
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่3/2559 

วันพุธที่  30  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

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

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายไพรินทร์ ลิ่มเจรญิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

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

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางสาวสมใจ ชมใจ (แทน)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 
20. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 
21. นางสาววิราชินี คําชมพู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
22. นางศิริพร  รือเรือง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อําเภอ 
23. นายศิริพงษ์ นําภา (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

/24. นายศักด์ิชัย ... 
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24. นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
25. นายมีชัย จันทร์กระจ่าง (แทน)นายอําเภอสารภี 
26. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
27. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสันกําแพง 
28. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
29. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
30. นายถนอม กุยแก้ว (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
31. นายวัชรพงษ์ หนูชัย (แทน)นายอําเภอฮอด 
32. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอเชียงดาว 
33. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอพร้าว 
34. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
35. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอไชยปราการ 
36. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 
37. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 
38. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
39. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอจอมทอง 
40. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอแม่อาย 
41. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภออมก๋อย 
42. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอําเภอแม่แจ่ม 
43. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
44. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอแม่วาง 
45. นางสาวศรีวรรณ โต๊ะขวัญแก้ว (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
46. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
47. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
48. พล.ต.ต.มนตรี สัมมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
49. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
51. พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝึกพิเศษฯ  
52. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
53. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
54. พ.ต.ท.บรรพต กิตติธีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นางอัจฉรา  ภิมรมย์กุล (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
56. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

/57. นางสาวจิราวรรณ ... 
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57. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่

สํานักงานพระราชวัง  
58. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
59. นางสาวจีระพร จรอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
60. นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
61. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางสาวศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
64. นางณัชชา อุตตะมัง นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

65. นางสาวธิติมา พันรอด รก.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อําเภอฝาง 

66. พลตรีกีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ทหาร) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
67. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
68. พ.อ.เดชชาติ คชอัมพล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
69. น.ท.ขจรศักด์ิ สายบุญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
70. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
71. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
72. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
73. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
74. นายสมชาย พุ่มจี (แทน)คลังเขต 5 
75. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
76. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชยีงใหม่ 
77. นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
78. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
79. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
80. นางภัคภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
81. นายฉัตรชัย กุลส ุ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
 
 

/82. นางสายขวัญ ... 
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82. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ /(แทน)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 

83. นางสาวมาลินี รีวงค์ (แทน)ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
84. นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
85. นางรําพินธ์ กําแพงทิพย์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
86. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
87. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
88. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
89. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
90. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
91. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
92. นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
93. นางสาวชนินาถ สิทธิหล่อ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
94. นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
95. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
96. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
97. นางพัฒนาพร  ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
98. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
99. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
100. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
101. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
102. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
103. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)หัวหน้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ 
104. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
105. นางศิริวรรณ ถาวร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ 

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
106. นายสุรพล ปุสุรินทร์คํา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

/107. นายสมพล ... 
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107. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นางอรุชา ศุภมาตร์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
109. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
110. นางวัฒนา คลั่งส ี (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายมงคล ศรีจันทร ์ (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
112. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
113. นายเฉลิมศักด์ิ เนตรยอง (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
114. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่/  

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 / 
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

115. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
116. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
117. นายยทุธเอก สายปัญญา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
118. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
119. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
120. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
121. นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
122. นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน

ยางจังหวัดเชียงใหม ่
123. นางสาวชุติมา วงศ์วิเศษ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
124. นายพิสฐรัช บุญเหลือ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
125. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
126. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
127. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม ่
128. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสาํนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
129. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวดัเชียงใหม่ 
130. นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
131. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
132. นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
133. นายกชกร โง้วศิริ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
134. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
135. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
 

/136. นายพงศ์เทพ ... 
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136. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
137. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
138. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
139. 
 

นายพสิษฐ ์ ศึกษานภาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

140. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

141. นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
142. นางจารุณี พุ่มพวง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
143. นายวุฒิชัย ม่วงมัน (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่
144. นายคณิต โพธิจินดา (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตรฯ์ 
145. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
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. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
152. นายธีรชัย ด่านวณิชวงค์ ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
153. นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือ
ตอนบน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
154. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
155. นางสาวปทุม กาวิละ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
156. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
157. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
158. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
159. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
161. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางราชาวดี รีเกน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/163. นายธวัช ... 
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163. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางสาวอัญชนา ชัยเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
165. นายนันท์นภัส เกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
166. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
169. นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
170. นายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
171. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
172. นายประสาร ทัศการ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
173. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
174. นายบุญเกิด สถาพร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
175. นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา (แทน)รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก 

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
176. นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
177. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
178. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
179. นายชะลอ คชาประดิษฐ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
180. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
181. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
182. นายจิรเมธ จันทบูรณ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
183. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 
184. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
185. นายเจดีย์ เดชพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
186. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา (แทน)ประธานกรรมการอาชีวศกึษาจังหวัดเชียงใหม ่

/สถาบันศึกษา ... 
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สถาบนัการศกึษา 
187. นางนภัสนันท์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
188. นายสุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
189. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
190. นายอวยพร บัวใบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
191. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
192. นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
193. นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
194. นายอุทัย เลิศกุลทิพย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
195. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
196. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
197. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
198. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
196. นางสาวจันทร์จิรา ลิ้มถาวร (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
197. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ    

เขต 1 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
198. นางจันทร์รัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
199. นางชนาภรณ์ เจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
200. นายธนา เกียรติวงศ์ชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
201. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
202. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
203. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
204. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
205. นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
206. ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
207. นายเนตรนภา สุทธิธรรมดํารง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
208. นายพินิจ เชาวน์ตระกูล (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
209. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
210. นายนรินทร์ หลวงปา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 
/211.นายทินกร ... 
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211. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
212. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
213. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
214. นายประกาศิต ชะนะพันธ์ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
215. นายพงษ์ศักด์ิ มาตระกูล (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
216. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
217. นายอักษร สุนทรเวช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
218. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
219. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่       
220. นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขต

เชียงใหม่ 
221. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
222. นางสาววรรณวิไล ใจสู ้ เจ้าหนา้ที่ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน 
223. นางสาวสุภาพร วงศ์ชมภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
224. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
225.  นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่ยกย่องและแสดงความชื่นชมยินดี แก่ เด็กชายชินบัญชร พัฒนกุลเกียรติ กระทํา

ความดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) 
2. การมอบโล่และเกียรติบัตรจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ             

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่)   ดังนี้ 

1. โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล  
  5 ,000 บาท   

ด.ช.ธนกฤต วรปัสสุ  ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ 

2. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  

ด.ช.เดือน  ลุงปั่น ร.ร.บ้านจอง  

3. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 

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

4. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงิน
รางวัลๆละ 1,000 บาท  

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

ร.ร.ดาราวิทยาลัย 
ร.ร.บ้านนาฟ่อน 

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

1. ระดับ 3 ดาว มี 3 ร้าน คือ ร้านเอ็น จอยเน็ต ร้านซีนิธไซเบอร์คาเฟ่  และร้านแจนนี่
ออนไลน์ 1  

