
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่4/2559 

วันพฤหสับดทีี ่ 28  เมษายน  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. นายกฤษณ์   ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายประจวบ  กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสาํนักบริหาร

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

เชียงใหม่ 
11. นางนวพรรณ เนตรคํา (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๒. นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

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

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายศเนติ จิรภาสอังกูร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
๒๐. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
2๑. นางศิริพร  รือเรือง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อําเภอ 
๒๒. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

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

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
๔๘. พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิบ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
๔๙. พ.ต.ท.บุญช่วย คําแสน (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
๕๐. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
๕๑. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่จิรกาญจนกลุ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
๕๓. ร.ต.อ.เทอดพงษ์ จุลศิลป์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
๕๔. พ.ต.ท.บรรพต กิตติธีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
๕๕. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๖. นายปองพล กนกเวชยันต์ (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
๕๗. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๘. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
สํานักงานพระราชวัง  
๕๙. นายบรรเจิด กิริยา (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
๖๐. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
๖๑. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๒. นางสาวศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
๖๓. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม ่
๖๔. นางณัชชา อุตตะมัง นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

๖๕. นางสาวธิติมา พันรอด รก.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อําเภอฝาง 

๖๖. พ.อ.เกรียงไกร อิทธิเดชารณ (แทน)รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม่ (ทหาร) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
๖๗. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
๖๘. พ.อ.พสิษฐ์ มุขเพชร (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
๖๙. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
๗๐. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
๗๑. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
๗๒. ร.ต.อิฏฐารมณ์ วงค์สะทํา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
๗๓. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
๗๔. น.ต.อรรถพล ปุณยพุฒิพงค์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
๗๕. นายสมชาย พุ่มจี (แทน)คลังเขต 5 
๗๖. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ุ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
๗๗. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
๗๘. นางสาวสมสุรางค์ เผือกสําล ี (แทน)ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
79. นายฐากร เกิดอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
80. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
81. นายสุรพล วัฒนโยธิน สรรพกรภาค 8 
82. นางภัคภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
83. นางสาวพมิพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 

/84.นางสายขวัญ... 
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84. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ /(แทน)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 

85. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
86. นางปรารถนา สันติอนุชิต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
87. นางพจนีย์ เลิศหสัดีรัตน ์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
88. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
89. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
90. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
91. นายวิสตูร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
92. นางสาวภาวิไล ชลามาตร (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
93. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
94. นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
95. นายทวี เจริญชัย (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

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

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

เชียงใหม่ 
99. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
100. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
101. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
102. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
103. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
104. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
105. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
106. นางพัชรินทร์ ต๋ันกําเลิศ (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
107. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
108. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
/109. นางรมิดา ...
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109. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
110. นายสุรพล ปุสุรินทร์คํา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นายไพน้อย แซ่เตียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
114. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
115. นายมงคล ศรีจันทร ์ (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
116. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
117. นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
118. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่/  

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 
119. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
120. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
121. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
122. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
123. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
124. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
125. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
126. นางนิภา ดูยอดรัมย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
127. นายชวลิต ชัยวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน

ยางจังหวัดเชียงใหม ่
128. นางสาวชุติมา วงศ์วิเศษ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยขา้วเชียงใหม่ 
129. นายพิสฐรัช บุญเหลือ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
130. นายศุภชัย สุดสาคร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
131. ดร.นพดล โค้วสุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
132. นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม ่
133. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสาํนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
134. นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
135. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
136. นายปรีชา สหเมธาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
137. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่

/138. นายปุญญพัฒน ์... 
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138. นายปุญญพัฒน์ ลามาบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1/ 
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ 

139. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
140. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
141. นายสกล กาญจนากร (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
142. นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
143. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
144. นายชานนท์ คําทอง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายสุรพล ลีลาวโรภาส (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
146. นายอนุดิษฐ์ สมฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
147. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
148. นายคณิต โพธิจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสวนองค์การสวนพฤกษศาตร์ฯ 
149. นางมุกดา ปิงอินตา (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
150. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
151. นางเพ็ญศรี ตรีสัตย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
152. นายขจรค์ รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต  5 เชียงใหม่ 
154. นายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
155. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางสมพร เรอืงเดช (แทน)หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
157. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
158. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
159. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
160. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
161. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
/163. นางสาวอินทิรา... 
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163. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นางสาวอัญชนา ชัยเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
167. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
168. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
170. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
172. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
173. นายประสาร ทัศการ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
174. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
175. นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่/ 

(แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
176. นางเพียงแข จิตรทอง (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
177. นายธีรบูลย์ มิตรมโนใจ (แทน)รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก 

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
178. นายประเสริฐ บุญเรือง ศึกษาธิการภาค 15 
179. นายโสภณ โปธินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
180. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
181. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
182. 
 

