
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่5/2559 

วันจันทรท์ี่  30  พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายกฤษณ์   ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายประจวบ  กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายไพรินทร์ ลิ่มเจรญิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
10. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๑๒. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

ลําปาง 
15. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายดํารงศักด์ิ  ชมมณฑา รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายศเนติ จิรภาสอังกูร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
๒๐. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 
2๑. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
22. นางศิริพร  รือเรือง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
/อําเภอ 
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อําเภอ 
๒๓. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
๒๔. นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
๒๕. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอสารภี 
๒๖. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
๒๗. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสันกําแพง 
๒๘. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
๒๙. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
๓๐. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่แตง 
๓๑. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
๓๒. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอเชียงดาว 
๓๓. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอพร้าว 
๓๔. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
๓๕. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอไชยปราการ 
๓๖. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอสะเมิง 
๓๗. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 
๓๘. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
๓๙. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอจอมทอง 
๔๐. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอแม่อาย 
๔๑. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภออมก๋อย 
๔๒. นายสังคม คัดเชียงแสน (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
๔๓. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
๔๔. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอแม่วาง 
๔๖. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแม่ออน 
๔๗. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
๔๘. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
๔๙. พ.ต.อ.พิษณุ สัมมบุณณานนท์ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๐. พ.ต.ท.หญิงศุภรดา วิจารณ์ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
๕๑. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
๕๒. พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
55 พ.ต.ท.อภิชาติ ปานมุข (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
๕๖. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๗. นายมีชัย เกิดวิบูลย์เวช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
๕๘. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๙. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
สํานักงานพระราชวัง  
60. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
๖๑. นางสาวจีระพร จรอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
๖๒. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
๖๓. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๔. นายสมรัตน์ มะลิลา (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
๖๕. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๖. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

67. นางสาวธิติมา พันรอด รก.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อําเภอฝาง 

68. พลตรีกรีพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ทหาร) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
๖๙. พ.อ.พสิษฐ์ มุขเพชร (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
๗๐. น.ต.สราญ ริมผดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
๗๑. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
๗๒. ร.อ.วิทวัส กฤตพุทธ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
๗๓. พ.ต.วิสุทธ์ิ แก้วกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
๗๔. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
75. พ.อ.สุรพงษ์ ศรีวัฒนสาร (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
76. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
77. นายสมชาย พุ่มจี (แทน)คลังเขต 5 
78. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ุ (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
79. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
80. นางสาวสมสุรางค์ เผือกสําล ี (แทน)ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
81. นายสว่าง จิโน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

/82. นายเกรยีงไกร... 
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83. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
84. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
85. นางภัคภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
86. นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
87. นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
88. นางรําพินธ์ กําแพงทิพย์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
89. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
90. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
91. นายอนันต์ สีแดง ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
92. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
93. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
94. นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
95. นายตะวัน พรหมวงศ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
96. นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
97. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
98. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
99. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
100. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
101. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
102. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
103. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
104. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
105. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
106. นายยศพันธ์ ด่านสมบูรณ์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1/ 

(แทน)หัวหน้าสาํนักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2/ 
107. นายโสรัตน์ เพชรรัตนพงษ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการ

พระราชดําริสันกําแพง 
/108. นางรมิดา ...



 
 
 
 

D/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/พฤษภาคม59/รายงานประชุมพฤษภาคม 2559.doc  

- ๕ -

 
108. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
109. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
110. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายไพน้อย แซ่เตียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
114. นายมงคล ศรีจันทร ์ (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
115. นายชยุต  ราชาตัน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
116. นายเฉลิมศักด์ิ เนตรยอง (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
118. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
119. นางสุจริา สายพิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
120. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
121. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
123. นางสุนี บูรณพานิชพันธ์ุ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
124. นางสุจารีย์ พิชา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
125. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
126. นางสาวชุติมา วงศ์วิเศษ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
127. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
128. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่อง      

มาจากพระราชดําริ 
129. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสาํนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
130. นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
131. นายรังสรรค์ บุศย์เมือง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
132. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
133. นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
134. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
135. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
136. นายพงศ์เทพ วงษ์เดช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
137. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
138. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
 
 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
139. นายชานนท์ คําทอง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
140. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
141. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
142. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
143. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
144. นายประมุข เพ็ญสุต (แทน)ผู้อํานวยการสวนองค์การสวนพฤกษศาตร์ฯ 
145. นายศราวุธ คําภีระ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
146. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
147. นายประสิทธ์ิ วงศ์น้อย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
148. นายเมธี มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
149. นายขจรค์ รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
150. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต  5 เชียงใหม่ 
151. นายธีรชัย ด่านวณิชวงค์ ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
152. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
153. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
154. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
155. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
156. นางศศิสุรีย์ แสนวิเศษกุล (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
157. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
158. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
159. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นายไพบูลย์ เมฆมานะ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
162. พ.ต.ท.สะอาด สุนทร ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
163. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
164. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นายธรรศนัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

/166. นางทพิย์สุดา... 
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166. นางทิพย์สุดา มาลี (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
169. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
170. นายประสาร ทัศการ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
171. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
172. นายบุญเชิด สถาพร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่/

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
173. นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
174. นายธีรบูลย์ มิตรมโนใจ (แทน)รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก 

เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
175. นายประเทือง ทรัพย์เกิด (แทน)ศึกษาธิการภาค 15 
176. นายอเนก ไชยวงค์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
177. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
178. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
179. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
180. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
181. นายอุทิศ ขัติวงษ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
182. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 
183. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการ   
184. นายเจดีย์ เดชพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
สถาบนัการศกึษา 
185. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
186. ผศ.ธวัชชัย  พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
187. นางชวนชม บุญศิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
188. นายองอาจ แก้วจา (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
189. นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 

/190. นายอทุัย ... 
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190. นายอุทัย เลิศกุลทิพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 
191. นายสมศักด์ิ สุขนิยม ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
192. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
193. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
194. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์
195. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
196. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
197. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
198. นายวินัย โพธิวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ    

เขต 1 (เชียงใหม่) 
199. นายแพทย์ สรกิจ ภาคีชีพ ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
200. นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
201. นางชนาภรณ์ เจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
202. นางสาวนพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
203. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
204. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจาํจังหวัดเชียงใหม ่
205. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
206. นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
207. นางสุธาศินี  นิมิตกุล (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
208. นายพันทิพ เลิศประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ

มหาชน) 
209. นางศริชนาภรณ์ ตาแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ

มหาชน) 
ภาคเอกชน 
210. นายเจษฎา รุจจนขันธ์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
211. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
212. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
213. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
214. นางศรีรยา ณ เชียงใหม ่ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
215. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 

/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
216. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
217. นายประกาศิต ชะนะพันธ์ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
218. นายชูเกียรติ จัมโททัย (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
219. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
220. นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม ่
221. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
222. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่       
223. นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขต

เชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
224. นายคณิต โพธิจินดา ส่วนอํานวยการกลาง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
225. นางสาวสุภาพร วงศ์ชมภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
226. นายธีระพงษ์  คาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
227. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
228. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ภาพยนตร์สั้นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                

เรื่อง “เฟส 1 ตึก 13” นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ ใช้เวลา 24.30 นาที 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) เริ่มเปิดเวลา 08.30 น. 

2. การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรม                
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีป๋ีใหม่เมือง) จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2559 จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 1) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (จัดกิจกรรมปีใหม่ย้อนยุค ณ พ้ืนที่บริเวณเฮือน 140 ปี) 
 2) บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
 (จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนาสาธิตภูมิปัญญา ณ วัดมหาวัน) 
 3) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ดีแทค)/dtac  
  (จัดการแสดงพิธีเปิดเวที ด้วยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม) 
 4) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด (จัดเวทีแสดงศิลปะทางวัฒนธรรม ณ ข่วงประตูท่าแพ) 
 5) ร้านกาแฟบุญรักษา (จัดเวทีแสดงศิลปะทางวัฒนธรรม ณ บริเวณหน้าวัดปันเส่า) 
 6) ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่วัดศรีสุพรรณ (จัดเวทีข่วงวัฒนธรรม ณ ประตูเชียงใหม่) 
3. การมอบโล่รางวัลโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

กรมที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่                 
สาขาหางดง  (สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่) 

/4. รับมอบป้าย... 
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4. รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์บอกระยะทางมาสนามบินเชียงใหม่ เป็น 3 ภาษา (สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

 ด้วยศูนย์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ได้จัดทําสื่อ
ป้ายประชาสัมพันธ์บอกระยะทางมาสนามบินเชียงใหม่ เป็น 3 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ เพื่อขานรับ
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้ทราบถึงเส้นทางการเดินทางไปยัง
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ได้อย่างถูกต้อง จึงขอมอบป้ายดังกล่าวให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
   1.1 หัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัวต่อที่ประชุม  

จํานวน  2  ท่าน ดังนี้ 
  1) นายชยุต  ราชาตัน 

 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
 ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

  2) นางสาว สยุมพร   สุภรพงษ์ 
  ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 
  ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก 
 1.2 หัวหน้าส่วนราชการ  ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ใหม่   จํานวน  1 ท่าน ดังนี้ 
  1) นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง 
  ตําแหน่งเดิม   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
  ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 4/2559  เม่ือวันพฤหสับดทีี่  28  เมษายน  2559 
   ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่                
4/๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

เลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 21 หน้าโดยมี นายปวิน               
ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และได้มีการแจ้งเวียนผ่านระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่  (SMART OFFICE)  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559  เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั ้งที ่ 4/2559 และให้รับรองรายงานการประชุมผ่านระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
www.chiangmai.go.th/meeting หรือโทรศัพท์แจ้งได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  
 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

/ระเบยีบวาระที่ 3 … 
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ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
3.1  เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชยีงใหม่  

ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นางสุธาศินี  นิมิตกุล)
เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้าลง เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้น ตามยอดค้าปลีกและการจ้างงานที่ค่อย ๆ ฟ้ืนตัวดีขึ้น 
ในขณะที่กลุ่มยุโรปเศรษฐกิจชะลอตัวลง สะท้อนจากยอดซื้อวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมลดลง ภาคบริการทรงตัว 
สําหรับประเทศญี่ปุ่นเศรษฐกิจชะลอลงจากภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และเศรษฐกิจจีน
แผ่วลงจากเดือนก่อนตามการลงทุนและการผลิตที่ชะลอตัว ที่จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษคือการแยกตัวออกจาก
กลุ่มยุโรปของประเทศอังกฤษจะมีผลต่อค่าเงินของยูโรและจะมีผลต่อค่าเงินในตลาดโลก เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้น
จากเดือนก่อน ด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวได้ดีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรัสเซีย 
แต่นักท่องเที่ยวจีนชะลอลง ด้านการเบิกจ่ายภาครัฐ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญทางเศรษฐกิจ แม้จะชะลอลง
จากเดือนก่อนที่เร่งเบิกจ่ายไปมาก ด้านการใช้จ่ายภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน และ
ภาคบริการ รายได้เกษตรกร ปรับตัวเพิ่มขึ้นผลจากราคาสินค้าเกษตรสําคัญทั้งผลไม้ ปาล์มน้ํามันและยางพารา
ที่เพิ่มขึ้น ด้านการผลิตอุตสาหกรรม ทรงตัว การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับตํ่า ด้านการส่งออกและ
นําเข้า หดตัวตามการชะลอตัวเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเอเชีย เศรษฐกิจภาคเหนือแผ่วลงจากเดือนก่อน อุปโภค
บริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลงจากเดือนก่อน การท่องเที่ยวชะลอตัวเล็กน้อย การค้า
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากส่งออกผ่านด่านชายแดนโดยเฉพาะเมียนมา ภัยแล้งส่งผลกระทบมากขึ้น รายได้
เกษตรกรลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหดตัว อย่างไรก็ดีราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  
ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว แต่มาตรการภาครัฐช่วยระบายสต๊อกที่อยู่อาศัยได้บ้าง 
เศรษฐกิจเชียงใหม่ชะลอตัว สําหรับด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวในอัตราชะลอลง เศรษฐกิจของเชียงใหม่ยังมีการ
เติมโต แต่เติบโตแบบชะลอตัวลง เนื่องจากพ้นจากฤดูกาลท่องเที่ยว การใช้จ่ายภาครัฐ ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี       
ทั้งรายจ่ายประจําและเพื่อการลงทุน การอุปโภคบริโภค ทรงตัว สินค้าคงทนประเภทรถยนต์ลดลง ขณะที่การ
บริโภคสินค้าจําเป็นยังขยายตัว และการลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับตํ่า การเปิดตัวโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ มีจํานวนน้อย ด้านอุปสงค์ได้รับผลดีมาตรการภาครัฐ ที่มีมาตรการลดค่าทําเนียมการโอน
สําหรับการจดทะเบียนที่ดิน ส่งผลให้การทําธุรกรรมการโอนคึกคักมากสําหรับเชียงใหม่ ทั้งขายและขายฝากสูง
ถึงกว่า 1,400 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนบัตรเอทีเอมจากที่เป็นแถบ
แม่เหล็กมาเป็นซิบการ์ด ซึ่งเริ่มต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559  จนถึงปี พ.ศ. 2562  แต่บัตรเก่ายังคงใช้งานได้ 
จนกว่าธนาคารจะแจ้งให้ทราบว่ายกเลิก แต่ละธนาคารจะเริ่มทยอยเปลี่ยนให้กับลูกค้า ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนไว้ในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้จัดทําธนบัตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 
โดยสามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง 

ประธานในที่ประชุม  ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการหรือมอบหมายให้
รองหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ เนื่องจากการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นเรื่องที่สําคัญ และบางท่านอาจจะไม่ได้รับทราบปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่แท้จริง เช่น 
การแก้ไขสัญญาใน GFMIS ให้เป็นไปตามระเบียบ และขอความร่วมมือให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการต่าง ๆ 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 

/3.2 รายงาน... 
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3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบกิจ่าย และหนงัสือเวยีนประจําเดือนพฤษภาคม 2559 

  ผู้แทนคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ุ) การจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2559 จํานวน 1,048.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.77 
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ จํานวน 904.08 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เมษายน 2558) 183.69 ล้านบาท 
ค ิดเป็นร้อยละ 25.50 สรรพสาม ิตพ ื้นที่เช ียงใหม่ จํานวน 120.88 ล้านบาท ส ูงกว ่าเดือนเดียวก ันของปีท ่ีแล ้ว 
(เมษายน 2558) 18.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.44  ส่วนราชการอื่น จํานวน 21.50 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือน
เดียวกันของปีที่แล้ว (เมษายน 2558) 42.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -66.42 ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ จํานวน 1.04 
ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันของปีท่ีแล้ว (เมษายน 2558) 1.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -51.63 และด่านศุลกากร 
จํานวน 0.80 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เมษายน 2558) 0.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -46.31 

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 20 พฤษภาคม 
2559  เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ภาพรวมร้อยละ 66  งบลงทุนร้อยละ 54 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
งบประมาณภาพรวม  32,137.41 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 24,040.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.80  
โดยแยกเป็นงบประจําที่ได้รับ 22,793.59 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  18,600.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
81.60 งบลงทุนที่ได้รับ 9,343.82 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,440.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.22 
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 3,787.82 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,592.86 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 68.45  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 20,000 
ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลําดับที่ 3 สําหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเรียงลําดับผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลําดับที่ 13 

  โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ จํานวน          
4 โครงการ ประกอบด้วย  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) จํานวน 1,024 .41 
ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 619.22 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 60.45  โครงการตามมาตรการมาตรการสําคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จํานวน 13.29 
ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 10.35 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  77.87 โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของ
หมู่บ้านชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จํานวน 22.51 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 22.51 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 100  และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จํานวน  551.22 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
548.71 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 99.55    

  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 
จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 (1)  หนังสือสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 99 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... 
       คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เหน็ชอบหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... มีสาระสําคัญสรุปดังนี้ 

1. รายการที่นํางบประมาณมาจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ... 
ได้แก่ รายการงบลงทุนในทุกงบรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ที่ไม่สามารถนงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไม่รวมงบกลาง 

2. รายการที่ไม่นํางบประมาณมาจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. ... 
 2.1  รายการงบลงทุนที่เป็นงานดําเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน งบลงทุน
ที่มีคุณลักษณะพิเศษต้องใช้เทคโนโลยีหรือข้อเทคนิคพิเศษช้ันสูง หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ รายการที่
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา และเงินงบประมาณเหลือจ่าย 

/2.2 รายการงบลงทุน... 
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 2.2  รายการงบลงทุนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2559 และจะสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
 2.3  รายการงบลงทุนจากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายประจํา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
โดยต้องลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

(2) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงบประมาณ
เสนอ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมเอกสารประกอบไปเพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   กําหนดให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน รายการที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจํ า เ ป็น  สํานัก เลขาธิการ วุฒิสภา และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธ์ุ พืช วงเงินรวม 
22,106,555,000 บาท 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กําหนดจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2559 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ รอบเข้า 08.00 -12.00 น. รอบบ่าย 
13.00 – 16.00 น. โดยสมาชิกสามารถเลือกเข้ารับฟังได้ 1 รอบ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ สิทธ์ิประโยชน์ และบริการต่าง ๆ 

  ประธานในที่ประชุม  ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณและการลงนามสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนและตรงตามเวลาที่กําหนด และการตรวจรับงานจ้างตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กําหนด 
 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) 
          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาจังหวัด  จํานวน 43 โครงการ โดยงบประมาณส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่ คิดเป็นร้อยละ 52.3 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมาเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 25.7 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ สุดท้าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน  330.7๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 80.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
24.3๕  ล้านบาท  
 โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้าน) ในภาพรวม
โดยสรุป จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล  (ตําบลละ 5 
ล้านบาท) จํานวน 399 โครงการ งบประมาณ 970.58 ล้านบาท ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว จํานวน 251.37 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 659.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.92 
มีอําเภอที่ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอไชยปราการ  อําเภอจอมทอง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
อําเภอเวียงแหง อําเภอแม่อาย และ อําเภอแม่แจ่ม  

/โครงการตัวอย่าง... 
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 โครงการตัวอย่าง (Best Practice) ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 
(ตําบลละ 5 ล้านบาท) ประจําปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิตพืชผักปลอดภัย   
(เกษตรยุคใหม่ การปลูกพืชไร้ดิน) ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความเป็นมาจาก
สถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น หน่วยงานราชการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามแนว “เกษตรยุคใหม่ การปลูกพืชไร้ดิน” และต้องการขยายกลุ่ม 
ในพื้นที่ให้มากย่ิงขึ้น จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 476,000 บาท ตามโครงการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) เพื่อก่อสร้างโรงเรือนผลิตพืชผักใน ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง 
จํานวน 7 โรงเรือน โดยมีลักษณะเด่นของโครงการ ได้แก่ เป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย สอดคล้องกับสภาวะภัย
แล้งในปัจจุบัน สามารถกําหนดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้ ใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกน้อย แต่ได้ปริมาณผลผลิตสูง 
สามารถขยายผลไปในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอาชีพทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาด 
มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทําเกษตร และทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนละ 2,000 บาท/เดือน 
  ประธานในที่ประชุม ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ และหน่วยงานที่ทําการยืมเงินทดรองราชการไปแล้วให้รีบส่งหลักฐานหักล้างเงินยืมทดรองราชการ 
สําหรับงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้าน) ให้ติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายให้แก่อําเภอโดยเร็ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4 การพัฒนาเชียงใหม่สู่อนาคตภายใต้โมเดล NEXT CHIANGMAI 
 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) การพัฒนาเชียงใหม่สู่อนาคต
ภายใต้โมเดล NEXT CHIANGMAI โดยมีการจัดต้ังทีมงานที่ปรึกษาฯ ในการวางภาพการพัฒนาเข้าสู่การเป็น
เมืองมรดกโลก ภายใต้แนวคิดคุณอยากเห็นเชียงใหม่ในอีก 15 ปีข้างหน้า (ปี ค.ศ. 2573) เป็นอย่างไร 
ประเด็นที่คุณ/องค์กรของคุณมีความประสงค์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
และการสนับสนุน/เข้าร่วมโครงการ Next Chiang Mai (ถ้ามี) โดยเดือนเมษายน 2559 ได้ดําเนินการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ว่าจะทํากิจกรรมในการดําเนินการพัฒนาเชียงใหม่ฯ เดือนสิงหาคมและกันยายน 2559 
จะดําเนินการจัดสัมมนา Workshop เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพัฒนาเชียงใหม่สู่อนาคตภายใต้
โมเดล NEXT CHIANGMAI โดยมีประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การท่องเที่ยว 
การเกษตรและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหัตถกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และการค้าชายแดน (2) ด้านสังคม 
ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ และศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรน้ํา ภัยพิบัติ  
ป่าไม้ ขยะ และพลังงาน (4) ด้านความมั่งคง  ได้แก่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอาชญากรรม 
และลดอุบัติเหตุ (5) ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การเป็น Smart city จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการร่วม
ดําเนินการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาสาสมัคร ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเชียงใหม่สู่อนาคตภายใต้โมเดล NEXT CHIANGMAI ทั้งนี้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตามท่ีได้วางกําหนดการไว้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

