
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่6/2559 

วันพุธที่  29 มิถุนายน  2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

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

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

เชียงใหม่ 
9. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางต้อมแก้ว บุปผาเจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 
12. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
13. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
14. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน)ป้องกนัจงัหวัดเชียงใหม ่

15. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นางอลงกรณ์ จันทร์กระจ่าง (แทน)จ่าจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายดํารงศักด์ิ  ชมมณฑา รกน.ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
19. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 
20. นางสุนทรี อินตา (แทน)ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางศิริพร  รือเรือง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

/อําเภอ 
 
 

-สําเนา- 
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อําเภอ 
22. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
23. นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
24. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอสารภี 
25. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
26. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
29. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่แตง 
30. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด 
31. นายชูชัย โพธ์ิชัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอพร้าว 
33. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
34. นายชัชวาล ปัญญา นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอสะเมิง 
36. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอจอมทอง 
39. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภออมก๋อย 
41. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
43. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอแม่วาง 
44. นายอภินันท์ เลาหะกุล (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
45. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
46. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
สํานักพระราชวัง 
47. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
48. พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิป (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม่ 
49. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
51. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่ห์จิรกาญจนกุล (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
52. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัฐ 

 
ณ ลําปาง (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
53. พ.ต.ต.พิษณุ เตรียมดี (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
54. ร.ต.อ.รัชภูมิ ทักขิณะ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นายเกรียงไกร พรหมบุตร (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
56. นายมีชัย เกิดวิบูลย์เวช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
57. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
59. นางสาวจีระพร จรอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
60. นายวสันต์ มีจินดา (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
61. นายสุบิน คําฟ้ัน (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
62. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

63. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อําเภอฝาง 

64. พลตรีกรีพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ทหาร) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
65. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
66. พ.อ.พสิษฐ์ มุขเพชร (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
67. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
68. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
69. น.ท.คมศักด์ิ คําสอน (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
70. พ.ต.วิสุทธ์ิ แก้วกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
71. ร.ท.กรานต์ชัย มีสมบูรณ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 

เชียงใหม่ 
72. น.ต.อรรถพล ปุณยพุฒิพงศ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
73. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
74. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
75. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
76. นายชาตรี สุขสิทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
77. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
78. นางสุรีรัตน์ คนธ์รัตนะกุล (แทน)สรรพกรภาค 8 
79. นางภัคภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
80. นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
81. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่/ 

(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่) 
82. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

/83. นางรําพินธ์ ... 
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83. นางรําพินธ์ กําแพงทิพย์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
84. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน)นายด่านศุลากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
85. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
86. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
87. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
78. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
79. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
80. นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
81. นายตะวัน พรหมวงศ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
82. นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
83. นายอนวัชช์ ไทยขวัญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
84. นายนิภาวดี อินปันบุตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
85. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
86. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
87. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
88. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
89. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
90. นางสาวอาจารีย์ เรือนดี (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
91. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
92. นางศิริวรรณ ถาวร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
93. นางสาวรุ่งนภา ตาอินทร์ (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
94. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
95. นายไพน้อย แซ่เตียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
96. นายพิทักษ์ พลขันธ์ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
97. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
98. นายสุวิทย์ ประชุม (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
99. นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
100. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 

/102. นายเจนศักด์ิ ... 
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102. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
103. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
104. นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท์ี่ 7 
105. นายยุทธเอก สายปัญญา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
106. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
107. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
108. นายพงศ์ศักด์ิ ชัยสิทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
109. นางสุจารีย์ พิชา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
110. นายชนินทร์ แก้วคํา รก.ผู้อํานวยการกองทุนสวนยางจังหวัดเชียงใหม ่
111. นายศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
112. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่อง      

มาจากพระราชดําริ 
113. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
114. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวดัเชียงใหม่ 
115. นางนราทิพย์ วิชัยดิษฐ (แทน)หัวหน้าสาํนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
116. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
118. นายกชกร โง้วศิริ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
119. นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
120. นายปุญญพัฒน์  ลามาบดี (แทน)ผู้อํานวยการสาํนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา

เชียงใหม่ 
121. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
122. นายสมบุญ เจริญนาน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
123. นายสิทธาฤทธ์ิ ปรีดานนท์ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
124. นายสังสรรค ์ สุขชัยรังสรรค ์ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
125. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
126. นายสมคิด ปัญญาด ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
127. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
128. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
129. นางจารุณี พุ่มทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
130. นายคณิต โพธิจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสวนองคก์ารสวนพฤกษศาตร์ฯ 
131. นายนิพล ปาอิน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
132. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
 

/หน่วยงานในสังกัด...
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
133. นายรักชัย ศรีนวน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
134. นางสาวปัทมพร พงวาเรศ (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
135. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต  5 เชียงใหม่ 
136. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
137. นายธีรชัย ด่านวณิชวงค์ ผู้จัดการสํานกังานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
138. นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค 
ภาคเหนือตอนบน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
139. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
140. นางภูษณิศ ไชยมณี (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
141. นายอนุกูล มุ้งเงิน (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
142. นายสุรพล วงศ์ชัย ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
143. นางสังวาลย์ เวชกิจ (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
144. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นางจุฬาภรณ์ ปัญญาด้วง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
146. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
147. นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
148. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นายพงสวัสด์ิ เทพน้อย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
150. นายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
151. นายมนูญ สุขศรีจันทร ์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
152. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นางทิพย์สุดา มาลี (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
157. นายบุญญฤทธิ ์ ใจอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
158. นายประสาร ทัศการ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
159. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางจิรากัน รัตนทัศนีย์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
161. นายธีรบูลย์ มิตรมโนใจ (แทน)รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก 

เชียงใหม่ 
162. นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
163. นายประเทือง ทรัพย์เกิด (แทน)ศึกษาธิการภาค 15 
164. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
165. นายโสภณ โปธินันท์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
166. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
167. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
168. นายวิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
169. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่   
170. นายณัฐกุล รุณผาบ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
สถาบนัการศกึษา 
171. นางนภัสนันต์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
172. ผศ.ดร.กชพร            ศิริโภคากิจ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
173. รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
174. ผศ.ธวัชชัย  พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
175. นายวรเวช จันทรรัตน ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
176. นางประนอม ทองต้น (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  

จังหวัดเชียงใหม่ 
177. นายองอาจ แก้วจา (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
178. นายณรงค์ นาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
179. นายอุทัย เลิศกุลทิพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 
180. นายสมศักด์ิ สุขนิยม ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
181. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
182. นายสังคม วิทยนันทน์ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่
183. นางสาวอมรรัตน์ ชัยนนถี (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
184. นายธาตรี กําลังเก่ง (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

/185. นายนรินทร์ ... 
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185. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
186. นางฐิติรัตน์ ทองอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
187. นพ.วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
188. นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
189. นางธนาภรณ์ เจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
190. นายพลยุทธ ศุขสมิติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
191. นางผาสุก สุดชูเกียรติ (แทน)ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
192. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
193. นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
194. นายมิ่งขวญั ม่วงอยู่ (แทน)หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
195. นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
196. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
197. ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
198. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดํารง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ

มหาชน) 
199. นางสาวรุจิรา รมิผดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ

มหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
200. นายอินทร์ศร พรหมมินทร ์ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
201. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
202. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
203. นายทินกร อุตตมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
204. นายสมบุญ หิรัณยโชติ (แทน)นายกเทศมนตรเีมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
205. นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
206. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
207. นายวีระศักด์ิ มโนวรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
208. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
209. นายกรวิชญ์ สุภาเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
210. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่       
 
 
 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
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211. นางสาวสุภาพร วงศ์ชมภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
212. นายธีระพงษ์  คาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
213. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
214. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน/องค์กร และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนเทียน
ถวายสักการบูชาพระธาตุเจดีย์หลวงและเสาอินทขิล หลักเมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีบูชาเสาอินทขิล
และสมโภชเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ในวาระ 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี
เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณลานรอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวง จํานวน 10 แห่ง 
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

  1) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
  2) สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ 
  3) สมาคมโรตารีเชียงใหม่ 
  4) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
  5) คณะศรัทธาจากวัดเมืองสารท 
  6) คณะศรัทธาจากวัดสันปูเลย อําเภอแม่แตง 
  7) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
  9) สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย 
  10) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่. 

2. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อําเภอที่มีเยาวชนและประชาชนร่วมออกกําลังกายมากที่สุด
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการมหกรรมกีฬา เพื่อมวลชล “แชลเลนจ์เดย์” ประจําปี 2559 จํานวน 5 อําเภอ 
(สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่  

  1) อําเภอดอยสะเก็ด 
  2) อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  3) อําเภอแม่ริม 
  4) อําเภออมก๋อย 
  5) อําเภอแม่ออน 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมิถุนายน 2559 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 

 
 
 

/ ระเบียบวาระที่ 1  

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
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1.1 หัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัวต่อที่ประชุม  
จํานวน  7  ท่าน ดังนี้ 

 1) นายมนูญ   สุขศรีจันทร์ 
  ตําแหน่งปัจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดเชียงราย 
 2) นายไพบูลย์ เมฆมานะ 
  ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 

 3) นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ 
  ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
   สํานักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) 
  ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
   ศูนย์สร้างทางหล่มสัก สํานักก่อสร้างทางที่ 2 
 4) นายรังสรรค์   สุขชัยรังสรรค์ 
  ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ 
   สํานักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) 
  ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑  
   สํานักงานทางหลวงที่  ๒ (แพร่) 
 5) นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ  
  ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๑  

 ตําแหน่งเดิม เลขานุการกรมเจ้าท่า 
 6) นายนิพนธ์   อุดปวง 
  ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่  
   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
  ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 
   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
 7) นางสาวมัณฑนา อาษากิจ 
  ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
   อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ตําแหน่งเดิม นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ หัวหน้าฝ่ายรายการสถานี 

       วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 1.2 นิตยสารท่องเที่ยว Travel and Leisure ได้จัดอันดับเมืองยอดเยี่ยม โดยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลก และเมืองอันดับ 1 ของเอเชีย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/1.3 การประชาสัมพันธ์... 
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 1.3 การประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ขอให้
ทุกท่านออกไปใช้สิทธ์ิลงประชามติ และขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ให้ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงร่วมกัน
ไปใช้สิทธ์ิลงประชามติ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 1.4 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ขอให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการฯ ได้ที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงแก่คณะอนุกรรมาธิการฯ 
สําหรับโครงการที่จะได้รับการจัดสรรงบลงทุน ขอให้เตรียมการสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 5/2559  เม่ือวันจันทรท์ี่  30 พฤษภาคม  2559 

   ประธานในที่ประชุม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2559 
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 
  เลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 32 หน้าโดยมี นายปวิน               
ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และได้มีการแจ้งเวียนผ่านระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่  (SMART OFFICE)  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั ้งที ่ 5/2559 และให้รับรองรายงานการประชุมผ่านระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
www.chiangmai.go.th/meeting หรือโทรศัพท์แจ้งได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1  เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชยีงใหม่  

ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (ดร. สิงห์ชัย  
บุณยโยธิน) เหตุการณ์สําคัญในเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากสถานการณ์ที่อังกฤษ ออกจากสหภาพยุโรป (EU) 
ในระยะสั้น ผลกระทบผ่านช่องทางการค้า และต่อระบบสถาบันการเงินไทย ยังถือว่ามีจํากัด แต่จะเห็นความผันผวน
ของเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน เงินปอนด์สเตอริง เงินดอลลาร์ สรอ. เงินเยน ยูโร และ
เงินบาทมากขึ้น ความเสี่ยงที่ต้องจับตามองคือ การเมืองในยุโรปที่อาจมีอีกหลายประเทศต้องการทําประชามติ
แบบน้ีมากขึ้น เศรษฐกิจไทยค่อย ๆ ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ซึ่งการใช้จ่ายภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นตาม
กําลังซื้อภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น การใช้ภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง การท่องเที่ยว ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน
และเดือนก่อน ตามจํานวนนักท่องเที่ยวยุโรปและรัสเซียที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน รายได้เกษตรกร 
เพิ่มขึ้นตามราคาผลไม้ และปาล์มน้ํามันขณะที่ผลผลิตเริ่มทรงตัว การผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า อุปสงค์ลดลงหลังจาก
สิ้นสุดมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ การส่งออกและนําเข้า ลดลงต่อเนื่องในตลาดสําคัญ โดยเฉพาะอาเซียน 

/เศรษฐกิจภาคเหนือ... 
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เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นเล็กน้อย การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง อุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว
จากระยะเดียวกันปีก่อน และการท่องเที่ยวขยายตัว หลังจากชะลอตัวในเดือนก่อน ผลผลิตเกษตร ข้าวนาปรัง 
มันสําปะหลัง และลิ้นจี่ลดลง ผลจากภาวะแล้งช่วงก่อนหน้า ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวดีขึ้น ผลผลิต
อุตสาหกรรมเกษตรหดตัว ทั้งการแปรรูปผลผลิตเกษตร และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนอยู่ในระดับตํ่า การลงทุนในห้องชุดของนักลงทุนต่างชาติช่วยระบายสต็อกได้บางส่วน เศรษฐกิจเชียงใหม่
ทรงตัว การท่องเที่ยว ขยายตัว นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น หลังจากชะลอลงในเดือนก่อน การใช้จ่ายภาครัฐ 
ยังคงเพิ่มขึ้นตามการเบิกจ่ายงบซ่อมสร้างถนน และงบการส่งเสริมความเป็นอยู่ตําบลละ 5 ล้าน การอุปโภค
บริโภค ทรงตัวจากเดือนก่อน การบริโภคสินค้าจําเป็นชะลอลง แต่สินค้าคงทนประเภทรถยนต์เพิ่มขึ้น และการลงทุน
ภาคเอกชน ยังถือว่าซบเซา ภาคอสังหาริมทรัพย์ทรงตัวในระดับตํ่า 

หากส่วนราชการใดประสงค์จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ช้ีแจง
เรื่องโครงการ Any ID ซึ่งจะวางโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินใหม่ เพื่อเชื่อมโยงเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก  
เลขที่บัญชีธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์มือถือเข้าไว้ด้วยกัน ให้สามารถทําธุรกรรมทางเงินได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
สามารถประสานได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบกิจ่าย และหนงัสือเวยีนประจําเดือนมิถุนายน 2559 

  ผู้แทนคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)  สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจ่ายเงิน และหนังสือเวียน  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ รายงานภาวะการคลัง 
ผลการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 1,088.99 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 57.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.58 การจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ 
เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีผลการจัดเก็บรายได้ ณ เดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี ้ สรรพากรพื ้นที่
เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 869.81 ล้านบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) 2.89 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ -0.33 สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 122.14 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 
(พฤษภาคม 2558) 27.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.18 ส่วนราชการอื่น มีรายได้จัดเก็บ 92.03 ล้านบาท  
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) 29.75    ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.77 ธนารักษ์
พ้ืนที่เชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 4.28 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) 3.72 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 664.29 และด่านศุลกากร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีรายได้จัดเก็บ 0.73 ล้านบาท ตํ่ากว่า
เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (พฤษภาคม 2558) 0.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -45.93 

  มาตรการและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สําหรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 
กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 19 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวมร้อยละ 30 ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 40 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ 52 ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 61 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมร้อยละ 73 
ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 87 เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมร้อยละ 96  

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2558 ถึง 24 มิถุนายน 2559 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ภาพรวมร้อยละ 79.64  งบลงทุนร้อยละ 
62.33  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณภาพรวม  33,989 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 27,067.31 ล้านบาท     
คิดเป็นร้อยละ 79.64  โดยแยกเป็นงบประจําที่ได้รับ 23,779.29 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 20,703.79  ล้านบาท  
 

/คิดเป็นร้อยละ... 
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คิดเป็นร้อยละ 87.07 งบลงทุนที่ได้รับ 10,209.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,363.52 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.33 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 3,798.80 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,879.70 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.81  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลําดับที่ 3 สําหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลําดับที่ 4 

  โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ จํานวน          
4 โครงการ ประกอบด้วย  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) จํานวน 1,024 .41 
ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 795.21 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 77.63  โครงการตามมาตรการมาตรการสําคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จํานวน 13.29 
ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 10.35 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  77.88 โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของ
หมู่บ้านชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จํานวน 22.51 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 22.51 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 100  และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จํานวน  551.22 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
549.07 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 99.61 

  สรุปผลการดําเนินงาน กบข. ปี 2557 สมาชิก จํานวน 1,204,632 คน ไม่มีผู้เข้า
โครงการ undo และพ้นสมาชิกภาพ จํานวน 37,649 คน ปี 2558 สมาชิก จํานวน 976,489 คน มีผู้เข้า
โครงการ undo จํานวน 248,460 คน และพ้นสมาชิกภาพ จํานวน 33,820 คน 

  สรุปผลการดําเนินงาน กบข.(ต่อ)  อัตราผลประโยชน์สมาชิกเฉลี่ย 6.70 ปี 2557 
ผลประโยชน์สุทธิ จํานวน 37,811  ล้านบาท  อัตราผลการตอบแทนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 6.75  ปี 2558 
ผลประโยชน์สุทธิ จํานวน 23,180  ล้านบาท  อัตราผลการตอบแทนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 3.41 

  โครงการ National e-payment ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบการ
ชําระเงินแบบ Any ID โครงการขยายการใช้บัตร โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ e-payment ภาครัฐ (โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์)  และโครงการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

  ความคืบหน้าโครงการ e-Payment ภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพ คือโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online) โดยมีหนังสือด่วนที่สุด     ที่ กค 
0406.3/ว36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้   มีแผน
ฝึกอบรมให้ส่วนราชการผู้เบิกภายในเดือนกรกฎาคม 2559 

  โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยมี
ระยะเวลาในการสัมมนา วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถสมัครได้
ที่เว็บไซต์ https://frdgf-training.job.thai.com ต้ังแต่วันที่ 1 มิ.ย.-11 ก.ค. 2559 ค่าลงทะเบียน คนละ 
3,500 บาท  