นายทวี อุปสขุิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

183. นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 

184. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ 

185. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

186. นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 

/187. นายไพบูลย์ ... 
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187. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
188. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
189. นายสุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
190. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
191. ผศ.ธวัชชัย  พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
192. นางชวนชม บุญศิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
193. นางประนอม ทองต้น (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  

จังหวัดเชียงใหม่ 
194. นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ            

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
195. นางมาลินี วรรณวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
196. นายอุทัย เลิศกุลทิพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
197. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
198. นางอมรรัตน์ ชัยนนทถ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
199. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
200. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
201. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
202. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
203. นางเสริมศรี สนธิธุมาศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ    

เขต 1 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
204. นางจันทร์รัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
205. นางชนาภรณ์ เจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
206. นายชัยยุทธ สุขเสริม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
207. นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
208. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
209. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
210. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
211. นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
212 แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
213. นางสุธาศินี  นิมิตกุล ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
 

/ส่วนท้องถิ่น ... 
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ส่วนท้องถิน่ 
214. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
215. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
216. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
217. นายปิยะศักด์ิ ยโสธนันชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
218. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
219. ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
220. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
221. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
222. นายธีระพัฒน์ เพียงชนะ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
223. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
224. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
225. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่       
226. นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขต

เชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
227. นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 
228. นางสาวสุภาพร วงศ์ชมภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
229. นายธีระพงษ์  คาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
230. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
231. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ชมคลิปวิดีโอ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ (รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ) 
2. ชมละครสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม 

เรื่องไม่มีวัน...หมดอายุ   
3. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อําเภอที่สามารถบริหารจัดการลดจํานวนจุด Hot SPOT 

ลดลงเกินกว่า 50 %  จํานวน  6 อําเภอ   ได้แก่   
1. อําเภอสันทราย จุด Hot SPOT สะสมลดลง 87.50 % 
2. อําเภอกัลยาณิวัฒนา จุด Hot SPOT สะสมลดลง 86.57 % 
3. อําเภอฮอด จุด Hot SPOT สะสมลดลง 63.55 % 
4. อําเภอฝาง จุด Hot SPOT สะสมลดลง 60.00 % 
5. อําเภอแม่วาง จุด Hot SPOT สะสมลดลง 59.52 % 
6. อําเภอเวียงแหง จุด Hot SPOT สะสมลดลง 57.66 % 

/4. การมอบโล้พร้อมเกียรติบัตร... 
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4. การมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ 
จํานวน 1 รางวัล แก่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนเมษายน 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่               

แนะนําตัว ต่อที่ประชุม  จํานวน  3 ท่าน  ดังนี้   
1. นายเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5  

รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5 

รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
เชียงใหม่ 

2. นายประเสริฐ บุญเรือง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่

ศึกษาธิการภาค 15 
3. นายไพน้อย แซ่เตียว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  
 ตําแหน่งเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 3/2559  เม่ือวันพธุที่  30 มีนาคม  2559 
   ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่                
3/๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 เลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 24 หน้าโดยมี นายปวิน               
ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และได้มีการแจ้งเวียนผ่านระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่  (SMART OFFICE)  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  เพื่อให้หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ 3/2559  และให้รับรองรายงานการประชุมผ่านระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
www.chiangmai.go.th/meeting หรือโทรศัพท์แจ้งได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่              
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
3.1  เศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชยีงใหม่  

ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นางสุธาศินี  นิมิตกุล)
เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้าลง ดูจากเศรษฐกิจจีนโน้มชะลอลงต่อเนื่อง โดยการส่งออกหดตัวในทุกสินค้า การลงทุน
ปรับดีขึ้นบ้าง ส่วนภาคอุตสาหกรรมชะลอลง เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ชะลอตัวจากยอดขายปลีกหดตัว ภาคการ 

/ผลิตยังคงอ่อนแอ... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๑ 

 

- ๑๑ -

ผลิตยังคงอ่อนแอ  เศรษฐกิจยุโรป ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและบริการ
ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง  เศรษฐกิจญี่ปุ่น ชะลอลงจากการบริโภคและการส่งออกเป็นสําคัญ  เศรษฐกิจไทยขยายตัว
เล็กน้อย การท่องเที่ยว ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย  การเบิกจ่ายภาครัฐ ขยายตัว
ตามการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําเป็นสําคัญ  การใช้จ่ายภาคเอกชน ชะลอลงจากเดือนก่อนตามสินค้าไม่คงทน 
ขณะที่สินค้าคงทนปรับดีขึ้นจากรถยนต์เชิงพาณิชย์และบิ๊กไบค์  การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน 
ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งการลงทุนภาคก่อสร้างทรงตัว รายได้เกษตรกร หดตัวมากขึ้น
จากข้าวนาปรังและอ้อย ผลผลิตอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นของธุรกิจ ปรับลดลง การส่งออก หดตัวจากการ
ชะลอลงของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน  เศรษฐกิจภาคเหนือแผ่วลง  การใช้จ่ายภาครัฐและการค้าชายแดน            
ยังขยายตัวได้ดี แม้ภาพรวมการใช้จ่ายบริโภคภาคเอกชนขยายตัว แต่ในบางหมวดยังไม่ดีขึ้น การท่องเที่ยว
ชะลอลงบ้างจากช่วงฤดูกาลก่อนหน้า  ปัจจัยลบยังเป็นรายได้เกษตรกรตกต่ํา ภาคการผลิตอุตสาหกรรมกลับมา
หดตัว  ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังซบเซา สะท้อนจากภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟ้ืนตัว  เศรษฐกิจเชียงใหม่
ทรงตัวจากเดือนก่อน การใช้จ่ายภาครัฐ ยังมีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 12.6 
โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง              
ทั้งสินค้าไม่คงทน และสินค้าคงทนประเภทรถยนต์ ขณะที่รถจักรยานยนต์ยังคงหดตัว การท่องเที่ยว ชะลอลง
จากปัจจัยฤดูกาล การลงทุนภาคเอกชน ซบเซา ขณะที่ผลของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ช่วยดูดซับ
อุปทานส่วนเกินได้บางส่วน 