2. ระดับ 2 ดาว มี 5 ร้าน คือ  ร้านรูมคาเฟ่  ร้านฮอสเทอร์โบ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่  ร้านสปีด
เกมส์ ร้านพันธิภา สุขก้อน  และร้านบีที เน็ต 

3. ระดับ 1 ดาว มี 3 ร้าน คือ ร้านเตเต้อินเตอร์เน็ตแอนด์เกมส์  ร้านซีเน็ต  และร้านป่าสัก 
อินเตอร์เน็ตเกมออนไลน์  

4. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 1.1 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัว ต่อที่ประชุม  

จํานวน  4 ท่าน   ดังนี้   
1. นางสาวราณี   วงศ์ประจวบลาภ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําพูน 
2. นางสาวอัญชล ี เจริญทรัพย์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน 
3. นายสุเมธ โศจพิลกลุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ

การแข่งขัน  
4. นายประสาร ทศัการ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน 

   
1.2  หัวหน้าส่วนราชการ  ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ใหม่   จํานวน  1 ท่าน ดังนี้ 

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

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

/ระเบียบวาระที่  2  .... 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันศกุรท์ี่  26  กุมภาพนัธ์  2559 
   ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่                
2/๒๕๕๙  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม โดยมีนายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  
หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง 
www.chiangmai.go.th/meeting และเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th มุมราชการ ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2559  แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
  3.1  เศรษฐกจิไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชียงใหม่  
            ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (ดร.สิงห์ชัย  
บุณยโยธิน)  เศรษฐกิจโลก :  เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ G3 (สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น) ฟ้ืนตัวช้าลง           
การสง่ออกหดตัว โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัวจากการผลิตและส่งออกหดตัว ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มยุโรป
แนวโน้มชะลอตัวโดยธนาคารกลางยุโรปมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเศรษฐกิจ เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอลง
เล็กน้อย  เศรษฐกิจจีนยังมีชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากการเหลื่อมวันตรุษจีน ส่งผลให้ปีนี้มีการหยุด
การทํางานมากกว่าปีก่อน และการปรับลดภาษีรถยนต์ขนาดเล็กลงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ทําให้ผู้บริโภคเร่ง
ซื้อไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ส่วนเศรษฐกิจเอเชียไม่รวมจีนยังมีแนวโน้มอ่อนแอ ตามอุปสงค์ในประเทศและ
ประเทศ คู่ค้า ยกเว้นอินโดนีเซียที่ปรับตัวดีขึ้น จากภาคส่งออกไปยังจีนเป็นสําคัญ  เศรษฐกิจไทย : ทรงตัวจาก
เดือนก่อนการบริโภคภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน โดยกลุ่มสินค้าที่มีการปรับดีขึ้นเล็กน้อย คือ กลุ่มสินค้า
ไม่คงทน ได้แก่ ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ในขณะที่สินค้าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์ การบริโภคลดลง ซึ่งเป็นไป
ตามคาด เนื่องจากมีการเร่งซื้อไปในช่วงก่อนหน้า ภาคเกษตรรายได้เกษตรกรหดตัว จากการหดตัวของราคา
และผลผลิตเป็นผลสําคัญจากราคายางพารา และมันสําปะหลัง บทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเดือน 
ก.พ.59 ไม่มากเท่าช่วงก่อนหน้า  โดยการเบิกจ่ายงบการดําเนินงานและการลงทุน  ขยายตัวจากในอัตราชะลอ
ลง  ด้านรายได้นําส่ งคลัง  ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากภาษีสรรพสามิตสุราเป็นสําคัญ  การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน เป็นผลจากการเร่งผลิตยางเพื่อ
เก็บสต็อกเพราะคาดการณ์ว่าราคาจะปรับขึ้น ตามปริมาณสต็อกในต่างประเทศที่ลดลง  ด้านคําสั่งซื้อสินค้า
ประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่มีการผลิตลดลงมาก สินค้ากลุ่มสิ่งทอที่มีการย้าย
ฐานการผลิตในประเทศอื่น (เวียดนาม กัมพูชา) การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากเดือนก่อนตามพื้นที่อนุญาต
ก่อสร้าง สอดคล้องกับการหดตัวของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัว โดย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจํานวนประมาณ 3.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นตามนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งยังได้รับผลดีต่อเนื่องจากการขยายตัวของสายการ
บินต้นทุนตํ่า และกระแสนิยมของภาพยนตร์จีนที่ถ่ายทําในเมืองไทย (China Town Detective) ด้านการ
ส่งออกเดือน ก.พ.59 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนเป็นครั้งแรกในรอบ14 เดือน เป็นผลจากการส่งออก 
 

