่ีชนะการประกวดขาวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม ป

การเพาะปลูก 2560/61 จํานวน 4 รางวลั  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
5. การมอบประกาศเกียรติคุณแกอําเภอท่ีไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561 แก

อําเภอกัลยาณิวัฒนา  สะเมิง และแมออน   โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
6. การมอบเกียรติบัตรแกอําเภอท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดนิทรรศการของดี 25 อําเภอ จังหวัด

เชียงใหม  จํานวน 5 รางวัล  โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2561 โดย สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

6 ทาน  ดังนี้
1) พันตํารวจโท สมพร ชื่นโกมล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนคดีความม่ันคง 3 กองคดีความม่ันคง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2) นางฉวีวรรณ สัญญา

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ตําแหนงเดิม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ

3) นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดปราจีนบุรี



4) นายอนุชา สุขสงวน
ตําแหนงปจจุบัน คลังจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม คลังจังหวัดเชียงราย

5) นายพงศพัฒน ขัตพันธุ
ตําแหนงปจจุบัน ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปศุสัตวจังหวัดลําปาง

6) นางพรปวีณ วิชิต
ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดลําพูน

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนวอร  เดชวรรณ   ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนมกราคม
2561
ผูนําเสนอ: นายอนุชา  สุขสงวน   คลังจังหวัดเชียงใหม

3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.8 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม
2561
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

3.9 การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน
ผูนําเสนอ: นางพรปวีณ  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 3.11การเตรียมการรับเสด็จ

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2561

ผูนําเสนอ: นางสาวรัตนาภรณ  เข็มกลัด   ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
4.3 การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม

4.4 โครงการบานคนไทยประชารัฐ
ผูนําเสนอ: วาท่ีรอยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล  ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม

4.5 แนวทางการประเมิน ตัวช้ีวัดท่ี 4.2
ผูนําเสนอ: นายชํานาญ  กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม

4.6 ผลการดําเนินงานสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายสมพล  แสนคํา  เกษตรจังหวัดเชียงใหม

4.7 ประชาสัมพันธการประมูลปายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขล
ผูนําเสนอ: นายชาญชัย กีฬาแปง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม

4.8 ประชาสัมพันธงานมหกรรมผาตีนจก ผลิตภัณฑชนเผาและงานกาชาด
อําเภอแมแจม  ครั้งท่ี 25 ประจําป 2561
ผูนําเสนอ: นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ  นายอําเภอแมแจม

4.9 ประชาสัมพันธงานสตรอวเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 17 ประจําป
2561
ผูนําเสนอ: นายชาตรี  กิตติธนดิตถ  นายอําเภอสะเมิง

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 2/2561

วันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว/
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ)
6.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช)
6.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
6.๔ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)



การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีคานิยม จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ราย

โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
1.1 นางสาวจิณณา   ผลดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
1.2 เด็กชายสตางค  บุตรสัย โรงเรียนบานสันปาสัก
1.3 เด็กหญิงหงสฟา   ลุงยอน โรงเรียนวัดสวนดอก
1.4 เด็กชายวิศรุต  ตะสา โรงเรียนบานบอหลวง
1.5 เด็กชายพีรพงศ  นะริน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก)

2. การมอบเกียรติบัตรใหแกปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด จํานวน 3 ราย โดย  สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

2.1 สาขาปราชญเกษตรผูทรงภูมิปญญาและมีคุณูปการตอภาคการเกษตรไทย
นายตะวัน   หางสูงเนิน เกษตรกรจากอําเภอแมริม

2.2 สาขาปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
นายอินสอน   สุริยงค เกษตรกรจากอําเภอแมออน

2.3 สาขาปราชญเกษตรผูนําชุมชนและเครือขาย
นายเสนห   ทะพิงคแก เกษตรกรจากอําเภอสารภี

3. การมอบโลขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย ตามโครงการเสริมสราง
ธรรมมาภิบาล ฯ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ราย  โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

3.1 นายนพรัตน   วงศเสนา สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
3.2 นายพัฒนพงษ   บัวรัตน ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม

4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแกเกษตรกรท่ีชนะการประกวดขาวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม ป
การเพาะปลูก 2560/61 จํานวน 4 รางวัล  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

4.1 รางวัลชนะเลิศ  นายสุทิศ   มอยไข อําเภอสันปาตอง
4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายแห  ใจกวาง อําเภอแมริม
4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายฉลอง  ฟองปญญา อําเภอสันปาตอง
4.4 รางวัลชมเชย  นายณัฐพงษ  ขันแกวม่ิง อําเภอดอยสะเก็ด

5. การมอบประกาศเกียรติคุณแกอําเภอท่ีไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561 แก
อําเภอกัลยาณิวัฒนา  สะเมิง และแมออน   โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

6. การมอบเกียรติบัตรแกอําเภอท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดนิทรรศการของดี 25 อําเภอ จังหวัด
เชียงใหม  จํานวน 5 รางวัล  โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

6.1 รางวัลชนะเลิศ  ไดแก เต็นทท่ี 3 อําเภอเชียงดาว  อําเภอดอยสะเก็ด
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก เต็นทท่ี 5 อําเภอสะเมิง  อําเภอฝาง
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เต็นทท่ี 6 อําเภอพราว  อําเภอสันปาตอง
6.4 รางวัลชมเชย  ไดแก เต็นทท่ี 1 อําเภอเมืองเชียงใหม
6.5 รางวัลชมเชย ไดแก  เต็นทท่ี 8 อําเภอสันทราย  อําเภอหางดง

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2561 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท่ีประชุม จํานวน

6 ทาน  ดังนี้
1) พันตํารวจโท สมพร ชื่นโกมล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนคดีความม่ันคง 3 กองคดีความม่ันคง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2) นางฉวีวรรณ สัญญา

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ตําแหนงเดิม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ

3) นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดปราจีนบุรี

4) นายอนุชา สุขสงวน
ตําแหนงปจจุบัน คลังจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม คลังจังหวัดเชียงราย

5) นายพงศพัฒน ขัตพันธุ
ตําแหนงปจจุบัน ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปศุสัตวจังหวัดลําปาง

6) นางพรปวีณ วิชิต
ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดลําพูน

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



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 30 หนา โดยมี นายกฤษณ
ธนาวณิช  รองผู ว าราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ ง ไดนําลงเผยแพร ในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 12/2560 ท้ังนี้  ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 12/2560

รายงานการประชุมหนาถัดไป

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



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๑2/2560

วันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม 1
๒. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม 2
๓. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๔. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๕. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๖. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
๗. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
8. นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
9. นายสายัณห กาวีวงค ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
10. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
11. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
12. นายศิริพงษ นําภา รกน.ปองกันจังหวัดเชียงใหม
13. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
14. นางสาวอัญชลี อุทัย จาจังหวัดเชียงใหม
15. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
16. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล (แทน)ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
18. นางสาวชลธิชา เกตตะพันธุ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
19. นางพัฒนา องควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
20. นางศิริพร รือเรือง หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักบริหาร

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อําเภอ
21. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม

22.นางสาวนิติยา...
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22. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
23. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
24. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
25. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
26. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
27. นายมานิตย ไหวไว (แทน)นายอําเภอแมแตง
28. นายประพัฒน วงคชมภู (แทน)นายอําเภอฮอด
29. นายวัชระ เทพกัน (แทน)นายอําเภอเชียงดาว
30. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน)นายอําเภอพราว
31. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
32. นายอุทัย สอนจีน (แทน)นายอําเภอไชยปราการ
33. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
34. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง
35. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
36. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
37. นายวรศักดิ์ พานทอง (แทน)นายอําเภอแมอาย
38. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
39. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
40. วาท่ี ร.ต. บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
41. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
42. นายไพบูลย ใจตูม (แทน)นายอําเภอแมออน
43. นายอรุณ ศรีใส นายอําเภอดอยหลอ
44. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
45. นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
46. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
47. พ.ต.ท.หญิง จันทนา เจนศุภการ (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
48. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
49. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์ (แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษ ฯ
50. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
51. ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี ฟกทอง (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
52. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน)หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
53. นายมนตรี นามขาน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม

54.นายจอมพงษ ...
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54. นายจอมพงษ ภูพัฒนากุล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
55. นายพลภัทร สีแดง (แทน)อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
56. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
57. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
58. นายสมรัตน มะลิลา (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
59. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
60. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
61. พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสําราญ (แทน)รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
62. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
63. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
64. ร.ต.โชตชิวง อัศนียรัตน (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
65. น.ท.ไชยา ชิดทอง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
66. น.ท.คมศักดิ์ คําสอน (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
67. ร.ท.กันตพัฒน กันทะวงค (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
68. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
69. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
70. นายนัคเรศ ธีระวัฒนวิศิษฎ (แทน)คลังเขต 5
71. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
72. นายนิพนธ นิลพันธุ (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
73. นางสาวนิศารัตน กันทะวงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
74. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
75. นายภยันต บรรเทาทุกข (แทน)สรรพากรภาค 8
76. นางภัคกร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
77. นายพูนพล วงศสงคราม (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
78. นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย/(แทน) ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)

79. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
80. นางสาวนุชรีย ดีเจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3

81.นายบัณฑิต...
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81. นายบัณฑิต โตจินดา (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
82. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน)นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
83. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
84. ผศ.ประสิทธิ์ศิลป ชมสะหาย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
85. นางปนนาถ เจริญผล ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
86. นางสาวชวนพิศ เมืองวงค (แทน)ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
87. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
88. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
89. นางจิราพร เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
90. นายอนวัชช ไทยขวัญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
91. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
92. นายตันติกร นรบาล (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
93. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
94. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
95. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
96. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
97. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
98. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
99. นางสายฝน พัดบึ้ง ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
100. นางสาวอาจารีย เรือนดี (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1 /
101. นายยศพนต ดานสมบูรณ (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
102. นายถวิล สมกัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
103. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
104. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
105. นายวิริยะ แกวคง ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
106. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
107. นายจํารูญวิทย จันนรานนท (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม

108.นายกานต...
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108. นายกานต ไตรโสภณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
109. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
110. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
111. นายอุดม มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
112. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน)ปศุสัตวเขต 5
113. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
114. นางสาวอาวรณ ฟนเฝอ (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
115. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
116. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน)ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
117. นางวิชชุดา กันตีวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
118. นายประสาน พรโสภิณ รกน.ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
119. นายฐาปกช มีเสน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
120. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
121. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
122. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
123. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
124. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
125. นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
126. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือ

เกษตรกรรมท่ี ๑
127. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
128. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
129. นายเมธี เขียวออน (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
130. นายกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
131. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
132. นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
133. นายสุภาพ หลักฐาน (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
134. นายพงษชัย มูลชินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
135. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
136. นายอภินันท ประสาท (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2

137. นายชานนวิทย...
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137. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
138. นางจามรี ภูสวาง (แทน)ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม

บริษัท การบินไทย จํากัด
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
139. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
140. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
141. นายราเชนทร ภุมมะภูริ (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
142. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑
143. นางศจิการ จันทาทอง (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
144. นายรณรงค เส็งเอ่ียม ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
145. นายนิพล ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
146. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง/(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
147. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
148. นายนพดล พงษนิกร (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
149. นายโสภณ เจริญวัฒนะ (แทน)หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
150. นายศุภวัณณ มงคลสวสัดิ์ โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
151. นายธีรชัย ดานวณิชวงค ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
152. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
153. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ๒ ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
154. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
155. นายสุพจน พัวพุมไทย (แทน)ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
156. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
157. นายถาวร คงม่ัน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
158. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
159. นายยศพัทธ พิมพชารี (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
160. นายจตุพร ปนทวงค (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
161. นางนงนุช...
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161. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
162. นายทวี รันตคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
163. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
164. นางสาวพันธุดา สุขกุล (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
165. นางสาวศรัญญา อุตรปวง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
167. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
168. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
169. นางสาวโกสุม สมนึก (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
170. นางเยาวภา พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
171. นางกาญจนา เสารอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19

เชียงใหม
172. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
173. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
174. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
175. นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ (แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
176. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
177. ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
178. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
179. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
180. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒนพงศ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2
181. นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓
182. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
183. นางชนากานต สุนันทกร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5
184. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม

185. นายสิทธิชัย ...
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185. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34

186. นายเจริญ เชื้อเมืองพาน (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
187. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
188. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
189. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
190. นางสุนี พนันทา (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
191. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
192. ผศ.ประยงค ใสนวน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
193. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
194. นางสาวนิภารินทร ปาละสอน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
195. นางพวงพันธ ทองปน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
196. นายณรงค นาตา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
197. นางรัตนา สุริยะมณี (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
198. นางศรีเกษ ธัญญาวินิธกุล (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
199. นายสังคม วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑ เชียงใหม
200. นพ.วรพงษ สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
201. นายชาตรี กําลังเกง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
202. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
203. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
204. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
205. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

(เชียงใหม)
กระทรวงอุตสาหกรรม
206. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
207. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
208. นางวรลักษณพ เพชรรักษ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
209. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
210. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม

211.นางสาวนิติยา ...
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211. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด
เชียงใหม

212. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม
213. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
214. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
215. พญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
216. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
217. นายปรีดา พรหมมายน เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร

(องคการมหาชน)
218. นายภูชาดล ธีรอธิยุต (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)
สวนทองถิ่น
219. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
220. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
221. นายฐิติ อินทะพันธุ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
222. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
223. นายยงยุทธ คุณธรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
224. นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
225. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
226. นายชูเกียรติ จันโททัย (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
227. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
228. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน)ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
229. นายพงศกร ตุลานนท ผูจัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานเขต

เชียงใหม/(แทน)ผูจัดการธนาคารสงเคราะหสาขา
เชียงใหม

สํานกัพระราชวัง
230. นายบรรเจิด กิริยา ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
231 นายคณิต โพธิจินดา หัวหนาสวนประชาสัมพันธและการตลาด

องคการสวนพฤกษศาสตรฯ
232. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
233. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
234. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

235. นายสมศักดิ์ ...
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235. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
236. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
237. นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
238. นายวสุรมย สุริยะวงศ ผูสื่อขาวสถานีวิทยุ อสมท.เชียงใหม
239. นายเทวินทร ศรีบุญมา ผูสื่อขาวอิสระ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การอานสารนายกรัฐมนตรีและพิธีไวอาลัยใหผูสูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติ โดย สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) อานสารนายกรัฐมนตรี  ความวา สาร พลเอก
ประยุทร  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๐ ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับปญหาอุบัติภัยและภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน
รวมท้ังภัยท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
อยางมาก คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2548 กําหนดใหวันท่ี 26 ธันวาคม ของทุกป
เปนวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงการเตรียมความพรอมในการปองกันท้ังภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดอัตราการสูญเสีย
จากอุบัติภัยอยางยั่งยืน และรวมสรางวัฒนธรรมดานความปลอดภัยอยางจริงจัง

รัฐบาลไดใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยมุงเนนให
ทุกภาคสวนของสังคมใหความรวมมือในการวางแผนปองกันอุบัติภัย และสรางความตระหนักเรื่องการพัฒนา
ระบบความปลอดภัยใหมากข้ึน ตลอดจนสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกัน
ภัยและการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณอุบัติภัยตางๆ รวมถึงการให
ความชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบภัยอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ และการสรางจิตสํานึกดานวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมท้ังการปลูกฝงทัศนคติการดํารงชีวิตโดยไมประมาท เพ่ือลด
ความสูญเสียจากอุบัติภัยตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผมหวังเปนอยางยิ่งวาทุกคนจะมีสวน
รวมในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในสังคมไทย

เนื่องในโอกาสวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ประจําป 2560 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก อีกท้ังเดชะพระบารมีแหงองคสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ไดโปรดดลบันดาลประทานพรใหพ่ีนองชาวไทยทุกคน ประสบแตความสุข ความเจริญและมี
ความปลอดภัยแคลวคลาดจากอันตรายท้ังปวง

พลเอก ประยุกต  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี
2. การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางแหงชาติจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช ๒๕๕๙ และป

พุทธศักราช 2๕๖๐ โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
๒.๑ พอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม  ปพุทธศักราช ๒๕๕๙ จํานวน ๓ คน  คือ นายนิพัฒน

สุขวิบูลย  นายพิสิษฐ  จุลรัตนมณี  นายสมเกียรติ  ชัยสาร
2.2 พอตัวอยาง ...
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๒.๒ พอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม  ปพุทธศักราช ๒๕๖๐ จํานวน ๒ คน คือ นายถวิล
สุทธิวรรณจําปา  นายประทวน  สิงหคํา

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2560 โดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหมแนะนําตัวตอท
ประชุม จํานวน 7 ทาน

1.2 หัวหนาสวนราชการ...

1) นาวาเอก พิเชษฐ เตียงเกตุ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายทหารปฏิบัติการประจํากรมกําลังพล

ทหารเรือ/ ชวยปฏิบัติราชการกรมอุทกศาสตร
กองทัพเรือ

2) นายสุพัฒน ปกษาจันทร
ตําแหนงปจจุบัน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดตาก

3) นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด
ตําแหนงปจจุบัน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองถ่ินจังหวัดลําปาง

4) นายวิริยะ แกวคง
ตําแหนงปจจุบัน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมุกดาหาร

5) นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ
ตําแหนงปจจุบัน ประมงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ประมงจังหวัดชัยนาท

6) นายสทิธิโชค โรจนพิพัฒนพงศ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
7) นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
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1.2 หัวหนาสวนราชการท่ีโยกยายภายในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ทาน ดังนี้

1.3 หัวหนาสวนราชการท่ีโยกยายไปดํารงตําแหนงใหม ณ จังหวัดอ่ืน จํานวน 1 ทาน

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 30 หนา โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2560 ท้ังนี้   มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุม ไดแก
สํานักงานไปรษณียเขต 5 ขอแกไขรายงานการประชุมหนาท่ี 7 ขอท่ี 159 จากเดิม นายประพันธ  ศรีธิหลา
ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม  เปน นายโสภณ เจริญวัฒนะ (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 และ
ขอแกไขรายงานการประชุมหนาท่ี 7 ขอท่ี 160 จากเดิม นายนพดล  พงษนิกร  หัวหนาไปรษณียจังหวัด
เชียงใหม  เปน นายเกรียงไกร  บรรเรียนกิจ (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี
11/2560

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

3.1 เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นางนวอร

เดชวรรณ) ๑) เศรษฐกิจโลกเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 โดยรวมขยายตัว เศรษฐกิจ G3 ขยายตัวตอเนื่อง
จากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุนเปนสําคัญ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนขยายตัวดีจากการคาปลีกและการสงออก กลุม
ยูโรชะลอลงท้ังการคาปลีก การนําเขาและการสงออก เศรษฐกิจจีนและเอเชียปรับดีข้ึน จีนปรับดีข้ึนตาม

การคาปลีก...