/3.5 แนวทางการจดัทํา... 
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3.5  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
           หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564) (ร่าง) นโยบาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีข้อเสนอเพิ่มเติม
ประกอบด้วย นโยบาย ก.น.จ. ใช้แนวทางเดิมในการจัดทําแผนพัฒนาปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวนปี 2560 
และเพิ่มเติมแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของนายกรัฐมนตรี เป็นแนวนโยบายของ ก.น.จ. ในการจัดทําแผนพัฒนา 4 ปี 
รอบใหม่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด คือ ใช้แนวทางเดิมใน
การจัดทําแผนพัฒนาปี พ.ศ.2557 - 2560 ฉบับทบทวนปี 2560 และเพิ่มเติมการขยายความชัดเจน และ
เน้นการบูรณการของการกําหนดยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ทําแผนกลุ่มจังหวัดก่อน แล้วจึงจัดทําแผนจังหวัด  

 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย มี 6 ข้อ 
ดังนี้ (1) ทบทวนข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฉบับที่ผ่านมา (2) กําหนดทิศทาง/คาดการณ์อนาคต 
(3) นําปัญหา/ความต้องการในพื้นที่มากําหนดเป้าหมายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ชัดเจน โดยแผนพัฒนาจังหวัด 
(สัดส่วน 100)แบ่งเป็น ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 60) และตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
(ร้อยละ 40)สําหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละจังหวัด โดยนํา
จุดเด่นของแต่ละจังหวัดมาเป็นประเด็นในการพัฒนา (4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ (5) เขียนโครงการแบบกว้างๆ (6) เน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานและเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
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3.6  รายงานสถานการณ์น้ํา 
  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด

เชียงใหม่แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ) สถานการณ์น้ําบริเวณ
ลุ่มน้ําปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559  บริเวณสะพานวงแหวนรอบ 3 มีน้ํา 
82,944 ม.3/วัน ปริมาณน้ําท่าของลําน้ําปิง ลดลงจากค่าเฉลี่ย 84% มีการปิดก้ันลําน้ําปิงช่วงต้นน้ํา อ.เชียงดาว 
มาทําเป็นที่ท่องเที่ยว หลายจุด เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณความจุลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนเมษายน 
แนวโน้มปริมาณน้ําในลําน้ําปิงจากต้นน้ําลดลงเรื่อยๆ และไหลลงมาด้านท้ายน้ําด้วยความยากลําบาก 
เพราะถูกปิดก้ันไว้ ปัญหาการขาดแคลนน้ําพ้ืนที่ด้านท้ายน้ํา อ.ดอยหล่อ/จอมทอง คลี่คลายได้รับการแก้ไข  
การบริหารจัดการน้ําหลังจาก เกิดปัญหาครั้งที่ 13 ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการบริหารอย่างดี 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ปริมาณน้ําเก็บกักปัจจุบัน  
29.131 ล้าน ลบ.ม. ( 10.99%) ปริมาณน้ําเก็บกักเมื่อปี 2558 เท่ากับ 84.462 ล้าน ลบ.ม. (31.87%) 

สถานการณ์แหล่งน้ําชลประทานขนาดเล็กความจุต้ังแต่ 100,000 ลบ.ม. จํานวน 115 
แห่ง มีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 30 จํานวน 80 แห่ง มีน้ําร้อยละ 31-50 จํานวน 15 แห่ง มีน้ําร้อยละ 51-80 
จํานวน 17 แห่ง และมีน้ํามากกว่าร้อยละ 80 จํานวน 3 แห่ง ภาพรวมร้อยละ 18.60 แหล่งน้ําขนาดกลาง 
จํานวน 12 แห่ง มีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 30 จํานวน 8 แห่ง มีน้ําร้อยละ 31-50 จํานวน 2 แห่ง มีน้ําร้อยละ 
51-80  จํานวน 1 แห่ง และมีน้ํามากกว่าร้อยละ 80  จํานวน 1 แห่ง ภาพรวมร้อยละ 16.63  แหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดเหลือน้ํา 29.131 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10.99 สามารถบริหารจัดการ
น้ําได้ดี  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เหลือน้ํา 24.326 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 9.25 งดการปลูกพืชฤดูแล้ง                
แต่ส่งน้ําให้พืชสวน 6 ล้าน ลบ.ม. ระบบนิเวศ 6 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมร้อยละ 11.32 อําเภอที่มีน้ําชลประทาน
มากกว่า 50% มีจํานวน 1 อําเภอ คือ เมือง คลองส่งน้ําแม่แตงมีปริมาณน้ํา 0.89 cms (76,900 ลบ.ม./วัน)  

/ลดลงจากสัปดาห์ก่อน... 
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ลดลงจากสัปดาห์ก่อน แนวโน้มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเชิงเดี่ยว(ขนาดเล็กและกลาง) แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 
ควรพิจารณาวางแผนการใช้น้ําอย่างรอบคอบ และมีบางพื้นที่ทําการเกษตรโดยใช้น้ําจากลําน้ําปิง ซึ่งมีประกาศ
งดการจ่ายน้ํา มีโอกาสเสี่ยงสูง และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ํา อีกทั้งพื้นที่สูบน้ําด้วยไฟฟ้าฯ 
โดยใช้น้ําจากลําน้ําปิง  สรุปผลการส่งน้ํารอบที่ 22/26 (วันที่ 27- 30 พฤษภาคม 2559) การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาลําพูน วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 น. ระดับน้ําแม่น้ําปิง หน้าโรงสูบน้ําดิบริมปิง 1.06 ม. 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ อําเภอดอยหล่อ - อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
และอําป่าซาง - อําเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน ข้อตกลงที่ 1 ขุดร่องชักน้ําบริเวณกลางแม่น้ําปิงบริเวณท้าย
สะพานวังสะแกง ผลการดําเนินงาน 100 % ข้อตกลงที่ 2 ขุดร่องน้ําเชื่อมร่องชักน้ําฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของ
แม่น้ําปิงบริเวณท้ายสะพานวังสะแกง ข้อตกลงที่ 3 ขุดร่องน้ําเชื่อมระหว่างสถานีสูบน้ําแต่ละแห่งในลําน้ําปิง 
บริเวณสถานีสูบน้ําบ้านแท่นคํา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดําเนินงาน 100 % บริเวณสถานีสูบน้ํา
วังสะแกง อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ผลการดําเนินงาน 100 % 3.4 บริเวณสถานีทุ่งหมากหนุ่ม ผลการ
ดําเนินงาน 100 % ข้อตกลงที่ 4 ขุดร่องน้ําเชื่อมระหว่างวังเก็บน้ําแต่ละแห่งในลําน้ําปิง 4.2 ขุดร่องน้ําเชื่อม
ระหว่างวังหม้อและบริเวณประปาจอมทอง ผลการดําเนินงาน 100 %  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.7 รายงานสถานการณ์สาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือ 
 หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพรินทร์    

ลิ่มเจริญ) สรุปสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 59) ด้านภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ได้มี
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ขึ้นในพื้นที่ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 
2558 ที่อําเภอดอยเต่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศฯ ไปแล้ว 21 อําเภอ 977 หมู่บ้าน 95 ตําบล  
ราษฎรได้รับผลกระทบ 168,003  ครัวเรือน  497,820 คน พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 124,238 ไร่ 
ปศุสัตว์ 61,550 ตัว ประมง 126 กระชัง  บ่อน้ํา 74 บ่อ เหมือง/ฝาย 24 แห่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ได้จัดสรรวงเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ให้อําเภอละ 500,000 บาท เป็นเงิน 12,500,000 บาท 
ยอดเงินทดรองราชการฯ วงเงิน 20 ล้านบาท ยอดเงินคงเหลือ 17,500,000 บาท ยอดเงินทดรองราชการฯ 
(เงินเชิงป้องกันหรือยับย้ัง) คงเหลือ 4,054,400 บาท และจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ประเมินสถานการณ์น้ํา และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 
และมีการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เพื่อ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 58-พฤษภาคม 59 และมีการ
ประชุมอย่างต่อเนื่อง ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 

สถานการณ์น้ําต้นทุนของจังหวัดเชียงใหม่ จากเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ 1) เขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ํา 29.037 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 10.96% ของความจุเขื่อน 2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
มีปริมาณน้ํา 24.221 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 9.21% ของความจุเขื่อน รวมมีปริมาณน้ําทั้ง 2 เขื่อน 53.258  ล้าน ลบ.ม. 
คิดเป็น 10.09% และมีน้ําจากอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แห่ง  มีปริมาณน้ําที่สามารถใช้การได้ 
14.060ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 16.22% (ข้อมูล : สนง.ชลประทานที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕9) 

จังหวัดเชียงใหม่ มี 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,067 หมู่บ้าน ข้อมูลแหล่งน้ําอุปโภค-
บริโภคและใช้ในการเกษตร 1.ประปา จํานวน 2,457  แห่ง (ประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 442  แห่ง ,ประปาท้องถิ่น 
จํานวน 1,026  แห่ง,ประปาอื่นๆ จํานวน 989  แห่ง) 2.แหล่งน้ําธรรมชาติ จํานวน 5,351  แห่ง (อ่างเก็บน้ํา 
จํานวน 763  แห่ง ,แม่น้ําและลําน้ําสาขา จํานวน 977  แห่ง ,ห้วย จํานวน 1,574  แห่ง,หนอง จํานวน 1,162  แห่ง  

/คลอง... 
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คลอง จํานวน 693  แห่ง , บึง จํานวน 182  แห่ง  3.บ่อบาดาล  จํานวน 8,039  แห่ง (มีน้าํ จํานวน 
6,104 บ่อ ,ไม่มีน้ํา จํานวน 1,935  บ่อ) 

มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59 ดังนี้ (1) ปล่อยน้ํา
สําหรับการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และไม้ยืนต้นเป็นครั้งคราว โดยไม่สามารถจัดสรรน้ําสนับสนุน
พ้ืนที่การเกษตรได้เพียงพอต่อความต้องการ เริ่มต้ังแต่เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2559 ปล่อยน้ําตามรอบ
เวรการส่งน้ํา (เสาร์, อาทิตย์) รอบละ 1.73 ล้าน ลบ.ม. นําไปผลิตน้ําประปา 8 ล้าน ลบ.ม. ที่เหลือรักษาระบบ
นิเวศน์ต้นน้ํา การส่งน้ํารอบเวรที่ 17 (วันที่ 22 - 28 เม.ย. 59) จํานวน 2.2 ล้าน ลบ.ม.  (2)การสนับสนุนน้ําดิบ
เพื่อผลิตประปา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการฯ แม่แตง วางแผนสนับสนุนน้ําดิบตามปกติวันละ 27,648 ลบ.ม.   
(สูบน้ํา 0.32 ลบ.ม./วิ) เฉพาะช่วงที่อยู่ในรอบเวรการรับน้ําของสถานีผลิตน้ําประปาเชียงใหม่ (อุโมงค์) จาก
คลองส่งน้ําแม่แตง(3) การรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ําปิงในแต่ละจุดให้เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพของ
คุณภาพน้ํา (4) ควบคุมการปิดก้ันทางน้ําหรือการดําเนินการกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา                
(ท่าดูดทรายในแม่น้ําปิง การสร้างทํานบชั่วคราวปิดก้ันทางน้ําฯลฯ) (5) เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อย
น้ําเสียลงในแม่น้ํา คู คลอง และแหล่งน้ําต่างๆ เนื่องจากทําให้ต้องระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ํา
เสีย (6) ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดการใช้น้ํา เพื่อช่วยลดวิกฤตสถานการณ์ภัยแล้ง พ้ืนที่
แล้งซ้ําซาก 3 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และให้เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ การขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จํานวน 30 บ่อ ได้แก่ สันป่าตอง จํานวน 11 บ่อ , ดอยหล่อ จํานวน 9 บ่อ , ดอยสะเก็ด 
จํานวน8 บ่อ , พร้าวและแม่วาง อําเภอละ 1 บ่อ และของบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 165 บ่อ 

ด้านวาตภัย จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ไปแล้ว 13 อําเภอ 376 หมู่บ้าน 55 ตําบล  ราษฎรได้รับผลกระทบ 6,877  ครัวเรือน  
22,034 คน การเกิดวาตภัยช่วงเดือนพฤษภาคม วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 วาตภัยในพื้นที่ 3 อําเภอ 
(สันป่าตอง ,แม่วาง ,แม่ริม) 11 ตําบล 49 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,069 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคม 2559 เวลา 21.30 น. ในพื้นที่ ตําบลแม่ข่า  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเรือนราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน 283 ครัวเรือน กระเบื้อง 5,000 แผ่น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.45 น.    
มีต้นยางล้มขวางถนนสายเชียงใหม่-ลําพูน หลายจุด ล้มทับอาคารพาณิชย์ จํานวน 8 คูหา รถยนต์ 12 คัน 
บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 379 หลัง เสียหายทั้งหลัง 8 หลัง เสาไฟฟ้าล้ม 5 ตัน ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง      
ในพื้นที่อําเภอสารภี ประกอบด้วย 4 ตําบล คือ ตําบลยางเนิ้ง, ตําบลท่าวังตาล, ตําบลสารภี และตําบลหนองผึ้ง  
ด้านการช่วยเหลือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน จํานวน 3,000 ชุด 
จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน 300 ชุดและจัดเตรียมกระเบื้อง
สนับสนุนอําเภอที่ประสบภัย และเงินทดรองราชการ (เกษตรจังหวัดเชียงใหม่) จํานวน 137,431 บาท 

ด้านอัคคีภัย วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ได้เกิดไฟไหม้บ้านจะนะ หมู่ที่ 12 
ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย มีผู้ประสบภัย จํานวน 57 หลังคาเรือน มีบ้านเลขที่ จํานวน 48 หลัง 
ไม่มีบ้านเลขที่ จํานวน 9 หลัง (เสียหายทั้งหลัง จํานวน 57 หลัง) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 242 
คนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทีม 5 ทีม ดังนี้ ดูแลสภาพจิตใจ mcat จํานวน 2 ทีม ดูแลสภาพ
สุขาภิบาลท่ีพักพิง และความสะอาดจุดพักพิง จํานวน 2 ทีม และชุดเคลื่อนที่เร็ว จํานวน 1 ชุด สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฝาง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ อําแม่อาย และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

/เชียงใหม่ ... 
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เชียงใหม่ และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เชียงดาว สะเมิง ทหารในพื้นที่ 
ตํารวจ ชุดรักษาความสงบ (กองกําลังผาเมือง)  ตํารวจตระเวนชายแดน 334  และองค์กรปกครองท้องถิ่น 
และหน่วยงานในพื้นที่ จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดหาอาหารประกอบเลี้ยงราษฎรตามระเบียบ
เงินทดรองราชการฯ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ จัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน 
334 และโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านจะนะทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อําเภอแม่อาย ร่วมกับ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อําเภอแม่อาย  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบเงินทดรองราชการฯ/แต่งตั้งคณะทํางานช่วยเหลือ  
ผู้ประสบอัคคีภัยและบริหารสถานการณ์สาธารณภัยในครั้งนี้  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ลงสนับสนุนการบริหารจัดการและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงสาขาสะเมิง ฝาง  
เชียงดาว และฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่ือบัญชี 
“กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 547-0-37532-3  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบระบบสาธารณสุข สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมจากบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ ดูแลกลุ่มเปราะบาง เน้นเรื่องโภชนาการ และนํา
เงินสงเคราะห์มอบให้กับผู้ประสบภัย ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ครอบครัวละ 3,000 บาท สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มอบเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวละ 2,000 บาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบผ้าห่ม จํานวน 500 ผืน เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม จํานวน1,000 ชุด (ชาย,หญิง,เด็ก) น้ําด่ืม ขนาด 1.5 ลิตร จํานวน 1,000 ขวด และถุงยังชีพ 
จํานวน 1,000 ชุด  มูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน แจ้งช่วยเหลือเรื่องวัสดุก่อสร้างบ้าน มูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ครอบครัวละ 4,000 บาท ในกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ (Admit) จํานวน 1 ราย 2,000 บาท /ผู้ป่วยนอก 
(OPD) จํานวน 3 ราย รายละ 1,500 บาท ศาลเจ้าฝาง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครอบครัวละ 2,000 
บาท /ผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 4 ราย รายละ 1,500 บาท กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน 334 มอบถุง
พระราชทานช่วยเหลือ จํานวน 45 ถุง หมวดทางหลวงชนบทฝาง สนับสนุนรถน้ํา 6,000 ลิตร เพื่อการอุปโภค 
กองทัพบก มอบถุงยังชีพ จํานวน 45 ชุด หน่วยทหารพัฒนา 32 สนับสนุนกําลังพล/เครื่องอุปโภคบริโภค 
จํานวน 30 ชุด หน่วยทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 มอบข้าวสาร/อาหารสําเร็จรูป จํานวน 45 ชุด กลุ่ม
เพื่อน รพ.แม่อาย ประกอบเลี้ยงผู้ประสบภัย  คณะศรัทธาจิตอาสาพัฒนาชนบทวัดป่าแดด ธรรมสถานยั้งเมิน อ.สะเมิง 
โดยพระมหาวีระ สีลสวโร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จํานวน 57 ชุด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เชียงใหม่ มอบผ้าห่ม จํานวน 130 ผืน /น้ําด่ืม จํานวน 1,200 ขวด/มาม่า จํานวน 15 กล่อง ชุดเด็ก จํานวน 50 
ชุด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียใหม่ ประสานคุณฮิโรโยชิ โอซาวา ประธาน
กรรมการมูลนิธิส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/คุณคิโยชิ อิโนอุเอะ อาสาสมัคร/คุณเสกสรร ดุเหว่า กรรมการ
และเลขานุการ แจ้งว่า ประสงค์บริจาคเงิน จํานวน 30,000 บาท (มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 
20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง สนับสนุนรถไฟฟ้า
ส่องสว่าง/รถผลิตน้ําด่ืมพร้อมเจ้าหน้าที่ และเครื่องปั่นไฟ จํานวน 2 เครื่อง สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของบริจาคที่ประชาชนมามอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อําเภอแม่อาย โดยมี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และนายแพทย์ธรณี กายี เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว มูลนิธิปอเต็กต้ึง 
มอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท จํานวน 242 คน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค และสิ่งของจําเป็นสําหรับเด็ก โรงเรียนนานาชาติ  มอบเสื้อผ้าและของเล่นสําหรับเด็ก บริษัท อีจิซเทค 
จํากัด มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า ๑๑,๐๒๐ บาท เงินทดรองราชการฯ 495,840 บาท  ช่อง 7 สีช่วย
ชาวบ้าน มอบเงิน 100,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 250 ถุง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภค มอบถังน้ํา 
ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง บริษัทแสงไทยเมทัลชีท สนับสนุนหลังคาเพื่อทําห้องน้ํา สําหรับการบรรเทา 

 
/(ที่พักช่ัวคราว) 
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(ที่พักช่ัวคราว) จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  คณะกรรมการคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด และการก่อสร้างที่พักช่ัวคราว โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มอบเงิน
จํานวน 300,000 บาท งบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสนับสนุน ร่วมกับอําเภอและหน่วยงานต่างๆ 
กําหนดการก่อสร้างเริ่มวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 จํานวน 30 หลัง แบ่งสองพื้นที่สนามเฮลิคอปเตอร์ 
(ตํารวจตระเวนชายแดน) และ พ้ืนที่ในหมู่บ้านผู้พักอาศัย 30 ครัวเรือน 151 คน ใช้แรงงานจาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ประชาชน ตํารวจตระเวนชายแดน  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรงกัน รวมสรุปยอดเงินบริจาค จังหวัดเชียงใหม่ (23 พฤษภาคม 2559) จํานวน 
724,768.89  บาท อําเภอแม่อาย จํานวน 787,561.08  บาท และตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน  
1,100,000.00 บาท 