/ทองคําที่ขยายตัวสูง... 
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ทองคําที่ขยายตัวสูง เป็นสําคัญ  หากหักทองคําแล้วมูลค่าการส่งออกกลายเป็นหดตัวโดยเป็นการหดตัวในเกือบ
ทุกหมวด โดยยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน และอุปสงค์สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกมีทิศทางชะลอลง รวมทั้งราคาส่งออกในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่หดตัวต่อเนื่อง 
เศรษฐกิจภาคเหนือ: เศรษฐกิจภาคเหนือทรงตัวจากเดือนก่อน  ภาคเหนือตอนบน ได้รับผลดีจากภาคท่องเที่ยว 
ส่งผลให้การอุโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอ  จากรายได้เกษตรที่ลดลง 
โดยภาพรวมผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 17.8 โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว
จีนเพิ่มขึ้นตามที่คาด ประกอบกับนักท่องเที่ยวยุโรปเริ่มกลับมามากขึ้น ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 0.9% ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างการใช้จ่าย
ภาคเอกชนหดตัว การเบิกจ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.1 ชะลอลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดีมีการเร่งทํา
สัญญาภาระผูกพันในโครงการต่าง ๆ การเบิกจ่ายในระยะต่อไปน่าจะขยายตัวดี ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
ลดลงร้อยละ 3.3 ส่วนสําคัญจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตบางประเภท เนื่องจากความต้องการ
สินค้าทั้งในและต่างประเทศยังอ่อนแอ รวมถึงภาคการก่อสร้างและภาวะอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา ขณะที่ผล
ของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินได้บางส่วน แต่ยังไม่กระตุ้นให้มีการลงทุน
โครงการใหม่  โดย ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เป็นผลจากปัจจัยช่ัวคราว ที่ผลผลิตอ้อยที่
เลื่อนมาเก็บเกี่ยวมากในเดือนนี้  และส่งผลถึงดัชนีอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ตามอ้อยที่เข้าหีบเพื่อผลิต
น้ําตาลที่เพิ่มขึ้น การส่งออกกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เป็นผลจากการส่งออกชายแดนที่เพิ่มขึ้นเป็นสําคัญใน
ตลาดเมียนมาร์ และลาว สินค้าส่วนใหญ่ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่การส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง 
สิงค์โปร ยังคงลดลงในสินค้าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เศรษฐกิจเชียงใหม่: ทรงตัวในเกณฑ์ดี การท่องเที่ยวยังคง
เป็นสาขาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนสําคัญ  ตรงตามที่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากการสํารวจอัตรา
เข้าพักโรงแรมของ ธปท. อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 86.8 สูงกว่าเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 84.8 จํานวน
นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นมากจากเทศกาลหยุดยาวช่วงตรุษจีน ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 19.6 ซึ่งการเดินทางมีทั้งสายการบินที่บินตรงมาเชียงใหม่ และการเดินทางโดยรถยนต์ผ่านทาง R3A ด้าน
ด่านอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   สถานการณ์หมอกควันไม่ส่งผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยว อัตราการจอง
ห้องพักโรงแรมล่วงหน้ายังอยู่ในเกณฑ์ดี การใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากภาคท่องเที่ยว 
รวมถึงการอุปโภคสินค้าคงทน เช่นรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน  การลงทุนภาครัฐแม้จะชะลอ แต่
คาดว่าระเบียบของทางการที่ให้เร่งทําสัญญาภาระผูกพันในโครงการพัฒนาลงทุนต่าง ๆ ก่อนสิ้นไตรมาส 2 ของ
ปีงบประมาณ จะทําให้การเบิกจ่ายในช่วยไตรมาส 3 ปีงบประมาณเร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนเอกชนยัง
อยู่ในระดับตํ่า ความเชื่อมั่นยังไม่กลับมา มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ พอช่วยกระตุ้นได้บ้าง สังเกตได้จาก
ยอดโอนกรรมสิทธ์ิที่เพิ่มขึ้น ด้านนักลงทุนจีนพบมีจํานวนเพิ่มขึ้น แต่ยังมีจํานวนไม่มากพอที่จะทําให้ภาค
อสังหาริมทรัพย์ กลับมาขยายตัว 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจ่าย และหนังสือเวียน ประจําเดือนมกราคม 
2559 

       คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) การจัดเก็บรายได้ส่วนราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2559  สามารถจัดเก็บรายได้  ได้จํานวน 946.57 ล้านบาท  แยกเป็น 
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ จํานวน  696.90 ล้านบาท  สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ จํานวน  163.48 ล้านบาท 
ด่านศุลกากร  จํานวน 1.65 ล้านบาท  ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ จํานวน  5.89 ล้านบาท  และหน่วยงานอื่น 
จํานวน 78.65 ล้านบาท     

/ผลการเบิกจ่าย ...  
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 สะสมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 25 
มีนาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมจํานวน 28,603.46 ล้านบาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 19,582.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  68.46  ในงบดังกล่าวแยกเป็น งบประจํา 
จํานวน 19,246.66 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 15,545.26 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 80.77  และ
งบลงทุน จํานวน 9,356.80 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน  4,037.30 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
43.15  ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน  3,780.35 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 
1,678.63 ล้านบาท  คงเหลือ จํานวน 2,101.72 ล้านบาท   การเรียงลําดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม งบประมาณ 10,000 ล้านบาทขึ้น  จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลําดับที่ 3 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 14,142.77 ล้านบาท และจังหวัดลําพูน            
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 10,112.95 ล้านบาท สําหรับการเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 1  

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ มีจํานวน              
4 โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1. มาตรการกระตุ้นส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) งบประมาณ
จํานวน 1,020 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 270.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.56  

2. มาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง (กยจ.) 
งบประมาณจํานวน 13.29 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 10.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.43  

3. มาตรการพัฒนาอาชีพฯ บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง งบประมาณจํานวน 20.1 ล้าน
บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 20.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 

4.  มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล  งบประมาณจํานวน 551.21 ล้าน
บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 536.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.30 

หนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน มีนาคม 2559 จํานวน 2 เรื่อง คือ 
1. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว145 ลงวันที่ 

21 มีนาคม 2559  เรื่อง  การขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว เพื่อรองรับมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) จึงพิจารณา
ขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 
ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 24 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 
เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  กรณีมีหนี้ผูกพัน  เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 – 2558  ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทุกรายการ  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  เฉพาะเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน 
มีนาคม 2559 ดังนี้  1) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2558 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น 2) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 – 2558 งบกลาง รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 
3) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2557 เงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ  4) เงิน
งบประมาณปี พ.ศ. 2558 รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศเงินงบประมาณปี 

/พ.ศ.2552 ... 
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พ.ศ. 2552 – 2558 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ ที่มีสัญญาในการรับทุนแล้ว เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย  
เป็นต้น   ข้อ 3) - 5) แจ้งรายละเอียดให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเดือน เมษายน 2559  ตรวจสอบผลการ
พิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่งงานตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3  การดําเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ               
การจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปี พ.ศ. 2559  รวม 43 โครงการ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากร ความมั่นคง  และบริหารจัดการ เป็นเงินจํานวน 330.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน  35.99 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.88 จังหวัดได้มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานของส่วนราชการในงบลงทุนแล้ว 
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนของการเบิกจ่ายตามสัญญา    สําหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้รับงบประมาณจํานวน  359,420,700 
บาท จํานวน 15 โครงการ เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน 41,180,964.74 บาท                                                          
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัด
เชียงใหม่ 

ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายพสิษฐ์ 
ศึกษานภาพัฒน์)  ปี 2559 ค่า PM10 เกินมาตรฐานแล้ว จํานวน 10 วัน  HOTSPOT สะสมช่วง 60 วัน          
ปี 2559 จํานวน 592 จุด ได้รับรายงานการเข้าดับไฟในพื้นที่ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม  - 28 มีนาคม 2559 
จํานวน 1,128 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 21,876.28 ไร่  พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าระหว่างวันที่ 28 มีนาคม –         
3 เมษายน 2559 ดังนี้  พ้ืนที่เสี่ยงมาก ได้แก่  ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ  และ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย         
พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย  ต.แม่คะ อ.ฝาง  ต.เมืองนะ ต.ปิงโค้ง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว             
ต.เปียงหลวง  ต.แสนไห อ.เวียงแหง  ต.แม่แวน อ.พร้าว  ต.แม่โป่ง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด ต.สะเมิงใต้          
ต.บ่อแก้ว ต.แม่สาบ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง  ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา  ต.แม่นาจร ต.แม่ศึก ต.ช่างเคิ่ง            
ต.ปางหินฝน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม  ต.บ่อสลี  อ.ฮอด   ต.นาเกียน ต.อมก๋อย ต.ยางเปียง ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย 