1) นายรณรงค เส็งเอ่ียม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
ตําแหนงเดิม คลังเขต 5

2) นางสัญญา ไชยเชียงของ
ตําแหนงปจจุบัน คลังเขต 5
ตําแหนงเดิม คลังจังหวัดเชียงใหม

1) นายสุรเดช สมิเปรม
ตําแหนงเดิม ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง เลขานุการกรม
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การคาปลีกและการสงออก เอเชียปรับดีข้ึนจากการสงออก ธนาคารกลางสวนใหญคงนโยบายการเงินผอน
คลาย ยกเวน FED ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกรอยละ 0.25 สูระดับรอยละ 1.25-1.5๐ สวน ECB
รอยละ 0 / BOJ รอยละ -0.1 / BOE รอยละ 0 ๒) เศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ๒๕60 ขยายตัวตอเนื่อง
ดานการผลิต ภาคเกษตรรายไดเกษตรหดตัวจากผลผลิตและราคา ภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากระยะ
เดียวกันปกอน โดยอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับการสงออกสวนใหญขยายตัวดี ภาคการทองเท่ียวขยายตัว
นักทองเท่ียวทุกสัญชาติเพ่ิมข้ึน ดานการใชจาย การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากปจจัยชั่วคราวตามการใช
จายสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาก่ึงคงทน เชน เสื้อผา การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากการลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ ขณะท่ีเครื่องชี้การลงทุนหมวดกอสรางทรงตัว การใชจายภาครัฐท่ีไมรวมเงินโอน
ขยายตัว ท้ังรายจายประจําและรายจายลงทุนขยายตัว การสงออกขยายตัวโดยขยายตัวในทุกหมวดสินคา
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอปรับเพ่ิมข้ึน อัตราการวางงานท่ีปรับฤดูกาล ทรงตัวจากเดือนกอน
๓) เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 ปรับดีข้ึนเล็กนอย ดานการผลิต ภาคเกษตรรายไดเกษตร
ปรับเพ่ิมข้ึนจากราคาขาวดีข้ึนสวนผลผลิตขยายตัวจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย ภาคอุตสาหกรรมหดตัว
นอยลงสินคาเกษตรแปรรูปเพ่ิมข้ึน เครื่องดื่มแอลกอฮอลปรับดี ข้ึนแตฐานสูง สวนผลผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสชะลอลง สวนผลผลิตเซรามิก ผลิตภัณฑจากไม และเลนสกลองถายรูปลดลง ภาคการ
ทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องจากนักทองเท่ียวจีนและเกาหลีใตตลอดจนการประชุมสัมมนาในประเทศกลับมา
เพ่ิมข้ึน ดานการใชจาย การบริโภคภาคเอกชนยังไมกระจายตัวแมเครื่องชี้ยอดจดทะเบียนรถยนตเพ่ิมข้ึน
แตกําลังซื้อโดยรวมยังไมเขมแข็ง การลงทุนภาคเอกชนในภาคอสังหาริมทรัพยยังซบเซาสวนภาคการผลิต
ปรับดีข้ึน สะทอนจากการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึนในธุรกิจผลิตเพ่ือสงออก การใชจายภาครัฐ
ขยายตัวท้ังรายจายประจําและรายจายลงทุนเพ่ิมข้ึน การสงออกลดลงตามการสงออกสินคาผานดาน
ชายแดนและสงออกไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีนตอนใต ตลอดจนการสงออกชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสไปญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา
อัตราเงินเฟอปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากราคาน้ํามันขายปลีกเพ่ิมข้ึน ๔) เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมเดือน
พฤศจิกายน ๒๕60 ขยายตัวดี ภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องท้ังชาวตางประเทศโดยเฉพาะจีน เกาหลี
และชาวไทยในตลาดประชุมสัมมนา การใชจายภาคเอกชนทรงตัวยอดจดทะเบียนยานยนตเพ่ิมข้ึนมาก
คาดวาสวนหนึ่งเปนผลจากการเรงจดทะเบียน การใชจายภาครัฐเพ่ิมข้ึน รายจายประจําขยายตัว สวนงบ
ลงทุนเรงตัว การเงิน ยอดคงคางสินเชื่อและเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยขยายตัวสูงกวาคาเฉลี่ยของ
ภาคเหนือ

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) แนวโนมดานเศรษฐกิจป ๒๕๖๑
นาจะเติบโต  โดยเฉพาะเรื่องการสงออก และสินเชือ่ตางๆ  เพ่ิมข้ึน  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการทองเท่ียว
ในเมืองรอง สําหรับเมืองรองในภาคเหนือมีการพัฒนาในเรื่องการทองเท่ียวมากข้ึน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนธันวาคม
2560

คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา ไชยเชียงของ) 1) รายงานภาวการณคลัง
ผลการจัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหมเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวน 951.50 ลานบาท

สูงกวาเดือนเดียวกัน...
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สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 82.42 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 9.48 ผลการจัดเก็บรายได ณ เดือน
พฤศจิกายน 2560 ดังนี้  สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 727.37 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 5.17 สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 188.17 ลานบาท สูงกวา
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 38.92 สวนราชการอ่ืน มีรายไดจัดเก็บ 33.67 ลานบาท ต่ํากวา
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ - 16.45 ดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ
1.92 ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  คิดเปนรอยละ 60.00 ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายได
จัดเก็บ 0.37 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  คิดเปนรอยละ -31.48 ๒) ผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
ไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 88 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ภาพรวมงบประมาณท่ีไดรับ 19,601.45
ลานบาท  เบิกจาย 8,856 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.18 สูงกวาเปาหมายรอยละ ๑๔.๘๖ จังหวัด
เชียงใหมมีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี ๓ ของประเทศ งบภาพรวมแยกเปนงบประจํา จํานวน 9,575.21
ลานบาท  เบิกจาย 6,926.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.33 สูงกวาเปาหมายรอยละ 39.33
และงบลงทุน จํานวน 10,026.24 เบิกจาย 1,929.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๙.๒๕ ต่ํากวา
เปาหมายรอยละ – ๑.๘๖ ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี ๕ ของประเทศ สําหรับเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,512.09 ลานบาท เบิกจาย 642.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.57

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) ขอใหสวนราชการท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ชวยกํากับ ดูแล และรักษาสถานภาพการเบิกจายตั้งแตไตรมาสแรก
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๓ การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม/แผนพัฒนาภาคเหนือ/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ภาพรวมงบประมาณ
ของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๖ โครงการ
เปนเงิน ๓๗๙,๒๕๖,๓๐๐ บาท การอนุ มัติ โครงการงบลงทุน จํานวน ๑๐๗ กิจกรรม เปนเงิน
๒๔๕,๓๖๗,๘๐๐ บาท แยกเปน อําเภอ ๑๐๖ กิจกรรม  และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมท่ี ๑  ๑ กิจกรรม
ปจจุบันอนุมัติโครงการแลว ๘๘ กิจกรรม  อยูระหวางหนวยงานเสนออนุมัติ ๓ กิจกรรม  อยูระหวางขอใช
พ้ืนท่ี ๑ กิจกรรม  ขอแกไขรายละเอียด ก.บ.จ./ก.บ.ภ. ๔ กิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม ๑๑ กิจกรรม  สําหรับ
งบดําเนินงาน ๓๒ กิจกรรม เปนเงิน ๑๒๓,๘๘๘,๕๐๐ บาท  ปจจุบันอนุมัติโครงการแลว ๕ กิจกรรม  ผาน
ก.บ.จ.วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ อยูระหวางหนวยงานเสนออนุมัติ ๑๗ กิจกรรม  ผาน ก.บ.จ.และขอปรับ
แผนไป อ.ก.บ.ภ. ๑ กิจกรรม  อยูระหวางตรวจสอบเอกสารและอนุมัติ ๗ กิจกรรม  ยกเลิกกิจกรรม ๒
กิจกรรม

งบแผนพัฒนาภาคเหนือ จํานวน ๖ โครงการ เปนเงิน ๒๙๘,๙๗๖,๔๐๐ บาท การ
อนุมัติโครงการ (งบลงทุน) จํานวน ๖ กิจกรรม เปนเงิน ๑๙๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันอนุมัติโครงการแลว

ท้ัง 6 กิจกรรม...
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ท้ัง ๖ กิจกรรม   สําหรับการอนุมัติโครงการ (งบดําเนินงาน) จํานวน ๕ กิจกรรม  เปนเงิน ๑๐๕,๔๒๖,๔๐๐
บาท  ปจจุบันผาน ก.บ.จ.อยูระหวางเสนอขออนุมัติ ๓ กิจกรรม  คาดวาจะยกเลิกโครงการ ๑ กิจกรรม

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบประมาณท้ังสิ้น
341,275,700 บาท เบิกจาย 258,165,924.49 บาท คิดเปนรอยละ 75.65 โครงการตาม
แนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณจัดสรรผานสวนราชการ
จังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรร จํานวน 2,180,690,600 บาท คิดเปนรอยละ 52.68 เบิกจาย
1,327,842,796.95 คิดเปนรอยละ 57.80 ผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณท้ังสิ้น 424,048,200 บาท เบิกจายรวมท้ังหมด
1,950,148 บาท คิดเปนรอยละ 0.46

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) เปนชวงแรกท่ีมีการปรับปรุงระเบียบ
ในเรื่องการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ มีการเพ่ิมในเรื่องการบริหารงานในระดับภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  ขอให
ทุกสวนราชการสรางมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ใหกอหนี้ผูกพันภายในสิ้น
ไตรมาสท่ี ๑ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีหลายโครงการท่ียังไมสามารถกอหนี้ผูกพันได ดังนั้น
ตองกําหนดระยะเวลาดําเนินการ งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุมจังหวัด/งบพัฒนาภาค เม่ือทําเรื่องขยายเวลา
ขอปรับแผน ขออุทธรณมาแลว ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดถึงข้ันตอนการไดตัวผูรับจาง แตอยาเพ่ิงลงนาม
ในสัญญากอหนี้ผูกพัน หลังจากไตรมาสท่ี ๑ ไปแลว จังหวัดจะดําเนินการเรงรัดมาตรการการเบิกจาย
โดยสํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะแจงยืนยันผลการอนุมัติเงินงบประมาณ เรื่องการ
ปรับแผน  การขออุทธรณไปยังหนวยดําเนินการ  หนวยงานจะลงนามสัญญาไดก็ตอเม่ือไดรับแจงผล
การยืนยันแลว ตองระวังถากอหนี้ผูกพันกอนท่ียังไมไดรับแจงผลการอนุมัติเงิน ไมไดรับการขยาย ไมไดรับ
การปรับแผน จะมีปญหาภายหลัง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนมกราคม 2561
ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร) การคาดหมาย

ลักษณะอากาศประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบท่ัวไปกับมี
อากาศหนาวจัดบางพ้ืนท่ีในบางวันทางตอนบนของภาคเหนือ และมีหมอกหนาในหลายพ้ืนท่ี สําหรับบริเวณ
เทือกเขาและยอดดอยมีอากาศท่ีหนาวถึงหนาวจัด  กับมีน้ําคางแข็งหรือเหมยขาบเกิดข้ึนไดในบางชวง
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีน จะแผเสริมลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ และอยางตอเนื่อง มักจะมีคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกเคลื่อนมาจาก
ประเทศพมาท่ีผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนอง มีลมกระโชกแรง
ในบางแหงกับอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาดวย จึงขอใหประชาชนติดตามขาวสารพยากรณอากาศและคําเตือน
จากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย การคาดหมายลักษณะอากาศสําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม อากาศหนาว
กับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุดพ้ืนราบประมาณ ๑๐-๑๒ องศาเซลเซียส สวนยอดดอยอุณหภูมิต่ําสุด
ประมาณ ๒-๘ องศาเซลเซียส มีฝนฟาคะนองเปนแหงๆ รอยละ ๒๐-๓๐ ของพ้ืนท่ีในชวงครึ่งแรกของเดือน
มกราคม ๒๕๖๑

ประธานในท่ีประชุม...
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ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) ขอใหสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมดูแลเรื่องของภัยหนาวในพ้ืนท่ีดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๕ สถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล  มานะสัมพันธสกุล)

สถานการณน้ําในลําน้ําปง ตนน้ําท่ีอําเภอเชียงดาวมีน้ํา มีน้ํา 494,000 ม.3/วัน กลางน้ําท่ีสะพานวงแหวน
รอบ ๓ มีน้ํา มีน้ํา 3,210,000 ม.3/วัน ประตูระบายน้ําปงปลอยน้ํา 2,500,000 ม.3/วัน ปลายน้ําท่ี
อําเภอจอมทองมีน้ํา 1,400,000 ม.3/วัน ปริมาณน้ําทาของลําน้ําปง ลดลงเรื่อยๆ และชวงทายน้ําไหลลง
เข่ือนภูมิพลก็ลดลง บางพ้ืนท่ีมีการเก็บเก่ียวแลวเสร็จและเตรียมท่ีจะเริ่มปลูกพืชฤดูแลง/ขาวนาปรัง เข่ือน
แมงัดสมบูรณชล เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ําไหลเขาเข่ือนลดลง แนวโนมปริมาณน้ําในน้ําปงเริ่ม
ลดลงอยางตอเนื่อง ลําน้ําสาขาในลุมน้ําปงปนี้มีมากกวาปกอนรอยละ 3๐ คาดวาจะมีการปลูกพืชฤดูแลง
มากกวาปกอนประมาณ 1.5- 2 เทา การจัดสรรน้ําของเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ฤดูแลง ป 2560/61
เข่ือนแมงัดสมบูรณชล เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม ๒๕๖๐ มีปริมาณน้ํา 261 ลาน ลบ.ม. น้ําใชการ 249 ลาน
ลบ.ม. กําหนดแผนการจัดสรรน้ํา ดังนี้ 1) สงน้ําในพ้ืนท่ีโครงการแมแฝก-แมงัด 110 ลาน ลบ.ม. เพ่ือการ
อุปโภค 1 ลาน ลบ.ม. เพ่ือการเกษตร จํานวน 69,685 ไร ประกอบดวย ขาวนาปรัง 33,771 ไร พืชไร
12,229 ไร พืชผัก 3,500 ไร ไมผล 19,781 ไร  บอปลา 404 ไร  โครงการแมงัด 56 ลาน.ลบ.ม.
โครงการแมแฝก 54 ลาน ลบ.ม. 2) พ้ืนท่ีตลอดลําน้ําปงจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน 74 ลาน.
ลบ.ม. โดยแยกรายละเอียด ดังนี้  สําหรับประปา 20.68 ลาน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศนและเพ่ือการเกษตร
จํานวน 159,098 ไร 52.64 ลาน ลบ.ม. ทองเท่ียว 0.5 ลาน ลบ.ม. ๓) สําหรับการเตรียมแปลงตกกลา
ฤดูฝนป 2561 จํานวน 59 ลาน ลบ.ม. การบริหารจัดการน้ําของเข่ือนแมกวงอุดมธารา และเข่ือนแมกวง
อุดมธารา เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม ๒๕๖๐ มีปริมาณน้ํา 129 ลาน ลบ.ม. น้ําใชการ 115 ลาน ลบ.ม.
กําหนดแผนการจัดสรรน้ําตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ ๑) จํานวน 64 ลาน ลบ.ม. สําหรับ ขาวนาปรัง
31,000 ไร พืชไร+พืชผัก 0 ไร ไมผล+ไมยืนตน 43,188 ไร  บอปลา 3,749 ไร รวม 77,937 ไร
๒) จํานวน 6 ลาน ลบ.ม. สําหรับอุปโภคบริโภค ๓) สําหรับการเตรียมแปลงตกกลาฤดูฝนป 2561 จํานวน
54 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําของอางเก็บน้ําขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม รวม จํานวน 12 แหง ป
๒๕60 ความจุท่ีระดับเก็บกัก 86.657 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําในอางฯ ปจจุบัน 75.889 ลาน ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ 87.5๗ ภาพรวมอางเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน 101 แหง ความจุ 52,412.500 ลาน ลบ.ม.
แนวทางการบริหารจัดการน้ําฤดูแลงในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน ฤดูแลง ป 2560 ซึ่งจะนําไปใชในป ๒๕๖๑
การวางแผนจัดสรรน้ํา/การใชน้ําทุกกิจกรรม การชี้แจงขอมูลและประชาสัมพันธ การปรับปรุงอาคารในทาง
น้ําเพ่ือควบคุมการบริหารจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ การกําหนดขอตกลง/กติกาในการบริหารจัดการ
น้ํา และบังคับใชท้ังลุมน้ํา การมอบอํานาจในการควบคุม/บริหารจัดการ ประชุมปรับแกปริมาณน้ําท่ีสงจาก
เข่ือนแมงัดฯ ใหสอดคลองกับปริมาณน้ําในลําน้ําสาขาแมน้ําปง / ทุกสัปดาห การบูรณาการใหความ
ชวยเหลือในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง >> การมอบหมายพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ การเตรียมความพรอมดาน
เครื่องจักรเครื่องมือใหความชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยแลง มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในชวง
ฤดูแลง ป 2560/61 1) การรักษาเสถียรภาพของตลิ่งแมน้ําปง (ปตร.ทาวังตาล) 2) ควบคุมการปดก้ัน
ทางน้ําฯ ท่ีเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา 3) เฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา

คู คลอง...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๑๗ -

คู คลอง และแหลงน้ําตางๆ 4) การประปาสวนภูมิภาค เตรียมการสําหรับในกรณีระดับน้ําต่ํากวาระดับสูบ
น้ํา 5) สํานักงานชลประทานท่ี 1 เปนผูถือกุญแจควบคุมปด-เปดประตูปากคลองสงน้ําในลําน้ําปงท้ังหมด
แผนการใชเครื่องสูบน้ําเพ่ือชวยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง และอุปโภค-บริโภค ป 2560/61 โครงการ
ชลประทานเชียงใหมมีเครื่องสูบน้ําขนาด ๘ นิ้ว ๑๔ เครื่อง ขนาด ๑๒ นิ้ว ๑ เครื่อง  โครงการชลประทาน
แมแตง มีเครื่องสูบน้ําขนาด ๘ นิ้ว ๑๘ เครื่อง ขนาด ๑๐ นิ้ว ๔ เครื่อง ขนาด ๑๒ นิ้ว ๒ เครื่อง โครงการ
ชลประทานแมกวงในเขตเชียงใหม ขนาด ๘ นิ้ว ๑๗ เครื่อง  รวมเครื่องสูบขนาด ๘ นิ้ว ๔๙ เครื่อง ขนาด
๑๐ นิ้ว ๔ เครื่อง ๑๒ นิ้ว ๓ เครื่อง

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) ฝากเรื่องการบริหารจัดการน้ําในชวง
ฤดูแลงในป ๒๕๖๑
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๖ แผนดําเนินงานปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 256๑

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายชานนท  คําทอง) การดําเนินงานท่ีผานมา 1) การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผน
ปฏิบัติการมาตรการและการกําหนดพ้ืนท่ีปา มาตรการดําเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงพ้ืนท่ีปา
ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 มีการชี้แจงแผนการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ใหกับผูเขารวมประชุมไดรับทราบ และบรรยายเรื่อง
การบูรณาการแผนงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.2561 และแนวทางการ
ปฏิบัติในพ้ืนท่ี 2) การประชุมรวมกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ณ โรงแรม
คุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม มีการนําเสนอแผนการปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ 2561 ชี้แจง ปลูกฝง และสรางจิตสํานึก ใหความรูแกประชาชนเพ่ือทําความเขาใจ
และรวมกันรณรงคลดการเผาอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย พรอมกําชับใหเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแตละจังหวัดทําการจัดการไฟปาและ
หมอกควัน บูรณาการโดยแตละจังหวัดดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติคือกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ใหแตละหนวยงานดูแลในพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีริมทาง และพ้ืนท่ีชุมชนจัดตั้งศูนยบัญชาการ
เหตุการณจังหวัดและอําเภอ เพ่ืออํานวยการสั่งการปองกันแกไขปญหา 3) การประชุมการเตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ ป 2561 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง เม่ือวันท่ี 8
ธันวาคม 2560 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานท่ีเก่ียวของพ้ืนท่ี 9 จังหวัด เขารวมประชุมการ
เตรียมการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ ป 2561 โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน และมอบนโยบายในการ
เตรียมการการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ ป 2561 นางสุณีย ปยะพันธุพงศ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สรุปผลการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ ป 2560
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน ไดสั่งการและมอบนโยบายใหเรงเตรียมการปองกันและลดการเกิดไฟปาในระดับ
พ้ืนท่ี และแมทัพภาคท่ี 3 บัญชาการในระดับภาค โดยระดมสรรพกําลังเจาหนาท่ีปาไม ทหาร ตํารวจและ
เครือขายอาสาสมัครเขาประจําพ้ืนท่ีเสี่ยง สรางความเขาใจกับประชาชนในระดับตางๆ กอนเกิดไฟและ
รวมกันดับไฟกอนเกิดการลุกลาม ใหแตละจังหวัดพิจารณาหวงเวลาในการกําหนดวันหามเผา ลดเชื้อเพลิง