การเกิดเหตุไฟป่า จํานวน 3 แห่ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ได้
เกิดไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอย สุเทพ-ปุย (พ้ืนที่ป่าบ้านขุนช่างเคี่ยน)  จุดที่ 1 เพลิงไหม้ป่าบริเวณหลัง
ค่ายลูกเสือช่างเคี่ยน ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จุดที่ 2 เพลิงไหม้ป่าบริเวณสวนพุทธธรรมหนองฮ่อ 
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่  พ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ ประมาณจํานวน 80 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 59 เวลา 15.20 น. ไฟไหม้บริเวณใกล้วัดพระธาตุดอยคํา ตําบลแม่เหียะ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. เกิดไฟป่าบริเวณข้างเคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ประธานในที่ประชุม  ขอความร่วมมือการตรวจสอบอาคารที่มีลักษณะคล้ายหอพัก
นักเรียน โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่เกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอําเภอเข้าไปดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับการสูญเสีย
จากเหตุการณ์ดังกล่าว 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

3.8   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน  2559 
   ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี มหายศนันท์) คาดหมายอากาศ

ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ช่วงต้นและกลางเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบ ตลอดช่วง โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับจะ
มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกชุกและต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก  ช่วงปลายเดือน ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนลง ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง ในเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝน
รวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก
เหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งในช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรง เป็นผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่ง ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ
จากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.9 การปฏิบัติการฝนหลวงแผนป้องกันและแก้ไขภัยแล้วระยะที่ 3 
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ แทนผู้อํานวยการศูนย์

ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายรังสรรค์ บุศย์เมือง) การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนป้องกันและแก้ไขภัย
แล้งระยะที่ 3 แผนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2559 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ ปัจจุบันมีเครื่องบินชนิดCASA จํานวน 2 ลํา จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชนิด CN (ขนาดใหญ่) จํานวน 1 ลํา 
ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุ่น เพิ่มเครื่องบินชนิด Super King Air จํานวน 1 ลํา ในภารกิจปฏิบัติการเมฆเย็น
(ย้ายมาจากหน่วยฯพิษณุโลก) เครื่องบินชนิด AUจํานวน 2 ลํา มาเพิ่มเพื่อสนับสนุนในภารกิจโครงการวิจัยพลุ
สารดูดความช้ืน และเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ สําหรับภารกิจสํารวจ และภัยพิบัติฉุกเฉิน(กรณีไม่ติดภารกิจอ่ืน) 
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกปรับเปลี่ยนเป็นฐานเติมสารฯ จังหวัดพิษณุโลก ฐานเติมสารฯ จังหวัด
แพร่สนับสนุนสารฯให้กับเครื่องบินที่แวะลงเติมสารฯ และฐานเติมสารฯจังหวัดตากปรับเปลี่ยนเป็นหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก มีเครื่องบินชนิดCASAจํานวน 2 ลํา(ย้ายมาจากหน่วยฯ พิษณุโลก) ในภารกิจ
ปฏิบัติการเมฆอุ่น 

แผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า ศปน. สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ควบคุมไฟป่า เพื่อบิน
สนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่า โดยปฏิบัติการท้ิงน้ํา ณ จุดเกิดไฟป่า สรุปผลดังนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2559 
ช่ัวโมงบิน 00:40 ช่ัวโมง บริเวณ ห้วยตึงเฒ่า อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2559 ช่ัวโมง
บิน 01:40 ช่ัวโมง บริเวณ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 และ 11-13 พฤษภาคม 2559 
ช่ัวโมงบิน 16:25 ช่ัวโมง บริเวณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ 

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงยับย้ังลูกเห็บ โครงการปฏิบัติการฝนหลวงยับย้ังลูกเห็บ  
ได้สิ้นสุดภารกิจเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 โดยสรุปผลการปฏิบัติการทั้งสิ้น ดังนี้ Alphajet2 ลํา 
ปฏิบัติการ 16 เที่ยวบิน 29:40 ช่ัวโมง ใช้พลุ AgIจํานวน 793 นัด กับกลุ่มเมฆ 28 กลุ่ม มีพ้ืนที่รับ
ผลประโยชน์ 1,422 ตร.กม.(888,525ไร่) รวม 8 จังหวัด 31 อําเภอ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
อําเภอสะเมิง แม่แตง แม่ริม สันทราย เมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง แม่วาง  ฮอด ดอยเต่า ดอยหล่อ จอมทอง 
จังหวัดลําพูน ได้แก่ อําเภอลี้ บ้านโฮ่ง แม่ทา เมืองลําพูน ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําปาง ได้แก่ อําเภอเมืองลําปาง 
เมืองปาน แจ้ห่ม  เสริมงาม เกาะคา งาว ห้างฉัตร จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดพะเยา ได้แก่ 
อําเภอปง จังหวัดแพร่ ได้แก่ อําเภอสอง จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ อําเภอทุ่งเสลี่ยม ศรีสําโรง สวรรคโลก จังหวัดตาก 
ได้แก่ อําเภอสามเงา 

ความต้องการฝนหลวง พ้ืนที่ร้องขอฝน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (สันกําแพง 
แม่ออน ดอยสะเก็ด สันทราย แม่แจ่ม แม่ริม สารภี ฝางดอยเต่า พร้าว แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ 
แม่อาย สะเมิง หางดงกัลยาณิวัฒนา แม่วาง เมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด อมก๋อย) 
จังหวัดลําพูน (บ้านธิ เมืองลําพูน ลี้ แม่ทา ป่าซาง เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง) จังหวัดลําปาง (เมืองลําปาง 
แม่เมาะ สบปราบ วังเหนือ เถิน) จังหวัดเชียงราย (แม่สรวย เมืองเชียงราย เชียงแสน แม่ฟ้าหลวง แม่จัน ดอยหลวง 
เชียงของ เวียงแก่น เวียงเชียงรุ้ง พญาเม็งราย เวียงราย ขุนตาล แม่ลาว แม่สาย พาน ป่าแดด เทิง เวียงป่าเป่า) 
จังหวัดพะเยา (แม่ใจ ภูกามยาว เมืองพะเยา จุน ดอกคําใต้ เชียงคํา ภูซาง เชียงม่วน ปง) จังหวัดแพร่ (เมืองแพร่ 
ร้องกวาง ลอง วังชิ้น สอง สูงเม่น หนองม่วงไข่ เด่นชัย) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ท่าปลา พิชัย เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล) 
จังหวัดสุโขทัย (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย ศรีสัชนาลัย ทุ่งเสลี่ยม 
กงไกรลาส) จังหวัดพิษณุโลก (นครไทย บางกระทุ่ม วังทอง) จังหวัดกําแพงเพชร (บึงสามัคคี เมืองกําแพงเพชร 
โกสัมพีนคร) จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังโป่ง ชนแดน วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสามพัน) จังหวัดตาก (เมืองตาก 
บ้านตาก)จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน ปาย ปางมะผ้า ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย) จังหวัด
พิจิตร (สากเหล็ก วังทรายพูน ตะพานหิน) 

 
/พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ... 
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พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง (รายงานปภ.) จํานวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่    
(สันกําแพง ดอยเต่า แม่ริม จอมทอง ฮอด พร้าว ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว ไชยปราการ 
ฝาง อมก๋อย สะเมิง แม่แจ่ม สันทราย แม่อาย)  จังหวัดพะเยา (เมืองพะเยา ดอกคําใต้ แม่ใจ จุน ภูกามยาว 
เชียงคํา ปง) จังหวัดน่าน (สองแคว เมืองน่าน) จังหวัดอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปลา ทองแสนขัน ตรอน พิชัย 
น้ําปาด ลับแล บ้านโคก) จังหวัดสุโขทัย (สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย 
ศรีสัชนาลัย ทุ่งเสลี่ยม) จังหวัดพิจิตร (บางมูลนาก วังทรายพูน ทับคล้อ) จังหวัดลําพูน (ลี้) จังหวัดตาก (แม่ระมาด 
บ้านตาก สามเงา วังเจ้า เมืองตาก อุ้มผาง แม่สอด) จังหวัดลําปาง (แจ้ห่ม เถิน วังเหนือ) จังหวัดกําแพงเพชร 
(เมืองกําแพงเพชร ปางศิลาทอง โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี ทรายทองวัฒนา คลองลาน) 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

3.10 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมพล  แสนคํา) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัยแล้งในปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอต่อการยัง
ชีพและมีความย่ังยืน สามารถนความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ในช่วงที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งหรือราคาสินค้าเกษตรกรซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้ ดังนั้น 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งในปี 2558/2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
กระทรวงกลาโหม สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสุขภาพจิต 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยเป็นการดําเนินการในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้ง เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ซึ่งจะทําให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพเสริม 
ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ในช่วงดังกล่าวได้ 
โดยการอบรมในลักษณะบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยใช้พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 25 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าการเกษตรที่ถูกต้อง
เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ เป็นสถานที่หลักในการอบรมให้แก่เกษตรกร 

หลักสูตรการอบรม ได้กําหนดระยะเวลาการอบรมไว้ จํานวน 15 วันๆละ6 ช่ัวโมง 
รวม 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคล่ือน
ประเทศ  วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ ฐานวิธีคิด มีความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวทางประชารัฐ ที่นําไปสู่ความสามัคคี ปรองดอง รวมทั้ง การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 13.30 ช่ัวโมง แหล่งวิทยากร  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรกรผู้นํา กลุ่มวิชาที่ 2 สร้างโอกาสในการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
เรียนรู้วิธีการปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้สอดคล้องกับกาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรวมกลุ่มตามหลักการ
สหกรณ์และการบัญชี จํานวน 52.30 ช่ัวโมง แหล่งวิทยากร กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง    
กรมหม่อนไหม กรมการข้าว สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรมส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ 
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เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาจํานวน 6 ช่ัวโมง 
แหล่งวิทยากร  กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มวิชาที่ 4 สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ การปฏิบัติอาชีพทางเลือกในและนอกภาคเกษตร เช่น การแปรรูปและถนอม
อาหาร การสร้างสรรค์มูลค่าสินค้าท้องถิ่น การผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน การซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน การควบคุมไฟป่าและ การจัดทําแนวกันไฟในท้องถิ่น การผลิตพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภค
และแบ่งปัน เป็นต้น จํานวน 18 ช่ัวโมง แหล่งวิทยากร เกษตรกรผู้นํา เกษตรกรปราดเปรื่อง (smart Farmer)  