  ประธานในที่ประชุม  ขอความร่วมมือส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจากงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

 
 
 

/ 3.3 การดําเนินการ... 
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3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) ในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 43 โครงการ คิดเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 330,745,800 บาท 
โดยงบประมาณส่วนใหญ่มุ่ง เน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่ คิดเป็นร้อยละ 52.3 
ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็น
ร้อยละ 25.7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ สุดท้ายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 2.3  

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 330,745,800 บาท วงเงินงบประมาณหลังจาก พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... คงเหลือ
งบประมาณ 304,214,500 บาท  

  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน  330.7๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 80.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
24.3๕  ล้านบาท วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน304.214 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
148,198,274 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.72 ซึ่งเป็นงบลงทุน ทั้งหมด จํานวน 87 โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 51 จํานวน โครงการ และอยู่ระหว่างดําเนินการ 26 โครงการ (การเบิกจ่ายล่าช้า จํานวน 16 โครงการ 
สิ้นสุดสัญญาเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 7 โครงการ สิ้นสุดสัญญาเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 1 
โครงการ สิ้นสุดสัญญาเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 1 โครงการ และข้ามปีงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ 
โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้ังคณะกรรมการฯ เข้าไปดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่าย  

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ จํานวน 359.420 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จํานวน 146.171 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 40.67 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบประมาณเป็นเงิน 53.047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จํานวน 31.788 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.92 

 ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า งบลงทุน มีการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา : 
เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ (1) การรวบงวดงานของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการบางรายขอรวบงวดส่ง
งานเพียงครั้งเดียว จากที่สัญญากําหนดส่งงานมากกว่า 1 งวด ทําให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน สํานักงาน
จังหวัดจึงขอความร่วมมือทางหน่วยงานควบคุมกํากับให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบของทางราชการ (2) 
ผู้ประกอบการเข้าปฏิบัติงานล่าช้า คาดว่าเนื่องจากผู้รับเหมารับงานก่อสร้างจากภาครัฐหลายโครงการ (3) 
ผู้ประกอบการก่อสร้างงานไม่เป็นไปตามแบบ หรือใช้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ทําให้ต้องมีการ
ปรับรื้องานก่อสร้าง 

 การดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะดําเนินแปรยติ
และจัดทํางบประมาณ ในวาระที่ 1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเอกสาร
ให้กับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว โดยให้ส่วนราชการดําเนินการส่งให้สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 

 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน LANNA EXPO 2016 ขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมงาน 
Lanna Exp0 2016 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าจํานวน 12,000 บูท 
ใน 12 โซน โดยมีพิธีเปิดฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กําหนดการลงทะเบียน เวลา 14.00 น.  และพิธีเปิด
เวลา 14.00 น. โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

/ประธานในทีป่ระชุม... 
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  ประธานในที่ประชุม ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4 รายงานสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ) สรุปผลการ

บริหารจัดการน้ําฤดูแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงตอนบน ปี 2558/59 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559  บริเวณสะพาน
วงแหวนรอบ 3 มีน้ํา 2,010,000 ม.3/วัน  สถานการณ์ ปริมาณน้ําท่าของลําน้ําปิง เริ่มมีมากขึ้น และ
ช่วงท้ายน้ําเริ่มมีน้ํามากขึ้น เริ่มมีบางพื้นที่เกิดอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล/เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มปริมาณน้ําในลําน้ําปิงจากต้นน้ําเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ 
ปัจจุบันเริ่มลดลงเนื่องจากฝนเริ่มมีน้อย ด้านท้ายน้ําเริ่มมีปริมาณน้ําสะสมมากขึ้น ในลําน้ําปิงมีปริมาณมาก
ขึ้น และปริมาณน้ําจากพ้ืนที่เหนือน้ํา ไหลลงพื้นที่ท้ายน้ําอย่างต่อเนื่อง  

สถานการณ์แหล่งน้ําชลประทานขนาดเล็กความจุต้ังแต่ 100,000 ลบ.ม. จํานวน 115 
แห่ง มีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 30 จํานวน 73 แห่ง มีน้ําร้อยละ 31-50 จํานวน 23 แห่ง มีน้ําร้อยละ 51-80 
จํานวน 14 แห่ง และมีน้ํามากกว่าร้อยละ 80 จํานวน 6 แห่ง ภาพรวมร้อยละ 23.93 แหล่งน้ําขนาดกลาง 
จํานวน 12 แห่ง มีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 30 จํานวน 7 แห่ง มีน้ําร้อยละ 31-50 จํานวน 2 แห่ง มีน้ําร้อยละ 
51-80  จํานวน 2 แห่ง และมีน้ํามากกว่าร้อยละ 80  จํานวน 1 แห่ง ภาพรวมร้อยละ 21.56 แหล่งน้ําขนาดใหญ่ 
2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดเหลือน้ํา 47.34 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17.86  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เหลือน้ํา 
33.10 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 12.59 ภาพรวมร้อยละ 15.23 โดยอําเภอที่มีน้ําชลประทานมากกว่า 50%  
มี 3 อําเภอ คือ เมือง สะเมิง และสันป่าตอง และคลองส่งน้ําแม่แตงมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้น 11.79 cms 
(1,020,000 ลบ.ม./วัน) ลดลงจากวันก่อน แนวโน้ม คือ ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเชิงเดี่ยว(ขนาดเล็กและกลาง) 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ควรพิจารณาวางแผนการใช้น้ําอย่างรอบคอบ และพื้นที่ในลุ่มน้ําปิงมีน้ําในระบบมาก
ขึ้นจากเดิม เนื่องจากปริมาณฝนและน้ําที่ไหลมาจากต้นน้ํา 

สถานการณ์น้ําก่อนเริ่มต้นฤดูแล้งปี 2558/59 (ตุลาคม 2558)  ปริมาณฝนรายปี 
สถานี สชป.1 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฝนเฉลี่ย (ปี พ.ศ. 2514-2558) จํานวน 1,060.3 มม./ปี  แต่ปี 
พ.ศ. 2558 จํานวน 741 มม./ปี  ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 30.11% ปริมาณน้ําท่ารายปีในปี 2558 เท่ากับ 
332.91 ล้านลูกบาศก์เมตร ตํ่าที่สุดในรอบ 95 ปี  

การบริหารจัดการน้ํา ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  ณ 1 ม.ค. 59 มีน้ําในอ่างฯ 30.90 
ล้าน ลบ.ม.(ใช้การได้ 16.90 ล้าน ลบ.ม.) กําหนดแผนการจัดสรรน้ําตามลําดับความสําคัญ โดยงดการปลูกพืช
ฤดูแล้ง  โดย 6 MCM สําหรับ ไม้ผล,ไม้ยืนต้น ในเขตโครงการฯแม่กวง 6 MCM สําหรับ อุปโภคบริโภค+รักษา
ระบบนิเวศน้ํากวง ลําดับความสําคัญการจัดสรรน้ํา 1.อุปโภค-บริโภค และ 2. ระบบนิเวศน์  

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ปริมาณน้ําเก็บกัก 32.376 ล้าน 
ลบ.ม. (12.31%) ปริมาณนํ้าใช้การได้ 18.376 ล้าน ลบ.ม. (7.38 %) ปริมาณฝนปี 2558/59 สะสม  
(เม.ย.-ต.ค.) 461 มม. คิดเป็น 50% ของปีที่น้อยที่สุด(ปี 2541) โดยปริมาณฝนเกณฑ์เฉลี่ยสะสม(เม.ย.-ต.ค.) 
1,067 มม. และปริมาณฝนปีน้อยที่สุด (ปี 2541) (เม.ย.ต.ค.) 925 มม. ปริมาณน้ําไหลเข้าปี 2558/59 
สะสม (เม.ย.-ม.ค.) 43  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น  70 % ของปีที่น้อยที่สุด (ปี 2541) ปริมาณน้ําไหลเข้าเฉล่ีย
สะสม (เม.ย.-ม.ค.)  162  ล้าน ลบ.ม. ปริมาณไหลเข้าปีน้อยที่สุด (ปี 2541) (เม.ย.-ม.ค.) 61 ล้าน ลบ.ม. 