ประธานในที่ประชุม  มะม่วงที่จะออกขายสู่ตลาดน่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ              
ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ จึงขอให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กําหนดอุปสงค์และอุปทานให้ตรงกัน เพื่อเกษตรกรจะได้ติดตามข่าวและนําไปผลิตตามท่ีตลาดต้องการ 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบกิจา่ย และหนังสอืเวียนประจําเดือนมีนาคม 2559 
  ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวสุรัสวดี  เตชะพันธุ์) การจัดเก็บ

รายได้ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2559  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  จํานวน 4,665.45              
ล้านบาท  สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่  จํานวน 845.37 ล้านบาท  ส่วนราชการอื่น  จํานวน 418.69 ล้านบาท  
ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ จํานวน 17.53 ล้านบาท  และด่านศุลกากร จํานวน 7.84 ล้านบาท  

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 22 เมษายน 
2559  เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3   ภาพรวมร้อยละ 73  งบลงทุนร้อยละ 61 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
งบประมาณภาพรวม  32,562.32 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 21,980.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.50  
โดยแยกเป็นงบประจําที่ได้รับ 21,728.25 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  17,109.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
78.74  งบลงทุนที่ได้รับ 10,834.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,871.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.96 
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 3,784.14 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,375.94 ล้านบาท 
คงเหลือ 1,408.20 ล้านบาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 20,000 ลบ.ขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลําดับที่ 1 สําหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 5,000 ลบ.ขึ้นไป  จังหวัดเชียงใหม่อยู่ลําดับที่ 3 

  โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ จํานวน          
4 โครงการ ประกอบด้วย  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) จํานวน 1,020 
ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 466.21 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 45.71  โครงการตามมาตรการมาตรการสําคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จํานวน 13.29 
ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 10.34 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  77.80 โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการ 

  /ของหมู่บ้าน... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๒ 

 

- ๑๒ -

ของหมู่บ้านชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จํานวน 22.51 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 20.1 ล้านบาท             
คิดเป็นร้อยละ 89.23  และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จํานวน  55.22 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 545.16 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 98.90    

หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน เมษายน 2559 จํานวน 1 เรื่อง 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 31 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง การกันเงินไว้     
เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ด้วยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง    
พ.ศ 2551 ข้อ 101  กําหนดว่า ส่วนราชการใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยการซื้อทรัพย์สิน 
จ้างทําของหรือเช่าทรัพย์สินที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงและมีวงเงินต้ังแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป 
หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้ถือว่า            
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้จัดทําหรือลงไว้ในระบบเป็นการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ต่อไปได้อีกเป็นเวลาหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

  เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งเบิกจ่ายเงินเพื่อชําระหนี้
ให้แก่ผู้ประกอบการโดยเร็ว และลดภาระในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน  จึงกําหนดวงเงินการ          
ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยส่ังซื้อ สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ครั้งหนึ่งรายหนึ่งจากเดิม วงเงิน
ต้ังแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป แก้ไขเป็น วงเงินต้ังแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป 

  ประธานในที่ประชุม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ,๒              
มีผลการเบิกจ่ายตํ่าให้เร่งรัดติดตามด้วย   โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจํานวนมากแต่มีผลการ
เบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ ๓๐ คือ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๑  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑  และโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่  ให้เร่งรัดติดตาม
ด้วย 
 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

3.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาจังหวัด  จํานวน 43 โครงการ  เป็นเงิน  330.7๕ ล้านบาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน ๑๙.๕  ล้านบาท   
  งบรายจ่ายลงทุน  จํานวน  176.90 ล้านบาท  งบลงทุนเบิกจ่ายแล้ว  จํานวน 46.57 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.08  มีผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนไปแล้ว  จํานวน 75 โครงการ งบประมาณ 
152,597,500 บาท ยกเลิกโครงการ จํานวน 11 โครงการ เป็นเงินจํานวน 24,303,700 บาท  
 ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณและได้ทําการยืมเงิน                
ทดรองราชการไปแล้วให้รีบส่งหลักฐานหักล้างเงินยืมทดรองราชการ 
  ประธานในที่ประชุม  ให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอติดตามการเบิกจ่าย 
เนื่องจากบางท่านอาจจะไม่ได้รับการรายงานผลการเบิกจ่ายจากผู้ใต้บังคับบัญชา และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
ด้วย เพราะเหลือเวลาแค่ ๕ เดือน 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/3.4 การเตรียมการป้องกัน... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๓ 

 

- ๑๓ -

3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 จังหวัด
เชียงใหม่ 

      ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่               
(นายชานนท์  คําทอง)  สรุป 60 วัน ห้ามเผาเราทําได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน สถานการณ์ปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า ปี 2558  PM10 เกินค่ามาตรฐาน 120μg/m3จํานวน 17 วัน จุด HOTSPOT ในห้วงเวลา 
60 วัน (15 ก.พ. –15 เม.ย. 2558) มีจํานวน 1,882 จุด เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ จํานวน 4 เที่ยวบิน 
มูลค่าความเสียหายมหาศาล  ค่า PM๑๐ สูงสุด๒๙๙ μg/m3  เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ            
ไฟป่า ปี 2559 ลดจํานวนจุด HOTSPOT ลง 20% จากปี 2558 (ไม่เกิน 1,500 จุด)  ค่า PM10 มีจํานวน
วันที่เกิน ค่ามาตรฐาน ลดลง 10% จากปี 2558 (ไม่เกิน 15 วัน)  ลดระดับค่า PM10 ให้ตํ่ากว่าปี 2558  
การขึ้นลงของอากาศยานต้องเป็นไปตามปกติ ขึ้นลงได้ทุกเที่ยวบิน ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควัน           
และไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  แนวความคิดในการปฏิบัติงานป้องกัน
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559  คือ มาตรการเตรียมการและป้องกัน  (พ.ย.-ก.พ.) 
ได้แก่ จัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการในพื้นที่ป่าเต็งรัง จํานวน 143,329.6 ไร่ ทําแนวกันไฟ จํานวน  
1,374.3 ก.ม. ประชุมช้ีแจง มอบนโยบายให้กับนายอําเภอ  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ชุมชน
รับรู้รับทราบถึงโทษภัยของหมอกควันและไฟป่า และขอความร่วมมือให้งดการเผา ให้ทุกหน่วยจัดเตรียม
งบประมาณ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือในการดับไฟป่า รถน้ํา ให้พร้อมปฏิบัติ  หน่วยงานกระทรวงเกษตรร่วม
เสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร ไถกลบตอ ทําปุ๋ยพืชสด และน้ําหมักชีวภาพ 
สร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบและอบรมแกนนํา ถ่ายทอดความรู้เพื่อการหยุดเผาฯ แก่เกษตรกร    