การบังคับใช้กฎหมายในช่วงเวลา “60 วัน ห้ามเผาเราทําได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอก
ควัน”(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ –15 เมษายน 2559)  จํานวน 11  คดี  

การขอรับการสนับสนุนกําลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
เสริมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในลักษณะ “ประชารัฐ” โดยได้รับ
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกําลังผาเมือง รับผิดชอบพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน ได้แก่ อําเภอ                
แม่อาย อําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง และอําเภอไชยปราการ  เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑล
ทหารบกที่ 33 รับผิดชอบพื้นที่ 20 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่แตง 
แม่ริม สะเมิง พร้าว สันป่าตอง สันกําแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี แม่วาง แม่ออน          
ดอยหล่อ และกัลยาณิวัฒนา  ในส่วนของการสนับสนุนอาหารแห้ง น้ําด่ืมบรรจุขวดสําหรับเจ้าหน้าที่                
ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ดําเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการบูรณาการการทํางานร่วมกัน  ให้อําเภอจัดทําแผนบริหารจัดการที่ย่ังยืน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/3.5 การเตรียมการปฏิบัติ... 
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3.5 การเตรียมการปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควนัและไฟป่า 
                    ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง)  
แผนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2559 ดังนี้  1) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ มีเครื่องบินชนิด 
CASA จํานวน 2 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  2559  ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุ่น เครื่องบินชนิด Alphajet 
จํานวน 2 ลํา ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม  2559  ในภารกิจโครงการวิจัยยับย้ังพายุลูกเห็บ และเครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์สําหรับภารกิจควบคุมไฟป่า และภัยพิบัติฉุกเฉิน(กรณีไม่ติดภารกิจอ่ืน) ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  
2559   2) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก มีเครื่องบินชนิด CASA จํานวน 2 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  
2559  ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุ่น เครื่องบินชนิด Super King Air จํานวน 1 ลํา ในภารกิจปฏิบัติการเมฆเย็น
3)  ฐานเติมสารฯ จ.แพร่ สนับสนุนสารฯให้กับเครื่องบินที่แวะลงเติมสารฯ ต้ังแต่วันที่ 11 มีนาคม  2559            
4) ฐานเติมสารฯ จ.ตาก สนับสนุนสารฯให้กับเครื่องบินที่แวะลงเติมสารฯ ต้ังแต่วันที่ 11 มีนาคม  2559  
แผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ สามารถสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ควบคุมไฟ
ป่า จํานวน 1 เครื่อง หากอยู่ในที่ต้ังสนามบินกองบิน 41 หรือไม่ติดภารกิจอ่ืน  ขอให้ติดต่อทางโทรศัพท์กับ
นักบินโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม -30 เมษายน 2559 แบ่งช่วงเวลา
ตามความรับผิดชอบ 3 ช่วง มีรายละเอียดดังนี้  1) วันที่ 20-31 มีนาคม  2559 ร.ท.รัฐชยุตม์ โทรศัพท์  
08-8011-8709  2) วันที่ 1-15 เมษายน  2559  ร.อ.พิทักษ์สันติกุล โทรศัพท์ 08-6570-2724                
3) วันที่ 16-30 เมษายน  ร.ท.รัฐชยุตม์ โทร. 0880118709   และผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ โทรศัพท์ 09-1774-1450 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.6  การเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัแลง้ ปี 2559 จังหวดัเชียงใหม่ 
               หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพรินทร์  
ลิ่มเจริญ)  การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่             
1)  อําเภอดอยเต่า  10 หมู่บ้าน 1 ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 360 ครัวเรือน 1,260 คน (ประกาศเมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2559)   2)  อําเภอสันกําแพง  9 หมู่บ้าน 3 ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 125 ครัวเรือน 
450 คน (ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559)  3)  อําเภอแม่ริม 3 หมู่บ้าน 1 ตําบล ราษฎรได้รับ
ผลกระทบ 23 ครัวเรือน 80 คน (ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559)  4) อําเภอแม่แตง 4 หมู่บ้าน            
1 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 185 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 55 ครัวเรือน 220 คน  (ประกาศเมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2559)  5)  อําเภอจอมทอง 69 หมู่บ้าน 4 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 13,750 ไร่ ราษฎร
ได้รับผลกระทบ 4,106 ครัวเรือน 9,198 คน (ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559)  6)  อําเภอฮอด             
10 หมู่บ้าน 1 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 1,500 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,050 ครัวเรือน 2,110 
คน (ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559)  7)  อําเภอพร้าว  14 หมู่บ้าน 1 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
300 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 270 ครัวเรือน 800 คน (ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559) 8) อําเภอ
ดอยหล่อ 29 หมู่บ้าน 4 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 2,170 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 948 ครัวเรือน 
3,165 คน (ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559)  9) อําเภอฝาง 27 หมู่บ้าน 5 ตําบล พ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย 16,271 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 6,936 ครัวเรือน 22, 535 คน  10) อําเภอเชียงดาว 16 
หมู่บ้าน 1 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 350 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 3,814 ครัวเรือน 11,591 คน 
11)  อําเภอไชยปราการ 36 หมู่บ้าน 4 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 2,305 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 
9,737 ครัวเรือน 29,109 คน  12) อําเภอดอยสะเก็ด 47 หมู่บ้าน 7 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
2,977 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 7,188 ครัวเรือน 18,968 คน   13) อําเภอกัลยาณิวัฒนา 22 หมู่บ้าน 
 

/3 ตําบล ... 
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3 ตําบล พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 1,070 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 3,011 ครัวเรือน 1,269 คน                
อยู่ระหว่างดําเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) คือ อําเภอ
จอมทอง (เพิ่มเติม) อีก 18 หมู่บ้าน  2 ตําบล  การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่  รวมจํานวน 13 อําเภอ 314 หมู่บ้าน 38 ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 
40,676 ครัวเรือน 117,053  คน พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ๔๔,๖๖๒.๗๕ ไร่ ปศุสัตว์ ๒,๑๙๐ ตัว 
ประมง ๗๒ กระชัง บ่อน้ํา ๑๕ บ่อ  เหมืองฝาย ๔ แห่ง  
    ด้านการให้ความช่วยเหลือ   ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ (๒๐ ล้านบาท) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน 10,629,034.75 บาท และช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ด้านพืช จํานวน ๑,๒๖๗,๙๘๕.๒๕ บาท   ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ เชิงป้องกัน
ยับย้ังฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๖ (๑๐ ล้านบาท) ก่อนเกิดภัยแล้ง
ปีนี้ จํานวน 398,200 บาท  และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันยับย้ัง และลดผลกระทบจาก
กรณีภัยแล้ง จํานวน ๕,๐69,32๐ บาท 
    การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ํา และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ําและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย โดยจัดประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน   