การบริหารจัดการน้ํา ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  ณ 1 ม.ค. 59 มีน้ําใช้การได้ในอ่างฯ 
61 ล้าน ลบ.ม. กําหนดแผนการจัดสรรน้ําตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ โดย 35 MCM สําหรับ อุปโภคบริโภค+ 
ระบบนิเวศน์ +ไม้ผล,พืชใช้น้ําน้อย (ตลอดลําน้ําปิง จ.เชียงใหม่ และลําพูน) และ 25 MCM สําหรับ 

/อุปโภคบริโภค... 
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อุปโภคบริโภค+ไม้ผล,พืชใช้น้ําน้อย (ในเขตโครงการฯแม่แฝก-แม่งัด) ลําดับความสําคัญการจัดสรรน้ํา 1.อุปโภค-
บริโภค  2. ระบบนิเวศน์ และ 3. เกษตรกรรม ปริมาณน้ําเก็บกัก 73.264 ล้าน ลบ.ม. (27.65%) ปริมาณน้ํา
ใช้การได้ 61.25 ล้าน ลบ.ม. (23.87 %) ปริมาณฝนปี 2558/59 สะสม  (เม.ย.-ต.ค.)   600  มม. (คิดเป็น 65% 
ของปีที่น้อยที่สุด) ปริมาณฝนเกณฑ์เฉลี่ยสะสม (เม.ย.-ต.ค.)   1,157 มม. ปริมาณฝนปีน้อยที่สุด (ปี 2541) 
(เม.ย.-ต.ค.)  921  มม. ปริมาณน้ําไหลเข้าปี 2558/59 สะสม (เม.ย.-ต.ค.)  56  ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น  45 % 
ของปีที่น้อยที่สุด) ปริมาณน้ําไหลเข้าเฉลี่ยสะสม (เม.ย.-ต.ค.) 276  ล้าน ลบ.ม. ปริมาณไหลเข้าปีน้อยที่สุด 
(ปี 2541) (เม.ย.-ต.ค.)  123  ล้าน ลบ.ม. การดําเนินการบริหารจัดการ โดยติดตามการส่งน้ํารายวัน จัดเก็บ
ข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ และประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ํากับหน่วยงาย/ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ 

ผลการจัดการน้ําใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน รวมปริมาณน้ําที่ใช้ 
ถึง 17 มิ.ย. 59  30.23 ล้าน ม.3  

การส่งน้ํารอบเวรที่ 18 (29 เม.ย.- 5 พ.ค.59)  ส่งน้ําจากเขื่อนแม่งัดฯ วันที่ 28 เม.ย. 
59 เวลา 21.00 น. จํานวน 4.20 ล้าน ลบ.ม. ฝายหนองสลีกมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น จํานวน 2.00 ล้าน ลบ.ม.
วันที่ 3 พ.ค. 59 เวลา 17.45 น. ระบายน้ําลงฝายดอยน้อยจํานวน 2.003 ล้าน ลบ.ม.   

การส่งน้ํารอบเวรที่ 19 (6-12 พ.ค.59) วันที่ 10 พ.ค. 59 เวลา 14.00 น. รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผส.ชป.1 ผคป.เชียงใหม่ นายอําเภอจอมทอง ประปาจอมทอง ผู้นําชุมชนอําเภอ
จอมทอง และอําเภอเวียงหนองล่อง ได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาภัย
แล้งในเขตอําเภอจอมทอง อําเภอเวียงหนองล่อง และติดตามผลการสูบน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกลําไย ในเขต
โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแท่นคําอ.จอมทอง โดยผลการประชุม ผู้นําชุมชนทั้งสองอําเภอ ยินดีที่จะแบ่งปัน
น้ําที่ สชป.1 ส่งมาให้จากเขื่อนแม่งัดฯเพิ่มเติม รวมถึงน้ําที่เก็บกักในลําน้ําปิงที่มีอยู่เดิม (วังหม้อ วังมุ้นและวังสะ
แกง ขุดร่องน้ําเชื่อมโยงกัน) และมีมติที่ประชุมให้ สชป.1 ดําเนินการรวมทั้งสิ้น 4 ข้อ 

การส่งน้ํารอบเวรที่ 19 (6-12 พ.ค.59) การแก้ปัญหา สชป.1 จะสนับสนุนเครื่องจักร
ในการขุดร่องชักน้ําด้านซ้าย อ.เวียงหนองล่องและจะส่งน้ําจากฝายหนองสลีกมายังพื้นที่บริเวณประปาจอมทอง 
เพิ่มเติมจํานวน 2 ล้าน ลบ.ม. สามารถยุติข้อพิพาทร่วมกันด้วยดี 

ผลการดําเนินงานการให้ความช่วยเหลือ 4 อําเภอ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลําพูน ข้อตกลงที่ 
1 ขุดร่องชักน้ําบริเวณด้านซ้ายแม่น้ําปิง(อ.เวียงหนองล่อง) บริเวณท้ายสะพานวังสะแกง ผลการดําเนินงาน 
100 %  ข้อตกลงที่ 2 ขุดร่องน้ําเชื่อมร่องชักน้ําฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ําปิงบริเวณท้ายสะพานวังสะแกง 
ผลการดําเนินงาน 100 %  ข้อตกลงที่ 3.1 บริเวณสถานีสูบน้ําบ้านแท่นคํา ผลการดําเนินงาน 100 %  
ข้อตกลงที่ 3.3 บริเวณสถานีสูบน้ําวังสะแกง ผลการดําเนินงาน 100 % ข้อตกลงที่ 3.4 บริเวณสถานีทุ่งหมาก
หนุ่ม ผลการดําเนินงาน 100 %  ข้อตกลงที่ 4.2 ขุดร่องน้ําเชื่อมระหว่างวังหม้อและบริเวณประปาจอมทอง 
ผลการดําเนินงาน 100 %  

การให้ความช่วยเหลือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน คลองส่ง
น้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแท่นคํา เครื่องสูบน้ํา สน.บ้านแท่นคํา ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ําไม่ถึงปลายคลอง 
เนื่องจากน้ําบริเวณจุดสูบซึมไม่ทัน จึงขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง จาก ปภ.เขต 10  (จ.ลําปาง) ขนาด 
6 นิ้ว ท่อส่งน้ํายาว 3 กม. คลองส่งน้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าฝายผาอูฐ เครื่องสูบน้ําที่เกษตรกรขอยืมจาก อบจ.
เชียงใหม่ แรงดันไม่พอ จึงขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง จาก ปภ.เขต 10 (จ.ลําปาง) ขนาด 6 นิ้ว และ 
ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว ของ ชป.เพิ่มอีก 1 เครื่อง  

มาตรการ การจ้างแรงงานเกษตรผู้ใช้น้ําชลประทาน (ในพื้นที่ชลประทาน) เพื่อการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา สามารถจ้างแรงงานช่วง ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 
2559 จํานวน 3,541 คน (วงเงินรวม 229.86 ล้านบาท) 

/มาตรการ... 
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มาตรการการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน สํานักงานชลประทานที่ 1 ดําเนินการโครงการฝากน้ํา 
ป้องกันภัยแล้ง โครงการฝากน้ํา ป้องกันภัยแล้ง สระเก็บน้ําศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติ จังหวัด
เชียงใหม่ เริ่มดําเนินโครงการ ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป (ระยะเวลาการสูบน้ําประมาณ 
21 วัน) สามารถนําน้ําไปช่วยเหลือน้ําประปาเมืองเชียงใหม่/คูเมือง รวมปริมาณน้ําสํารองทั้งสิ้น 1,313,000 ลบ.ม. 
อ่างเก็บน้ําแม่จอกหลวง แหล่งน้ําสํารอง 353,000 ลบ.ม.  อ่างเก็บน้ําแม่เย็น แหล่งน้ําสํารอง 300,000 ลบ.ม.  
และอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่าแหล่งน้ําสํารอง 660,000 ลบ.ม. โดยอ่างแม่จอกหลวง  ให้การสนับสนุนน้ําไปแล้ว 
1,826,000 ลิตร (รถบรรทุกน้ํา) สามารถช่วยเหลือน้ําประปาเมืองเชียงใหม่ช่วงวิกฤตได้ 37 วัน-ส่งให้ประปา
อุโมงค์ 120,000 ลบ.ม. เติมน้ําให้กับคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 85,000 ลบ.ม.  

สรุปผลการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําปิงตอน (ฤดูแล้งปี 58/59) สามารถจัดสรรน้ําให้กับ
พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานให้สามารถทําการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 267,625 ไร่ (สูงกว่าแผนที่กําหนด
ไว้ 227,241 ไร่ เท่ากับ 45,232 ไร่) ส่งน้ําให้กับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ําปิงในเขตอําเภอดอยหล่อ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอเวียงหนองล่อง อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน จํานวน 10 สถานี 
ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 13,223 ไร่ จัดสรรน้ําให้กับภาคการอุปโภค-บริโภค 
สําหรับใช้ผลิตน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน จํานวน 11 สถานี 
รวมปริมาณน้ําประมาณ 17.50 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ําให้กับผู้รับบริการของการประปาส่วนภูมิภาค 
จํานวนประมาณ 114,700 ราย โดยไม่ขาดแคลนน้ําใช้ตลอดฤดูแล้งที่ผ่านมา  ส่งน้ําลงแม่น้ําปิงเพื่อรักษา
ระบบนิเวศและควบคุมคุณภาพน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดฤดูแล้ง ปี 2558/59 ให้การสนับสนุนเครื่อง
สูบน้ําช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 55 เครื่อง ปริมาตรน้ํา 6.50 ล้าน ลบ.ม. และการใช้น้ําจากโครงการ
ฝากน้ํา – ประปาอุโมงค์ 120,000 ลบ.ม. และผันน้ําเติมให้คูเมืองเชียงใหม่ 85,000 ลบ.ม. 