มาตรการรับมือ  (ก.พ.-เม.ย.) คือ การสนธิกําลัง  สถานีควบคุมไฟป่า (ดูแลในพื้นที่          
ป่าอนุรักษ์) จํานวน 13 สถานี แบ่งเป็น ๑๓๐ ชุดปฏิบัติการ อัตราการกําลัง ๑,๒๕๒ นายและได้รับสนับสนุน
อัตรากําลังจากส่วนกลาง ๑๙ ชุดปฏิบัติการ จํานวน ๑๖๕ นาย รวมเป็น ๑๔๙ชุดปฏิบัติการ อัตรากําลัง 
๒,๖๖๙ นายหน่วยป้องกันรักษาป่า (ดูแลในพื้นที่ป่าสงวนฯ) จํานวน 24 หน่วย แบ่งเป็น ๒๘ ชุดปฏิบัติการ
อัตรากําลัง ๒๖๙ นาย และได้รับสนับสนุนอัตรากําลังจากส่วนกลาง ๓ ชุดปฏิบัติการ จํานวน ๖๐ นาย รวมเป็น 
๓๑ ชุดปฏิบัติการ อัตรากําลัง ๓๒๙ นาย   การปฏิบัติการ จัดกําลังลาดตระเวนเชิงป้องกัน  ดับไฟป่า กรณี
ตรวจพบ จับกุมผู้จุดไฟ การรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามสายงาน และศูนย์อํานวยการสั่งการฯ  ระบบสื่อสาร 
สั่งการ และแจ้งเหตุ ทางโทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ และแอพลิเคชั่นไลน์ 

มาตรการสร้างความยั่งยืน  (พ.ค.-ก.ย.) สร้างความชุมช้ืน สร้างป่า สร้างน้ํา โดย
ดําเนินการทําฝายชะลอน้ํา เป้าหมาย ๗,๒๐๐ ฝาย  เพิ่มป่าชุมชน   โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ปลูกพืช
ทดแทนพืชเชิงเดี่ยว ที่ยังสร้างรายได้แก่เกษตรกร   การใช้วัสดุทางการเกษตรโดยสร้างให้เกิดมูลค่าสูงสุด/          
และลดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การเผา 

ผลจากการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง ๖๐ วัน ห้ามเผาเราทําได้                
เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน  สามารถลดจํานวนจุดHotspot จากปีที่แล้ว จํานวน ๑,๘๘๒ จุด เหลือ ๑,๐๐๐ จุด 
หรือ ๔๖.๘๗%  ค่า PM10 มีจํานวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๗ วัน เหลือ ๑๔ วัน คิดเป็น 
๑๗.๖๕% ระดับค่า PM10สูงสุดถึงของปี ๕๘ ที่สูงถึง ๒๙๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘) 
ลดลงเหลือสูงสุด ๑๙๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 25๕๙ (วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๙) จับกุมดําเนินกับคดี
ผู้กระทําผิด รวม ๑๘ คดี   อากาศยานขึ้นลงได้ปกติ ไม่ล่าช้า หรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปัญหาหมอกควัน  
ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

 
/เพิ่มมากขึ้น ... 
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เพิ่มมากขึ้น โดยมีการร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการลาดตระเวน และดับไฟป่า ในลักษณะของประชารัฐ                 
เป็นอย่างดีทุกอําเภอ 

การสนับสนุน  งบประมาณจากภาครัฐ งบประมาณจากสํานักปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 435,130 บาท งบประมาณยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน 7,975,100 บาท  งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปี  2559 จํานวน 
24,085,700 บาท (4 จังหวัด) งบประมาณกลางจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 
42,377,720 บาท  การสนับสนุนจากภาคเอกชน และประชาชน  น้ําด่ืม จํานวน ๕๓,๔๔๐ ขวด  บะหมี ่               
ก่ึงสําเร็จรูป จํานวน ๕,๐๖๐ ซอง  ปลากระป๋อง จํานวน ๗,๘๙๔ กระป๋อง อาหารแห้งอื่นๆ หน้ากากอนามัย 
และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