2. อําเภอสันป่าตองและโรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค  ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นํา
รถบรรทุกน้ําจากโรงพยาบาลแม่วางและโรงพยาบาลจอมทอง มาใช้วันละ 12 เที่ยวๆ ละ 5,000 ลูกบาศก์
เมตร รวม 60,000 ลูกบาศก์เมตร  การประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตให้บริการครอบคลุมถึงเขตโรงพยาบาล
สันป่าตอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ดําเนินการเจาะบ่อบาดาล ลึก 300 เมตร ขณะนี้เจาะได้ 250 เมตร  โรงพยาบาลสันป่าตองได้
ติดต่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จํานวนเงิน 2.4 ล้านบาท เพื่อดําเนินการจัดทํา
ประปาผิวดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทําประชาคม  และได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้
ใช้น้ําบาดาล แต่ก็ยังมีปัญหาน้ําแห้งไม่สามารถดูดน้ํามาใช้ได้เป็นระยะๆ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.7  การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
                 หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพรินทร์  
ลิ่มเจริญ)  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕9 จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”  เป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่   จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต 
และจํานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558  จํานวนอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อ
เทียบกับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558   จํานวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจและจํานวนยานพาหนะที่ถูก
ดําเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 (ปี 2558 คําเนินคดี 
24,596 คัน 24,616 คดี)   
 

/มาตรการป้องกัน...  



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๗ 

 

- ๑๗ -

    มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  1)  ด้านการบริหารจัดการ  เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 จังหวัดเชียงใหม่ และตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ รวม 26 ศูนย์  จุดตรวจบูรณาการ 50 จุด จุดสกัด/จุดบริการ
ประจําชุมชน จํานวน 194 จุด ชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 42 ชุด และจุดบริการแขวงทาง
หลวง 1 - 3 จํานวน 15 จุด และด่านชุมชนครบทุกหมู่บ้าน (2,066 หมู่บ้าน)  กําหนดพื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์ที่
มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning)  - ต้ังทีมสืบสวนอุบัติเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุ
กับเด็กที่เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ในทุกๆ ด้าน  2) ด้าน
ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟทั้งที่ได้รับอนุญาตและ
ไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) เตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัด พร้อมป้ายแนะนํา ตรวจสอบสัญญาณ
จราจร ไฟส่องสว่าง ป้ายเตือน และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
ซ่อมแซมและบํารุงถนนใหม่มีสภาพสมบูรณ์และคืนผิวจราจรก่อนเทศกาลสงกรานต์  3) ด้านยานพาหนะที่
ปลอดภัย ตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องมี
แอลกอฮอล์และสารเสพติดเป็นศูนย์  และเพิ่มจํานวนเที่ยวรถให้เพียงพอต่อการเดินทาง  4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย  บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดจริงจัง (เน้นกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และรถ
โดยสารสาธารณะ/มาตรการ 10 รสขม/คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ)  มาตรการจับจริง 10 ข้อหาหลัก
เมืองท่องเที่ยว ได้แก่ จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถบนทางเท้า ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถ
ขณะเมาสุราหรือสิ่งอื่น ข้ามถนนผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ก่อมลพิษทางเสียง ขับรถประมาทหวาดเสียว 
และจองถนนเป็นที่จอดรถ  5)  ด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล 
แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ และระบบ
การติดต่อสื่อสาร  ปัจจุบันหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุม 25 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการแจ้ง
เหตุ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 1669 ซึ่งเชื่อมต่อกับเบอร์ 191 

มาตรการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่  1)  มาตรการเส้นทางดอย 4 ดอย มีการแต่งต้ัง
คณะทํางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนสายขึ้น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและ            
วัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง และดอยอ่างขาง อําเภอฝาง  ประกาศ
เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง และ ดอยอ่างขาง อําเภอ
ฝาง   2) มาตรการพื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่  จัดเตรียมรถยนต์กู้ภัย รถพยาบาล เพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์อุบัติภัยจราจรทางบก ทางน้ํา และอุบัติภัยหมู่ และจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย  ติดต้ังป้าย
เตือนเขตน้ําลึกของคูเมืองทั้ง 4 ด้าน จัดวางทุ่นลอยน้ําในบริเวณคูเมืองโดยรอบทั้ง 4 ด้าน เพื่อเป็นเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์บอกแนวน้ําลึก  ห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์บริเวณรอบคู
เมืองเชียงใหม่  3) มาตรการการดูแลนักท่องเที่ยว  เพิ่มความเข้มงวดเรื่องมาตรการการเช่ารถของนักท่องเที่ยว
เพิ่มความเข้างวดในการดูแลการขับรถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 
เช่น การห้ามรถบ้าน 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.8 รายงานสถานการณน์้าํจังหวดัเชียงใหม ่
      ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ)  เนื่องจากสภาพ

อากาศที่ร้อนมากขึ้น ทําให้น้ําในเขื่อนลดน้อยลง สถานการณ์น้ําไหลมาจากอําเภอเชียงดาวมีประมาณ 
70,000 ลบ.ม./วัน  ซึ่งแนวโน้มน่าจะลดลงเรื่อยๆ  ในส่วนของสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา จํานวน 115 แห่ง 

/ทั่วจังหวดัเชียงใหม่... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๘ 

 