สรุปบทเรียนจากการบริหารจัดการน้ํา คือ การบริหารจัดการน้ําควรมีปริมาณนํ้าใช้การ
อย่างน้อย 60 ล้าน ลบ.ม. หากตํ่ากว่านี้จะเกิดปัญหาแย่งชิงน้ําจากภาคส่วนอื่น ทําให้สร้างปัญหากับน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ผู้ใช้น้ําต้องเชื่อฟังข่าวสารของทางราชการ และปฏิบัติตามกฎกติกา การใช้น้ําอย่างเคร่งครัด 
สถานีสูบน้ําเพื่อการประปาในลําน้ําปิง ต้องมีการปรับปรุงระบบสํารองน้ํา /หัวสูบ/อ่ืนๆ ที่จําเป็น หากเกิดกรณี
น้ําแล้งเช่นนี้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประปาลําพูนที่สูบน้ําตรงจากลําน้ําปิง และอยู่ไกลจากเขื่อนแม่งัด 100 กม. 
การประสานงานร่วมกันในระดับอําเภอ/ท้องถิ่นต้องเป็นระบบมากกว่านี้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่เป็น
แบบ SINGGLE COMMAND  ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงผู้ใช้น้ํามากขึ้น และควรมี
การปรับปรุงอาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมกว่าเดิม  และขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน/
นายอําเภอที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ปภ.จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่การ
ประปา/ตํารวจ/ทหาร/เอกชน และผู้นําชุมชน/เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ํา 

การเตรียมความพร้อมและการป้องกัน/บรรเทาภัยอุทกภัยปี 2559 จากสถานการณ์
อุณหภูมิน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร เอลนีโญจะลดระดับความรุนแรงลงและเข้าสู่ภาวะปกติ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 และมีโอกาส 65-70% ที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม 2559 และ 70-75% ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 

การเตรียมเครื่องสูบน้ําสนับสนุนบรรเทาน้ําท่วมในเขตเมือง พ้ืนที่โซน 1 ในตําบลป่าแดด  
บ้านป่าพร้าวนอก โรงงานเหล้า ร้านวังปลา ร้านท่าน้ํา ทางลอดใต้สะพานป่าแดดพื้นที่โซน 2 ในตําบลช้างคลาน 
ถ.เจริญประเทศ รร.มงฟอร์ตประถม ป่าไม้เชียงใหม่ บ้านป่าแดด พ้ืนที่โซน 3  ในตําบลหนองหอย ตําบลหนองหอย 
บ้านเด่น หมู่บ้านจินดานิเวศน์ พ้ืนที่โซน 4 ในตําบลหนองหอยและสันป่าข่อย ห้างริมปิงฯ วัดท่าสะต๋อย    
ตลาดทองคํา ค่ายกาวิละ ตลาดสันป่าข่อย พ้ืนที่โซน 5  ในตําบลหนองหอย ตลาดหนองหอย โรงเรียนมงฟอร์ต 

 
/โรงเรียนกาวิละ... 
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โรงเรียนกาวิละ ถ.ราษฎรอุทิศ พ้ืนที่โซน 6  ในตําบลช้างคลาน ถ.ช้างคลาน ถ.ประชาสัมพันธ์ ไนท์บาร์ซาร์ 
แยกแสงตะวัน ถ.ลอยเคราะห์ เชียงใหม่แลนด์ พ้ืนที่โซน 7 ในตําบลฟ้าฮ่าม ตําบลวัดเกต ตําบลท่าศาลา และ
ตําบลสันป่าข่อย โรงเรียนปรินส์รอแยลฯ ถนนทุ่งโฮเต็ล สถานรถไฟ ตลาดวโรรส จุดที่ต้ังเครื่องสูบน้ํา  ฝั่งขวา
แม่น้ําปิง  11 จุด  17 เครื่อง ฝั่งซ้ายแม่น้ําปิง   14 จุด  20 เครื่อง  

การเตรียมข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงน้ําท่วมจังหวัดเชียงใหม่  มีหมู่บ้านเสี่ยงน้ําท่วม 1,294 แห่ง 
จาก 2,066 แห่ง คิดเป็น 62.63%  หมู่บ้านเสี่ยงน้ําท่วมปานกลาง 656 แห่ง คิดเป็น 31.75%  มีหมู่บ้าน
เสี่ยงน้ําท่วมสูง 635 แห่ง คิดเป็น 30.73%  การบริหารน้ําในเขื่อนเพื่อป้องกันน้ําท่วม-ภัยแล้ง คือการป้องกัน
น้ําท่วม โดยพร่องน้ําก่อนพายุเข้า – รอรับฝน และป้องกันภัยแล้ง โดยสํารองน้ําให้ได้มากที่สุด – สําหรับฤดูแล้ง 
นอกจากนั้นยังมีการติดตามสถานการณ์น้ําเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากข้อมูลสารสนเทศ และขอความ
ร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่ ทําแนวกําแพงป้องกันน้ําท่วม 

ประธานในที่ประชุม  ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน และขอความ
ร่วมมือหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่มีพ้ืนที่เก็บน้ําเตรียมพ้ืนที่สําหรับกักเก็บน้ําและงบประมาณฯ สนับสนุน
โครงการพ้ืนที่เก็บน้ําด้วย และขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการน้ําเสียและระบบ
บําบัดน้ําเสียของจังหวัดเชียงใหม่ และฝากสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑ นายอําเภอทุกอําเภอ สํานักงาน
ชลประทานที่ 1 และโครงการชลประทานเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการการระบายน้ําและประตูระบายน้ําที่
เป็นทางระบายน้ํา และฝากสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดทําระบบการประชาสัมพันธ์หากเกิดเหตุการณ์น้ําท่วม  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.5 รายงานสถานการณ์สาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือ 
 หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพรินทร์    

ลิ่มเจริญ) สถานการณ์สาธารณภัยและการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559  พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ 25 
อําเภอ 178 ตําบล 919 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ระดับ 2 จํานวน 85 หมู่บ้าน และระดับ 3 จํานวน 834 หมู่บ้าน  

ขั้นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ก่อนเกิดภัย ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(1) การป้องกันและลดผลกระทบ ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย 
และดินถล่มทั้งระดับจังหวัด/อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน เตรียมการป้องกันด้าน
โครงสร้าง โดยใช้กลไกประชารัฐในการร่วมกันสํารวจแหล่งน้ํา ให้ตรวจสอบ และกําหนดระดับของระบบการ
เตือนภัยของจังหวัดอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (2) 
การเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับ
บุคลากร ในการติดตาม เฝ้าระวังวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย และ
จังหวัดตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม  

ขณะเกิดภัย ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ จัดต้ัง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดต้ังระบบสื่อสาร จัดชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งเร่ง
ประเมินความเสียหาย และความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย หากสถานการณ์เกิดผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ให้ผู้อํานวยการจังหวัดกําหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละเขต
พ้ืนที่ที่ประสบภัย หากเกิดสถานการณ์ที่มีผลกระทบรุนแรง และสถานการณ์อาจส่งผลกระทบยาวนานต่อเนื่อง 
ให้จัดต้ังชุดประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน ในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

/หลังเกิดภัย... 
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หลังเกิดภัย ด้านการฟื้นฟู ให้ผู้อํานวยการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สํารวจ ประเมินความ
เสียหายและความต้องการเบื้องต้น พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ความช่วยเหลือโดยจ่ายเงินทด
รองราชการเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว ให้จัดหาที่พักอาศัยช่ัวคราว 
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย ภายหลังน้ําลด ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การแบ่งโซนการรับผิดชอบ ดังนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน
ความมั่นคง (นายมงคล  สุกใส) เป็นผู้รับผิดชอบ นายอําเภอทุกอําเภอในพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสังคม (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) 
เป็นผู้รับผิดชอบ นายอําเภอทุกอําเภอในพื้นที่  มณฑลทหารบกที่ 33  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ฯ(นายกฤษณ์  ธนาวณิช) เป็นผู้รับผิดชอบ นายอําเภอ
ทุกอําเภอในพื้นที่ สํานักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

สถานการณ์สาธารณภัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. เกิดเหตุการณ์
น้ําป่าไหลหลากล้นสปิลเวย์ (spillway) อ่างนางเรียบไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ม.5  บ้านทรายมูล ต.สะเมิงใต้   อ.สะ
เมิง ประมาณ12 หลังคาเรือน และวัดทรายมูล มีเศษดินและทรายเข้าในบ้าน ไม่มีความเสียหายในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน 2559  และวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 04.00 น. มีปริมาณน้ํา
ในลําแม่น้ําขอดเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร และเส้นทางคมนาคมขนส่ง ต.โหล่งขอด อ. พร้าว เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. เกิดน้ําหลาก ในพื้นที่บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากพัดสะพานขาด ในพื้นที่ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย จํานวน 
2 จุด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เกิดดินสไลด์ บ้านห้วยข้าวลีบ หมู่ที่ 8 ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง  ทําให้
ต้นไผ่ล้มขวางถนน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เกิดน้ําไหลหลากและล้นตลิ่ง ทําให้เส้นทางคมนาคมถูกตัด
ขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ในพื้นที่ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เกิดน้ํา
ไหลหลากและล้นตลิ่ง ทําให้สะพานไม้ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่บ้านนาฮ่อง ม.5 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม และ
น้ําป่าไหลหลากและดินโคลน ในพื้นที่บ้านต้นตาล-นางแล ม.5 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม ระยะทางกว่า 400 เมตร  
และน้ําป่าพัดถนนเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหาย ในพื้นที่บ้านต่อเรือ ม.2 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 18.00 น. เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชน 
บ้านอังคาย ม.4 ต.ย้ังเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เกิดเหตุเพลิง
ไหม้กองขยะภายในบริเวณศูนย์ขยะบ้านหลวง   ม.13 ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.ชม อาคารโรงปุ๋ยได้รับความ
เสียหาย และเป็นที่เก็บขยะรีไซเคิล ไม่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต 