โดยวิธีการ...
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โดยวิธีการตางๆตามหลักวิชาการและการทําปุยจากเศษวัสดุใหมากท่ีสุด หากเกิดเหตุเจาหนาท่ีจะตองรู
ใหไว เขาใหถึง ดับใหเร็ว จึงสามารถแกไขไดอยางเปนรูปธรรม 4) ประชุมแถลงแผนรณรงคปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําปงบประมาณ 2561 ณ  กองกําลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวยหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการ
ประชุมการแถลงการณรณรงคปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําปงบประมาณ 2561
และไดรวมชี้แจงแผนการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันประจําปงบประมาณ 2561
ของจังหวัดเชียงใหม โดยมีแมทัพนอยท่ี 3 เปนประธาน และรวมหารือการจัดกิจกรรมรณรงคการซักซอม
การดับไฟปารวมกับกองทัพนอยท่ี 3 5) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดมาตรการ การเสริมสราง
ความรูความเขาใจและเตรียมความพรอมใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูนําชุมชนและเครือขายภาคประชาชนในการควบคุมพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเผาในท่ีโลงของจังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการจัดอบรมแบงเปนโซน ท้ังสิ้น 3 โซน โซนเหนือ ครั้งท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2560
ณ ท่ีวาการอําเภอเชียงดาว ประกอบดวย อําเภอเชียงดาว เวียงแหง พราว แมแตง รวมท้ังสิ้น4 อําเภอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 35 แหง ครั้งท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 ณ ท่ีวาการอําเภอฝาง
ประกอบไปดวย อําเภอ ฝาง แมอาย ไชยปราการ รวมท้ังสิ้น 3 อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 23 แหง
โซนใต ครั้งท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ณ อําเภอจอมทอง ประกอบดวย อําเภอจอมทอง แมแจม
ดอยหลอ กัลยาณิวัฒนา รวมท้ังสิ้น 4 อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 22 แหง ครั้งท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี
26 ธันวาคม 2560 ณ อําเภอฮอด ประกอบดวย อําเภอฮอด อมกอย ดอยเตา รวมท้ังสิ้น 3 อําเภอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 แหง โซนกลาง ครั้งท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 ณ อําเภอ
ดอยสะเก็ด ประกอบดวย อําเภอดอยสะเก็ด หางดง สารภี แมวาง สันปาตอง รวมท้ังสิ้น 5 อําเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 53 แหง ครั้งท่ี 2 จัดวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 ณ อําเภอแมริม ประกอบดวย อําเภอ
แมริม เมืองเชยีงใหม สันกําแพง สันทราย แมออน สะเมิง รวมท้ังสิ้น 6 อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
55 แหง 6) เปดศูนยอํานวยการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ
2561 ณ หองศูนยอํานวยการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม มีการconference เพ่ือ
เปดศูนยหมอกควันกับทุกอําเภอ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมมีขอสั่งการในการพิจารณาเรื่องการลด
เชื้อเพลิง ใหเขาแตละพ้ืนท่ีในลักษณะบูรณาการและสรางความเขาใจใหกับประชาชนวาการดําเนินการเรื่อง
หมอกควันและไฟปานั้นเพ่ือใหประชาชนไมไดรับผลกระทบ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มีขอสั่งการให
จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษในพ้ืนท่ีพิเศษ(ดอยสุเทพ-ปุย)และพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมซ้ําซาก กําหนด 51 วัน
หามเผา ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม - 20เมษายน 2561 และหากสถานการณไมเอ้ืออํานวยอาจมีการ
กําหนดการควบคุมเพ่ิมเติม

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) ประชาชนเห็นวาหมอกควันไฟปา
บนดอยสุเทพเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกป ปญหาหมอกควันไฟปาเปนปญหาระดับภาคจะตองดําเนินการอยาง
จริงจังและเขมขน  ตองขอความรวมมือท้ัง ๙ จังหวัดในภูมิภาคนี้ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ปญหาการปองกัน
ปองกันหลายมิติ เชื้อเพลิง เม่ือเกิดข้ึนแลวตองควบคุมการลุกลาม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.7รายงานสถานการณ ...
3.8
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3.9 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนธันวาคม 2560
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล)

สถานการณโรคไขเลือดออก จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 25
ธันวาคม ๒๕๖๑ พบผูปวยจํานวน 2,188 ราย อัตราปวย 136.52 ตอแสนประชากรเปนอันดับ 11
ของประเทศ มีผูเสียชีวิต 5 ราย อัตราปวยตาย 0.23 กลุมอายุท่ีพบผูปวยมาก 3 อันดับไดแก กลุมอายุ
10-14ป, 15-24ป และ 25– 34ป อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 3 อันดับไดแก อําเภอเวียงแหง แมอาย
และจอมทอง สถานการณการระบาดในภาพรวมมีแนวโนมดีข้ึน ยังมีอําเภอท่ียังมีผูปวยตอเนื่องและยังตอง
ดําเนินการควบคุมโรคอยางเขมขน ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม แมริม ไชยปราการ และเวียงแหง ยังมี
หมูบานท่ีควบคุมโรคไมไดใน 28 วัน จํานวน 10 หมูบาน 4 อําเภอ สถานการณโรคฤดูหนาว ไดแก โรค
ไขหวัดใหญ จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 25 ธันวาคม ๒๕๖๐
พบผูปวยจํานวน 10,629 ราย อัตราปวย 663.19 ตอแสนประชากรไมมีผูเสียชีวิต พบผูปวยมากในชวง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ และ สิงหาคม – ตุลาคม ของทุกป และลดลงในชวงฤดูรอน กลุมอายุท่ีพบมาก
3 อันดับไดแก กลุมอายุ 0-4 ป, 5-9 ปและ 10-14 ป ตามลําดับ อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 3 อันดับ
ไดแก อําเภอสันทราย เมืองเชียงใหม และดอยสะเก็ด ตามลําดับ ในป 2560 จังหวัดเชียงใหมพบการ
ระบาดของโรคไขหวัดใหญใกลเคียงกับป 2559 (ป2559 พบผูปวย 11,822 ราย) ยังพบการระบาด
เปนกลุมกอนในเดือนพฤศจิกายน จํานวน 5 เหตุการณ และเดือนธันวาคม จํานวน 1 เหตุการณ แบงเปน
การระบาดในโรงเรียน 5 เหตุการณ และในคายทหาร 1 เหตุการณ โรคปอดบวม จํานวนผูปวยโรคปอด
บวมจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 25 ธันวาคม ๒๕๖๐ พบผูปวยจํานวน ๑๑,๑๙๕ ราย
อัตราปวย ๖๙๘.๕๑ ตอแสนประชากร  ไมพบผูปวยเสียชีวิต โรคหัด จํานวนผูปวยโรคหัดจังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 25 ธันวาคม ๒๕๖๐ พบผูปวยจํานวน 236 ราย อัตราปวย 14.73 ตอแสน
ประชากร ไมมีผูเสียชีวิต ในป 2560 พบผูปวยมากกวาป 2559 และพบผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน 5 เทา
โดยพบการระบาดของโรคหัดท่ีอําเภอฝาง แมอาย และไชยปราการ ซึ่งเปนชุมชนตางดาว ไมมีประวัติ
การรับวัคซีนปองกันโรคและในเรือนจําแมแตง กลุมอายุท่ีพบมาก 3 อันดับไดแก กลุมอายุ 0-4 ป, 5-9 ป
และ 15-24 ป ตามลําดับ อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 3 อันดบัไดแก อําเภอแมแตง ฝางและไชยปราการ

การปองกันโรคในฤดูหนาว ๑) การเตรียมพรอมรางกาย ดวยการดูแลรางกายให
อบอุนและแข็งแรง โดยเฉพาะผูสูงอายุ เด็ก ผูท่ีมีโรคประจําตัวและผูพิการ สวมเสื้อผาและผาหมกันหนาว
ใหรางกายอบอุน ฟงขาวสาร  ขอมูล  และประกาศภัยหนาว ดูแลความสะอาดบาน ท่ีทํางาน วัด โรงเรียน
และ สิ่งของท่ีใชรวมกัน เชน คอมพิวเตอร  ราวบันได  ท่ีจับลูกบิดประตู ไมควรดื่มสุราในปริมาณมาก
โดยไมสวมเสื่อผาใหรางกายอบอุน 2) การปองกันการแพรเชื้อ ผูปวยท่ีมีอาการระบบทางเดินหายใจ
ควรสวม Mask ปดปากเวลาไอจาม ถามีอาการรุนแรงควรพบแพทย ลางมือดวยสบูบอยๆ หลีกเลี่ยงการ
คลุกคลีผูปวย และหยุดเรียน หยุดกิจกรรมเม่ือมีอาการปวยอันตรายจากเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ป 2560
มีผูเสียชีวิตจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส จํานวน ๔ คน  ในพ้ืนท่ีแมอาย ๑ คน แมริม ๓ คน (เปน
นักทองเท่ียวพักรีสอรท 2 คน)

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) ขอใหประชาสัมพันธเรื่องการใช
เครื่องทําน้ําอุนระบบแกสในรีสอรทใหกับนักทองเท่ียวไดรับทราบ  รวมท้ังใหแตละพ้ืนท่ีระวังและรับมือ
โรคภัยท่ีมากับอากาศหนาว
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.10 ผลการดําเนินงาน...
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3.10 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนธันวาคม
2560

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) สรุปผลการดําเนินงาน
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม
2560 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกชองทาง จํานวน 3,500 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว
จํานวน 3,120 เรื่อง คิดเปนรอยละ 89 และอยูในระหวางการดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 380 เรื่อง คิดเปนรอยละ 11 การดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข ประจําเดือนธันวาคม 2560 มีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนฯ ผานทุกชองทาง จํานวน
127 เรื่อง โดยไดมีการดําเนินการยุติแลว จํานวน 58 เรื่อง คิดเปนรอยละ 46 และอยูในระหวางการ
ดําเนินการสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหา จํานวน 69 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 54 สถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 2 เดือนท่ีผานมา ปงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรับเรื่องรองเรียนฯ 156 เรื่อง โดยประเภท
เรื่องรองเรียนท่ีไดรับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เรื่องเดือดรอนท่ัวไป รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ
และขอความชวยเหลือ ไมนับรวมประเภทการขอขอมูล ขอคําปรึกษาดานกฎหมาย

สถิติจํานวนผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม ประจําเดือนธันวาคม 2560
ในเดือนธันวาคม 2560 มีผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการรวม จํานวน 5,416 ราย โดยมีผูมาใชบริการชําระ
คาน้ําประปา มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ชําระคาไฟฟา และชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต งานสงเสริม
ธุรกิจประกันภัย และรับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ ตามลําดับ
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๙ รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนธันวาคม
2560

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา หม่ืนอนันต ) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ป
2560/61 ภาวะการคาและราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ประจําวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ราคาท่ีเกษตรกร
ขายไดความชื้นไมเกินรอยละ 30 กิโลกรัมละ 6.10 – 6.85 บาท  โรงงานรับซื้อความชื้นรอยละ 14.5
กิโลกรัมละ 9 - 9.30 บาท  ภาวะการคา ขณะนี้เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตขาวโพดแลวประมาณรอยละ
95 ของผลผลิตท้ังหมด ผลผลิตท่ีออกสูตลาดขณะนี้ความชื้นอยูระหวางรอยละ 35 – 38 ราคาซื้อขาย
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของผูคาทองถ่ินท่ีรับซื้อจากเกษตรกร และราคาท่ีผูประกอบการไซโล/โรงงานอาหารสัตว
รับซื้อยังคงทรงตัวตอเนื่องจากวันกอน ขาวหอมมะลิความชืน้รอยละ 15 ตันละ 13,100 – 13,500 บาท
ขณะนี้เกษตรกรเก็บเก่ียวขาวเปลือกเหนียวและขาวเปลือกหอมมะลิ ป 2560/61 หมดเรียบรอยแลว  ลําไย
สดชอ AA ราคากิโลกรัมละ 42 - 43 บาท A ราคากิโลกรัมละ 40 – 42 บาท B ราคากิโลกรัมละ 38 –
40 บาท  และ C กิโลกรัมละ 8 – 9 บาท รูดรวง AA ราคากิโลกรัมละ 19 – 21 บาท A ราคากิโลกรัมละ
12 - 15 บาท B ราคากิโลกรัมละ 38 – 40 บาท  และ C กิโลกรัมละ 8 - 9 บาท ขณะนี้เกษตรกรเก็บ
เก่ียวลําไยนอกฤดู ปการผลิต 2560/61 ประมาณรอยละ 99 ราคาลําไยสดชอและลําไยรูดรวงราคาทรงตัว
ตอเนื่องจากวันกอน

สรุปผลการดําเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีลานนา 1) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ดําเนินการจัดประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑของผูเขารวมกิจกรรมท้ัง 40 ราย และใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกแกกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม  ดานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
2) การสงเสริมตลาดการจําหนายสินคาในตลาดดิจิตอลและการประชาสัมพันธ มีการจัดอบรมใหกับ
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ผูเก่ียวของกับเว็บไซต www.kasetin-c.com ใน 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ไดมีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธการสงเสริมตลาดการจําหนายสินคาในตลาดดิจิทัล โดยเปดตัวเว็บไซต ภายใตชื่องาน
“มหกรรมฟารมสุข แฟร” ระหวางวันท่ี 11 – 12 ตุลาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม

สรุปผลการดําเนินโครงการ Asean Design & Business Center ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 สถิติผูเขาเยี่ยมชมศูนย ดังนี้ 1) คณะนักศึกษาชาวอเมริกันโครงการยูแสคศึกษาดูงาน
เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 25 คน 2) สถาบัน TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ศึกษาดูงาน เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 15 คน 3) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ศึกษาดูงาน เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 59 คน
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑๐ การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม (นางเยาวภา  พิบูลยผล) จํานวนคนตางดาวท่ีไดรับ
อนุญาตใหทํางาน ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 1 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ มีนายจาง 12,765 ราย แรงงานตางดาว จํานวน 56,048 คน   คิดเปนรอยละ
38.30 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 2
แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง-ลูกจาง
ณ ศูนยรับแจงการทํางานของ คนตางดาวจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560
ซึ่งข้ึนทะเบียนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 33/2560 มีนายจาง 9,581 ราย
แรงงานตางดาว จํานวน 36,174 คน คิดเปนรอยละ 24.72 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับ
อนุญาตใหทํางานในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 3 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ท่ีข้ึนทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 มีนายจาง 7,689 ราย และแรงงาน
ตางดาว 23,999 คน คิดเปนรอยละ 16.40 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน
ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 4 แรงงานตางดาวท่ีเปนชนกลุมนอย/บุคคลไมมีสถานะทางทะเบียน
มีนายจาง 8,329 ราย และแรงงานตางดาว 23,439 คน คิดเปนรอยละ 16.01 ของจํานวนแรงงาน
ตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 5 คนตางดาวประเภทท่ัวไปท่ีมี
ถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองไดรับวีซาประเภท Non-Immigrant Visa มีนายจาง จํานวน 1890 ราย และมีแรงงานตางดาว
จํานวน 5430 คน คิดเปนรอยละ 3.03 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน
ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 6 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามาทํางานตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทาง (MOU) มีนายจาง 500 ราย และมีแรงงานตางดาว
จํานวน 1521 คน คิดเปนรอยละ 1.04 ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน
ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําดับท่ี 7 คนตางดาวท่ีเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ. ศ. 2520 หรือกฎหมายอ่ืน ไดแกพระราชบัญญัติ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ เชน นักลงทุน
ชางฝมือ ผูชํานาญการ มีนายจาง 124 ราย และมีแรงงานตางดาว จํานวน 741 คน คิดเปนรอยละ 0.51
ของจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม รวมมีนายจางท่ีจาง
งานคนตางดาว ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 40,878 ราย และมีแรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานใน
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จังหวัดเชียงใหม จํานวน 146362 คน ผลการดําเนินงานศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติ
เมียนมา  จังหวัดเชียงใหม กลุมข้ึนทะเบียน ตามคําสั่ง คสช.ท่ี 33/2560 มีแรงงานตางดาวสัญชาติ
เมียนมา ผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง-ลูกจาง จากศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาว
จังหวัดเชียงใหมเขามาใชบริการ มีนายจาง 8,901 ราย และแรงงานตางดาวจํานวน 29,347 คน

มีแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง-
ลูกจาง จากศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดอ่ืนๆ เขามาใชบริการ มีนายจาง 1,714 ราย และ
แรงงานตางดาวจํานวน 5,292 คน รวมผูใชบริการของกลุมแรงงานตางดาวท่ีข้ึนทะเบียนตามคําสั่ง คสช.ท่ี
33/2560 จํานวนนายจาง 10,615 ราย และแรงงานตางดาว 34,639 คน แรงงานตางดาวประเภท
อ่ืนๆ ท่ีเขามาใชบริการ กลุมถือประประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ข้ึนทะเบียนตาม มติ ครม.เม่ือวันท่ี 23
กุมภาพันธ 2559 เขามาพิสูจนสัญชาติ จํานวน 10,166 คน กลุมถือหนังสือเดินทางเลมเดิมซึ่งใกลจะ
หมดอายุ เขามาดําเนินการเปลี่ยนเปนหนังสือรับรองบุคคล จํานวน 8,874 คน รวมมีแรงงานตางดาว
สัญชาติเมียนมาเขามาใชบริการ ณ ศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา จังหวัด
เชียงใหม ท้ังหมด จํานวน 53,679 คน  รายงานความคืบหนาการดําเนินการตรวจสัญชาติ ของแรงงานตาง
ดาวกลุมข้ึนทะเบียน ตามคําสั่ง คสช.ท่ี 33/2560 จังหวัดเชียงใหม จํานวนแรงงานตางดาวท่ีผานการคัด
กรองความสัมพันธการเปนนายจาง – ลูกจาง ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดเชียงใหม
(8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560) จํานวน 36,174 คน เขารับการพิสูจนสัญชาติ ณ ศูนยบริการเพ่ือการ
ทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 29,347 คน เขารับการพิสูจนสัญชาติ
ณ ศูนยบริการเพ่ือการทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา จังหวัดเชียงราย จํานวน 3,499 คน รวม
ดําเนินการพิสูจนสัญชาติไปแลว จํานวน 32,846 คน คิดเปนรอยละ 90.80 ขอมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม
2560 โครงการประชุมนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือใหความรูแกนายจาง/สถานประกอบการ ในการ
จางแรงงานตางดาว และนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง จํานวนนายจาง 1,600 ราย โดยครั้งท่ี 1 จัดประชุมเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน
2560 มีผูเขารวมประชุมฯ จํานวน 302 ราย ครั้งท่ี 2 จัดประชุมเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
มีผูเขารวมประชุมฯ จํานวน 401 ราย ครั้งท่ี 3 จัดประชุมเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 มีผูเขารวม
ประชุมฯ จํานวน 371 รายครั้งท่ี 4 จัดประชุมเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 มีผูเขารวมประชุมฯ จํานวน
207 ราย รวมมีผูเขารวมประชุมฯ จํานวน 1,281 ราย โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน เพ่ือให
ความรู  ความเขาใจในสิทธิ หนาท่ี กฎ ระเบียบ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน
ท่ีพึงปฏิบัตแิละปองกัน การละเมิดสิทธิ การบังคับใชแรงงาน การกักขังหนวงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรมและ
การคามนุษยดานแรงงาน เปาหมายในปงบประมาณ 2561 กําหนดจัดประชุมฯ จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวม
การประชุม จํานวน 120 คน แบงเปนแรงงานตางดาว 80 คน และนายจาง 40 ราย มีกําหนดจัดข้ึนใน
เดือนกุมภาพันธ 2561 สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว จํานวน 1,507 คน ตรวจสอบ นายจาง/สถานประกอบการ
จํานวน 171 แหง ไมพบคนตางดาวทํางานผิดกฎหมาย ขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ผลการ
ดําเนินการศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2561
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2560 ใหการชวยเหลือแรงงานตางดาว จํานวน 448 คน แยกเปน
การใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 40.40 แรงงานตางดาวขอความ