ประธานในที่ประชุม  ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการที่ร่วมดําเนินงานในครั้งนี้ 
สําหรับการบริหารจัดการแบบยั่งยืนต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําจัดเศษวัสดุ การตลาด
การปลูกป่า  กรรมสิทธ์ิที่ดิน  ภาคเอกชนประชาชนมามีส่วนในการดําเนินงาน  ทั้งนี้ จะต้องหาเงินเข้ากองทุน
ไฟป่าเพิ่มขึ้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.5  การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
           ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งฤทัย  ตันติพลับทอง) 
แผนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงปี 2559  หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ มีเครื่องบินชนิด CASA 
จํานวน 2 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  2559 ในภารกิจปฏิบัติการเมฆอุ่น เครื่องบินชนิด Alpha jet จํานวน           
2 ลํา ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ในภารกิจโครงการวิจัยยับย้ังพายุลูกเห็บ และเครื่องบิน ฮ. สําหรับภารกิจ
ควบคุมไฟป่า และภัยพิบัติฉุกเฉิน(กรณีไม่ติดภารกิจอ่ืน)ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 หน่วยปฏิบัติการ             
ฝนหลวง จ.พิษณุโลก มีเครื่องบินชนิดCASA จํานวน 2 ลํา ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ในภารกิจปฏิบัติการ
เมฆอุ่นเครื่องบินชนิด Super King Air จํานวน 1 ลํา ในภารกิจปฏิบัติการเมฆเย็น ฐานเติมสารฯ จ.แพร่
สนับสนุนสารฯให้กับเครื่องบินที่แวะลงเติมสารฯตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 ฐานเติมสารฯ จ.ตาก สนับสนุน
สารฯให้กับเครื่องบินที่แวะลงเติมสารฯ ต้ังแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559  แผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
ศปน. สามารถสนับสนุน ฮ. ควบคุมไฟป่า จํานวน 1 เครื่อง หากอยู่ในที่ต้ังสนามบินกองบิน 41 หรือไม่ติด
ภารกิจอ่ืน ขอให้ติดต่อทางโทรศัพท์กับนักบินโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-
30 เมษายน 2559 แบ่งช่วงเวลาตามความรับผิดชอบ 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  โทรศัพท์ 08-8011-8709  หรือ
ประสานโดยตรงกับผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โทรศัพท์ 09-1774-1450   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.6 รายงานสถานการณ์น้ํา 
 ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ) สถานการณ์น้ําใน

ลําน้ําปิง ณ วันที่ 28 เมษายน 2559  บริเวณสะพานวงแหวนรอบ 3 มีน้ํา 72,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ําท่า
ของลําน้ําปิง ลดลงจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 84  แนวโน้มปริมาณเริ่มน้อยลง มีการปิดก้ันลําน้ําปิงช่วงต้นน้ํา อําเภอ
เชียงดาว มาทําเป็นที่ท่องเที่ยวหลายจุด  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณความจุลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือน
เมษายน แนวโน้ม ปริมาณน้ําในลําน้ําปิงจากต้นน้ําลดลงเรื่อยๆ และไหลลงมาด้านท้ายน้ําด้วยความยากลําบาก 
เพราะถูกปิดก้ันไว้ ปัญหาการขาดแคลนน้ําพ้ืนที่ด้านท้ายน้ํา อําเภอดอยหล่อ/จอมทอง มีแนวโน้มมากขึ้น 

/เนื่องจากปริมาณน้ําน้อย ... 
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เนื่องจากปริมาณน้ําน้อย การบริหารจัดการน้ําหลังจากเกิดปัญหาครั้งที่ 13 ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
บริหารอย่างดี 

 สถานการณ์แหล่งน้ําชลประทานขนาดเล็กความจุต้ังแต่ 100,000 ลบ.ม. จํานวน 
115 แห่ง มีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 30 จํานวน 72 แห่ง มีน้ําร้อยละ 31-50 จํานวน 20 แห่ง มีน้ําร้อยละ 51-80 
จํานวน 20 แห่ง และมีน้ํามากกว่าร้อยละ 80 จํานวน 3 แห่ง ภาพรวมร้อยละ 19.14 แหล่งน้ําขนาดกลาง 
จํานวน 12 แห่ง มีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 30 จํานวน 8 แห่ง มีน้ําร้อยละ 31-50 จํานวน 2 แห่ง มีน้ําร้อยละ 
51-80  จํานวน 1 แห่ง และมีน้ํามากกว่าร้อยละ 80  จํานวน 1 แห่ง ภาพรวมร้อยละ 16.17  แหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดเหลือน้ํา 35.48 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 13.39 สามารถบริหารจัดการ
น้ําได้ดี  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เหลือน้ํา 24.30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 9.24 งดการปลูกพืชฤดูแล้ง                
แต่ส่งน้ําให้พืชสวน 6 ล้าน ลบ.ม. ระบบนิเวศ 6 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมร้อยละ 11.32  

กรณีข้อพิพาทอําเภอดอยหล่อ และอําเภอป่าซาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 
16.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าดิบ ได้สรุปข้อหารือของแกนนํามาช้ีแจงกับประชาชน ดังนี้                
1) ดําเนินการปรับถมทรายบริเวณแอ่งที่ขุดหน้าสถานีสูบน้ําให้กับสภาพเดิม  2) หยุดการสูบน้ําจากบ่อทราย 
หน้าฝายดอยหล่อ ได้หยุดสูบและขนเครื่องออกเรียบร้อยแล้ว  3) ขอให้ทางเขื่อนแม่งัดพิจารณาเพิ่มปริมาณ
การระบายน้ําลงน้ําปิงเพื่อให้น้ํามาถึงพื้นที่อําเภอดอยหล่อ และตําบลน้ําดิบ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน                
4) ขอให้คงสภาพลําน้ําปิงให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่อยากให้มีการขุดชักร่องน้ําที่ลึกจนเกิดผลกระทบเช่นนี้             
อีกต่อไป  จากการเจรจาระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้องรอบที่ 2  โดยมีนายอําเภอป่าซาง นายอําเภอดอยหล่อ ตํารวจ 
ทหาร ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลให้ขอน้ําเพิ่มจากเขื่อนแม่งัดอุดมธาราเพิ่มอีก จํานวน  
400,000 ลบ.ม. 
  ประธานในที่ประชุม  จากการตรวจราชการพบว่าบริเวณลําน้ําหลายแห่งมีการอนุญาต
ให้เปิดซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม บางแห่งกีดขวางทางเดินของน้ํา ขอให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาต หากจําเป็นอาจจะเปิดแค่ช่วงสงกรานต์ 
หลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลก็ปิดขาย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.7 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
 หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพรินทร์    