การให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย ให้ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชน เร่งสํารวจความเสียหาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเร่งช่วยเหลือใน
ด้านงบประมาณตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น หากเกินความสามารถ ก็จะส่งเรื่องนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯ  ในระดับอําเภอ และจังหวัดต่อไป สําหรับเส้นทางสัญจร/
สะพาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือและปรับพ้ืนที่ทําให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ 

ประธานในที่ประชุม  ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลสถานการณ์
สาธารณภัยต่าง ๆ และการให้ความช่วยเหลือ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
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 3.6 สถานการณ์สนิคา้เกษตรจังหวดัเชียงใหม่ 
  ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางภูษณิศ ไชยมณี ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและ
เศรษฐกิจการค้า) สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลิ้นจี่  สถานการณ์การผลิต (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559)  
ผลผลิตลิ้นจี่พันธ์ุเบา (ฮงฮวย) ออกสู่ตลาดหมดแล้ว 100 %  ผลผลิตลิ้นจี่พันธ์ุหนัก (จักรพรรดิ์) ออกสู่ตลาด
แล้ว 95  %  ราคาที่เกษตรขายได้  (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559) ลิ้นจี่(พันธ์ุจักรพรรดิ์) ภาวะการค้าคล่องตัว 
เกรด AA ราคา 45 - 60 บาท/กก. เกรด A ราคา 35 - 40  บาท/กก.  เกรด B  ราคา 20 - 30  บาท/กก. และ
เกรด C ราคา 15 - 20  บาท/กก. 
  กระเทียม สถานการณ์การผลิต (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559) ขณะนี้ เกษตรกรเก็บ
เกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว 100% ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ประกอบการ ราคาที่เกษตรขายได้ (ณ วันที่ 27 
มิถุนายน 2559) ภาวะการค้าคล่องตัว แห้งคละ ราคา 52 – 60 บาท/กก. แกะกลีบ (เบอร์ 1-3) ราคา 
75 - 77  บาท/กก. แกะกลีบคละ ราคา 70   บาท/กก. 
  หอมแดง สถานการณ์การผลิต (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559) ขณะนี้ เกษตรกรเก็บ
เกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว 100% ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ประกอบการ ราคาที่เกษตรขายได้ (ณ วันที่ 27 
มิถุนายน 2559) ภาวะการค้าคล่องตัว แห้งคละ ราคา 45 - 48  บาท/กก. และมัดจุกใหญ่ ราคา 55 - 60   บาท/กก. 
  หอมหัวใหญ่ สถานการณ์การผลิต (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559) ขณะนี้ เกษตรกร
เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว 100% ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ประกอบการ ราคาที่เกษตรขายได้ (ณ วันที่ 27 
มิถุนายน 2559)  ภาวะการค้าคล่องตัว แห้งคละ ราคา 19 - 20  บาท/กก. และเบอร์ 1-3  ราคา 16 - 18  บาท/กก. 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.7 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 
 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง พันทอง) สถานการณ์
ไข้เลือดออก 1 มกราคม - 27 มิถุนายน 2559 ผู้ป่วยทั้งหมด 453 ราย คนไทย 416 รายอัตราป่วย 24.86 
ต่อแสนประชากร ต่างชาติ 37 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โดยมีอัตราป่วย 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ อําเภอแม่แตง จํานวน  
91 ราย อัตราป่วย 121.50 ต่อแสนประชากร อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 38 ราย อัตราป่วย 61.65 ต่อแสน
ประชากร อําเภอดอยเต่า จํานวน 15 ราย อัตราป่วย 56.00 ต่อแสนประชากร อําเภอดอยหล่อ จํานวน 10 
ราย  อัตราป่วย 38.42 ต่อแสนประชากร และ อําเภอจอมทอง จํานวน 23 ราย อัตราป่วย 32.36 ต่อแสน
ประชากร ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 พบพื้นที่ควบคุมโรคไม่ได้ จํานวน 15 หมู่  พ้ืนที่พบผู้ป่วยราย
ใหม่ จํานวน 66 หมู่ พ้ืนที่ควบคุมโรคได้ จํานวน 152 หมู่ พ้ืนที่ไม่พบผู้ป่วย จํานวน 1,847 หมู่  
 ประเด็นขอความร่วมมือ คือ (1) รณรงค์ สํารวจ ทําลาย แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลายใน
ชุมชน โรงเรียน วัด ที่สาธารณะ และสถานที่ราชการทุกแห่ง (2) ผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออก (ไข้สูง ปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย ปวดข้อ/กระดูก คลื่นไส้ อาเจียน ทานอาหารได้น้อย) ควรทายากันยุง และไปพบแพทย์ (3) พื้นที่
ระบาด ควรควบคุมโรคเข้มข้น ทําลายแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย (HI , CI = 0) ในการพ่นฆ่ายุงตัวแก่ ควรใช้
เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) เท่านั้น ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมี องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็น
ผู้ขับเคลื่อน และสร้างความตระหนัก และความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่  
 สถานการณ์ซิก้าไวรัส จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคซิกา จํานวน 2 ราย 
เป็นเพศชาย อายุ 11 ปี และ เพศหญิง อายุ 9 ปี เป็นพี่กับน้อง อยู่บ้านเดียวกัน พ้ืนที่ ตําบลสันทรายน้อย 
อําเภอสันทราย ซึ่งได้เดินทางไป จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2559 โดยรายแรกป่วยเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 รายที่สองป่วยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559  ผลตรวจยืนยันเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 พบเช้ือซิก้าไวรัส  และ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ โดยจะเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ ถึงวันที่ 4 
กรกฎาคม 2559  มาตรการในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ เฝ้าระวังคนในบ้านทุกคน เก็บตัวอย่างส่งทาง 

/ห้องปฏิบัติการ... 
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ห้องปฏิบัติการ  เฝ้าระวังหญิงต้ังครรภ์ทุกคน ในพื้นที่รัศมี 100 เมตร ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะและทําซ้ําอีก
ครั้งเมื่อ 14 วัน  ขึ้นทะเบียนทุกคน ในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย และติดตามอาการทุกวัน 14 วัน   
สํารวจลูกน้ํายุงลายในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วย (57 หลังคาเรือน)ให้หมดภายใน 5 วัน แจกยาทากันยุง  
ทรายทีมีฟอส เพิ่มเติม ให้กับทุกหลังคาเรือนในรัศมี 100 เมตร  และพ่น ULV และกําจัดลูกน้ํายุงลาย รวม 6 ครั้ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.8 รายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “หรรษาล้านนาหน้าฝน” 
  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ (นายวิสูตร  บัวชุม) 
ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ปี 2558 สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557 
จํานวนนักท่องเที่ยว 8,665,502 คน แบ่งเป็นชาวไทย จํานวน 6,064,177 คน และต่างประเทศ จํานวน 
2,601,325 คน รายได้ จํานวน 73,757.45 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2558 จํานวนนักท่องเที่ยว 9,286,307 
คน แบ่งเป็นชาวไทย จํานวน 6,451,283 คน และต่างประเทศ จํานวน 2,835,024 คน เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 7.16  และรายได้ จํานวน 82,570.24 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 11.95 โดยมีจํานวนวันพักเฉลี่ย จํานวน 3.06 วัน แบ่งเป็น ชาวไทย จํานวน 3.11 วัน และ
ต่างประเทศ จํานวน 2.95 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย จํานวน 3,364.56 บาท/คน/วัน แบ่งเป็นชาวไทย จํานวน 
3,221.31 บาท/คน/วัน และต่างประเทศ จํานวน 3,667.76 บาท/คน/วัน 
 ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) ปี 2559 
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบไตรมาส ที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) ปี 2559 ปี พ.ศ. 2558 
จํานวนนักท่องเที่ยว 2,619,549 คน แบ่งเป็นชาวไทย จํานวน 1,813,735 คน และต่างประเทศ จํานวน 
805,814 คน รายได้ จํานวน 23,669.81 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2559 จํานวนนักท่องเที่ยว 2,650,858 คน 
แบ่งเป็นชาวไทย จํานวน 1,837,778 คน และต่างประเทศ จํานวน 813,080  คน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน ร้อยละ 1.20  และรายได้ จํานวน 23,963.12 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 
1.26 โดยมีจํานวนวันพักเฉลี่ย จํานวน 2.91 วัน แบ่งเป็น ชาวไทย จํานวน 3.05 วัน และต่างประเทศ 
จํานวน 2.91 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย จํานวน 3,511.64 บาท/คน/วัน แบ่งเป็นชาวไทย จํานวน 3,343.89 
บาท/คน/วัน และต่างประเทศ จํานวน 3,903.25 บาท/คน/วัน 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “หรรษาล้านนาหน้าฝน” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ดําเนินการจัดโครงการ “หรรษาล้านนาหน้าฝนปีที่ 2” ส่งเสริมการท่องเที่ยว       
ในจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนและลําปางในช่วง Green Season ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 
2559 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยร่วมกับ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนบริษัทสยามนิสสันเชียงใหม่จํากัด สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลําพูน และสมาคมท่องเที่ยว
นครลําปางจัดกิจกรรมคาราวาน “หรรษาล้านนาหน้าฝนปีที่ 2” เส้นทางเชียงใหม่ – ลําพูน – ลําปาง    
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการนําคณะคาราวานฯ เข้าร่วมทํา
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