- ๑๘ -

ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ มีน้ํารวมร้อยละ 20 ของความจุ  อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แห่ง มีน้ํารวมร้อยละ 11        
ของความจุ และอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่มีน้ํารวมร้อยละ 16 ของความจุ  ลําน้ําแม่แตงในวันนี้เหลือเพียง 
100,000 ลบ.ม.  ปริมาณน้ําในลําปิงยังเพียงพอสําหรับการทําน้ําประปา  และได้มีการประชุมร่วมกันเรื่องที่
จะนําน้ําเข้ามาในคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผู้ใช้น้ําในเขตอําเภอแม่แตง ได้รับทราบและอนุมัติให้โครงการชลประทาน
เชียงใหม่ดําเนินการได้  ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว 2 รอบ รวมน้ําจํานวน 50,000 ลบ.ม.  และได้เข้าไป
ตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบทิ้งน้ําเสียเข้ามาทางน้ําชลประทานบริเวณด้านหน้าโรงแรมไอบิส ซึ่งทราบ
แหล่งที่มาของน้ําเสียแล้ว จึงได้ไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูธรช้างเผือกไว้เป็นหลักฐาน และได้มีการ
แก้ไขปัญหาโดยการนําน้ําดีไล่น้ําเสียออก  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2559  ได้ทําการตรวจวัดน้ําเสียที่บริเวณ
ประตูท่าแพปรากฏว่าน้ําเสียมาก ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ  เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2559 ลําน้ําแตงมีน้ําประมาณ 
350,000 ลบ.ม. แต่ในวันนี้เหลือเพียง 120,000 ลบ.ม. จึงขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันประหยัดน้ํา 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายมงคล สุกใส) นายอําเภอเชียงดาวและ
นายอําเภอต้นน้ํา ขอความร่วมมืออย่าทําฝายก้ันน้ําสูงเกินไป เพราะจะเป็นการขัดขวางระบบน้ําทั้งหมด  น้ําได้
ใช้เพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียว การหาน้ําเพื่อการเกษตรคือแสวงหาน้ําในภูมิประเทศในแต่ละอําเภอ                
จึงขอให้นายอําเภอเข้าใจเป็นหลักการก่อน น้ําเพื่อการเกษตรห้ามใช้น้ําปิง เพราะเป็นน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
เท่านั้น 

ประธานในที่ประชุม  เรื่องน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญ เราต้องช่วยกันบริหารจัดการน้ํา            
ต้องขอบคุณโครงการชลประทานที่จัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําในขณะนี้ 

 

3.9 รายงานผลการดําเนินงานศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ประจาํเดือนมนีาคม 2559 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) สรุปผลการดําเนินการ

ของศูนย์ดํารงธรรม ประจําเดือนมีนาคม 2559  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทั้งหมด 83 เรื่อง ยุติแล้ว 4 เรื่อง 
รายงานผลบ้างแล้ว  3 เรื่อง  กําลังดําเนินการ  76 เรื่อง   ข้อมูลต้ังแต่เดือนตุลาคม  2558 – มีนาคม 2559  
จํานวน 803 เรื่อง ยุติแล้ว 485 เรื่อง  รายงานผลบ้างแล้ว 70 เรื่อง  อยู่ระหว่างดําเนินการ 248 เรื่อง  

     สถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดือน
มีนาคม 2559  จํานวน 6,283 ราย  แบ่งเป็นรับบริการชําระค่าไฟฟ้า 2,161 ราย ชําระค่าน้ําประปา  
2,537 ราย ชําระภาษีรถยนต์/จักรยานยนต์ 1,073 ราย รับแจ้งความให้คําปรึกษาด้านคดีความ 88 ราย 
และข้อมูลข่าวสารทั่วไป 404 ราย 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน  2559 

ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี มหายศนันท์)  คาดหมาย
ลักษณะอากาศ ๗ วันข้างหน้า ต้ังแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวและหมอกควันในตอนกลางวัน  โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง  
ร้อยละ  ๑๐-๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตอนล่างของพื้นที่  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๖-๓๘ องศา
เซลเซียส  บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวและหมอกควันในตอนกลางวัน โดยมีฝน/ฝน
ฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ๑๐-๒๐ ของพื้นที่  ส่วนมากทางด้านตอนล่างของพื้นที่ อุณหภูมิ
สูงสุดประมาณ ๓๖-๓๘ องศาเซลเซียส  การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อน  เดือนมีนาคมถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙  คาดว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ และจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 

 
/ส่วนปริมาณน้ําฝน ... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๙ 

 

- ๑๙ -

ส่วนปริมาณน้ําฝนรวมจะต่ํากว่า ค่าปกติเพียงเล็กน้อย และจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ในช่วงเดือนเมษายน ลมใต้
หรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง  ประกอบกับมีหย่อมความกด
อากาศตํ่าเนื่องจากความร้อน ปกคลุมเป็นช่วงๆ ลักษณะดังกล่าวนี้  จะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบน                
มีอากาศร้อนอบอ้าว โดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน  โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน 
อุณหภูมิสูงสุดอาจถึง๔๓-๔๔ องศาเซลเซียส  ส่วนในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศ                
จะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน  และกับจะมีฝน/
ฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่   
    ข้อควรระมัดระวัง  ช่วงฤดูร้อนนี้จะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้  สําหรับปริมาณฝนที่ตกในช่วงฤดูร้อนนี้ บางพื้นที่จะมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการทั้งด้านอุปโภคและบริโภค ตลอดทั้งด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานกับพ้ืนที่ที่
แล้งซ้ําซาก   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2 ขั้นตอนการดําเนินการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2559 

 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  (นางเยาวภา พิบูลย์ผล)  มติคณะรัฐมนตรี 23 
กุมภาพันธ์ 2559   ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร  เป็นการ
ช่ัวคราวและทํางานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน ได้แก่ กลุ่มที ่               
จดทะเบียนตามนโยบาย คสช. เมื่อปี 2557 (บัตรสีชมพู)  กลุ่มบัตรสีชมพู ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 
มีนาคม 2559  กลุ่มที่มีถือหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ผ่านการ
ตรวจสัญชาติ(พิสูจน์สัญชาติ)  กลุ่มที่มีถือหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล
ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ(พิสูจน์สัญชาติ) ซึ่งครบกําหนดวาระการจ้าง 4 ปี หรือ 6 ปี   กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผัน  ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้างทุกกลุ่มที่อายุไม่เกิน 18 ปี 

ขั้นตอนการดําเนินการ  มีดังนี้ 
1. พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่า

ตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพสองปี 3,200 บาท รวม 3,700 บาท 
2. ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานได้ที่เคาน์เตอร์เซอวิส  เซเว่น-อีเลฟเว่น และ

กรมการจัดหางาน  ค่าคําขอ 100 บาท  ค่าใบอนุญาตทํางานสองปี 1,800 บาท รวม 1,900 บาท 
3. พาแรงงานต่างด้าวไปศูนย์ OSS ค่าบัตรประจําตัว/ใบอนุญาตทํางาน 60 บาท  

ทร..38/1  20 บาท รวม  80 บาท 
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ของจังหวัดเชียงใหม่มี 

2 แห่ง ดําเนินการระหว่างวันที่  1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559  ได้แก่ ศาลเจ้าฝาง อําเภอฝาง  
ดําเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559  และศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ดําเนินการ
ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม  - 29 กรกฎาคม 2559  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2911-4  www.cmemployment.org  หรือ email  cmi@doe.go.th 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
/4.3 โครงการ รด.จติอาสา  



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒๐ 

 

- ๒๐ -

4.3 โครงการ รด.จติอาสา 
 สัสดีจังหวัดเชียงใหม่  (พ.อ.สุขเกษม  สุทธิวานิช) ผู้บัญชาการกองทัพบก             