ชวยเหลือ...
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ชวยเหลือในการเปลี่ยนนายจาง จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 38.61 และการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระหวางนายจางกับลูกจาง จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 20.98 ชองทางติดตอศูนยรวมบริการชวยเหลือ
แรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม 1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม (สาขายอย) ชั้น 2 ศูนยสินคา
เกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 2) เคานเตอรบริการ ณ ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม 3) โทรศัพท
0 5311 2911 โทรศัพทมือถือ 09 8123 4250 4) LINE ID : @doecmi 5) Facebook :
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.11 สถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ผู อํานวยการการทองเ ท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม

(นางปนนาถ  เจริญผล) สถานการณการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม (ไตรมาส 1 – 3) จํานวนนักทองเท่ียว
6,641,978 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.51 รายได 65,117.48 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.02 อัตราการ
เขาพักเฉลี่ยรอยละ 72 เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.5 วันพักเฉลี่ย 3 วัน คาดการณในไตรมาส 4 ป 2560
ในไตรมาสท่ี 4 ป 2560 คาดวา จํานวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมีแนวโนมขยายตัว
เพ่ิมข้ึนและตอเนื่องไปจนถึงป 2561 โดยเฉพาะตลาดจีนไดฟนตัวนับแตปลายไตรมาสท่ี 2 เปนตนมา
ทําใหอัตราการเขาพักเฉลี่ยของนักทองเท่ียวในเดือนธันวาคม และไตรมาสท่ี 4 จะไมต่ํากวารอยละ 80
ปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวเชียงใหม ป 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนประชาชนมีกําลังซื้อ
มากข้ึน อากาศหนาวเย็นกวาปท่ีผานมารัฐบาลประกาศใหป 2561 เปนทองเท่ียววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน
“Amazing Thailand Tourism Year 2018” การเปดเสนทางการบินใหมท้ังในและตางประเทศ New Jen
Airways เปดเสนทางบินโคราช-เชียงใหม Jetstar Pacific Airline เปดเสนทางบินดงฮอย, เวียดนาม -
เชียงใหม Qatar Airways เปดเสนทางบินโดฮา-เชียงใหม การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวและการสงเสริม
การทองเท่ียวอยางตอเนื่อง คาดการณสถานการณการทองเท่ียวเชียงใหม ป 2561 รายไดผูเยี่ยมเยือน
107,083 ลานบาท  จํานวนผูเยี่ยมเยือน 10,711,465 คน อัตราการเขาพักเพ่ิมข้ึนรอยละ 76 จํานวน
หองพัก 34,160 หอง วันพักเฉลี่ย 3 วัน ปญหา/อุปสรรค การเชื่อมตอการเดินทางระหวางในเมือง และ
อําเภอรอบนอกยังไมครอบคลุม นักทองเท่ียวยังคงกระจุกตัวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ปญหามลภาวะหมอก
ควันจากไฟปา

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเท่ียว
หลักอยูแลว ควรจะเปน HUB ในการเชื่อมโยงการทองเท่ียวในเมืองรอง ดังนั้น จะตองหาวิธีการเชื่อมโยง
เมืองหลักและเมืองรองตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ

๔.๑ การรับเสด็จเดือนมกราคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ในเดือนมกราคม

2561 จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ ดังนี้
1) พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จฯ ไปปฏิบัติภารกิจใน

พ้ืนท่ีอําเภอแมอาย ระหวางวันท่ี 30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

ทูลกระหมอม...
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2) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จ ฯ โครงการ
To Be Number One และเสด็จเปนการสวนพระองค ระหวางวันท่ี 9 – 12 มกราคม 2561

3) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ระหวางวันท่ี 22 – 26 มกราคม 2561

4) พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิตติยาภา เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ
อาคารฝกอาชีพคนพิการ ณ ศูนยฝกอาชีพคนพิการ อําเภอเชียงดาว ในวันท่ี 23 มกราคม 2561

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) ขอเชิญขาราชการทุกทานเฝาฯ
รับ-สงเสด็จ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 การจัดงานพิธีเดือนมกราคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ในเดือนมกราคม

2561 จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดงานพิธี ดังนี้
1) พิธีวันพอขุนรามคําแหงมหาราช วันท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การ
แตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว  ขอเชิญชวนหนวยงานรวมงานพานพุมดอกไมสด เริ่มวางพานพุมตั้งแตเวลา
08.00 น.

2) วันคลายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันท่ี 18 มกราคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ พระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อําเภอเชียงดาว  การแตงกาย  เครื่องแบบ
ปกติขาว สวมหมวก ขอเชิญชวนหนวยงานรวมงานพานพุมดอกไมสด เริ่มวางพานพุมตั้งแตเวลา 08.00 น.

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) ขอเชิญขาราชการทุกทานรวมพิธีท้ัง
2 พิธี โดยพรอมเพรียงกัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 รายงานผลการดําเนินโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
และผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน
ประจําเดือนธันวาคม 2560

จาจังหวัดเชียงใหม (นางสาวอัญชลี  อุทัย) เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม ๒๕๖๐
จังหวัดเชียงใหมไดจัดโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรสวน
ทองถ่ิน พบปะประชาชน และหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ณ โรงเรียนวัดยั้งเมิน
ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ 63 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผา
หม 100 ผืน มอบพันธุปลาและมอบเงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม กําหนดจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป ครั้งท่ี 3 / ๒๕๖1 ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ ๒๕๖1 ณ โรงเรียนบานจันทร  ตําบลบานจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา และครั้งท่ี 4/2๕๖1 ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ ๒๕๖1 ณ องคการบริหารสวนตําบล
แมนาจร  ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การมอบหมาย...
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4.4 การมอบหมายและมอบอํานาจ “เจาทา” ตามกฎหมายการเดินเรือในนานน้ํา
ไทยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรัตนาภรณ  เข็มกลัด) นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจาทาไดลงนามในคําสั่งกรมเจาทา ท่ี ๖๗๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
มอบหมายและมอบอํานาจ “เจาทา” ตามกฎหมายการเดินเรือในนานน้ําไทย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามท่ีมีคําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี ๓๒๐/๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง
มอบอํานาจเจาทาตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลว นั้น

โดยท่ีพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐ ก วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ นั้น เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะ
“เจาทา” สอดคลองกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมเจาทา
จึงใหยกเลิกคําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี ๓๒๐/๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ และ
มอบหมายและอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้

๑. มอบหมายและมอบอํานาจ “เจาทา” ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
มาตรา ๑๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดนเรื่อในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. มอบหมายและมอบอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงความรองทุกข
ตอพนักงานสอบสวนกรณีการฝาฝนพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ตามมาตราดังตอไปนี้

(๑ ) มาตรา ๑๑๘ แห งพระราชบัญญัติ การ เดิน เรื อ ในน านน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ.
๒๕๖๐

(๒) มาตรา ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติ การ เดิน เรื อในน านน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.
๒๕๓๕

(๓) มาตรา ๑๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.
๒๕๓๕

(๔) มาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติ การ เดิน เรื อในน านน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.
๒๕๓๕

(๕) มาตรา ๑๒๐/๑ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ.
๒๕๕๐

(6) มาตรา 204 ...



D/ประชุมหัวหนาสวนราชการ/กรกฎาคม59/รายงานประชุมกรกฎาคม 2559.doc

- ๒๖ -

(๖ ) มาตรา ๒๐๔ แห งพระราชบัญญัติ การ เดิ น เ รื อ ในน านน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 มาตรการเงินชวยเหลือเพื่อการยังชีพผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (นางจิราพร

เชาวนประยูร ยามาโมโต) สถานการณผูสูงอายุในประเทศไทย สําหรับประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ตั้งแตป 2548 ปจจุบันมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 16.5 จํานวน 11 ลานคน คาดวาป
2564 จะมีจํานวนรอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ การจายเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุ รัฐบาลกําหนด
อัตราการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนแบบข้ันบันได ดังนี้  อายุ 60 - 69 ป รับ 600 บาท/เดือน อายุ 70 –
79 ป รับ 700 บาท/เดือน อายุ 80 – 89 ป รับ 800 บาท/เดือน อายุ 90 ปข้ึนไป รับ 1,000 บาท/
เดือน ปจจุบันผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุกวา 8 ลานคน จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23
พฤษภาคม 2560 เห็นชอบในหลักการใหกระทรวงการคลัง ดําเนินมาตรการใหเงินชวยเหลือเพ่ือการยังชีพ
แกผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย โดยใหความสําคัญกับผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย ในโครงการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแหงรัฐเปนลําดับแรก เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติหลักการราง พ.ร.บ.ผูสูงอายุ (ฉบับท่ี..)
พ.ศ. .... โดยในการแกไขเพ่ิมเติมไดมีการบัญญัติเรื่องการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุท่ีมี
รายไดนอย การเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับท่ีมาของเงินกองทุนผูสูงอายุ เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง
แนวทางการดําเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ โดยใหเริ่มโครงการ ตั้งแตวันท่ี
1 ธันวาคม 2560 มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จางกรมธนารักษผลิต
เหรียญเชิดชูเกียรติ และจัดสงไปยังผูบริจาค และใหคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ พิจารณากําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินชวยเหลือเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยใหแลว
เสร็จโดยเร็ว มาตรการใหเงินชวยเหลือเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย วัตถุประสงค เพ่ือคุมครอง
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ เปนผูสูงอายุในโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ท่ีมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย จําแนก
เปน 2 กลุม คือ รายได 0 -30,000 บาทตอป รายได 30,001 – 100,000 บาทตอป แหลงเงิน
งบประมาณ 1) เงินบํารุงกองทุนรอยละ 2 ของภาษีสรรพสามิตจากสินคาสุราและยาสูบ ไมเกิน 4,000
ลานบาทตอป 2) เงินบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ ซึ่งจะจายเงินชวยเหลือเพ่ือการยังชีพ
แกผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เขากองทุนผูสูงอายุ
บุคคลท่ีสามารถบริจาคเบี้ยยังชีพผูอายุไดคือ 1) ปจจุบันเปนผูสูงอายุท่ีไดรับเงินเบี้ย ยังชีพผูสูงอายุเปนราย
เดือน 2) ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แตยังไมไดข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ โดยตองไปข้ึน
ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได ณ ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ตั้งแตเดือนมกราคม - พฤศจิกายน ของทุกป และจะมีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเดือนตุลาคมในปงบประมาณถัดไป เม่ือมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แลวจึงจะ
สามารถแจงความประสงคบริจาคเงินเบี้ยยังชีพได การแจงความประสงคบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ไดท่ีหนวยตนสังกัดท่ีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแต 1 ธันวาคม 2560 เปนตนไป เปดรับบริจาค

ตั้งแตวันท่ี ...
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ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ผูประสงคบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหนําบัตรประชาชนมาท่ีหนวยงานท่ีรับ
บริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พรอมท้ังกรอกแบบคําขอบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูบริจาคจะไดรับเหรียญเชิดชู
เกียรติสําหรับครั้งแรกของการบริจาคและนําใบเสร็จไปหักลดหยอนภาษี 1 เทา ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
โดยบริจาคเต็มจํานวนท่ีไดรับ ข้ันต่ํา 12 เดือนข้ึนไป
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ

5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2561
วันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
5.2.1 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายอุบลพันธ

ขันผนึก) ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมและพิธี ดังนี้ 1) กิจกรรมสวดมนตขามป เพ่ือเปนสิริมงคล
เนื่องในวันข้ึนปใหม พ.ศ. 2561 ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. เปนตนไป ณ วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  วัดศรีโสดาพระอารามหลวง  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดสวนดอกพระอารามหลวง วัดเจดียหลวงวรวิหาร  และวัดใกลบาน 2) พิธีเจริญพระพุทธมนตถวาย
พระพรชัยแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

5.2.2 ผูแทนกองกําลังผาเมือง (ร.ต. โชติชวง  อัศนียรัตน) นําเสนอบทบาท
ภารกิจของกําลังผาเมืองในรูปแบบวีดีทัศน

5.2.3 ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.ปยะพันธ  ภัทรพงศสินธุ)
นําเสนอกรณี 1) รถโดยสารสี่ลอแดงไถลถอยตกลงจากถนน ณ ลานจอดรถพระตําหนักภูพิงค เม่ือวันท่ี
5 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 11.00 น. มีผูเสียชีวิต 2 ราย และผูไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ผูขับข่ี
รอมอบตัวในท่ีเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนไดกลาวหาผูตองหาวา กระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผู อ่ืน
ถึงแกความตายและมีผูไดรับอันตรายสาหัส สอบสวนผูตองหาแลวใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ดานการเยียวยา ภายหลังจากเกิดเหตุผูตองหาไดเสนอเงินชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิต ศพละ 40,000
บาท และประธานสหกรณเดินรถลานนาเสนอจะนําเรื่องเขาท่ีประชุมเพ่ือหารือวาจะจายเงินชวยเหลือ
เยียวยาเปนจํานวนเทาไร ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของครอบครัวผูเสียชีวิต ผูตองหาไดเสนอเงินชวยเหลือ
ไดรับบาดเจ็บสาหัส เปนเงินสด 21,000 บาท และไดแวะไปเยี่ยมดูอาการรวมถึงนําของใชเชน ผาออม
ผูใหญไปมอบให ผูตองหาไดใชสิทธิ พ.ร.บ. ซึ่งไดจัดทําไวกับบริษัท สหมงคลประกันภัย จํากัด  ในการ
จายเงินชดเชยใหกับผูเสียชีวิต ศพละ 300,000 บาท และคารักษาพยาบาลใหกับผูท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัส
2) มีประชาชนรองเรียนการปดเสนทางจราจรเพ่ือจัดตลาดนัดถนนคนเดินบริเวณดานหนาสถานีตํารวจภูธร
สารภี ในเสนทางหลักถนนเชียงใหม – ลําพูน ทุกวันเสาร เวลา 16.00 – 23.00 น. ทําใหไดรับความ
เดือดรอนในการเดินทาง  ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตและชวยแกไขปญหา
ดังกลาว 3) ประชาสัมพันธเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกไลน @ 191 เชียงใหม

นายอําเภอ...
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นายอําเภอสารภี (นางสุภาพรรณ  บุญถนอม) ชี้แจงถนนเดินทางดังกลาวเปด
ดําเนินการโดยเทศบาลตําบลนางเลิ้งมาเปนเวลานานแลว ท้ังนี้  จะดําเนินการตรวจสอบการขออนุญาตและ
หารือวิธีการแกไขรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) กรณีการเปดตลาดนัดถนน
คนเดินดังกลาวขออําเภอสารภีตรวจสอบวามีการขออนุญาตถูกตองหรือไมและหารือรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการแกไขปญหาดังกลาว สําหรับกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากรถโดยสารสี่ลอแดงขอให
หนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปดูแลดวย
ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

ประธานในท่ีประชุม (นายกฤษณ  ธนาวณิช) แจงตอท่ีประชุมวา ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ีพ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 สรุปผลการประชุมพบปะหารือ เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2560

1.ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ (นายวีรยุทธ สุขวัฑฒโก) ไดนําเสนอ
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ในคราวการประชุมท่ีนายกรัฐมนตรี ประชุมยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ รวมกับผูวาราชการจังหวัด ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและผูแทนเกษตรกรจังหวัดในภาคเหนือ  จํานวน 6 ดาน โดยสรุป ดังนี้ 1. ขอเสนอดานการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 การพัฒนาโครงขายการขนสงทางอากาศ โดยขอใหพิจารณาเรงรัดโครงการ
กอสรางทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหมแหงท่ี 2 ตามผลการศึกษาท่ีสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย ไดวาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศึกษาไว  ปรับปรุงพัฒนาทาอากาศยาน ประกอบดวย
การขยายทางวิ่งทาอากาศยานลําปาง แพร นาน และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการใหบริการประชาชน
ของทาอากาศยานพิษณุโลก 1.2 การพัฒนาโครงขายการขนสงทางบก เรงรัดดําเนินการ โดยขอให
พิจารณาเรงรัดดําเนินการเสนทางโครงการมอเตอรเวยเชียงใหม – เชียงราย ใหเร็วข้ึนกวาระยะเวลาท่ี
กําหนด สรางศูนยการขนสงสินคาไปสูการขนสงหลายรูปแบบ ตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก และเชื่อมตอไปยังสถานีรถไฟศิลาอาสน จังหวัดอุตรดิตถ  พัฒนาระบบรถไฟฟารางเบา โดยรัฐบาล
ลงทุนเองหรือรวมทุนกับเอกชน  กอสรางทางหลวงแนวใหม (เชียงใหม-เลี่ยงเมืองลําพูน) จากทางหลวง
หมายเลข 1141 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 106 พัฒนาโครงการขายทางหลวงแผนดินหมายเลข
101 จังหวัดกําแพงเพชร-สุโขทัย-อุตรดิตถ-แพร-นาน-พะเยา -เชียงราย เพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว
มรดกโลก และเสนทาง R3A R3B เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงโดยการขยายชองทางจราจรทางหลวง
แผนดินหมายเลข 106 เปน 4 ชองทางจราจร (กม.28+507-153+903) และสํารวจออกแบบชวง
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง– อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เชื่อมตอไปยังอําเภอแมสะเรียง– อําเภอขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1091 อําเภอจุน-อําเภอปง– อําเภอเชียงมวน– จังหวัดนาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 115 กําแพงเพชร-พิจิตร-พิษณุโลก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 21 หลมสัก-
เพชรบูรณ-ทาลี่-เลย ศึกษา สํารวจ ออกแบบ โดยขอใหพิจารณาเรงรัดศึกษาออกแบบเสนทาง การกอสราง
สะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนผาเวียง-ปากนาย (กม.75+957)
เพ่ือบรรจบทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนน้ําปาด-ปากนาย (กม.101+218) เสนทางสายแมสอด– ตาก
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 เพ่ือเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก 1.3 การพัฒนาโครงขายการขนสง
ทางราง โดยขอใหพิจารณาเรงรัดสํารวจออกแบบเสนทางรถไฟจากลํานารายณจังหวัดลพบุรี - เพชรบูรณ