นอกจากนี้ ยังกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวด้วยการจัดทํา “คู่มือการท่องเที่ยวหรรษา
ล้านนาหน้าฝน Season 2” เพื่อนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในช่วงฤดู
ฝนพร้อมคูปองส่วนลดและสิทธิพิเศษให้ผู้ที่สนใจใช้แลกรับส่วนลดและสิทธิพิเศษได้ที่สถานประกอบการในพื้นที่
เชียงใหม่ลําพูนและลําปางที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยผู้ที่สนใจใช้สิทธ์ิสามารถติดต่อรับหนังสือคู่มือท่องเที่ยว
หรรษาล้านนาหน้าฝน Season 2 ได้ที่ ททท.สํานักงานเชียงใหม่และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/ 3.9 รายงานผลการดาํเนนิงาน... 
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3.9 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมิถุนายน 
2559 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือน สิงหาคม  2557  ถึง  30 กันยายน 2558 จํานวน 3,424 เรื่อง 
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท สามารถยุติแล้ว จํานวน 2,873 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 334 เรื่อง 
และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 217 เรื่อง  ข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 มีเรื่อง
ร้องเรียนจํานวน 1,268  เรื่อง สามารถยุติแล้ว จํานวน 776 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน           
115 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 377 เรื่อง  สําหรับเดือนมิถุนายน 2559 มีเรื่องร้องเรียน จํานวน 84 เรื่อง 
ยุติแล้ว จํานวน 33 เรื่อง รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 3 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 48 เรื่อง  

สถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวังเชียงใหม่
ประจําเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 6,148 ราย แยกเป็น ติดต่อชําระค่าไฟฟ้า จํานวน 2,037 ราย ชําระค่า
น้ําประปา จํานวน 2,130 ราย ชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,470 ราย รับแจ้งความ/ให้คําปรึกษา
ด้านคดีความ จํานวน 73 ราย และข้อมูลข่าวสารทั่วไป จํานวน 438 ราย 

สํานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่องร้องเรียน จํานวน 190 ราย ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 102 เรื่อง 
การเจรจาไกล่เกลี่ย 35 เรื่อง 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
 4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม  2559 

 ผู้แทนผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายรักชัย ศรีนวล) คาดหมาย
อากาศลักษณะอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  ครึ่งแรกของเดือนมีฝนฟ้าคะนอง 20-30 % ของพื้นที่ 
ครึ่งหลังของเดือน มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลักษณะอากาศจังหวัด
เชียงใหม่ปริมาณฝน / จํานวนวันที่ฝนตก 120-140 มม / 17-19 วัน อุณหภูมิ สูงสุด 32-34 องศา
เซลเซียส ตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส ค่าปกติ ฝน 140.2 /18.9 ค่าปกติ อุณหภูมิ 23.9/31.8 องศา
เซลเซียส ลักษณะอากาศภาคเหนือปริมาณฝน / จํานวนวันที่ฝนตก 160-200 มม / 17-20 วัน อุณหภูมิ 
สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  ตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส ฝนใกล้เคียงค่าปกติ  อุณหภูมิ สูงกว่าค่าปกติ
เล็กน้อย ข้อควรระวัง ในระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ 
ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ 

 ประธานที่ประชุม ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทางเดินของน้ํา/
ทางระบายน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม และให้นายอําเภอมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.2  การจดังานพธิีจังหวดัเชียงใหม ่ 

ประธานที ่ประชุม แจ้งกําหนดการจัดงานพิธีว ันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ประจําปี ๒๕๕๙  วันที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ส่วนราชการ  ภาคเอกชน เริ่มวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ สถานที่ประกอบพิธี  ในเวลา ๐๘.๑๕ น. 
การแต่งกาย  ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว  ภาคเอกชนและประชาชน ชุดสากลนิยม  

 
/วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ... 
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 วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๙  พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธี-
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จํานวน  ๓ พิธี ดังนี้ เวลา ๐๖.๔๕ น. พิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ ชุดพ้ืนเมือง เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  การแต่งกาย ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาว  ภาคเอกชนและประชาชน 
ชุดสากลนิยม เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพร การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
พระราชทาน  ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 
ต้ังแต่เวลา ๑๘.๑๕ น. 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.3 การประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ (นายเกรียงไกร  พานดอกไม้) 

การออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. การลงทะเบียนขอใช้
สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด แต่มา
ประกอบอาชีพหรืออาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถยื่นคําขอลงทะเบียน ณ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น ( 1 พฤษภาคม – 7 
กรกฎาคม 2559) ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนที่รับรองสําเนาถูกต้อง ถึงสํานักทะเบียนที่ตนมีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้าน (1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 
2559) หรือทางอินเตอร์เน็ตได้ที่  http://election.dopa.go.th ( 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559) 
เวลา 24.00 น. ที่ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ต้ังอยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร SME1) ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ใกล้กับ
สนามกีฬา 700 ปีตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันออกเสียงประชามติจะเป็นวัน
เดียวกันทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยออกเสียงปกติและหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด และไม่มีการลงคะแนนออก
เสียงล่วงหน้า/นอกราชอาณาจักร และได้มีประกาศคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด
เช ีย ง ใหม ่เ รื ่อ ง  จ ัด ตั ้งศ ูนย ์อํ านวยการและประสานงานการออกเส ีย งประจําจ ังหว ัด เช ีย ง ใหม่  
พ.ศ. 2559 สามารถติดต่อขอข้อมูลการออกเสียงลงประชามติได้ที่ ศูนย์อํานวยการและประสานงานการ
ออกเสียงประชามติประจําจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู ่ที ่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
50300  โทรศัพท์ 0 5311 2347-8  โทรสาร  0 5311 2349 และ 0 5311 2346 และขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00น. ทั้งนี้ สามารถดาว์นโหลด Applications  ดาวเหนือ ฉลาดรู้มติ และ
ตาสับปะรด เพื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ 

 ประธานในที่ประชุม ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม่ และส่วนราชการทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 
2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

 

/4.4 การดาํเนินการ... 
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4.4 การดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการจัดตั้งบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี เชียงใหม่ จํากัด 

       พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคชัย แก้วป่อง)การดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เชียงใหม่ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดต้ัง
คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด 1 คณะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน ภาคราชการ  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานภาคเอกชน พัฒนาการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็น เลขานุการคณะทํางาน จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้ง คณะทํางานที่ปรึกษาระดับจังหวัด 1 คณะ
จังหวัดเชียงใหม่จัดต้ังบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม่ จํากัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติ
ไมตรีหลังนอก ทําเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร โดยวงเงินจํานวน 4 ล้านบาท สําหรับการดําเนินการของ
บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทบาล 

 พ้ืนที่เป้าหมายในการคัดเลือกใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร (ข้าว  พ้ืนที่  
สหกรณ์การเกษตรอําเภอพร้าว ม.4  ต.เวียง อ.พร้าว  ลําไย พ้ืนที่ กลุ่มแปลงใหญ่ บ้านไร่ดง  ม.7  ตําบลขัวมุง  
อําเภอสารภี มะม่วง พ้ืนที่  วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ บ้านห้วยไร่  ม.9 ต.ขี้เหล็ก  
อําเภอแม่แตง กาแฟ พ้ืนที่  วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ตอนหลวง ม. 4   ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด) ด้านแปรรูป  
SMEs/OTOP (ผ้าไหม  พ้ืนที่  บ้านสันเหนือ ม.5 ตําบล  สันกําแพง  อําเภอสันกําแพง ผ้าฝ้าย  พ้ืนที่  กลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย   ม. 5 ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง สมุนไพรชาผักเชียงดา พ้ืนที่ วิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพร
อินทรีย์ บ้านป่าจี้ ม. 4 ตําบลสันมหาพน  อําเภอแม่แตง) ด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน (ในทุกพ้ืนที่ โดยจุดขายคือ 
วิถีชาวบ้าน เน้นวิวธรรมชาติ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บ้านแม่กําปอง  ม.3 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน) 