ลิ่มเจริญ) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่                
รวมจํานวน 18 อําเภอ 702 หมู่บ้าน 69 ตําบล  ราษฎรได้รับผลกระทบ 100,209 ครัวเรือน 209,590 คน 
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 79,779.75ไร่ ปศุสัตว์ 23,989 ตัว ประมง 126 กระชัง บ่อน้ํา 30 บ่อ  
เหมืองฝาย 2๔ แห่ง  การบรรเทาและให้ความช่วยเหลือ จังหวัดเชียงใหม่ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ (20 ล้าน
บาท) และได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม (กรณีภัยแล้ง 30 ล้านบาท) รวมเป็น 50 ล้านบาท ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน ทดรองราชการฯ พ.ศ.2556 ก่อนเกิดภัยแล้งปีนี้ จํานวน 10,629,034.75 บาท 
และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ด้านพืช จํานวน 1,267,985.25 บาท และขณะนี้มีวงเงินคงเหลือ 
38,102,980 บาท ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ เชิงป้องกันยับย้ังฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย               
เงินทดรองราชการฯ พ.ศ.2556 (10 ล้านบาท) ก่อนเกิดภัยแล้งปีนี้ จํานวน 398,200 บาท เป็นค่าใช้จ่าย                
ในการดําเนินโครงการป้องกันยับย้ังและลดผลกระทบจากกรณีภัยแล้ง จํานวน 5,069,320 บาท และขณะนี้
วงเงินคงเหลือ  4,532,480 บาท   จังหวัดเชียงใหม่ ไ ด้จัดสรรวงเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ให้อําเภอ
ละ 500,000 บาท 

/การปฏิบัติงาน... 
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- ๑๖ -

การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่  1) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ประเมินสถานการณ์น้ํา และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง  
2) อําเภอสันป่าตองและโรงพยาบาลสันป่าตอง ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการแก้ไขปัญหา   
การขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ดังนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นํารถบรรทุกน้ําจากโรงพยาบาล
แม่วางและโรงพยาบาลจอมทอง มาใช้วันละ 12 เที่ยวๆ ละ 5,000 ลิตร  รวม 60,000 ลิตร การประปา             
ส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตให้บริการครอบคลุมถึงเขตโรงพยาบาลสันป่าตอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2559  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการเจาะบ่อบาดาล              
ลึก 300 เมตร ขณะนี้เจาะได้ 250 เมตร  โรงพยาบาลสันป่าตองได้ติดต่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวนเงิน 2.4 ล้านบาท เพื่อดําเนินการจัดทําประปาผิวดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทํา
ประชาคม ได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ใช้น้ําบาดาล แต่ก็ยังมีปัญหาน้ําแห้ง               
ไม่สามารถดูดน้ํามาใช้ได้เป็นระยะๆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ําเพื่อแจกจ่ายน้ํา
อุปโภค-บริโภค อ.แม่ออน จํานวน 40 เที่ยวๆละ 6,000 ลิตร รวมเป็น 240,000 ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 
เม.ย.2559)  3)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ําแจกจ่ายราษฎรที่ประสบภัย
แล้งในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา รถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร รวมเป็น 90,000 ลิตร  4) การขุดเจาะบ่อ
บาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จํานวน  30 บ่อ ได้แก่ สันป่าตอง จํานวน 11 บ่อ ดอยหล่อ จํานวน 
9 บ่อ ดอยสะเก็ด จํานวน 8 บ่อ พร้าว แม่วาง อําเภอละ 1  บ่อ  5) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบกระสอบทราย จํานวน 15,500 ใบ ได้แก่ เชียงดาว จํานวน  7,500 ใบ สะเมิง เวียง
แหง อําเภอละ 2,000  ใบ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า  ฮอด  พร้าว อําเภอละ 1,000 ใบ 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณทุกหน่วยงาน  อําเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ที่ช่วยกรุณาจัดส่งน้ําให้กับพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง  อําเภอต้องทําความเข้าใจประชาชนและองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นเนื่องจากพบปัญหาว่ายังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศภัย ขณะนี้ได้ขอแผนที่น้ําจาก
นายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้นํามาใช้ในการขุดเจาะน้ําบาดาลในโอกาสต่อ   