เพ่ือเชื่อมโยง...
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เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายโครงการรถไฟทางคูภาคเหนือและโครงการรถไฟความเร็วสูง ท่ีรัฐบาลอยูระหวาง
ดําเนินการตามข้ันตอน แผนงานของกระทรวงคมนาคม 1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคมไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางถนนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ รวมระยะทาง
25,506.28 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณรวมในชวงป  พ.ศ. 2557-2561 เปนวงเงินรวม
115,179.440 ลานบาท ผานการดําเนินโครงการตางๆ เชน  ดําเนินการกอสรางถนนเปน 4 ชองจราจร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ดําเนินการกอสรางทางเลี่ยงเมือง
เพ่ือแกไขปญหาการจราจรท่ีมีสภาพการจราจรผานเมืองหลัก เชน ถนนสายเลี่ยง   เมืองสันปาตอง - หางดง
จังหวัดเชียงใหม พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมืองหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทาง โดยขณะนี้
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรอยูระหวางศึกษาการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดพิษณุโลก อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา การกระจายสินคา และบริการสูตลาด
การคาท้ังภายในและนอกประเทศ 2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เชน
โครงการกอสรางรถไฟทางคู  โครงการกอสรางทางรถไฟสายใหม สายเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง
323 กิโลเมตร โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม โดยจะเริ่มดําเนินการ
ในระยะท่ี 1 เสนทางกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร (ท้ังหมด 7 สถานี) ซึ่งขณะนี้
คณะทํางานฝายญี่ปุนไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ เสร็จแลว และไดเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณใหฝายไทยพิจารณาแลว โดยคาดวาจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการไดภายในตนป
2561 และเริ่มกอสรางไดประมาณป 2562 3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางน้ํา  โดยกรมเจาทา
ไดดําเนินการขุดลอกและบํารุงรักษาแมน้ําท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในชวงระหวางป 2557 - 2561
รวมท้ังสิ้น 98 รองน้ํา รวมวงเงินงบประมาณ 597.494 ลานบาท 4. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง
ทางอากาศ โดยกรมทาอากาศยาน และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดพัฒนาทาอากาศยาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสาร และอากาศยาน เชน กอสรางอาคารผูโดยสาร
หลังใหมและปรับปรุงอาคารผูโดยสารของทาอากาศยานแมสอด แพร และเพชรบูรณ มีแผนพัฒนา
ทาอากาศยานเชียงใหมจากเดิมท่ีในปจจุบันสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารได 8 ลานคน/ป รองรับเท่ียวบิน
ได 24 เท่ียวบิน/ชั่วโมง จะพัฒนาใหสามารถรองรับผูโดยสารได 20 ลานคนตอป รองรับเท่ียวบินได
34 เท่ียวบินตอชั่วโมงไดจนถึงป 2578 มีแผนจะสรางทาอากาศยานเชียงใหมแหงท่ี 2 โดยขณะนี้สํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทยอยูระหวางจัดทําแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศ และ
ศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ มติคณะรัฐมนตรี ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปเรง
พิจารณาในรายละเอียดและจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวนตามข้ันตอนตอไป ท้ังนี้
การพิจารณาให คํานึงถึงความเหมาะสมดานการลงทุนในรูปแบบรวมทุนกับ เอกชน ผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและประโยชนท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจะไดรับตอไปในอนาคต

2. ขอเสนอดานการบริหารจัดการน้ํา ขอใหพิจารณาสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา ในลุมน้ําหลักของภาคเหนือท่ีสําคัญ จํานวน 124 รายการ โดยมีแนวทางท่ีสําคัญ
ประกอบดวย ตอนบนของลุมน้ํา กอสรางแหลงเก็บกักน้ํา ทบทวนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและความตองการน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ศึกษาการผันน้ําระหวางลุมน้ํา เชน โครงการ
กก-อิง-นาน เปนตน ตอนลางของลุมน้ํา กอสรางฝาย/ประตูระบายน้ํา ปรับปรุงระบบสงน้ํา ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ํา ลุมน้ํายม ขอใหพิจารณาเรงดําเนินการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ในพ้ืนท่ีปา...
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ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ เพ่ือกอสรางแหลงเก็บกักน้ําตามลําน้ําสาขาในพ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ํายม เรงดําเนินการ
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา ผันน้ําเลี่ยงเขตเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาความเสียหายสูงในเขตจังหวัดสุโขทัย
พิษณุโลก และพิจิตร มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการและมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไป
พิจารณาจัดลําดับความจําเปนเรงดวนการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําในลุมน้ําหลักของภาคเหนือ
ตามท่ีเสนอ โดยคํานึงถึงกํารอนุรักษ/ฟนฟู/เพ่ิมพ้ืนท่ีปาตนน้ํา การแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก/ภัยแลง
ท่ีเกิดจากการไมมีแหลงเก็บกักน้ําตามลําน้ําสาขาในลุมน้ําหลัก โดยเฉพาะลุมน้ํายม โดยใหเรงดําเนินการ
สรางการรับรูและความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ีถึงประโยชนท่ีจะไดรับในทุกข้ันตอนเพ่ือสรางการยอมรับ
และสนับสนุนการดําเนินการและหากเปนโครงการขนาดใหญใหเสนอสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (สทนช.) พิจารณาตามข้ันตอนโดยดวนตอไป เรงกอสรางประตูระบายน้ําในพ้ืนท่ีตอนลาง
ของลุมน้ํายม

3. ขอเสนอดานการเกษตรและแปรรูป ขอรับการสนับสนุน “โครงการเกษตร
อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกภาคเหนือ” โดยใชผักและผลไมนํารอง ไดแก กลวยหอม สับปะรด กระเจี๊ยบ
เขียว ขิง มะมวง ขาว ไผ และพืชสมุนไพร ในลักษณะครอบคลุมการผลิตตนทาง กลางทาง และปลายทาง
เพ่ือเปนอาหารอนาคต (Functional food/Healthy food) มติคณะรัฐมนตรี ใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรแหงชาติ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับไปพิจารณาในรายละเอียดในการสนับสนุนโครงการฯ
โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับพ้ืนท่ี Zoning by Agri-Map คุณภาพวัตถุดิบและแปรรูปสินคํ้าท่ีได
มาตรฐานตรงความตองการของตลาด ความคุมคาในการดําเนินการ และตองไมเปนภาระรัฐในอนาคต
รวมท้ังใหกลุมเกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชนและสถาบันพัฒนาองคการชุมชนมีสวนรวมดําเนินการตั้งแต
ตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4. ขอเสนอดานการคาและการลงทุน ขอใหพิจารณาสนับสนุน การอํานวยความสะดวก
การผานแดนโดยการทํา Visa on Arrival ณ ดานชายแดนไทยและเมียนมา การทําความตกลงทวิภาคี
การเปดเดินรถสวนบุคคลเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวระหวางไทย-เมียนมา การอนุญาตใหรถขนสงของ
เมียนมาเขามาขนสงสินคาในฝงไทยดานดานแมสอด จังหวัดตาก ศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันตกในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก พิษณุโลก และสุโขทัย เรงรัดดําเนินการเพิกถอนเสนทางในการ
กอสรางถนนเพ่ือการคมนาคมและการคาระหวางประเทศไปยังจุดผอนปรนบานหวยตนนุน จังหวัด
แมฮองสอน ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเวียงหลา และปาสงวนแหงชาติปาแมเงา-แมสําเพ็ง
ระยะทาง 9.7 กิโลเมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 365 ไร เพ่ือยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรในอนาคต ขอรับการ
สนับสนุน การจัดงานแสดงสินคาศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลคํ่าเพ่ิมสูงภาคเหนือ
การจัดงานแสดงสินคาและจับคูธุรกิจภาคเหนือในระดับนานาชาติ มติคณะรัฐมนตรี  ใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รับไปหารือกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ภาครัฐและภาคเอกชน
ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินโครงการฯ และขอรับการจัดสรรงบประมาณในป 2561 ตามข้ันตอนตอไป

5. ขอเสนอดานการแพทย การบริการผูสูงอายุ และสังคม ขอใหพิจารณาสนับสนุน
โครงการดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจรภาคเหนือ โดยใชศักยภาพของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อน
และผลักดันนโยบายเมืองสมุนไพร และการแพทยแผนไทยเพ่ือความเปนเลิศตํามนโยบายของ

กระทรวง...
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กระทรวงสาธารณสุข มติคณะรัฐมนตรี หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาจัดทําแผนแมบทการดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจรภาคเหนือ โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ีพรอมดําเนินการ รวมท้ังตองมีรูปแบบกํารบริหารจัดการท่ีตองไมเปนภาระ
ของรัฐในอนาคตกอนท่ีจะขยายผลสัมฤทธิ์ ไปยัง พ้ืนท่ี อ่ืนตอไป ใหกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับพิจารณาผลักดันนโยบาย
เมืองสมุนไพรและการแพทยแผนไทยเพ่ือความเปนเลิศ และติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือขยายไปสู
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพตอไป

6. ขอเสนอดานการสงเสริมการทองเท่ียว การพัฒนาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โดยมุงเนนการทองเท่ียวเพ่ือชมความสวยงามของสถานท่ี และการเลาเรื่องราว
ความเปนมาทางประวัติศาสตร ซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวของภาคเหนือใหพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะนําเสนอนายกรัฐมนตรี ในการลงพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยในคราวนี้ดวย
มติคณะรัฐมนตรี รับทราบและใหกระทรวงคมนาคมรับไปหารือกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และ
กระทรวงวัฒนธรรมรับไปพิจารณาโครงขายการคมนาคมเชื่อมโยง โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยง
การทองเท่ียวระหวางจังหวัด ภูมิภาค รวมท้ังเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมเพ่ือใหชุมชน
ไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว ท้ังในทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

ขอสั่งการเพ่ิมเติมในสวนขอเสนอแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ และการดําเนินงานของ
จังหวัด ดังนี้ 1) ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมือง ควรมีรูปแบบการ
ลงทุนในลักษณะรวมทุนกับภาคเอกชนเนื่องจากภาครัฐมีงบประมาณท่ีจํากัด โครงการรถไฟความเร็วสูง
ควรมีลักษณะการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาคตอไปได และพิจารณาศึกษาความเปนไปได
ของรถไฟความเร็วระดับปานกลาง ในระยะเริ่มแรก และปรับเปนความเร็วสูงในระยะตอไป แผนการสราง
ทาอากาศยานนานาชาติเปดใหม แหงท่ี 2 ใหจังหวัดพิจารณาการใหความสําคัญการสรางความเขาใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหทราบลวงหนา เพ่ือปองกันปญหาการรองเรียนภายหนา การพัฒนาการทองเท่ียว
ทุกจังหวัดตองใหความสําคัญ และพิจารณาการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคตางๆ รวมถึงมณฑลตางๆ ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนายุทธศาสตรภาคเหนือ
เปนหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตองหาวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ีของแตละ
จังหวัด ในการพัฒนาในแตละดาน 2) ขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ)
ใหนอมนําแนวทางการปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ใชปฏิบัติในการแกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การควบคุมสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ใหหนวยงานใกลชิดประชาชนโดยใหหนวยทหารจัดแสดงดนตรีใหประชาชนไดชม การดูแลใหความยุติธรรม
ปญหาเด็กพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 3) ขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ)
การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือใหเนนการเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีความพรอมใหเกิด
ประโยชนสูงสุดไดอยางไร การพัฒนาเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2561 จะเนนการสรางความเขมแข็งของ Local
Economy ใหเศรษฐกิจระดับทองถ่ินภายในประเทศใหมีความเขมแข็งมากข้ึน โดยใหจังหวัดคิดโครงการ
ระดับ Micro ในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนระดับฐานราก การพัฒนาดานการทองเท่ียว
ในจังหวัดตางๆ ตองเชื่อมโยงกันในแตละ Cluster โดยมีระบบการคมนาคม และภาคเอกชนตองสอดรับกัน

โดยใชการ...
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โดยใชการทองเท่ียวเปนตัวตั้ง ในปหนาจะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการเขาสูเศรษฐกิจดิจิตอล (DE)
ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 4) ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหจังหวัดพิจารณาวางแผนการ
พัฒนาดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาค/กลุมจังหวัด ขอเสนอแนวทาง
การพัฒนาภาคเหนือ ดานการเกษตร ประเด็นเปาหมายการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5 ชนิด ใหตรวจสอบ
ความตองการของตลาดใหชัดเจน 5) ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหจังหวัด
ประสานกับกรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีในการจัดทําแหลงน้ําขนาดเล็ก (หลุมขนมครก)
ในหมูบาน ใหสามารถกักเก็บน้ําใชในฤดูแลง ขอเสนอแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ดานการเกษตร
ประเด็นเปาหมายการผลิตพืชอุตสาหกรรม 5 ชนิด โดยเฉพาะกลวยหอม ใหตรวจสอบสัญญาการสั่งซื้อหรือ
ความตองการของตลาดตางประเทศวามีปริมาณเทาใดและถูกตองหรือไม 6) ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา การสงเสริมการพัฒนาดานการทองเท่ียวใน 6 ภาค โดยจะปรับยุทธศาสตร
การพัฒนาการทองเท่ียวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาคไดประสานกับกระทรวงคมนาคม
ในการเชื่อมโยงโลจิสติกสดานคมนาคม และการทองเท่ียวท้ังทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ใหแตละ Cluster
เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย 7) ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศใหผูวาราชการจังหวัด
ดูแลและใหการสนับสนุนโรงเรียนและนักเรียนท่ีกระทรวงการตางประเทศริเริ่ม โครงการยุวทูตความดี
เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมุงพัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม ไดแก โรงเรียนบานแจงกูเรือง อําเภอพราว โรงเรียนชุมชนสหกรณนิคมวิทยา อําเภอ
พราว โรงเรียนบานนาบุญโหลงขอด อําเภอพราว โรงเรียนสันทรายหลวง อําเภอสันทราย โรงเรียนวัด
เสาหิน โรงเรียนวัดรองออ โรงเรียนบานทอเมืองลัง โรงเรียนบานดอนปน โรงเรียนคําเท่ียงอนุสสรณ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) อําเภอสารภี โรงเรียน
บานศาลาอําเภอแมริม โรงเรียนสันปาตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) อําเภอสันปาตอง โรงเรียนบาน
สันกําแพง อําเภอสันกําแพง และโรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อําเภอดอยสะเก็ด

ขอสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการ
นอกสถานท่ีพ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560

1. การกํากับดูแลและระมัดระวังการรองเรียนในเรื่องตางๆ การพิจารณาอนุญาตการดูด
ทรายซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายกํากับการดูดทรายนอกพ้ืนท่ีไดรับอนุญาต การกํากับดูแล
การใชท่ีสาธารณะประโยชน การบริหารจัดการขยะ การจัดเก็บ แยกแยะ และท้ิงขยะ

2. เรื่องการจัดการเลือกตั้งทองถ่ินในเร็วๆ นี้ จะไมสามารถทําได ตองแกไขกฎหมายท้ัง
6 ฉบับ ประกอบดวย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2528 และพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

3. นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมจังหวัดตางๆ โดยจะพิจารณาตาม
กลุมจังหวัด (Cluster) และจะมีการเยี่ยมเยือนพบปะกับกํานัน ผูใหญบาน โดยเนนประเด็นสํารวจพ้ืนท่ี
ท่ีประชาชนมีความยากจน/มีรายไดนอย และการสํารวจสิ่งท่ีรัฐบาลจัดใหตามนโยบายตางๆ สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนหรือไม

4. กระทรวงมหาดไทย...
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
3.1 รายงานเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นางนวอร  เดชวรรณ  ผูอํานวยการอาวุโส สํานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแหงประเทศไทย

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



3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจาย และหนังสือเวียนประจําเดือนมกราคม
2561
ผูนําเสนอ: นายอนุชา  สุขสงวน   คลังจังหวัดเชียงใหม

หนาถัดไป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่  

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำน ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้ 

 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

        มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2560  โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยภำพรวม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และรำยจ่ำยลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88 

งบรำยจ่ำย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ไตรมำสที่ 1 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 2 สะสม 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 3 สะสม 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 4 สะสม 
ร้อยละ 

ภำพรวม 30.29 52.29 74.29 96 

รำยจ่ำยประจ ำ 33 55 77 98.36 

รำยจ่ำยลงทุน 21.11 43.11 65.11 88 

  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 19 มกรำคม 2561 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

งบรำยจ่ำย งบประมำณ  
ที่ได้รับ 

เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย
ร้อยละ 

เป้ำหมำย 
ไตรมำสที่ 

2 
ร้อยละ 

สูง/ต่ ำ
กว่ำ

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 

คงเหลือ ล ำดับ
ประเทศ 

ภำพรวม 19,977.30 11,012.16 55.12 52.29 2.83 8,965.14 2 

งบประจ ำ 9,809.33 8,159.55 83.18 55.00 28.18 1,649.78   
งบลงทุน 10,167.97 2,852.61 28.05 43.11 -15.06 7,315.36 9 

 
เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมป ี

2,542.25 1,065.51 41.91     1,476.74   

/ ส ำหรับ... 
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     ส ำหรับผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน  
รำยหน่วยงำน ณ วันที่ 19 มกรำคม 2561 เรียงล ำดับตำมผลกำรเบิกจ่ำยจำกมำกไปน้อย มีดังนี้ 
 

 
 

/ 31. ศูนย์ฝึก... 
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3.3 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.3.1 การดําเนินการตามแผนภาคเหนือ /แผนพัฒนาจังหวัด





3.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด

รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

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

รายจายงบลงทุน (งบลงทุน)
263,540,450 บาท

รายจายอ่ืนๆ
5,000,000 บาท

เบิกจาย
186,985,475.72 บาท

(70.95%)

เบิกจาย
66,586,448.88 บาท

(91.55%)

เบิกจาย
4,999,999.89 บาท

(100%)

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
72,735,250 บาท

เบิกจายรวมท้ังหมด 258,571,924.49 บาท (75.77%)
ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561



โครงการท่ีมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
มี จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวของ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1/กันเงิน 29,900,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงทางหลวงสนับสนุนการทองเท่ียวทางหลวง หมายเลข 1009
สายจอมทอง-อินทนนท/กันเงิน 17,043,647.41 บาท
3. โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ-กิจกรรมในสวนของ สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม (รายจายประจํา)/กันเงิน 735,000 บาท
4. โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณการทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1-กิจกรรมกอสรางหอนาฬิกา เพื่ อเปนจุดสัญลักษณของจังหวัด
แมฮองสอน/กันเงิน 4,870,131 บาท

เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เงินเหลือจาย ผลการเบิกจาย

เงินกนัไวเบกิเหลื่อมป
52,548,778.41 บาท

รอยละ 15.40
เงินเหลือ

30,154,997 บาท
รอยละ 8.83ผลการเบกิจาย

258,571,924.49 บาท
รอยละ 75.77

ขอมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพิม่เตมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแขง็และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณจัดสรรผานสวนราชการ

เงินเหลือจาย
256,799,872.78

รอยละ 6.10
11 โครงการ 213

รายการ

ดําเนินการอยู
994,523,901.33

รอยละ 23.62
10 โครงการ 40 รายการ

ผลเบิกจาย
2,598,599,442.89

รอยละ 61.71
12 โครงการ
326 รายการ

ยกเลิก
360,872,583
รอยละ 8.57

6 โครงการ 60 รายการ

จังหวัด
เชียงใหม

จังหวัด
แมฮองสอน

จังหวัด
ลําปาง

จังหวัด
ลําพูน รวม

งบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรจริง(บาท)

2,180,690,600
(52.68)

606,109,273
(14.64)

850,941,187
(20.56)

502,035,760
(12.13) 4,210,795,800

รายการท่ียกเลิก
(รายการ) 41 5 10 4 60

รายการท่ียกเลิก
(บาท)

127,935,000
(35.45)

82,950,983
(22.99)

120,861,200
(33.49)

29,125,400
(8.07)

360,872,583
(8.57)

ผลเบิกจายรวมท้ังสิ้น
(บาท)

1,536,492,344.94
(36.49)

183,094,746.51
(4.35)

527,101,589.30
(12.52)

351,910,762.14
(8.36)

2,598,599,442.89
(61.71)

ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยนืใหกบัเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณจดัสรรผานกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1

โครงการ พัฒนาเมืองและเพิม่พื้นทีส่ีเขียวในเขตเมือง
กิจกรรม การพัฒนาองคความรูเรื่องนโยบายสาธารณะ และ

การวางยุทธศาสตรระยะยาว เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน
โดย สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณ 19,815,500 บาท เบิกไปแลว 6,930,000 บาท
*รวมจํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม*

1.โครงการ พัฒนาเมืองและเพิม่พื้นทีส่ีเขียวในเขตเมือง
กิจกรรม การพัฒนาองคความรูเรื่องนโยบายสาธารณะ และ

การวางยุทธศาสตรระยะยาว เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน
โดย สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณ 19,815,500 บาท ยังไมไดเบิก 12,885,500 บาท
2.โครงการ สงเสรมิอนุรกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน
กิจกรรม “ปาดูแลคน คนดูแลปา” Maehongson Smart

Growth Environment and Economic
รายการ ปาแมปายฝงซาย
โดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินแมฮองสอน
งบประมาณ 5,378,510 บาท -ยังไมมีผลการเบิกจาย-
*รวมจํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม*

ดําเนินการอยู
18,264,010 บาท

รอยละ 72.49

ผลการเบิกจาย
6,930,000 บาท

รอยละ 27.51
รายการยกเลกิ

1.โครงการ สงเสรมิอนุรกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
โดยการมสีวนรวมทกุภาคสวน

จํานวน 7 รายการ
โดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินแมฮองสอน
งบประมาณ 50,481,490 บาท
2.โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินดวยอุตสาหกรรมไมซลานนา

(Lanna MICE-Driven Economy 4.0)
จํานวน 3 รายการ
โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 7,429,900 บาท
*รวมจํานวน 2 โครงการ 10 กิจกรรม*

งบประมาณจดัสรรผานกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1
**งบประมาณท้ังส้ิน 83,105,400 บาท**

รวม 2 โครงการ งบประมาณ 25,194,010 บาท ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561



รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการเบิกจายโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณทั้งสิ้น 424,048,200 บาท

รายจายงบลงทุน (งบลงทุน)
301,491,600 บาท

(71.10%)

รายจายอ่ืนๆ
5,800,000 บาท

(1.37%)

เบิกจาย
-ยังไมมีผลการเบิกจาย-

เบิกจาย
2,786,686.73 บาท

(2.39%)

เบิกจาย
996,520.69 บาท

(17.18%)

รายจายประจํา (งบดําเนินงาน)
116,756,600 บาท

(27.53%)

เบิกจายรวมท้ังหมด 3,783,207.42 บาท (0.89%)
ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

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



3.4 คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ผูนําเสนอ: นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑

วันอังคารท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

การคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

เดือนน้ี เปนชวงเปลี่ยนแปลงฤดูกาล จากฤดูหนาว
เขาสูฤดูรอน  ในชวงระยะแรกน้ันจะมีลักษณะอากาศ
ท่ีแปรปรวนจะมีฝนฟาคะนองเกิดขึ้นในหลายพ้ืนท่ีใน
บางวัน หลังจากน้ันบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคง
มีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา กับมีหมอกหนาเกิดขึ้น
ในหลายพ้ืนท่ี



และมีอากาศรอนในตอนกลางวัน สวนมากในชวงคร่ึง
หลังของเดือนกุมภาพันธ เน่ืองจากอิทธิพลของบริเวณ
ความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ก็ยังคงแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ
แตจะมีกําลังออนลงหรืออากาศอุนขึ้นและไมตอเน่ือง
ประกอบกับจะมีลมตะวันออก กับลมตะวันออกเฉียงใต
พัดปกคลุมประเทศไทย

การคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในเดือนน้ี  มักจะมีคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกเคลื่อน
มาจากประเทศพมา ท่ีผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะ
ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนอง มีลมกระโชกแรง
ในบางแหง กับอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาดวย

จึงขอใหประชาชนติดตามขาวสารพยากรณอากาศ
และคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิดไวดวย



การคาดหมายลักษณะอากาศ
สําหรับบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

* อากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิตํ่าสุด
พ้ืนราบประมาณ ๑๕-๑๗ องศาเซลเซียส  สวนยอด
ดอยอุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ๖-๑๐ องศาเซลเซียส
และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย ๕๕-๖๐ เปอรเซ็นต

* มีฝนฟาคะนองเปนแหงๆ รอยละ ๒๐-๓๐ ของพ้ืนท่ี
ในชวงคร่ึงแรกของเดือนกุมภาพันธ

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



3.5 รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: นายเจนศักดิ์  ลิมปติ   ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

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



3.6 รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

หนาถัดไป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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1

สถานการณ์โรค ประจาํเดอืน
โรคไขห้วดัใหญ่

โรคปอดบวม

โดย
ร้อยเอกภรีูวรรธน์ โชคเกิด

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่
30 มกราคม 2561

จาํนวนผูป่้วยโรคไขห้วดัใหญ่ปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 และmedian 5 ปี

ขอมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61

1,235 ราย อัตราป่วย 77.06 ต่อแสน ปชก. ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
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2

อตัราป่วยโรคไขห้วดัใหญ่ จาํแนกกลุ่มอาย ุจ.เชียงใหม่
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ขอมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61

อตัราป่วยโรคไขห้วดัใหญ่ รายอาํเภอ จ.เชียงใหม่

ขอมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61
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จาํนวนผูป่้วยโรคปอดบวม ปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 และmedian 5 ปี
794 ราย อัตราป่วย 49.54 ต่อแสน ปชก. ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
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จํา
นว

น(
คน

)

Median 2560 2561

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 804 815 785 623 522 529 514 856 936 940 788 728
2560 1,130 1,134 1,022 768 782 841 699 978 1,162 1,153 1,001 858
2561 794

ขอมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61

อตัราป่วยโรคไขป้อดบวม จาํแนกกลุ่มอาย ุจ.เชียงใหม่
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อตัราป่วยโรคปอดบวม รายอาํเภอ จ.เชียงใหม่

ขอมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61
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การป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่และปอดบวม
1. ดูแลร่างกายให้อบอุ่นและแข็งแรง   โดยเฉพาะผู้ สูงอายุ เด็ก ผู้ ประจาํตัวและผู้พิการ

2. คอมพิวเตอร์  ราว ประตู
โทรศัพท์
3.
- อาการระบบทางเดินหายใจ ควรสวมMask ปิดปากเวลาไอจาม ถ้ามีอาการ

รุนแรงควรพบแพทย์
- ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ
- การคลุกคลีผู้ป่วย
-

4. /หอบ ควรไป
พบแพทย์
5.

6เดือน-2ปี  ผู้ สูงอายุ เป็นต้น



29/01/61

5

รายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวดัใหญ่ จ.เชียงใหม่ เดือน มกราคม 2561
ลําดับ อาํเภอ เหตุการณ์

1. 12 ม.ค. 61 แม่ริม พบผู้ป่วย 17 ราย เพศชาย อายุ 21-25

5 ม.ค. 61 9 ม.ค. 61

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ FluA (H3N2)
2 24 ม.ค. 61 แม่อาย พบผู้ป่วย 21 ราย ชาย 11 ราย หญิง 10 ราย อายุ 1-78

เกิดเหตุ บ้านดอยแหลม ม.13 ต.แม่อาย 12
ม.ค. 61 15 ม.ค. 61 .แม่อาย ผู้ป่วยมี

วันปีใหม่ชาวลาหู่ (กินวอ)
รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3 26 ม.ค. 61 แม่ริม พบผู้ป่วย 6
20

ม.ค.61 25 ม.ค. 61 ด้วยอาการมีไข้ ไอ มีเสมหะ
ผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ FluB

ขอบคุณครับ



3.7 ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2561
ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
(ตุลาคม 2559 – มกราคม 2561)

อยูระหวางดําเนินการ 452 เรื่อง (รอยละ 12)

ยุติ 3,205 เรื่อง (รอยละ 88)

เรื่องท้ังหมด 3,657 เรื่อง

(ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)



การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2561)

ลําดับ ร้องเรียนแต่ละ
ประเภท

ผลการดําเนินงาน

กําลงัดําเนินการ

ร้อยละ ร้อยละ

1. 967 853 88 114 12
2. แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 228 190 83 38 17
3. 659 520 79 139 21

4. ขอความช่วยเหลือ 256 162 63 94 37
5. 202 169 84 33 16
6. 131 121 92 10 8
7. งานคุ้มครองผู้บริโภค 209 185 89 24 11
8. ขอข้อมลู, ขอคําปรึกษาและ 1,005 1,005 100 0 0

รวม 3,657 3,205 88 452 12

การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2561)

(ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)



การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําเดือนมกราคม 2561

ลําดับ ร้องเรียนแต่
ละประเภท

ผลการดาํเนินงาน
กําลงัดําเนินการ

ร้อยละ ร้อยละ

1. 40 14 35 26 65
2. แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 5 2 40 3 60
3. 28 4 14 24 86

4. ขอความช่วยเหลือ 12 4 33 8 67
5. 9 3 33 6 67
6. 4 4 100 - -
7. งานคุ้มครองผู้บริโภค 23 18 78 5 22
8. ขอข้อมลู, ขอคําปรึกษาและ 36 36 100 - -

รวม 157 85 54 72 46

(ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)

สถิติจํานวนผูมาใชบรกิาร ณ ศูนยบริการรวม
ประจําเดือนมกราคม 2561

รับแจงความ/
ปรึกษาคดีความ
37 ราย

งานสงเสริม
ธุรกิจประกันภยั
484 ราย

ชําระภาษี
รถยนต/
รถจักรยานยนต
1,742 ราย

ชําระคาไฟฟา
1,622 ราย

ชําระคา
น้ําประปา
2,210 ราย

รวม 6,095 ราย

(ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)



จากการประชุมหารือขอราชการของกระทรวงมหาดไทย วันท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา
09.30 น. ณ หองประชุม 1 ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยไดมี
ขอสั่งการ เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม ดังนี้

กรณีเร่ืองรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีจังหวัดหรืออําเภอ ใหทําหลักฐาน การแกไข
ปญหาเบื้องตนใหรายงานมายัง มท. /สวนกลาง หรือกระทรวงอื่น ๆ ท่ีมี อํานาจหนาท่ี
พิจารณาดําเนินการ
 เมื่อมีผูรองเรียน/รองทุกขใหดําเนินการแจงผูรองวา จังหวัดไดดําเนินการ ไปแลวอยางไร

และติดตอตามเร่ืองไดท่ีเจาหนาท่ีคนใด/ใหเบอรโทรศัพทติดตอดวย
 เมื่อดําเนินการแกไขปญหาแลว ใหจังหวัดประชาสัมพันธผลการแกไขปญหา ทุกเดือน

อยางกวางขวางทุกชองทาง กรณีเปนเร่ืองรองเรียนท่ีกระทบตอกลุม ประชาชน/
ถูกละเมิดอยางรุนแรง/ทนทุกขทรมานใหแถลงขาวประชาสมัพันธทันที ท่ีแกไขเปน
ผลสําเร็จหรือมีความกาวหนาในการแกไขปญหา
มอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผูตรวจราชการกรมท่ีเกี่ยวของ

ตรวจติดตามผลการแกไขปญหาของศูนยดํารงธรรมจังหวัด/อําเภออยางใกลชิด

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



3.8 รายงานสถานการณราคาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม
2561
ผูนําเสนอ: นางนิยดา  หม่ืนอนันต  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม

หอมหัวใหญ ป 2560/61 จังหวัดเชียงใหม
ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

หนวย:บาท/กก.

เบอร ป 2557/58
(ราคาเฉลี่ย)

ป 2558/59
(ราคาเฉลี่ย)

ป 2559/60
(ราคาเฉลี่ย)

วันน้ี
(19 ม.ค. 61)

0 6.00-8.00 10.50-17.25 15.00-16.00 15.00

1 6.00-8.00 10.50-17.25 15.00-16.00 15.00

2 6.00-8.00 10.50-15.13 10.00-13.00 15.00

3 3.30-7.50 9.38-10.50 5.500-7.500 10.00

คละเกรด - - - 10.00-15.00

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

100-500 ไร
500-1,500 ไร

พ้ืนท่ีเพาะปลูกหอมหัวใหญ

1,500-3,000 ไร
มากกวา 3,000 ไร

ภาวะการผลิต : ปการผลิต 2560/61 จังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีเพาะปลูกหอมหัวใหญ 6,385 ไร (ลดลงจาก
ปกอนรอยละ 1.5) ประมาณการผลผลิต 25,540 ตันสด (เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 13.52) ขณะน้ีผลผลิต
เก็บเก่ียวแลวประมาณรอยละ 10 สวนใหญเปนผลผลิตของอําเภอแมวาง



หอมแดง
ขอมูลการผลิต-การตลาดหอมแดง ป 2560/61 จังหวัดเชียงใหม

ขอมูล ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร) 6,525 8,559 9,927

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร) 3,250 2,964 3,000

ผลผลิตสด (ตัน) 21,206 25,369 29,781

ผลผลิตแหง (ตัน) 15,907 19,027 22,336

ราคาท่ีเกษตรกรขายได

พื้นท่ีเพาะปลูก

45.15%

20.33%

8.86%

9.56%

ชนิด ราคา (บาท/กก.)
2558 2559 2560

สดคละ 5.50-7.50 12-14 11 - 13
แหงคละ 8-15 20-23 20 - 25

• หอมแดงสด
10.89 บาท/กก.
• หอมแดงแหง
13.63 บาท/กก.

พันธุพื้นเมือง และ
หอมแขก

พ้ืนที่ 4,482 ไร
ผลผลิต 135.45 ตัน

พ้ืนที่ 879 ไร
ผลผลิต 26.58 ตัน

พ้ืนที่ 2,018 ไร
ผลผลิต 60.99 ตัน

พ้ืนที่ 949 ไร
ผลผลิต 28.68 ตัน

ชวงเพาะปลูก

ชวงเก็บเก่ียว

ชวงออกสูตลาด

5% 60-65% 30-35%

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

เกษตรกร

วิถีการตลาด

เหมา(ตกเขียว) แขวนรอราคา

เหผู้รวบรวมใน

ผู้ รับ(
ต่างจังหวดั)

ผลผลิตหอมแดงปี 2560/61
ออกสูต่ลาดในช่วงต้นเดือน ก.พ. 2561

สภาพปญหา
1. ราคากระเทยีมนําเขาจากตางประเทศต่ํากวาราคาในประเทศ
2. ปญหาการลักลอบนําเขากระเทยีมจากตางประเทศ

กระเทียม ปการผลิต 2560/61

เกษตรกร

เหมา(ตกเขียว) ผูรวบรวมในทองถ่ิน

แขวนรอราคา

ผูรวบรวมในทองถ่ิน

ผูรับ(ซ้ือรายยอยจาก
ตางจังหวัด

วิถีตลาด

พื้นที่การผลิตที่สําคญั

4,522 ไร 16%

2,818 ไร 10%

4,805 ไร 17%

1,413ไร 5%

6,939 ไร 25%

3,678 ไร 13%

2,544ไร 9%

*อําเภออ่ืนๆ 5%

5% 20%

65%

10%
รอยละการเก็บเก่ียว

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

รายการ ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
(23 ม.ค. 61)

สดคละ 17.70 9.37 11.33 -

แหงคละ 35.13 37.45 47.50 -

ราคาเฉลี่ยกระเทียมยอนหลัง 3 ป (บาท/กก.)

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



3.9 การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน
ผูนําเสนอ: นางพรปวีณ  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม

จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน (จังหวัดเชียงใหม)
ลําดับท่ี ประเภทคนตางดาว นายจาง

(คน)
คนตางดาว

(คน)
คดิเปน
รอยละ

1 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติตามมาตรา 59

13,748 59,899 41.21

2 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา
ที่ผานการคัดกรองความสัมพันธการเปนนายจาง - ลูกจาง
ณ ศูนยรับแจงการทํางานของคนตางดาวจังหวัดเชียงใหม

(8 ส.ค. - 6 ก.ย. 60)

8,829 33,344 22.94

3 งานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา
(มติ ครม. วันที่ 23 ก.พ.59) 6,963 20,415 14.04

4 คนตางดาวตาม มาตรา 63
(ชนกลุมนอย/บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน) 8,511 23,872 16.42

5 คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร
เปนการช่ัวคราวมาตรา 59 และมาตรา 61 (Non-Immigrant Visa) 1,890 5,457 3.75

6 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา
(กลุมนําเขาตาม MOU) 558 1,619 1.11

7 คนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) มาตรา 62 125 754 0.52
รวม 40,624 145,360 100

ขอมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2561



ผลการดําเนินงานศูนยบริการเพื่อการทํางานของคนตางดาว
สัญชาตเิมียนมา จังหวัดเชียงใหม

ขึ้นทะเบียน ตามคําสั่ง คสช.ท่ี 33/2560
ประเภทอ่ืนๆ รวมผูใชบริการ

ทองที่จังหวดัเชียงใหม ทองที่จังหวดัอ่ืน รวมผูใชบริการ

นายจาง
(ราย)

ลกูจาง
(คน)

นายจาง
(ราย)

ลกูจาง
(คน)

นายจาง
(ราย)

ลกูจาง
(คน)

มติ ครม.
23 ก.พ. 59

Passport
(คน)

ลูกจาง
(คน)

9,114 29,916 1,758 5,376 10,872 35,292 11,284 10,708 57,284

ขอมลู ณ วันท่ี 22 มกราคม 2561

รายงานความคืบหนาการดําเนินการตรวจสัญชาติ
ของแรงงานตางดาวกลุมข้ึนทะเบียน

ตามคําสั่ง คสช.ที่ 33/2560 จังหวัดเชียงใหม
ผานการคัดกรอง

(คน)
พิสูจนสัญชาติแลว

(คน)
คงเหลือ

ไมไดตรวจ
สัญชาติ

คิดเปนรอยละ

36,405 33,326 3,079 91.54
ขอมลู ณ วันท่ี 16 มกราคม 2561



สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ไดดําเนินการบูรณาการรวมกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
จํานวน 2,301 คน

- ตรวจสอบ นายจาง/สถานประกอบการ
จํานวน 305 แหง

** ไมพบคนตางดาวทํางานผิดกฎหมาย **
(ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2560)

การตรวจสอบสถานประกอบการ



ใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ
46.43 %
(319 คน)

ขอความชวยเหลือ
การเปลี่ยนนายจาง

39.60 % (272 คน)

ไกลเกลี่ยขอพิพาท
13.97%
(96 คน)

ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาวจังหวัดเชียงใหม

ขอมลูต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 23 มกราคม 2561

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



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องทราบ
4.1 3.11การเตรียมการรับเสด็จ

ผูนําเสนอ: นายชูชีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมา
ทรงวางศิลาฤกษอาคารเรียนภาษาบาลีและทรงหมผาพระนอนพุทธไสยาสน
วัดพระนอนหนองผึ้ง ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ในวันพุธท่ี 31 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

สมเด็จพระเจาลูก เธอ เจ าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี
จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จแทนพระองคมาพระราชทาน
ป ริ ญ ญ า บั ต ร แ ก ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ
ระหวางวันท่ี 18 -19 กุมภาพันธ 2561

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



4.2 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2561
ผูนําเสนอ: นางสาวรัตนาภรณ  เข็มกลัด   ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

“จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2561

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในป
พ.ศ. จาํนวน ลานตัน
และปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในป
พ.ศ. จาํนวน ลานตัน
สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยกอนเขาสูระบบ
กําจัดที่ปลายทางลดลง รอยละ
เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้
ในป พ.ศ.