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการโครงการอบรมฯ 
จํานวน 28,306,000 บาท เป้าหมาย 25 อําเภอๆละ 5 รุ่นๆละ 50 ราย รวมเกษตรกรจํานวน 6,250 ราย 
ขณะนี้อําเภอได้ดําเนินการอบรมตามโครงการฯเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 25 อําเภอ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา 
โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือเกษตรกรได้รับความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อ  พัฒนาตนเองและอาชีพ  
และเกษตรกรสามารถดํารงชีพในช่วงวิกฤตภัยแล้งและช่วงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา และมีตัวช้ีวัด คือ 
เกษตรกรได้รับการอบรมภายในกรอบเวลาและจํานวนตามเป้าหมายที่กําหนด และเกษตรกรได้รับความรู้และ
แนวคิดตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาที่กําหนดในหลักสูตร 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

3.11 สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา  หมื่นอนันต์) สถานการณ์สินค้าเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่  หอมหัวใหญ่ แห้งคละ ราคา 20 บาท/กิโลกรัม แห้ง (เบอร์1–3) ราคา 16–18 บาท/กิโลกรัม 
ซึ่งเกษตรกรเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยละ 100 และผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ประกอบการ ภาวะการค้ามีความ
คล่องตัว กระเทียม แห้งคละ ราคา 45 – 50 บาท/กิโลกรัม แกะกลีบ (เบอร์ 1 – 3) ราคา 73 – 78 บาท/กิโลกรัม 
แกะกลบีคละ ราคา 70 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้ผลผลิต
ร้อยละ 75 อยู่ในมือผู้ประกอบการ และอีกร้อยละ 25 อยู่ในมือเกษตรกร (แขวนรอราคา) ภาวะการค้าราคา
กระเทียมแห้งคละและแกะกลีบ ราคาทรงตัว หอมแดง แห้งคละ ราคา 28 – 30 บาท/กิโลกรัม มัดจุกใหญ่ 
ราคา 32 – 35 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยละ 100 และผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในมือ
ผู้ประกอบการภาวะการค้ามีความคล่องตัว ข้าวนาปรัง 2558/59 สันป่าตอง 1  ความช้ืนที่ 25 – 30 % 
ราคา 11,500 – 11,800 บาท/ตัน ความช้ืนไม่เกิน 14 % ราคา 13,800 – 14,300 บาท/ตัน ผลผลิต
เริ่มออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70 เป็นผลผลิตข้าวเปลือกเหนียว 10 % เมล็ดยาว (สันป่าตอง 1) ภาวะการค้ามี
ความคล่องตัว ลิ้นจี่ (พันธ์ุฮงฮวย)เกษตรกรขายได้ เกรด AA ราคา 23 – 25 บาท/กิโลกรัม เกรด A ราคา 
20 – 23 บาท/กิโลกรัม เกรด B ราคา 18 – 20 บาท/กิโลกรัม จําหน่ายปลีก คละเกรด ราคา 40 – 60 บาท/
กิโลกรัม ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 6 ภาวะการค้าคล่องตัว ผลผลิตลิ้นจี่พันธ์ุเบา (ฮงฮวย) มีสัดส่วน 35 % 
ออกสู่ตลาดน้อยกว่าปี 2557/58 ประมาณร้อยละ 40 เนื่องจากภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ผลผลิตลิ้นจี่พันธ์ุหนัก 
(จักรพรรดิ) สัดส่วน 61% คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมผลผลิตลิ้นจี่ที่ออกสู่ตลาดอยู่
ในพื้นที่ อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง และอําเภอไชยปราการ ส่วนคุณภาพลิ้นจี่ปีนี้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากประสบภาวะภัยแล้งส่งผลให้ลิ้นจี่มีขนาดผลที่เล็กสีผิวไม่แดง และมีลักษณะไหม้ 
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3.12 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคชัย แก้วป่อง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ

รับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร และแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ OTOP ดําเนินการระหว่างวันที่ ๔-๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการดําเนินการมีผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าคัดสรรฯ จํานวนทั้งสิ้น ๕๑๘ ราย และผ่านการรับรอง จํานวน ๔๙๘ ราย คิดเป็น
ร้อยละ 96.14 ไม่ผ่านการรับรอง จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.86 ตามรายละเอียดดังนี้ สรุปผลการคัดสรรฯ 
ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ลงทะเบียนคัดสรรฯ จํานวน 85 ราย ผ่านการรับรองจํานวน 75 คิดเป็นร้อยละ 
88.24  ไม่ผ่านการรับรองจํานวน  10 คิดเป็นร้อยละ 11.76ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ลงทะเบียนคัดสรรฯ 
จํานวน 36 ราย ผ่านการรับรองจํานวน 31 คิดเป็นร้อยละ86.11  ไม่ผ่านการรับรองจํานวน  5 คิดเป็นร้อย
ละ 13.89 ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย ลงทะเบียนคัดสรรฯ จํานวน 204 ราย ผ่านการรับรอง
จํานวน 200 คิดเป็นร้อยละ 98.04  ไม่ผ่านการรับรองจํานวน 4 คิดเป็นร้อยละ 1.96 ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ลงทะเบียนคัดสรรฯ จํานวน 154 ราย ผ่านการรับรองจํานวน 153  คิดเป็น
ร้อยละ 99.35 ไม่ผ่านการรับรองจํานวน  1 คิดเป็นร้อยละ 0.65 ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
ลงทะเบียนคัดสรรฯ จํานวน 39 ราย ผ่านการรับรองจํานวน 39 คิดเป็นร้อยละ 100  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 3.13 โครงการ “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เก้ือกูล” 
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคชัย แก้วป่อง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย
องค์กรพัฒนาชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ดําเนินโครงการ “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล” ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อขับเคลื่อนโครงการ 
“สร ้า งช ุมชนเกื ้อก ูล  เพิ ่มพ ูนน้ํ า ใจ  สร ้า งว ิถ ีไทยสาม ัคค ี” ซึ ่ง เป ็น โครงการของขว ัญป ีใหม ่ของ
กระทรวงมหาดไทยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในวาระสมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ 
ปีเมืองเชียงใหม่ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ กิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย (๑) การปล่อยขบวน
รถผู้นําจิตอาสาจาก ๒๕ อําเภอ จํานวน ๑๑๘ คัน ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒) การลงแขก 
ทําความสะอาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จํานวน ๖ แห่ง ได้แก่ บริเวณซุ้มกาญจนาภิเษก ลานบันได
นาค อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ศาลาเจ้าแม่กวนอิม บันไดนาค ทางเดิน ทั้งสองฝั่ง บริเวณรอบพระบรมธาตุ และ
ฐานพระพุทธรูป โดยผู้นําจิตอาสา ประเภทบุคคล กลุ่ม องค์กร พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีการพัฒนา จาก ๒๕ อําเภอ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สวมเสื้อพลังจิตอาสา พลังเกื้อกูล “ตามรอยครูบาฯ สานศรัทธา สู่ชุมชน” เข้าร่วม
กิจกรรม รวมจํานวน ๑,๑๕๐ คน หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ผู้นําจิตอาสาทุกภาคส่วน นําข้าวห่อด้วยใบตองมา
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (๓) การเสวนาทางวิชาการ “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล : 
กรณีสร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ” โดยพระสงฆ์และนักวิชาการสายการศึกษา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้
ส่งเสริมให้ผู้นําจิตอาสาทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ 
นําชุมชนเกื้อกูลกลับสู่สังคมไทย ซึ่งครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลต้นแบบผู้นําจิตอาสาที่สามารถนําพลังมวลชนสร้าง
ถนนทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๗ ผู้นําจิตอาสาจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างลงความเห็นว่า
เป็นกิจกรรมที่ดี ควรที่จะทําเป็นประจําทุกปี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/3.14 การปฏิรปูการศกึษา ... 
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 3.14 การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์) การบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค
ของประเทศว่า เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็น
ปัญหาสําคัญ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและ
บูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการ
บริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้แก่ (1) หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ (2) การผลิตและพัฒนาครู (3)การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา (4) ผลิต พัฒนากําลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ (5) ICT 
เพื่อการศึกษา และ(6) การบริหารจัดการ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปฯ ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ประกอบด้วย  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค (กศภ.) สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา บริหารงานบุคคล 
ประสานงานและบูรณการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่คําสั่ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ที่ 1/2559 
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งต้ัง และการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.15  รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 
  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง พันทอง) สถานการณ์
ไข้เลือดออก 1 มกราคม - 23 พฤษภาคม 2559 มีผู้ป่วยทั้งหมด 260 ราย เป็นคนไทย 233 รายอัตราป่วย 
13.93 ต่อแสนประชากร เป็นต่างชาติ 27 ราย และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ 
อําเภอแม่แตง 34 ราย อัตราป่วย 38.72 ต่อแสนประชากร อําเภอดอยเต่า 10 ราย อัตราป่วย 37.33 ต่อ
แสนประชากร อําเภอดอยสะเก็ด 21 ราย อัตราป่วย 34.07 ต่อแสนประชากร อําเภอดอยหล่อ 8 ราย อัตรา
ป่วย 30.73 ต่อแสนประชากร อําเภอจอมทอง 16 ราย อัตราป่วย 23.55 ต่อแสนประชากร อําเภอที่ยังไม่
พบผู้ป่วย ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม, สะเมิง, อมก๋อย, เวียงแหง,แม่ออน และกัลยา 
  ประเด็นขอความร่วมมือ โดยขอให้รณรงค์ สํารวจ ทําลาย แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย 
ในสถานที่ราชการทุกแหล่ง โดยผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออก (ไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดข้อ/กระดูก คลื่นไส้ 

/อาเจียน... 
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อาเจียน ทานอาหารได้น้อย) ควรทายากันยุง และไปพบแพทย์ พ้ืนที่ระบาด ควรควบคุมโรคเข้มข้น ทําลาย
แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย (HI , CI = 0) ในการพ่นฆ่ายุงตัวแก่ ควรใช้เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) เท่านั้น ระดม
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อน สร้างความตระหนัก และ
ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ 
  ประธานในที่ประชุม ขอความร่วมมือนายอําเภอ ประสานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เร่งรัดควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.16 การแก้ไขปัญหาชุมชนคลองเงิน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ) 