ได้กรุณาสั่งการให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดทําโครงการ รด.จิตอาสา  เพื่อทํากิจกรรมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนประเทศ   โดยให้องค์กร นักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารที่
รับผิดชอบพื้นที่, ศูนย์ปรองดองฯ, ศูนย์ดํารงธรรม และส่วนราชการอื่นๆ ตามกรอบงาน  ๕  ประการ คือ            
งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร             
งานบรรเทาสาธารณภัย  งานสร้างการรับรู้ (Roadmap คสช., ผลงานรัฐบาล, การร่างรัฐธรรมนูญ  และ         
งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

บัญชีสรุปยอดการจัดต้ัง บก.ควบคุม รด.จิตอาสา และจํานวนยอดสมาชิก รด.จิต
อาสาจังหวัด เชียงใหม่  ประจําเดือนมีนาคม 2559  25 อําเภอ  รวมจํานวน 2,117  คน  ผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา ) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  มีดังนี้ 

1. รด.จิตอาสา อ.เวียงแหง  ร่วมกับ ร้อย.ม.1 บก.ควบคุมที่ 1 ฉก.ม.4 (ฐาน
ปฏิบัติการวัดพระธาตุแสนไห) ได้ร่วมกันทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บริเวณ
บ้านหมู่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง และบริเวณรอบๆ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

2. รด.จิตอาสา อ.ดอยหล่อ (ร.ร.สองแคววิทยาคม) จํานวน 36 คน ร่วมกันทําแนว
กันไฟป่า บริเวณพื้นที่รอบที่ว่าการ อ.ดอยหล่อ  

3. รด.จิตอาสา อ.อมก๋อย (โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม)  ร่วมโครงการการบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจําปีงบประมาณ  ณ บริเวณลําน้ําแม่ต๋อม/ ลําน้ําแม่ต่ืน บ้านหลิม ม.1    
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย  

4. รด .จิตอาสา อ.สะเมิง ร่วมเดินรณรงค์การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน             
จากเทศบาลตําบลสะเมิงใต้ถึงหน้าหอประชุมอําเภอสะเมิง  มีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ทั้งสิ้น 850 คน และ           
เวลา 11.00 น.  ได้ร่วมทําแนวกันไฟกับองค์การภาครัฐและชาวบ้าน  ม.10  ณ บริเวณวัดน้ําบ่อนก  ม.10  
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง  

5. รด.จิตอาสา จํานวน 25 นาย เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างฝายต้นน้ํา ณ ลําห้วยบ้านยาง  ต.แม่งอน อ.ฝาง ร่วมกับ 
กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4  องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่งอน/โรงงานหลวงที่1/ร.ร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์/ชาวบ้าน บ้านยาง/สํานักงานชลประทาน  

6.  ชค.รส.ป.พัน.7  อ.ดอยเต่า ร่วมกับ นศท.จิตอาสา อ.ดอยเต่า  จํานวน  13  นาย 
ราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ  ฝ่ายปกครอง อ.ดอยเต่า  หน่วยสัสดีอําเภอดอยเต่า หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็ว          
ถ้ําหม้อ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้ทําฝายแม้วจํานวน 5 ฝาย ตามโครงการ " คนไทยหัวใจ
เดียวกัน" ณ บ้านแม่บวนเหนือ ม.8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า  

กรณีต้องการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก รด.จิตอาสา สามารถติดต่อได้ที่ 
๑. พ.ท.บัณฑิต  จันทร์แก้ว   ผช.สัสดีจังหวัด ช.ม.(๑)  โทรศัพท์  08-1287-0617 และ ร.ต.อิฏฐารมณ์              
วงค์สะทํา   ผช.สัสดีจังหวัด ช.ม.(๓)  โทรศัพท์ 08-4594-8287  ทั้งนี้หน่วยงานต้องสนับสนุนในเรื่องของ
อาหาร น้ําด่ืม และจัดรถรับ – ส่ง  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
/4.4 การจัดต้ัง... 
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4.4  การจดัตัง้จุดเคานเ์ตอรบ์ริการอําเภอ...ย้ิม 
      ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ  กันธิยะ)  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจาก
อําเภออมก๋อย  ว่ามีความประสงค์ขอจัดต้ังจุดเคาน์เตอร์บริการ  อําเภอ...ย้ิม  ซึ่งแยกส่วนจากสํานักทะเบียน
อําเภออมก๋อย  เพื่อบริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ณ ที่ทําการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (เดิม) บ้านใหม่  หมู่ 2 ตําบลแม่ต่ืน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณา
ข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่า  การดําเนินการจัดต้ังจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ...ย้ิม ณ สถานที่ดังกล่าว สามารถ
ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน  ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแม่ต่ืนซึ่งมีหมู่บ้าน             
16 หมู่บ้าน ประชากร 10,303 คน  และตําบลใกล้เคียง   เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกล  โดยอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอําเภออมก๋อยประมาณ 80 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ช่ัวโมง ทั้งนี้  ในการดําเนินการ
จัดต้ังจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ ... ย้ิม ดังกล่าว  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ก่อน    
    ในโอกาสนี้  ซึ่งเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 
3/2559  จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้มีการจัดต้ังจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ ... ย้ิม            
ในพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป    
 

มติที่ประชุม   รับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดต้ังจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ ... ย้ิม ในพื้นที่อําเภอ 
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ตามท่ีเสนอ 
 

4.5  การจัดงานพิธีประจําเดือนเมษายน  2559 
                                  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน)  จังหวัดเชียงใหม่
กําหนดจัดงานพิธี ในห้วงปลายเดือนมีนาคม และเมษายน 2559  จํานวน  4  พิธี ดังนี้ 

1. วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2559 เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือน  ประจําปี  
2559   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว  

2. วันเสาร์ที่  2  เมษายน  2559  การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 3 พิธี ดังนี้ 

 2.1  เวลา  06.45  น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ ลานหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  แต่งกาย  ชุดผ้าไทยโทนสีม่วง 

 2.2 เวลา  09.00  น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิม         
พระเกียรติ ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 

 2.3 เวลา ๑๙.19  น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย            
พระพรและถวายราชสดุดี ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ทั้งนี้  ต้ังแต่เวลา ๑๘.๑๕  น. หน่วยงานถวาย
เครื่องราชสักการะ  วางพานพุ่มเงิน  พานพุ่มทอง  แต่งกาย  ชุดไทยพระราชทาน 

3.  วันพุธที่   6  เมษายน   2559 เวลา  09.00 น .   การประกอบพิ ธี                
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว   