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
จัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย”

จํานวน แหง
(คิดเปนรอยละ )

มีหมูบาน/ชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ

จํานวน แหง
(คิดเปนรอยละ )

1
แผนปฏิบัติการดังกลาวไดส้ินสุดลงแลว เมื่อวันท่ี กันยายน
โดยมีผลปฏิบัติงานฯ ดังนี้ 2 3

30 2560

16.48

15.61

5.25

2559

2560

2559

77 43
65,842 36,372



ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในป
พ.ศ. จาํนวน ตัน
และปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในป
พ.ศ. จาํนวน ตัน
สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยกอนเขาสูระบบ
กําจัดที่ปลายทางลดลง รอยละ
เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้
ในป พ.ศ.

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
จัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย”

จํานวน แหง
(คิดเปนรอยละ )

มีหมูบาน/ชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม

จํานวน แหง
(คิดเปนรอยละ )

1
แผนปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม ไดส้ินสุดลง เมื่อวันท่ี กันยายน
โดยมีผลปฏิบัติงานฯ ดังนี้ 2 3

2,320 1,001
43.55

412,238.05

399,785.48

3.05

2559

2559

2560
98.71

2560 30 2560

เพ่ือใหมีการปฏิบตัิการอยางตอเน่ือง และเปนไปตามเปาหมายของแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ) กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดทํา

“แผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. ”

2559 - 2564

2561



โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี

1.

2.

3.

4.

กรอบดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการ

เปาประสงค    ดาน

ตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาหมาย

การสนับสนุน
แผนปฏิบัติการฯ

4.1 ประชาสัมพันธ
4.2 ภาชนะแยกประเภท    ประเภท
4.3 จดัตัง้ (อถล.)

แบงเปน    ระยะ ใช
หลักการ   ช หรือ Rs

4

4

6

3
3 3

1 กรอบการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการฯ

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง

การลดปริมาณขยะ
และการสงเสริมการ
คัดแยกขยะท่ีตนทาง

การจัดทําระบบเก็บและ
ขนอยางมีประสิทธิภาพ

ขยะมูลฝอยไดรับการกําจัด
อยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ

โดยใชหลักการ    ช: ใชนอย ใชซ้ํา
และนํากลับมาใชใหม
หรือ ( Rs : Reduce Reuse และ
Recycle) และหลักการ “ประชารฐั”

3

3



2 เปาประสงค

ขยะมูลฝอย
ไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น

ขยะมูลฝอย
ตกคาง สะสมไดรับการ
จํากัดอยางถกูตองตามหลัก
วิชาการ

ขยะมูลฝอยมีการนํา
กลับไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีเครือขาย “อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก”
เพื่อสงเสริมการจัดการส่ิงปฏกิูล
และขยะมูลฝอย

2.1

2.2

2.3

2.4

3 ตัวชี้วัด
เปาประสงค

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในป
พ.ศ. รอยละ ไดรับการ
กําจัดอยางถกูตองตามหลักวิชาการ

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตองตาม
หลักวิชาการทั่วประเทศ รอยละ
ไดรับการปรับปรุงแกไข ปด หรือบําบัดฟนฟู

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในป
พ.ศ. รอยละ ถูกนําไปใช
ประโยชน

ครัวเรือนรอยละ เขารวมเครือขาย
“อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก” เพื่อสงเสริม
การจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย

หมูบานชุมชนรอยละ มกีารจัดต้ัง
จุดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอยละ มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบ
แยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที่
ทองเที่ยวทุกแหง

01
02
03

04
05
06

2561 40

2561

20

30

50

100

100



4การสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ
- ประชาสัมพันธขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจางในสังกัด ลดปริมาณขยะตามหลักการ    ช หรือ Rs
- จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมลูฝอยแบบแยกประเภทในสถานท่ีทํางานอยางนอย     ประเภท

- จัดตั้ง “เครือขายอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก” (อถล.) เพ่ือสงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย รอยละ ของครัวเรือน ในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สีเขียว เศษอาหารหรือขยะอินทรีย
สีสม ขยะอันตรายหรอืมลูฝอยท่ีเปนพิษ
สีเหลือง ขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
สีนํ้าเงิน ขยะมูลฝอยท่ัวไป

3 3
4

50

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



4.3 การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม

การดาํเนินงานป้องกันและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนจงัหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อาํนวยการความปลอดภยัทางถนนจังหวัดเชียงใหม่
สาํนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดเชียงใหม่

ขอมูลอุบัติเหตุทางถนนเดือนตุลาคม 2560
อุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม (ครั้ง) 154 ครั้ง

ความสูญเสียท้ังหมดท่ีเกิดจากอบุัติเหตุ
1 ผูเสียชีวิต ราย

ชาย 42
หญิง 7
รวม 49

2 ผูบาดเจ็บ ราย
ชาย 99

หญิง 55

รวม 154



ขอมูลอุบัติเหตุทางถนนเดือนพฤศจิกายน 2560
อุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม (ครั้ง) 173 ครั้ง

ความสูญเสียท้ังหมดท่ีเกิดจากอบุัติเหตุ
1 ผูเสียชีวิต ราย

ชาย 42
หญิง 9
รวม 51

2 ผูบาดเจ็บ ราย
ชาย 113

หญิง 62

รวม 175

ขอมูลอุบัติเหตุทางถนนเดือนธันวาคม 2560

อุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม (ครั้ง) 218 ครั้ง

ความสูญเสียท้ังหมดท่ีเกิดจากอบุัติเหตุ
1 ผูเสียชีวิต ราย

ชาย 40
หญิง 10
รวม 50

2 ผูบาดเจ็บ ราย
ชาย 146

หญิง 52

รวม 198



สถิตปิใหม 2561

สถิติการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561

ปใหม 2561 เฉล่ีย 3 ปยอนหลัง

จํานวนคร้ัง 127 141 ลดลง 14 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.93

บาดเจ็บ 135 144 ลดลง 9 ราย คิดเปนรอยละ 6.25

เสียชีวิต 10 12 ลดลง 2 ราย คิดเปนรอยละ 16.67

ปใหม 2561 ปใหม 2560

จํานวนคร้ัง 127 152 ลดลง 25 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.69

บาดเจ็บ 135 164 ลดลง 29 ราย คิดเปนรอยละ 21.48

เสียชีวิต 10 11 ลดลง 1 ราย คิดเปนรอยละ 10



สถิติการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561
สาเหตกุารเกิดอุบัตเิหตุ (รอยละ)

ลําดับ สาเหตุ ปใหม 2561 ปใหม 2560 เพิ่ม/ลด

1 เมาสุรา 58.27 46.05 12.22
2 ขับรถเร็วเกินกําหนด 18.9 24.34 -5.44
3 ทัศนวิสัยไมดี 17.32 17.76 -0.44
4 ตัดหนากระชั้นชิด 10.24 9.87 0.37
5 สภาพถนน 8.66 0 8.66
6 หลับใน 3.94 4.61 -0.67
7 สภาพรถ 3.15 0 3.15
8 มีส่ิงกีดขวางบนถนน 1.57 5.26 -3.69
9 ขับรถยอนศร 0.79 0 0.79

10 แซงรถผิดกฏหมาย 0.79 1.97 -1.18
11 บรรทุกเกินอัตรา 0.79 0.66 0.13

อําเภอ
เฉล่ีย 3 ปยอนหลัง เทศกาลปใหม 2561 เปรียบเทียบ (+เพิ่ม,-ลบ)

จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต ครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต
สันทราย 13 13 0 18 16 2 +5 +3 +2
ดอยสะเก็ด 8 8 0 13 13 2 +5 +5 +2
ฝาง 10 10 1 13 16 0 +3 +6 -1
สันปาตอง 8 8 0 12 11 1 +4 +3 +1
พราว 7 8 0 10 15 0 +3 +7 0
แมแตง 5 5 1 6 6 2 +1 +1 +1
เมืองเชียงใหม 14 13 2 6 6 0 -8 -7 -2
แมอาย 7 7 0 6 6 0 -1 -1 0
แมริม 11 10 1 6 5 1 -5 -5 0
ฮอด 5 6 0 5 7 1 0 +1 +1
สารภี 6 6 1 5 7 0 -1 +1 -1
จอมทอง 6 6 1 5 5 0 -1 -1 -1
ดอยหลอ 3 3 0 5 5 0 +2 +2 0
เชียงดาว 6 8 0 4 3 1 -2 -5 +1

สถิติการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561
แยกรายอําเภอ



อําเภอ เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง เทศกาลปใหม 2561 เปรียบเทียบ (+เพ่ิม,-ลบ)
จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต ครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต

หางดง 4 4 2 3 3 0 -1 -1 -2
เวียงแหง 1 1 0 2 3 0 +1 +2 0
อมกอย 3 4 0 2 2 0 -1 -2 0
ไชยปราการ 3 3 0 2 2 0 -1 -1 0
สันกําแพง 5 5 0 1 1 0 -4 -4 0
แมวาง 3 3 0 1 1 0 -2 -2 0
ดอยเตา 4 4 0 1 1 0 -3 -3 0
แมแจม 3 2 1 1 1 0 -2 -1 -1
กัลยาณิวัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แมออน 3 3 0 0 0 0 -3 -3 0
สะเมิง 4 4 0 0 0 0 -4 -4 0
รวม 141 144 12 127 135 10 -14 -9 -2

สถิติการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561
แยกรายอําเภอ

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



4.4 โครงการบานคนไทยประชารัฐ
ผูนําเสนอ: วาท่ีรอยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล  ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม

หนาถัดไป

มติท่ีประชุม ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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โครงการ “บานคนไทยประชารัฐ”
บนทีด่นิราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่

ชม.1745
ตําบลชางเผือก อาํเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม

ความเปนมาของโครงการความเปนมาของโครงการ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
ใหความเหน็ชอบกรอบการดําเนนิโครงการ
“บานคนไทยประชารัฐ”
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ



29/01/61

2

วัตถุประสงคของโครงการวัตถุประสงคของโครงการ
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมี

ท่ีอยูอาศัย
เปนของตนเองบนท่ีดินราชพัสดุ

พื้นทีด่ําเนนิการพื้นทีด่ําเนนิการ กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ
ไดนําทีด่ินราชพัสดุมาดําเนินโครงการ
จํานวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค ประกอบดวย

ลําดับ ทะเบียน ตําบล อําเภอ จังหวัด เนื้อที่
(ไร-งาน-วา)

ประมาณการ
จํานวนยนูิต

1 ขก.452 ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน 30-0-38 292

2 ชบ.633 พลตูาหลวง สัตหบี ชลบุรี 10-0-00 186

3 ชร.359 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 3-3-86 352

4 ชม.1745 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 15-0-96 584

5 นพ.1347 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 29-2-29.9 322

6 ปข.573 ทับใต หัวหิน ประจวบครีีขัน
ธ

6-2-91 139

7 ลป.353 แมทะ แมทะ ลําปาง 55-1-33 618

8 อด.1611 กดุสระ เมืองอดุรธานี อุดรธานี 23-2-76 264

รวม 174-2-49.90 2,757



29/01/61

3

ประเภทที่อยูอาศัยที่โครงการดําเนินการประเภทที่อยูอาศัยที่โครงการดําเนินการ

กรมธนารักษไดกําหนดรูปแบบการกอสรางโครงการ
“บานคนไทยประชารัฐ” เปนที่อยูอาศัย ประกอบดวย

1. บานแฝด พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 28 ตารางเมตร
2. บานแถว พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 28 ตารางเมตร
3. อาคารชุดพักอาศัย พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 28 ตารางเมตร
ในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาทตอหนวย
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กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
1. ประชาชนผูไดรับสิทธิในบัตรสวัสดิการแหงรฐั
2. ประชาชนท่ีมรีายไดไมเกิน 35,000 บาทตอคนตอเดือน

(Gross Income)
3. ประชาชนท่ัวไป (โดยธนาคารไมตองสนับสนุนดอกเบี้ย)

โดย จะพิจารณากลุมเปาหมายลาํดับท่ี 1 กอน เมื่อความตองการเหลือ
(Supply) จึงพิจารณากลุมเปาหมายท่ี 2 และท่ี 3 ตามลําดับตอไป
ผูไดรับสิทธิอยูอาศัยจะไดรับสิทธเิพียง 1 คน ตอ 1 ยูนิต เทาน้ัน

คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ  ผูมีสัญญาชาติไทย

รูปแบบรูปแบบ
โครงการผอนชําระสูการเชาระยะยาว (Rent to Lease)

กรรมสิทธิ์ท่ีอยูอาศัยเปนของผูไดรับสิทธิอยูอาศัย และผูไดรับสิทธิพัฒนา
โครงการ  ดังนี้

1. พื้นท่ีโครงการ ในท่ีดินราชพัสดุท่ัวประเทศท่ีไดรับอนุมัติ
2. ราคาท่ีอยูอาศัยในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาท

ตอหนวย
3. กําหนดใหมีการจัดสรรพื้นท่ีสวนกลางไมเกินรอยละ 30

ของพื้นท่ีโครงการฯ  เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของทองถิ่น และ/หรือเปนประโยชนตอโครงการ
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เปาหมายโครงการเปาหมายโครงการ ““บานคนไทยประชารัฐบานคนไทยประชารัฐ”” และความรวมมือและความรวมมือ

กรมธนารักษ
ที่ดินราชพัสดุ

ผอนปรนระเบียบ
หลักเกณฑ

คาเชาคาธรรมเนียมฯ
เปนกรณีพิเศษ

ธ. ออมสิน
ธ.อาคารสงเคราะห
สนับสนุนเงินลงทุน

เอกชน นิติบุคคล
ผูลงทุนและไดรับสิทธิการกอสรางฯ

และบริหารโครงการ 30 ป

ผูไดรับสิทธิอยูอาศัย
1. ประชาชนผูไดรับสิทธิในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
2. ประชาชนทีม่ีรายไดไมเกิน 35,000 บาท ตอ

คนตอเดือน (Gross Income)
3. ประชาชนทั่วไป

ผูไดรับสิทธิอยูอาศัยผูไดรับสิทธิอยูอาศัย
1. ทําสัญญาเชากับผูไดรับสิทธิพัฒนาโครงการ
2. อัตราคาเชาผอนชําระข้ันต่ําไมเกิน 4,500 บาท ตอเดือน

ไมรวมคาสวนกลาง
3. เม่ือผูไดรับสิทธิอยูอาศัยผอนชําระคาท่ีอยูอาศัยตามเง่ือนไข

ของผูไดรับสิทธิพัฒนาโครงการ แลวจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์อาคาร
สิ่งปลูกสรางตามสัญญา และไดเปนผูเชาโดยตรงกับกรมธนารักษ หรือ
ตามท่ีธนาคารกําหนด
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ที่ดินที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชมราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชม..17451745 ตําบลชางเผือกตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  เน้ือที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  เน้ือที่ 1515--00--9696 ไรไร

ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชม.๑๗๔๕ (บางสวน)
ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
เนื้อที่ ๑๕ ไร ๐ งาน ๙6 ตารางวา
อาณาเขตตดิตอ

ทิศเหนือ      จด ชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ
ระยะ ๔๘๐.๐๗๑ เมตร

ทิศใต         จด ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
ระยะ ๔๗๗.๘๙๔ เมตร

ทิศตะวันออก จด ถนนสายคันคลองชลประทานสายใหญ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ
ระยะ ๑๔๐.๕๓๐ เมตร

ทิศตะวันตก   จด ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร
ระยะ ๑๔๓.๔๙๗ เมตร

หนังสือสําคญัสําหรับทีด่ินจํานวน ๑ ฉบับ ไดแก
- น.ส.ล. เลขที่ ๔๐/๒๔๗๓ เนื้อที่ ๒,๑๔๓ – ๑ – ๖๘ ไร
ใชประโยชนเปน ชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จาํกดั

ปจจบุันสงคืนกรมธนารักษแลว เนื่องจากเลิกใชประโยชน
สภาพทีด่ิน เปนที่ราบ  ไมมสีิ่งปลูกสราง
ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินป พ.ศ.๒๕๕๙–พ.ศ.๒๕๖๒

ตารางวาละ ๖,๐๐๐.-บาท
มูลคาที่ดินทั้งแปลง ๕,๑๔๔,๒๐๘,๐๐๐.-บาท
ราคาซือ้-ขาย(ราคาตลาด) ตารางวาละ ๒๐,๐๐๐.-บาท

มูลคาราคาซื้อ-ขาย ทั้งแปลง ๑๗,๑๔๗,๓๖๐,๐๐๐.-บาท
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนดการใช

ประโยชนที่ดินเปนสีขาว

โครงการบานคนไทย              แผนที่แสดงตําแหนงทีร่าชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.๑๗๔๕ (บางสวน)
ตําบลชางเผือก  อาํเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

ที่ดินเอกชน
ที่ดินเอกชน
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บริเวณพื้นที่ดําเนินโครงการ “บานคนไทยประชารัฐ”
จังหวัดเชียงใหม

ขอกําหนดการใชประโยชนของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม
ผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม พ.ศ. 2555 กําหนดการใชประโยชนทีดิ่นราชพัสดุแปลง

หมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กําหนดเปนสีขาว ไมไดกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดินตามที่จําแนกในกฎกระทรวงใหบังคับ
ผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม พ.ศ. 2555
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ข้ันตอนการดําเนินงานปจจุบันข้ันตอนการดําเนินงานปจจุบัน
ประกาศรับฟงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
“บานคนไทยประชารัฐ”
บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ชม.1745 ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  ผูใดประสงคแสดง
ความคิดเห็นผานชองทางที่
กําหนดภายในเวลา 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ 25 มกราคม
2561 เปนตนไป

ปดประกาศรับฟงความคิดเห็นในแปลงพื้นทีด่ําเนินการปดประกาศรับฟงความคิดเห็นในแปลงพื้นทีด่ําเนินการ
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ปดประกาศรับฟงความคิดเห็นในแปลงพื้นทีด่ําเนินการปดประกาศรับฟงความคิดเห็นในแปลงพื้นทีด่ําเนินการ

ขอบคุณ



4.5 แนวทางการประเมิน ตัวช้ีวัดท่ี 4.2
ผูนําเสนอ: นายชํานาญ  กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม

แนวทางการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรบัปรุง)
“ตัวช้ีวัดเพื่อการปฏิรูปหัวหนาหนวยราชการ

และหนวยราชการเชิงผลสัมฤทธิ”์
ดานการลดพลังงาน

การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2561
30 มกราคม 2561

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รวมพลงัราชการไทย ลดใชพ้ลงังาน

[2]

ประเด็นนําเสนอ
ขอส่ังการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 1 ส.ค. 60

ดานการบริหารราชการแผนดินและอ่ืนๆ
 ใหทุกสวนราชการดําเนินการการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อยางนอยเดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงาน

บริการประชาชน เชน การลดปริมาณเอกสาร การลดการใชพลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการทํางานและปริมาณงานที่ซํ้าซอน การบูรณาการความ
รวมมือระหวางหนวยงาน การแกไขปญหาทุจริต การเพิ่มการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และใหกําหนดแนวทางการรายงานความคืบหนาและตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหสวนราชการรายงานผลทุกเดือน และใหสํานักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการปฏิบัติตามขอส่ังการน้ีของสวนราชการทุก 3 เดือน เพื่อเสนอ
ตอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ตอไป

 สํานักงาน ก.พ.ร. จําแนกกลุมการพัฒนาการทํางาน ดังน้ี

 การเพิ่มการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
เชน การลดขั้นตอนการทํางานในการอนุมัต/ิอนุญาต การลดระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ การบริการ
ประชาชน ผานระบบออนไลน การลดขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน การลดการ
เรียกสําเนาเอกสาร เปนตน

 การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน/ภาคสวนอื่น
เชน  การจัดทําขอตกลง/ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันระหวางสวนราชการ การประสานพลัง
ประชารัฐ

 การปองกัน/แกไขปญหาดานทุจริต
เชน การชําระคาธรรมเนียมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการของภาครัฐ

 การเพิ่มประสิทธิภาพของสวนราชการ
เชน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช การบริหารการประชุมดวย e-meeting การพัฒนาระบบ
การส่ือสารภายในสวนราชการ

 การประหยัดทรัพยากร
เชน การลดปริมาณเอกสาร/จํานวนเอกสาร การลดการใชพลังงาน การประหยัดนํ้า การลดภาระ
งบประมาณ เปนตน

สาํนกังาน ก.พ.ร.