 ผลการดําเนินงาน โดยคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่จํากัด ดําเนินการสํารวจ
จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายและสรุปผลจากการเข้าไปสํารวจพื้นที่เป้าหมาย จํานวน 7 แห่งได้แก่ (1) กลุ่ม
แปลงใหญ่ขัวมุง (ลําไย) ต.ขัวมุง อ.สารภี พบปัญหา พ่อค้าคนกลางเป็นคนกําหนดราคาของสินค้า ขาดตลาดใน
การจําหน่าย และต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากค่าแรงงานสูง (2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วง 
จ.เชียงใหม่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง พบปัญหาการจัดการมะม่วงตกเกรด (ราคา , การจําหน่าย ,การแปรรูป) ปริมาณ
มะม่วงตกเกรด เฉลี่ย...480..ตัน ต่อปี (3) สหกรณ์การเกษตรพร้าว จํากัด(ข้าว) ต.เวียง อ.พร้าว พบปัญหาราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตราสินค้าอ่ืน ทําให้ขายในตลาดได้ค่อนข้างยาก กลุ่มเกษตรกร มีปัญหาเรื่อง
ต้นทุนการเพาะปลูกค่อนข้างสูง (4) วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด พบปัญหา ช่องทาง
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และต้องการความคืบหน้าในการ
จด GI (5) กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง พบปัญหา ขาดช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และการแปรรูปเพิ ่มมูลค่า (6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ (ผักเชียงดา) ต.สัน
มหาพน อ.แม่แตง พบปัญหาช่องทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
และต้องการที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย , ตรวจสอบคุณภาพ  (7) หมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์บ้าน
แม่กําปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน พบปัญหา การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ต้องการรายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากการพักโฮมสเตย์ และแนวโน้มการบริโภคใบเมี่ยงลดลงทําให้
รายได้จากการขายเมี่ยงลดลง 

 การดําเนินงานของคณะทํางาน SE เชียงใหม่ในการประสานด้านการตลาด เรื่องลําไย จาก
การลงพื้นที่แล้ว ได้มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจและจัดทําข้อมูล จํานวน 3 ครั้ง และมีการจัดเวทีลงพื้นที่ให้
ทางเครือเซ็นทรัลและท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ตพบกับชุมชน ผู้ปลูกลําไยเพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดและพ่อค้าคนกลาง 

/ของกลุ่ม... 
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ของกลุ่มแปลงใหญ่ตําบลขัวมุง เรื่องกาแฟ  จากการลงพื้นที่และการจัดประชุมสร้างความเข้าใจมีการเตรียมจัด
ยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ เมือวันที่  23  มิถุนายน 2559 สรุปประเด็น (1) การสร้างอัตลักษณ์ของกาแฟ
จังหวัดเชียงใหม่ (2) การจัดต้ังคณะทํางานเครือข่ายกาแฟเชียงใหม่ (ชุดเล็ก) เพื่อสร้าง Mapingเลือกชุมชน /
การรับรองคุณภาพต่างๆ /การหากลุ่มผู้สนับสนุน (3) ปัญหาด้านพื้นที่ป่า ในเรื่องกฎหมายพื้นที่ /ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเป็นการจัดการระยะสั้น/การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นต้น 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
4.5 แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agriculture Map for Adaptive Management 

 ผู้แทนผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ (นางสุมาฆมาศ รวยทรัพย์) 
นําเสนอแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agriculture Map for Adaptive Management 
ในรูปแบบ VDO โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก  หลักการและการดําเนินการตามกรอบแนวคิด การนําข้อมูลแผนที่เขตเหมาะสมของที่ดิน
สําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ แผนที่ขอบเขตการปกครอง แผนที่แสดงพื้นที่ 3 มิติ  แผนที่
การใช้ที่ดิน แผนที่พ้ืนที่ป่าไม้ แผนที่พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ แผนที่พ้ืนที่ปลูกทุเรียน เงาะ และมังคุด ในชั้นความ
เหมาะสมต่างๆ แผนที่ปลูกมันสําปะหลังในชั้นความเหมาะสมต่างๆ แผนที่ปลูกอ้อยในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
แผนที่ปลูกยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่างๆ แผนที่ดินปัญหา แผนที่แหล่งน้ําผิวดิน แผนที่แหล่งน้ําใต้ดิน 
(บ่อบาดาล)  แผนที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา พ.ศ. 2560 – 2569 แผนที่เขตความเหมาะสมสําหรับการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แผนที่เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด แผนที่แสดงที่ต้ังโรงงานด้าน
การเกษตร แผนที่ครัวเรือนเกษตรกรและรายได้ -หนี้สินภาคการเกษตร แผนที่ลักษณะการถือครองที่ดิน และ
ตัวอย่างการปรับเลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว 

 ประธานในที่ประชุม ขอให้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าในการ
ดําเนินการตามนโยบายแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agriculture Map for Adaptive 
Management ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.6 โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์)  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาล หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิและประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกปิติยินดีและซาบซื้งในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์มีต่อ พสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบําบัดทุกข์
บํารุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและป่า ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล และสนองแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและป่า
รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนได้ในระยะยาว จึงได้จัดทําโครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ต้ังแต่
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจะดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ 

/โดยมีวัตถุประสงค์... 
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โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕9 
เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหล่งน้ํา 
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก โดยการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนา โครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการริเริ่มโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่แห้งแล้ง เพื่อสนองพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ําลําธารของประเทศ
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้อมนําหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็นรูปธรรม 
โดยการปลูกต้นไม้และดูแลพ้ืนที่ป่า เพื่อให้แหล่งน้ําและพื้นที่ป่าฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และ
สามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ํา ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว เพื่อให้บทบาทหน้าที่ในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวง มหาดไทย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดจนการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย การปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยให้สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาสนับสนุนและนําโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ 
ไปปรับปรุง พัฒนาและขยายการดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯลฯ การสร้าง และบํารุงรักษาฝายกักเก็บน้ํา แก้มลิง สระน้ําสาธารณะ 
หรือการพัฒนาแหล่งน้ําอ่ืนๆในพื้นที่ขาดแคลน และพื้นที่แห้งแล้งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร การสร้างภาชนะกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ (Water Bank) เพื่อเป็นแหล่งน้ําสาธารณะสําหรับ
ใช้อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จํานวน 881 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงและทั่วถึง กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเชิญ
ชวนบุคลากรในสังกัดหรือประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงาน บ้านเรือน ที่สาธารณะของ
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานที่ที่หน่วยงานกําหนด เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ความร่มรื่นและสวยงามในพื้นที่ดังกล่าว โดยให้
พิจารณาขนาดพื้นที่ จํานวนต้นไม้ หรือพันธ์ุไม้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิทัศน์ของแต่ละพื้นที่ และมีระยะเวลาการดําเนินงาน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม 2560 
โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สํานักงานฯ และที่สาธารณะ
ที่เหมาะสมพร้อมกันทั่วประเทศ 

ประธานในที่ประชุม ขอให้นําตัวอย่างของการดําเนินโครงการที่เป็น Best Practice 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
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4.7 กิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (นางสาวรุจิรา ริมผดี) ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมพลุ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร28 กรกฎาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี ระหว่างวันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2559  และนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
พร้อมพลุเฉลิมพระเกียรติ  

 กิจกรรมเรียนรู้งานของพ่อ..ในสวนของพ่อ ได้แก่ โครงการนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559 กิจกรรมแนวคิด “Green 
Wonderland” มหัศจรรย์โลกสีเขียว..สู่การเรียนรู้จากธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559 
กิจกรรมชมสวนฤดูฝน (Rainy Season) ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  7/2559   
                              วันพุธที่  27  กรกฎาคม  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดพ้ืนเมือง 

ระเบียบวาระที่ ๖  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
 ๖.1  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) 
  ขอให้ส่วนราชการ อําเภอ และองค์การปกครองท้องถิ่น เร่งดําเนินการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่ค้างอยู่ในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ใหแ้ล้วเสรจ็โดยเร็ว 
 ๖.2  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่(นายปวิณ ชํานิประศาสน์) 
   - ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติทุกท่านออกไปใช้สิทธิออกเสียง
ประชามติ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยพร้อม
เพรียงกัน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00น. 
   - การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการ
ดําเนินการฝายประชารัฐและโครงการพลิกฟ้ืนคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหน่วยงานใดสนใจ
จะมีส่วนรวมหรือต้องการให้การสนับสนุน สามารถติดต่อได้ที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ และที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
   - ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ตรวจสอบการเสนอหนังสือ
ราชการให้ถูกต้อง และเร่งดําเนินการเมื่อได้รับการแจ้งให้แก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ทางราชการ 
 
เลิกประชุม  เวลา 12.15 น.        

     สุภาพร  วงศ์ชมภู  บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวสุภาพร  วงศ์ชมภู) 

        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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