4. วันเสาร์ที่  25  เมษายน  2559  เวลา  09.00  น. งานพิธีวันคล้าย               
วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์  ตําบล          
เมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้  ต้ังแต่เวลา 08.15 น.  หน่วยงานเริ่มวางพวงมาลาถวาย
เครื่องราชสักการะ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/4.6  การจัดงาน 
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4.6  การจัดงาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่     
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่จะจัด

งาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่  โดยที่วันที่ 12 เมษายน 2559  ณ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จะเป็นวันเฉลิมฉลอง มีแนวคิดที่จะจัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง เพื่อย้อนรําลึกถึงการต่อ
ต้ังเมืองเชียงใหม่  เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 20 , 27 มีนาคม  2559 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม การแสดง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 
ปี เมืองเชียงใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับชม  และจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในวันเสาร์ที่ 10 และวันจันทร์ที่ 
11  เมษายน 2559  ต้ังแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  ก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการในวันที่ 
12 เมษายน 2559 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.7  การจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2559 
             ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) เทศบาลนครเชียงใหม่  

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 
12-15 เมษายน 2559  ภายใต้แนวคิด : ป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ “สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี 
เมืองเชียงใหม่ : สุขก๋าย  เย็นใจ๋  ปลอดภัย  ไร้แอลกอฮอล์” ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
สืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและ                
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่สําคัญในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจําปี 2559  มีดังนี้
วันที่ 3 เมษายน 2559  เวลา 18.00 น. พิธีแถลงข่าวงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2559   
วันที่ 12 เมษายน 2559 จะเป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และเวลา เวลา 20.00 น. กิจกรรม “2559 
สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”  ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  วันที่ 13 เมษายน 2559  
จะมีพิธีทําบุญตักบาตร  เปิดงานงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2559  และพิธีแห่พระพุทธรูป         
เวลา 17.00 น. กิจกรรม  “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” ณ ข่วงอนุสาวรีย์          
สามกษัตริย์  วันที่ 14 เมษายน 2559  ขบวนแห่ไม้ค้ําสะหลีและขนทรายเข้าวัด และกิจกรรม “2559 
สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”  13-14 เมษายน 2559  เวลา 19.00 – 24.00 น.          
การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนา  ณ  ข่วงประตูท่าแพ  การแสดงนิทรรศการ 
720 ปี เมืองเชียงใหม่  ณ  ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  15 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 18.00 น. ขบวน
แห่เครื่องสักการะสระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียงใหม่  ณ สี่แยกกลางเวียง – จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้  เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ สสส. รณรงค์ให้ประชาชนทุกท่านงดดื่มแอลกอฮอล์
และงดสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้าด่ืมและห้ามขายในที่
สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงขอฝากทุกท่านได้
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.8 การจัดพิธีสระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2559 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ  กันธิยะ) ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 จะมี

พิธี”สระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจําปี  2559 ในเวลา 
13.30 น. ขบวนสระเกล้าดําหัว พร้อมกันเพื่อจัดริ้วขบวน หัวขบวนตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหลังประตูท่าแพ 
(บริเวณถนนราชดําเนิน ด้านข้างโรงแรมมนตรี) ท้ายขบวนถึงสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวลา 14.00 น. 

 
/ขบวนแห่เคลือ่นที่ ... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒๓ 

 

- ๒๓ -

ขบวนแห่เคลื่อนจากที่ต้ังจากประตูท่าแพ ไปตามถนนท่าแพ จนถึงพุทธสถาน เลี้ยวขวา
ไปตามถนนเจริญประเทศ เลี้ยวซ้ายเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้มีอําเภอ ส่วนราชการ และ
ภาคเอกชน ร่วมขบวนจํานวน 50 ขบวน 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.9 พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่และเจ้านายฝ่ายเหนือ และพิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2559 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน)  ในวันเสาร์ที่ 16  
เมษายน  2559  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  จะนําคณะรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ  เดินทางไปสรงน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่ รวม  6 วัด  คณะจะ
เดินทางไปพร้อมที่บ้านพัก ผวจ.ชม.  เวลา  08.00  น  และในวันอาทิตย์ที่  17  เมษายน 2559  จะเป็นพิธี
สรงน้ําสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง  เริ่มต้ังแต่เวลา  08.00 น. จะเดินทางไปทําพิธีสรงน้ําสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง  
จํานวน  13  แห่ง  และสรงน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่  จํานวน  1  วัด  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.10 การจดังานพธิสีกัการะกูเ่จ้าหลวงเชยีงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2559 
               วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ์) พิธีสักการะกู่เจ้า
หลวงเชียงใหม่  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอาราม
หลวง  โดยในภาคเช้าเวลา 10.00 น. พิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีดําหัวเจ้าอาวาส   ลูก หลาน เจ้านายฝ่าย
เหนือสืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน จะทําพิธีดําหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  และดําหัวเจ้านายผู้อาวุโส   ในภาคบ่าย เวลา 
๑๖.๐๐ น. คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุล  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  สมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและ ประชาชน  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเพรียงกัน ณ  บริเวณพิธี         
กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง  เวลา ๑๗.๐๐ น. ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะเคลื่อนออก
จากบริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่  เจ้าวงศ์สักก์  ณ  เชียงใหม่  พร้อมด้วย คณะข้าราชการ  คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ  กลุ่มพลังมวลชน  
นักเรียน  นักศึกษา เข้าสู่บริเวณพิธีเพื่อประกอบพิธี หลังจากนั้นจะมีการแสดงแสง สี เสียง จากวิทยาลัย         
นาฏศิลปะเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  4/2559   
                                    วันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง  
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
    5.2.1 ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (นายกชกร โง้วศิริ) แขวงทาง
หลวงชนบทเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวง ให้ดําเนินการโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสําหรับ อส.ทช.และกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์อํานวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2559  กําหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 -8 เมษายน  2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  โดยในวันที่ 8 เมษายน 2559  เวลา 13.00น. 
 

/รัฐมนตรีว่าการ ... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒๔ 

 

- ๒๔ -

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) จะเดินทางมาเป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559  
   5.2.2 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (พล.ต.ต.มนตรี สัมมบุณณานนท์) 
ให้เฝ้าระวังในเรื่องของเหตุไม่ปกติในจุดท่องเที่ยวสําคัญ  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
                        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์)  จํานวน  ประเด็น ดังนี ้
                        1. เน้นย้ําการจัดการงบประมาณมีหลายโครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีงบลงทุนของ
งบพัฒนาจังหวัด มีอําเภอแม่วางและอําเภอสันทรายให้ดําเนินการให้เรียบร้อย    

  2. การจัดงาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ขอให้ทุกส่วนราชการ
เข้าร่วมงาน  
  
มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.              

     วัลยา สิปปพันธ์   บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
                  เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 