ภาพรวมของชุมชนคลองเงิน มีบ้านจํานวน 69 หลัง บ้านเรือนมีการปลูกสร้างอาศัยอยู่ริมคลองและสร้าง
บ้านเรือน คร่อมคลองตลอดสายคลองเป็นระยะทางยาวประมาณ 400เมตร บางส่วนรุกล้ําที่สาธารณะและเขตคลอง 
บ้านเรือนในชุมชนคลองเงินจะมีทั้งประเภทมีบ้านเลขที่ 51 หลัง และไม่มีบ้านเลขที่ 13 หลัง และเป็นบ้านว่าง
ไม่มีผู้อาศัย 5 หลัง โดยส่วนใหญ่จะมีบ้านเลขที่และมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประชาชนที่
อาศัยในชุมชนคลองเงินมีทั้งคนไทยพื้นเมืองและชาวเขาที่อพยพ ลงมาอาศัยอยู่มีทั้งที่อยู่ถาวรและชั่วคราว 
ชาวบ้านจะมีอาชีพรับจ้างที่ตลาดเมืองใหม่และที่อ่ืนๆส่วนใหญ่จะเป็นงานใช้แรงงงาน บางหลังคาเรือน มีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ยากลําบาก แออัด และไม่ถูกสุขลักษณะ 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จาก สถาบันพัฒนางองค์กรชุมชน 
ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายคนจนเมือง ได้ลงพื้นที่
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนคลองเงิน โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ได้ ดังต่อไปนี้ พ้ืนที่ชุมชน สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 โซน ได้แก่ โซนป้ายูร จํานวน 11 หลัง อยู่ในโซนริมคลองโดยเริ่มนับต้ังแต่ปากซอยเข้ามา อยู่ในความดูแล
ของป้ายูร ตัวบ้านติดกับสนามฟุตบอลเชียงใหม่ยูในเต็ด คนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่มา
นาน มีเลขที่บ้าน เทศบาลฟ้องทั้งหมด   มีการรังวัดที่จากทางที่ดินอําเภอ และมีการประชาคมแล้ว ทําเรื่องขอ
เช่าจากทางเทศบาลแล้ว โซนลุงหนู จํานวน 17 หลัง บ้านจะอยู่ในพื้นที่ห่างจากคลองออกติดกับรั้วของ
โรงเรียนป่าแพ่งจะอยู่ในความดูแลของลุงหนู ผู้ที่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานลุงหนูและคนพื้นเมือง มีการยื่น
ขอถอนสภาพความเป็นคลอง มีการรังวัดที่จากทางที่ดินอําเภอ และมีการประชาคมแล้ว ทําเรื่องขอเช่าจากทาง
เทศบาล โซน 41 หลัง จํานวน 41หลัง โดย37หลังปลูกบ้านคร่อมตัวคลองยาวตลอดสายคลองจรดซอยศรี
มงคล และอีก4หลังจะอยู่ติดกับโซนลุงหนู ส่วนใหญ่ผู้ที่อาศัยจะเป็นพี่น้องชนเผ่าต่างๆที่ย้ายถิ่นมาทํางานในตัว
เมืองเชียงใหม่ โดยเป็นโซนที่มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากมีลักษณะการปลูกสร้างบ้านเรือนที่คล่อมพื้นที่คลอง มี
สภาพแออัด สภาพความเป็นอยู่เลวร้าย และยากลําบาก สภาพปัญหาของโซน 41 หลัง มีการสร้างบ้านคร่อม
คลองตลอดสายคลอง บ้านมีเลขที่บ้าน 24 หลัง และไม่มีเลขที่บ้าน 12 หลัง บ้านว่างไม่มีผู้อาศัย 5 หลัง ส่วน
ใหญ่เป็นชาวเขามาอาศัยอยู่มีทั้งแบบเช่าอยู่ และของตัวเอง ข้อมูลในโซนนี้จะไม่นิ่งเนื่องจากบ้านมีการเปลี่ยน
สิทธ์ิอยู่ตลอดเวลา ราคาเปลี่ยนสิทธ์ิอยู่ที่ประมาณ 19,000 บาท ได้มีการปล่อยเช่าเป็นรายเดือนให้แก่คน
ชาวเขาที่มาทํางาน คนในชุมชนส่วนใหญ่ ต้องการทํางานอยู่ในเมืองต่อ ไม่ต้องการกลับภูมิลําเนา 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นักสังคมสงเคราะห์จากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กอรมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงตรวจสภาพความเป็นอยู่ 
พบผู้อยู่อาศัยจํานวน 62 คน โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมจํานวน 62 คน ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน 32 คน จังหวัดลําปาง จํานวน 1 คน จังหวัดตาก จํานวน 1 คน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 คน 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 20 คน และไม่แน่ชัด จํานวน 7 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ชนเผ่ามูเซอ จํานวน 37 คน 
ชนเผ่าอาข่า จํานวน 1 คน ชนเผ่าขมุ จํานวน 1 คน คนพื้นเมือง จํานวน 3 คน ไม่สามารถระบุได้ จํานวน 20คน 

/สรุปผลการดําเนินงาน... 
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สรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ห้วงเดือนมีนาคม 2559 ได้ประชุม
ร่วมกับผู้ตรวจฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และลงพื้นที่พูดคุยกับแกนนํา
ชุมชนในพื้นที่ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในชุมชน และความต้องการพื้นฐานของชุมชน เดือนเมษายน 2559 ได้ลง
พ้ืนที่ร่วมกับ กอรมน.จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในชุมชนและหาข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมทั่วไป และทีมงานลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงลึกจากประชาชนในชุมชน เป็นรายหลังคาเรือน เดือนพฤษภาคม 2559 ได้ประชุม
คณะทํางานขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยระดับจังหวัด แต่งต้ังคณะทํางานย่อย แก้ไขปัญหาชุมชนคลอง
เงินโดยเฉพาะ โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมด้วย  และทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนที่ยังขาด เพื่อเสนอต่อ
คณะทํางานย่อย เพื่อกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เดือนมิถุนายน 2559 จะดําเนินการประชุม
คณะทํางานย่อย เพื่อสรุปข้อมูล ความต้องการ และค้นหาแนวทางและทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้แก่ประชาชนต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.16 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 
 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของ

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือน สิงหาคม  2557  ถึง  30 กันยายน 2558 จํานวน 3,424 เรื่อง 
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท สามารถยุติแล้ว จํานวน 2,822 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 380 เรื่อง 
และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 222 เรื่อง  ข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 มีเรื่อง
ร้องเรียนจํานวน 820  เรื่อง สามารถยุติแล้ว จํานวน 565 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน           
81 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 193 เรื่อง  สําหรับเดือนพฤษภาคม 2559 มีเรื่องร้องเรียน จํานวน 38 เรื่อง 
ยุติแล้ว จํานวน 9 เรื่อง รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 0 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 29 เรื่อง  

สถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวังเชียงใหม่
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 5,304 ราย แยกเป็น ติดต่อชําระค่าไฟฟ้า จํานวน 1,750 ราย ชําระ
ค่าน้ําประปา จํานวน 2,040 ราย ชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,158 ราย รับแจ้งความ/ให้คําปรึกษา
ด้านคดีความ จํานวน 78 ราย และข้อมูลข่าวสารทั่วไป จํานวน 278 ราย 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การรบัเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ

                               หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) เนื่องด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์สักกบรรพ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในเดือนมิถุนายน 2559 ณ วัดยางกวง ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. จึงขอให้สาธารณสุขจังหวัดจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ตามเสด็จ ในการเยี่ยมราษฎรด้วย เนื่องจากจะมีผู้ป่วยมาเฝ้ารับและอาจจะต้องการการวิเคราะห์จาก
แพทย์ เพื่อประกอบพระดําริ ทั้งนี้ กรมราชองครักษ์ และจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียม
รับเสด็จฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ วัดยางกวง ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับกําหนดการรับ-ส่งเสด็จฯ จังหวัดเชียงใหม่จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

/ 4.2 ประชาสัมพันธ์ ... 
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  4.2 ประชาสมัพนัธก์ารจดังาน LANNA EXPO 2016 
                         หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายสําเริง ไชยเสน) 

การจัดงานLanna Expo 2016 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน)
วันที่ 30 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดงาน Lanna Expo 2016 ภายใต้แนวคิด 
(Theme) Lanna…Endless Charm: Lanna Health and Wellness ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 
กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเชื่อมโยงและขยาย
มูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดี และขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืนต่อไป  

 โดยกิจกรรมการจัดงานประกอบด้วย การออกบูธในนามของจังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูนโดยการนําผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและ
จําหน่าย การออกบูธของสถานกงสุลใหญ่/สถานกงสุล/สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ/สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
ต่างประเทศที่ต้ังอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด การประชุม สัมมนาทางวิชาการ  การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ 
ผลงานวิจัยซึ่งแสดงถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในด้านต่างๆ และการสาธิตเชิงภูมิปัญญา 
วิถีชีวิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และมินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังทุกวัน
พ้ืนที่การจัดงาน (Zone) Medical & Wellness (ธุรกิจสุขภาพ สปา เครื่องสําอาง สมุนไพร) Health Tourism 
(ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ สายการบิน) Northern Food Valley (เกษตร เกษตรแปรรูป อาหาร)
OTOP & SMEs (เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อัญมณี เครื่องประดับ 
เฟอร์นิเจอร์ สินค้าไลฟ์สไตล์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) Art & Culture (ศิลปะและวัฒนธรรม) Exhibition 
(นิทรรศการ  การศึกษาและภูมิ ปัญญา )  Investment ( พ้ืนที่ เจรจาธุรกิจ สินค้าและบริการฮาลาล ) 
International (กงสุลต่างประเทศ) Export (สินค้าและบริการมาตรฐานส่งออก) Conference (ประชุม
วิชาการ) Innovation (งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม) Restaurant (ร้านจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าการค้า ก่อให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ในเชิงรุก ในระดับภูมิภาค และมีช่องทางในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ไปสู่ประเทศคู่ค้าที่สําคัญในอนาคต เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน) กับสถานกงสลุใหญ่/สถานกงสุล/สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ/สถานกงสุล
กิตติมศักด์ิต่างประเทศที่ต้ังอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด แผนงาน/กิจกรรม/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ได้นํามาบูรณาการ จัดงานร่วมกัน ลดความซ้ําซ้อนงาน และเกิดการใช้งบประมาณของทางราชการ
อย่างคุ้มค่า โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน 
แม่ฮ่องสอน) หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (องค์การมหาชน) และ 

 
/สํานักบริหาร ... 
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สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางศิริพร รือเรือง 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และนายจรูญ ปงหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
โทรศัพท์ 053-112982 โทรสาร 053-112981Email: osmnorth1@gmail.com 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.3 การประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ (นายเกรียงไกร  พานดอกไม้) 

การออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ผู้มีสิทธิออกเสียง ต้องมี
อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันออกเสียง (เกิดก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2541) การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออก
เสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด แต่มาประกอบอาชีพ
หรืออาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถยื่น
คําขอลงทะเบียน ณ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น ( 1 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2559) 
ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่รับรองสําเนา
ถูกต้อง ถึงสํานักทะเบียนที่ตนมีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน (1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559) หรือทาง
อินเตอร์เน็ตได้ที่  http://election.dopa.go.th ( 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559) เวลา 24.00 น.  
ที่ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ต้ังอยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร SME1) ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ใกล้กับสนามกีฬา 700 ปี
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันออกเสียงประชามติจะเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ 
ทั้งในหน่วยออกเสียงปกติและหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด และไม่มีการลงคะแนนออกเสียงล่วงหน้า/นอก
ราชอาณาจักร ประเด็นการออกเสียงประชามติ ประเด็นที่ 1 ประเด็น “ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ” ประเด็นที่ 2 ประเด็นเพิ่มเติม “ท่านเห็นชอบ
หรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะ
กาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็น
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี สําหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้มี
สิทธิออกเสียง การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ณ หน่วยออกเสียงก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า 
20 วัน และแจ้งเพิ่มช่ือ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันออก
เสียง และข้อยุติ มีคะแนนเห็นชอบมากกว่าคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ นําขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 30 วันนับแต่วัน
ประกาศผล เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย การกระทําที่เป็นความผิด เช่น ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียงในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใน
ช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม ข่มขู่ โดยมุ่งให้ผู้มีสิทธิไม่ไปใช้
สิทธิ หรือ ออกเสียงอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือ ไม่ออกเสียง  (จําคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท) ทั้งนี้ 
สามารถดาว์นโหลด Applications  ดาวเหนือ ฉลาดรู้มติ และตาสับปะรด เพื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ 
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4.4 การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
       ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายธวัช พันมา) การจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนใน

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าถึงและใกล้ชิดกับบริการของกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งเสริม
และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้นําได้มีความรู้เกี่ยวกฎหมายและงานยุติธรรมและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการกําหนดแนวทางและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมภายในชมุชนของตนเอง 

/ ทั้งนี้ ... 
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ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ที่เน้นการแก้ไข
ปัญหาเชิงสมานฉันท์ โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และได้ใช้
ประโยชน์จากกฎหมาย พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และเพื่อลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล และลดปริมาณ
คดีอาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรมหลักซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานดังกล่าว ให้มีการดําเนินงาน
ที่รวดเร็วย่ิงขึ้น  การดําเนินงานจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมท้ังสิ้นจํานวน 210 ศูนย์ โดยในปี 
พ.ศ. 2557 มีการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน จํานวน 28  ศูนย์ ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
จํานวน 25 ศูนย์ ปี พ.ศ. 2559 จะมีการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน จํานวน 157 ศูนย์  

  แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2559
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชียงใหม่ ได้ทําหนังสือประสานไปยังเทศบาล /องค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน  
นายอําเภอ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรและพัฒนาการจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือดําเนินการดังนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล) ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ทําการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นสถานที่ต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ตําบลน้ันเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จํานวน 2 คน ขอความอนุเคราะห์นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ขอความอนุเคราะห์มอบหมายนิติกรเป็น
กรรมการและเลขานุการ กํานัน ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้นํา หรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ 
ในพื้นที่ตําบลเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ขอความอนุเคราะห์กํานันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ขอความร่วมมือเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จํานวน 2 คน ผู้บังคับการสถานี
ตํารวจภูธร ขอความร่วมมือมอบหมายเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชน จํานวน 1 คนเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ขอความอนุเคราะห์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน นายอําเภอ 
ขอความร่วมมือมอบหมายปลัดอําเภอที่รับผิดชอบประจําประจําตําบล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน พัฒนาการจังหวัด ขอความร่วมมือมอบหมายพัฒนากรผู้ประสานงานประจําตําบล เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
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4.5 การดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 
 ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายธวัช พันมา) การดําเนินงานกองทุนยุติธรรมของ

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2558  ถึง 30 
พฤษภาคม  2559 ดําเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการดําเนินคดี จํานวน 7  ราย และพิจารณาให้
ความช่วยเหลือด้านการปล่อยตัวช่ัวคราว จํานวน 2 ราย พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผล
บังคับเมื่อวันที่  24  เมษายน  2559 การต้ังคณะอนุกรรมการ(1) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
กรุงเทพมหานครและที่เกินอํานาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือจังหวัด (เกิน 500,๐๐๐ บาทต่อราย) 
(๒)คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัด (๓) คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย (๕) คณะอนุกรรมการพัฒนา
กฎหมายกองทุนยุติธรรม  

การจัดทําร่างอนุบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 (1) ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ........
(2) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปล่อยตัวช่ัวคราว
ผู้ต้องหาหรือจําเลย พ.ศ. ....... (3) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....... 

/(4) ระเบียบคณะกรรมการ... 
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(4) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน พ.ศ. ....... (5) ระเบียบคณะกรรมการกองุทนยุติธรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์  วิธีการ และอัตรา
ค่าตอบแทนแก่ทนายความกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....... (6) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย การ
รับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ..........  (7) แนวทางการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ    

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนยุติธรรม มาตรา ๙  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อ
กิจการ ดังต่อไปนี้ (1) การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี (๒) การขอปล่อยตัวช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย 
(๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (๔) การให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (๕) การดําเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน และกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการของกองทุน 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.6 การให้บริการของบริษัททัวร์ 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (นายมนตรี  ปิยากุล) สํานักงานทะเบียนธุรกิจ

นําเที่ยวและมัคคุเทศก์มีทั้งหมด 16 เขต  คือ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง สํานักงาน
ต้ังอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร 
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร สํานักงานตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มี
หน้าที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นครปฐม สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคกลาง เขต 1 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัด
กาญจนบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี สํานักงานทะเบียน
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคกลาง เขต 2 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี สํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคกลาง เขต 3 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และชุมพร สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคตะวันออก สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ เขต 1 
สํานักงานต้ังอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน 
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ เขต 2 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงราย มี
พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคเหนือ เขต 3 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร 
นครสวรรค์ กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาสารคาม สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนที่รับผิดชอบใน
เขตจังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี กาฬสินธ์ุ สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ สํานักงานทะเบียน
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ เขต 1 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต
จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และพัทลุง สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 

/ ภาคใต้เขต 2 … 
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ภาคใต้เขต 2 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดภูเก็ต และพังงา สํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 3 สํานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดกระบี่ มีพ้ืนที่รับผิดชอบใน
เขตจังหวัดกระบี่ และตรัง สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 4 สํานักงานต้ังอยู่ 
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และนครศรีธรรมราช โดย
สํานักงานทะเบียนธรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบการดําเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เที่ยว ของผู้แสดง
ความประสงค์ซึ่งมีภูมิลําเนา เฉพาะการในเขตจังหวัดทั้งกําหนดพื้นที่รับผิดชอบไว้รวมทั้งการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 สําหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติของสํานักงานทะเบียนธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ประกอบด้วย นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และหรือพนักงานลูกจ้างสังกัดกรมการท่องเที่ยว 

ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (1) ปัญหาด้าน
ธุรกิจนําเที่ยว ได้แก่ การไม่ได้รับบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้ ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ทัวร์ขายหัวนักท่องเที่ยว 
และปัญหาผู้ประกอบการละเมิดขายรายการนําเที่ยวนอกเหนือ จากใบอนุญาตที่ตนยื่นขอ (2) ปัญหาด้าน
มัคคุเทศก์ ได้แก่ ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อน จากกรณีมัคคุเทศก์ในภาษาที่ต้องการไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ปัญหามัคคุเทศก์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (การปฏิบัติหน้าที่,
จรรยาบรรณ,การแต่งกาย) ปัญหาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์มีมากเกินความจําเป็นและซ้ําซ้อนยากต่อการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือเขต 
1 เลขที่ 414/20-21  ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ตําบลช้างคลาน  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0 53204602, 0 5320 4485 โทรสาร: 0 5327 1473 E-mail : Tbgr-northern@tourism.go.th 
  ประธานที่ประชุม ขอให้สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการ
ดําเนินการของบริษัททัวร์ ที่มีลักษณะการดําเนินการทุกอย่างเป็นของคนต่างชาติ และรายงานผลให้ทราบด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
รองผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ดร.ประมุข  เพ็ญสุต) องค์การสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก
เข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที ่ งานทรัพยากรมนุษย์(www.qsbg.org) โทร.053-841133, 
053-841108  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 4.8 แนะนํา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
  ผู้อํานวยการสาขาเชียงใหม่ (นายสมศักดิ์ ทะระถา) ประวัติความเป็นมา บริษัท 
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด จัดต้ังขึ้นตามมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2546 งบประมาณในการก่อต้ัง จํานวน 1,950 ล้านบาท รัฐบาลถือหุ้นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็น สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สํานักนายกรัฐมนตรี ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 51 
กระทรวงการคลังถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 49 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ถือว่าเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ มีการดําเนินงานแบบเอกชน สําหรับการให้บริการของบริษัท ได้แก่ บริการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Testing Services) บริการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Services) บริการ
ฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ (Training Services) บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร  

/(Indoor Air … 
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(Indoor Air and Environmental Quality Services) บริการวิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
(Analysis and Research on Agroproduction Factors Services) บริการโปรแกรมทดสอบความชํานาญ
ทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing Program Services) บริการตรวจสอบระบบการผลิต (Inspection 
Services) บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพและผลผลิต (Quality Systems and Products 
Certification Services) บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300 % (R&D 
Promotion Program for Tax Claim at 300 percent) บริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025  
(System Management Consultation Service) และบริการจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และการจัดอีเว้นท์ 
(Seminar and Event Services) 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  6/2559   
                              วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง 

  5.2 หัวหน้าสว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์) ประชาสัมพันธ์กําหนดการ
ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล 2559 ในวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2559 ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร 
การแต่งกายชุดพ้ืนเมือง/สุภาพ 

ระเบียบวาระที่ ๖  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
     ไม่มี 

เลิกประชุม  เวลา 12.45 น.    

           
    สุภาพร  วงศ์ชมภู  บันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวสุภาพร  วงศ์ชมภู) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   
 

                  เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
           ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ 