นร 1207.4/234
ลว. 25 ก.ค. 60 สาํนกัเลขาธกิาร

นายกรฐัมนตรี

นร 0405/9157
ลว. 25 ส.ค. 60 

 นร 12000/ว20 ลว. 28 ก.ย. 60

(1) ลดพลงังาน

(2) ลดกระดาษ

(3) ประหยดังบประมาณ

(4) ระบบสารสนเทศ

(5) ปราบปรามทจุรติ

(6) บูรณาการผลงาน

เป็นคะแนนพเิศษ

 จา่ยคา่ตอบแทน
 โยกยา้ย

บงัคบั 6

25 ส.ค. 60



[3]

การตดิตามและประเมนิผลของ ก.พ.ร.
 บังคับ 6 เร่ือง ตามขอส่ังการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 ส.ค. 2560 โดยมีเง่ือนไข ดังนี้

การลดพลังงาน เปนการประเมินการใชไฟฟาและน้ํามัน  โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนเจาภาพ
ลดลงรอยละ 10 เทียบกับคามาตรฐาน (ทุกเดือน) ใหเร่ิมดําเนินงานตั้งแตเดือน ต.ค. 60
และใหหนวยงานรายงานผลการใชพลังงาน ตอเนื่องทุกเดือนจนถึงเดือน ก.ย. 61 ผาน www.e-report.energy.go.th

อางอิง : กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. , ตุลาคม 2560

1 ใน 12

[4]

คาํอธบิายกรอบการประเมนิผล

อา้งองิ : กองตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ สํานกังาน ก.พ.ร. , ตลุาคม 2560

นยิาม การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานดานไฟฟาและพลังงานดานนํ้ามันเช้ือเพลิง

กลุม่เป้าหมาย สวนราชการ : ราชการบริหารสวนกลาง
(ไมรวมราชการบริหารสวนกลางท่ีต้ังในภูมิภาค และราชการบริหารสวนภูมิภาค)

จังหวัด : ราชการบริหารสวนภูมิภาค (รวมราชการบริหารสวนกลางท่ีต้ังในภูมิภาค)
เป้าหมาย ลดลงรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานการใชพลังงาน (Energy Utilization Index; EUI)

ตามสูตรการคํานวณของกระทรวงพลังงาน

การรายงานผล ใหสวนราชการ /จังหวัด รายงานผลการดําเนินงานผานเว็บไซด www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยใหบันทึกขอมูลปริมาณการใชไฟฟาจริงและขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงจริง
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดและรายงานทุกเดือนไปจนจบปงบประมาณ
ท้ังน้ี ใหสวนราชการ/จังหวัดบันทึกขอมูลพื้นฐานของหนวยงานตามท่ี สนพ. กําหนดในคูมือ พรอมกับการรายงานผลการ
ดําเนินงานของแตละเดือนดวย เพื่อนําไปคํานวณคามาตรฐานพลังงานของแตละหนวยงาน

กรณีจังหวัดจะตองมีหนวยงานท่ีรายงานขอมูลผานครบถวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย หากตํ่ากวารอยละ
80 จะถือวาจังหวัดไมไดรายงานขอมูลในเดือนน้ันๆ



[5]

สูตรการคํานวณและเกณฑคะแนน 61

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(ปรมิาณการใชล้ดลง*)

ระดบัคะแนน
(ไฟฟ้า)

ระดบัคะแนน
( )

1. นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2.00 0.5 0.5

2. 2.00 – 2.99 1.0 1.0

3. 3.00 – 3.99 1.5 1.5

4. 4.00 – 4.99 2.0 2.0

5. 5.00 – 5.99 2.5 2.5

6. 6.00 – 6.99 3.0 3.0

7. 7.00 – 7.99 3.5 3.5

8. 8.00 – 8.99 4.0 4.0

9. 9.00 – 9.99 4.5 4.5

10. 10 5.0 5.0
อา้งองิ : กองตดิตามและประเมนิผลการพฒันาระบบราชการ สํานกังาน ก.พ.ร. , ตลุาคม 2560

ปริมาณการใชฟามาตรฐาน 200 หนวย
ปริมาณการใชฟาจรงิเดือน A 185 หนวย

ประสิทธิภาพ = (200 – 185)
200

8%

= (ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน – ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ)
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน

อางอิง : สนพ.

อา้งองิ : สนพ.

[6]

การนํารายงานไปใชป้ระเมนิ

ตค พย ธค มค กพ มคี รอบ 6 เดอืน เมย พค มยิ กค สค กย รอบ 12 เดอืน

ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิเทยีบกบั
90% ของคา่มาตรฐาน การใชพ้ลงังาน

5 เดอืน

ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิเทยีบกบั
90% ของคา่มาตรฐาน การใชพ้ลงังาน

11 เดอืน

รายงานประจําเดือน

1. ประเมินหนวยงาน
2. พิจารณาการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏบิัติงาน (ลดใชพลังงาน)
 รายงานครบ (ผาน)
 การใชพลังงานแตละเดือน ไดตามเปาหมาย

(ผาน)
 รายงาน 12 เดือน ตองผาน รอยละ 80

1. ประเมินหนวยงาน
2. พิจารณาการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏบิัติงาน (ลดใชพลังงาน)
 รายงานครบ (ผาน)
 การใชพลังงานแตละเดือน ไดตามเปาหมาย

(ผาน)
 รายงาน 12 เดือน ตองผาน รอยละ 80

รายงานทกุ 3 เดือน

รองนายก (ดร.วิษณุ เครอืงาม)

รายงาน 6 และ 12 เดอืน

1. ประเมินหัวหนาสวนราชการ
2. พิจารณาการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏบิัติงาน (ลดใชพลังงาน)
 ปริมาณการใชพลังงานจริงเทียบกบั 90%

ของคามาตรฐาน

  



25 ของเดอืน

ตรวจสอบ
กอ่น สนพ. ปิดระบบ

[7]

หนว่ยงานดาํเนนิการและรายงาน❶ ดาํเนนิการ

2

❷ รายงานผล
Log in
ดว้ย Username
และ Password

บันทึกขอมูลใหครบถวนทุกเดือน
และภายในวันส้ินเดือนของเดือนถัดไป

ระบบจะปดการบันทึกขอมูล
เวลา 24:00 น. ของทุกส้ินเดือน

ขอมูลท่ีรายงาน หากคลาดเคล่ือน มีผลตอคะแนนของหนวยงาน
การปรับปรุงขอมูล มีผลตอคะแนนประเมินหัวหนาสวนราชการ

[8]

ตอ้งครบทกุปจัจยั
และทกุเดอืน



[9]

สรปุ

 มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ไมใชเร่ืองใหม

 เก็บขอมูล คาปจจัย และการใชไฟฟา/น้ํามันเช้ือเพลิงจริง เปนเชนเดิม และครบทุกเดือน

 25 ส.ค. 60 นายกรัฐมนตรีมีขอส่ังการเพิ่มตัวช้ีวัดป 2561 เชิงผลสัมฤทธิ์ เพื่อการปฏิรูปหัวหนาสวนราชการและหนวยราชการ 6
เร่ือง รวมถึงเร่ืองลดใชพลังงาน และรายงานผลสําเร็จ 12 เดือน (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)

 สํานักงาน ก.พ.ร. มอบ สนพ. เจาภาพตัวช้ีวัดเร่ืองลดใชพลังงาน เร่ิม ต.ค.60

 การรายงานประจําทุกเดือน

1. กําหนดใหจังหวัดบันทึกขอมูลภายในส้ินเดือน

2. สนพ. ปดระบบเวลา 24:00 น ของทุกวันส้ินเดือน เพื่อประมวลผลขอมูล

3. สนพ. จัดทําขอมูลเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเสนอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทุกวันท่ี 10 ของเดือน

4. การประเมินผลรายเดือนใชปริมาณการใชจริงเทียบกับ 90% คามาตรฐาน

5. จังหวัดท่ีมีหนวยงานรายงานขอมูลนอยกวา 80% จะถือวาไมรายงานขอมูล

 การประเมินผลปฏิบัติ เปนไปตาม Slide 6

[10]

0015/ว2322 15 มกราคม 2561

 หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวน ท่ี ชม 0015/ว2322 ลงวันท่ี 15 มกราคม
2561 เร่ือง แนวทางการดําเนินงานและรายละเอียดเร่ืองการลดพลังงาน
ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561



[11]

0015/ว2322 15 มกราคม 2561

รายละเอียดเรื่องการลดพลังงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

[12]

0015/ว2322 15 มกราคม 2561

รายชื่อราชการสวนภูมิภาค (ไมรวมอําเภอ) และราชการสวนกลางในภูมิภาค
ที่ต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหมและปรากฏในบัญชีของสํานักงาน ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561



[13]

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
1. สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม

โทร: 0 5311 2034
2. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

โทร: 02 612 1555 ตอ 364 หรือ 358

ศึกษารายละเอียด
เกณฑเงื่อนไขและวิธีรายงาน
โดยสามารถดาวนโหลดจาก
www.e-report.energy.go.th

รวมพลงัราชการไทย
ลดใชพ้ลงังาน

จบการนําเสนอ

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



4.6 ผลการดําเนินงานสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายสมพล  แสนคํา  เกษตรจังหวัดเชียงใหม

ผลการประกวดโครงการดีเดน

โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ
ภายใตรมพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน

ระดับประเทศ



29/01/61

1

ดานการปรับปรุงบํารุงดินดานการปรับปรุงบํารุงดิน

รางวัลที่รางวัลที่ 11
ชุมชนแมแรม โครงการผลิตดินเพาะตนกลาชุมชนแมแรม โครงการผลิตดินเพาะตนกลา
กลุมเกษตรกรบานหนองหอยใหมกลุมเกษตรกรบานหนองหอยใหม
ตําบลแมตําบลแมแรมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม



29/01/61

2

ดานฟารมชุมชนดานฟารมชุมชน

รางวัลที่รางวัลที่ 11
ชุมชนเมืองชุมชนเมืองคองคอง โครงการฟารมชุมชนโครงการฟารมชุมชน
กลุมสมาชิกในชุมชน ตําบลเมืองกลุมสมาชิกในชุมชน ตําบลเมืองคองคอง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม



29/01/61

3

กิจกรรมปุยอินทรียคุณภาพสูงอัดเมด็กิจกรรมปุยอินทรียคุณภาพสูงอัดเมด็

กิจกรรมการเลี้ยงไกไขกิจกรรมการเลี้ยงไกไข



29/01/61

4

กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟากิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟา

กิจกรรมการเลี้ยงสุกร พอพันธุ แมพันธุกิจกรรมการเลี้ยงสุกร พอพันธุ แมพันธุ



29/01/61

5

ดานการเกษตรอื่นๆดานการเกษตรอื่นๆ

รางวัลที่รางวัลที่ 33
ชุมชนแมนาจรชุมชนแมนาจร 11
โครงการเลี้ยงวัวเพื่อเปนรายไดเสริมและลดหมอกควันโครงการเลี้ยงวัวเพื่อเปนรายไดเสริมและลดหมอกควัน
กลุมชุมชนแมนาจรเหนือ ตําบลแมนาจร อําเภอแมกลุมชุมชนแมนาจรเหนือ ตําบลแมนาจร อําเภอแม
แจมแจมจังหวัดเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม



29/01/61

6

ผลการประกวดผลการประกวดชุมชนดีเดนชุมชนดีเดน

โครงการโครงการ 91019101 ตามรอยเทาพอตามรอยเทาพอ
ภายใตรมพระบารมีเพือ่การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืนภายใตรมพระบารมีเพือ่การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน

ระดับประเทศระดับประเทศ



29/01/61

7

รางวัลชมเชย  ชุมชนแมนาจรรางวัลชมเชย  ชุมชนแมนาจร 11
อําเภอแมอําเภอแมแจมแจม จังหวัดเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม



29/01/61

8

โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมโดย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

การดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญแบบแปลงใหญ

จังหวัดเชียงใหม ดําเนนิการจํานวนจังหวัดเชียงใหม ดําเนนิการจํานวน 7171 แปลงแปลง
ดานพืชดานพืช ((ขาวขาว,,พืชผักพืชผัก,,ไมผลไมผล,,ไมยืนตนไมยืนตน)) 5858 แปลงแปลง
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การดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญแบบแปลงใหญ

ดานแมลงเศรษฐกิจดานแมลงเศรษฐกิจ ((ผึ้งพนัธุผึ้งพนัธุ,, ผึ้งโพรงผึ้งโพรง)) 44 แปลงแปลง

การดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญแบบแปลงใหญ

ดานปศุสัตวดานปศุสัตว ((ไกพืน้เมืองไกพืน้เมือง,, โคนมโคนม,, ไกไขไกไข)) 88 แปลงแปลง
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การดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญแบบแปลงใหญ

ดานประมงดานประมง ((ปลานิลปลานิล)) จํานวนจํานวน 11 แปลงแปลง

เปาหมายการพัฒนาเกษตรกรเปาหมายการพัฒนาเกษตรกร 55 ดานดาน

1.1. ลดตนทุนการผลิตลดตนทุนการผลิต ลดตนทุนใหได
รอยละ 20

22.. เพ่ิมผลผลิตเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรผลิตใหไดผลผลิต
เพิ่มขึน้ รอยละ 20
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เปาหมายการพัฒนาเกษตรกรเปาหมายการพัฒนาเกษตรกร 55 ดานดาน
33.. เพิ่มคุณภาพเพิ่มคุณภาพ ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน

GAP มาตรฐานอินทรีย ผลผลิตใหไดเกรด
AA, A

44.. การตลาดการตลาด มีตลาดปลายทางที่ แนนอน
ก า ร ทํ า MOU แ ล ะ ทํ า ข อ ต ก ล ง ร ว ม กั บ
ModernTradeโดยผานบริษัทประชารัฐสามัคคี

55.. การบริหารจัดการการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการกลุม
เขมแข็ง มีการจัดต้ังเปนกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ

เปาหมายการพัฒนาเกษตรกรเปาหมายการพัฒนาเกษตรกร 55 ดานดาน
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โครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2561

และ

หลงันา ปี 2560/61
ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและ

รายได้เกษตรกร :

หลงันา ปี 2560/61หลงันา ปี 2560/61
26 กันยายน 2560 อนุมัติให้ดําเนินโครงการ

2560/61 ภายใต้มาตรการ
รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรกรและรายได้เกษตรกร :

15 ไร่ ๆ ละ 2,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย
ฤดูนาปรัง  ปี 2561

โครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย
ฤดูนาปรัง  ปี 2561

11 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง  ปี 2561 ภายใต้แผนการผลิตการตลาดข้าว
ครบวงจร ปี 2560/61
2561 15 ไร่ ๆ ละ
2,000 บาท

120

2560/61
และโครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย ฤดูนาปรัง  ปี 2561

2560/61
และโครงการส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย ฤดูนาปรัง  ปี 2561

สมคัรเข้าร่วมโครงการ 31 ธันวาคม 2560
ยนืยนัข้อมูลการปลูก 28 กมุภาพนัธ์ 2561

ตรวจสอบ
แก่เกษตรกร ภายใน 15 มีนาคม 2561
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ผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
8 มกราคม 2560

ผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
8 มกราคม 2560

จังหวดั ข้าวโพดหลงันา พชืหลากหลาย
เกษตรกร(ราย) (ไร่) เกษตรกร(ราย) (ไร่)

รวม 191 1,398 1,938 9,278

จํานวน 10,676 ไร่

ปี 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
59/60

(ไร่) 191,711 114,964 112,112 144,642 32,530 ไร่
(29.015%)
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2560/61 ได้ทาํการคาดการณ์ตามแผนการผลติและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ในช่วงเดอืน กนัยายน 2561

ปี 2560/61 ปลูกพชื
หลากหลาย

ข้าวโพด
หลงันา โครงการ ข้าวนาปรัง

(ไร่)
144,642 9,278 1,398 10,676 133,966

(93%จากเป้าหมาย)

25 มกราคม 2561 ทาํการปลูกข้าวนาปรังไปแล้วจํานวน 33,948 ไร่

จบการนําเสนอจบการนําเสนอ



4.7 ประชาสัมพันธการประมูลปายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขล
ผูนําเสนอ: นายชาญชัย กีฬาแปง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม

นําเสนอไฟลวีดิทัศน ความยาว 2.29 นาที

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



4.8 ประชาสัมพันธงานมหกรรมผาตีนจก ผลิตภัณฑชนเผาและงานกาชาด
อําเภอแมแจม  ครั้งท่ี 25 ประจําป 2561
ผูนําเสนอ: นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ  นายอําเภอแมแจม

นําเสนอไฟลวีดิทัศน ความยาว 5 นาที

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



4.9 ประชาสัมพันธงานสตรอวเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 17 ประจําป
2561
ผูนําเสนอ: นายชาตรี  กิตติธนดิตถ  นายอําเภอสะเมิง

นําเสนอไฟลวีดิทัศน ความยาว 1.14 นาที

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



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมครั้งท่ี 2/2561

วันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว/
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม



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