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2559 จังหวัดเชียงใหม่ 

 หัวหน้ าสํ านักงานป้องกันและบรร เทาสาธารณภัยจั งหวัด เชียงใหม่              
(นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ) สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่  11 – 17 เมษายน  2559  จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 168 ครั้ง มากกว่า ปี 2558 จํานวน 49 ครั้ง (คิดเป็น
ร้อยละ 41.18  ของปี 2558)  อําเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่ สันป่าตองและสันทราย อําเภอละ             
16 ครั้ง เมืองเชียงใหม่ 15 ครั้ง  ดอยสะเก็ด  11 ครั้ง  เชียงดาว 10 ครั้ง  วันที่มีจํานวนอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 
วันที่  15  เมษายน  2559 จํานวน 36 ครั้ง และ วันที่  13  เมษายน  2559 จํานวน  29 ครั้ง จํานวน
ผู้เสียชีวิต 13 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 3 ราย เท่ากับปี 2558 อําเภอที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่  
จอมทอง 3 ราย ดอยสะเก็ด แม่อาย อําเภอละ 2 ราย  เชียงดาว แม่ริม  สันกําแพง  สันทราย หางดง  แม่ออน 
อําเภอละ 1 ราย  จํานวนผู้บาดเจ็บ 175 คน เป็นชาย 119 คน หญิง 56 คน มากกว่า ปี 2558 จํานวน       
57 คน  (คิดเป็นร้อยละ 48.31)  อําเภอที่มีจํานวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่  สันป่าตอง  16 ราย เมืองเชียงใหม่            
สันทราย อําเภอละ  15  ราย  ดอยสะเก็ด 12 ราย  เชียงดาว 10 ราย  อําเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บ จํานวน 1 อําเภอ ได้แก่  อําเภอดอยเต่า  สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจาก เมาสุรา ขับรถเร็วเกิน
กําหนด  ทัศนวิสัยไม่ดี  ตัดหน้ากระชั้นชิด  มีสิ่งกีดขวางบนถนน  หลับใน  ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และขับรถ
ย้อนศร  ตามลําดับ  ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จักรยานยนต์ 

/ปิคอัพ ... 
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- ๑๗ -

ปิคอัพ จักรยาน รถเก๋ง/รถแท็กซี่ อ่ืน ๆ คนเดินถนน และรถโดยสาร 4 ล้อขึ้นไป  ตามลําดับ  การดําเนินคดี
ตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียกตรวจ 76,214 คัน (ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 0.98) พบการกระทําผิด
และดําเนินคดีจํานวน 22,333 คัน 22,333 คดี  คิดเป็นร้อยละ 29.30  ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 9.20 
จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ  จํานวนเจ้าหน้าที่มีตํารวจเป็นกําลังหลัก รองลงมาได้แก่ สมาชิก อปพร. 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามลําดับ มีการตั้งด่านตรวจ จํานวน 50 
จุด มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจทั้งหมด  1,859 คน เฉลี่ย 36 คน/จุด จุดบริการแขวงทางหลวง 21 จุด           
ชุดเคลื่อนที่เร็วของตํารวจ 69 ชุด  มีจุดบริการประชาชน 209 จุด ด่านชุมชน 2,066 หมู่บ้าน ผลการ 
ดําเนินงานตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558  ยึดรถ 984 คัน แบ่งเป็น รถยนต์
ส่วนบุคคล จํานวน 177 คัน รถจักรยานยนต์ จํานวน 807 คัน  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

3.9 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนเมษายน 
2559 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง ไชยเสน) ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือน สิงหาคม  2557  ถึง  30 กันยายน 2558 จํานวน 3,425 เรื่อง 
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท สามารถยุติแล้ว จํานวน 2,808 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 387 
เรื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 230 เรื่อง  ข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 มีเรื่อง
ร้องเรียนจํานวน 819  เรื่อง สามารถยุติแล้ว จํานวน 522 เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน           
76 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 221 เรื่อง  สําหรับเดือนเมษายน  2559 มีเรื่องร้องเรียน จํานวน 45 
เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 1 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 41 เรื่อง  

สถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวังเชียงใหม่
ประจําเดือน เมษายน 2559 จํานวน 5,550 ราย แยกเป็น ติดต่อชําระค่าไฟฟ้า จํานวน 1,975 ราย ชําระ
ค่าน้ําประปา จํานวน 2,228 ราย ชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,051 ราย รับแจ้งความ/ให้
คําปรึกษาด้านคดีความ จํานวน 48 ราย และข้อมูลข่าวสารทั่วไป จํานวน 358 ราย 

ประธานในที่ประชุม  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีผลการดําเนินงานดีขึ้น ทั้งนี้ 
ขอให้หน่วยงาน อําเภอที่ได้เรื่องร้องเรียนไปแล้วซึ่งยังไม่ได้รายงานผลการดําเนินการให้รีบรายงานผลด้วย 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม  2559 
         ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี  มหายศนันท์) คาดหมายสภาวะ

อากาศภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 - 3 พฤษภาคม 2559  อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมี
อากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  วันที่ 28 เมษายน 2559 และ 1-3 พฤษภาคม   
2559  มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 อุณหภูมิตํ่าสุด 25-29 อุณหภูมิสูงสุด 38-
43  องศาเซลเซียส วันที่ 29-30 เมษายน 2559  มีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ 
ร้อยละ 10-20 และลูกเห็บตกได้บางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 25-28 สูงสุด 36-40 ลมตะวันตก ความเร็ว             
10-30 กม./ช่ัวโมง  มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่  กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่  เดือนนี้เป็นเดือนที่  
เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน จะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป 
สลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุม 

/ทะเลอันดามัน ... 
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ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ กับจะมีร่องความกดอากาศต่ํา
พาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจะทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.2 การรบัเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
                                หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จฯ มาพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันที่ 1 ประกาศเกียรติ
คุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 10 ในวันจันทร์ที่                
2 พฤษภาคม 2559  เวลา  14.10 น. ณ ห้องบ้านล้านตอง  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อําเภอเมือง
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ไปแล้ว  ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเฝ้าฯ รับ-ส่ง
เสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันจันทร์ที่  2  พฤษภาคม 2559 พร้อมรับเสด็จฯ เวลา 13.00 น.  
และพร้อมส่งเสด็จฯ เวลา 14.40 น.  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.3 การจดัพธิีถวายราชสดดุี เนือ่งในโอกาสวนัฉตัรมงคล 
                          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่             

กําหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล              
เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559             
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธี         
ในวัน และเวลาดังกล่าว การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ อัยการ เครื่องแบบปกติขาว ข้าราชการ
ตํารวจ ทหาร เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ บุคคลทั่วไป ชาย ชุดสากลนิยม ชุดผ้าไทย ชุดพระราชทาน 
หรือเครื่องแบบตามสังกัด บุคคลทั่วไป หญิง  ชุดพ้ืนเมืองห่มสไบ หรือเครื่องแบบตามสังกัดหรือชุดสุภาพ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.4 ผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา          
น้ําเสียของคลองแม่ข่า 

      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) กิจกรรมศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพของแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ําเสียของคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
แหล่งน้ําและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2558 วัตถุประสงค์
โครงการ  ศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งน้ําต้นทุนที่ไหลเข้าคลองแม่ข่า เพื่อใช้เป็นน้ําดีไล่               
น้ําเสีย  ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมในการควบคุม และบริหารจัดการน้ําจากแหล่งน้ําต้นทุนของคลอง         
แม่ข่าเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ําเสียในคลองแม่ข่า  ขอบเขตงานและวิธีดําเนินการ   1) ศึกษาและสํารวจแหล่ง
น้ําต้นทุนของคลองแม่ข่า เพื่อเป็นแหล่งน้ําดีลงสู่คลองแม่ข่าโดยเลือกแหล่งน้ําที่มีศักยภาพเพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่า 
ได้ดําเนินการแล้ว คือ สํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ สํารวจ 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางชลศาสตร์ของลําน้ําที่มีศักยภาพเป็นน้ําต้นทุน  สํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทางอุทกวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ํา และลําน้ําที่มีศักยภาพเป็น น้ําต้นทุน โดยทําการวิเคราะห์ศักยภาพและ
คัดเลือกลําน้ําที่จะใช้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า  2) สํารวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ สภาพทางอุทก
วิทยาและชลศาสตร์ของคลองแม่ข่าได้ทําการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูล 

/อุตุนิยมวิทยา ... 
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อุตุนิยมวิทยาของพื้นที่  สํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางชลศาสตร์ของคลองแม่ข่า  สํารวจ รวบรวม   
และวิเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ํา และคลองแม่ข่า  3) สํารวจความต้องการของชุมชนและ          
ผลการศึกษาเดิม เพื่อวางแผนหารูปแบบการพัฒนา หามาตรการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้ทําการลงพื้นที่          
และรวบรวมกิจกรรมการดําเนิงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า  มีการเก็บข้อมูล 
รวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่าของชุมชนข้างคลอง  เพื่อหา
แนวทางในการวางแผนรูปแบบการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์เพื่อใช้
ควบคุมน้ํา  ดําเนินการจัดทํามาตรการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ออกเป็น 8 มาตรการ ครอบคลุมแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทุกด้าน  มาตรการที่ 1 มาตรการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ําแม่ข่า  มาตรการที่ 2 มาตรการแก้ไขการ          
บุกรุกที่ดินตามแนวลําน้ําแม่ข่า  มาตรการที่ 3 มาตรการจัดหาแหล่งน้ําต้นทุน  มาตรการที่ 4 มาตรการปรับ
ภูมิทัศน์และพัฒนาริมน้ําแม่ข่า  มาตรการที่ 5 มาตรการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม มาตรการที่ 6 มาตรการ
บริหารจัดการน้ําแม่ข่าอย่างเป็นระบบ  มาตรการที่ 7 มาตรการสร้างองค์ความรู้ และจิตสํานึกของชุมชน  
มาตรการที่ 8 มาตรการพัฒนาและปรับปรุงลําน้ําสาขาลําน้ําแม่ข่า  4)  สํารวจรังวัดลักษณะภูมิประเทศคลอง
แม่ข่า สภาพคลองพร้อมรูปตัดของคลองแม่ข่าและ ลําน้ําของแหล่งน้ําต้นทุน  ได้สํารวจรูปตัดตามยาวของลําน้ํา
แม่ข่า จากบ้านสบเมตร ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ถึงบ้านแม่ข่า ต. สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
ระยะทางประมาณ 31 กม. โดยจัดทํารูปตัดตามยาวของลําน้ําแม่ข่าตลอดความยาว โดยให้เขียนเส้นชั้นความ
สูงทุกๆ 1 เมตร และเก็บตําแหน่งของอาคารที่มีอยู่ในลําน้ําแม่ข่าด้วย   สํารวจรูปตัดตามขวางของลําน้ําทุกๆ 
ระยะไม่เกิน 50 เมตร โดยให้ทําการสํารวจรายละเอียดทั้งมิติและระดับของอาคารเดิมตลอดลําห้วยแม่ข่า 
จัดทํา Side Plan ขนาด มาตราส่วน 1:100 ขนาดสํารวจกว้างไม่น้อยกว่า 50x50 เมตร เขียนเส้นชั้นความสูง
ทุกๆ 20 เซนติเมตรและทํารูป  สํารวจลําห้วยสาขาที่มีน้ําไหลเข้าและไหลออกจากลําน้ําแม่ข่าโดยให้สํารวจ
ออกไปตามลําน้ําให้มีระยะ 500 เมตร พร้อมทํารูปตัดทุกๆ 50 เมตร    5) จัดทําการมีส่วนร่วมของชุมชนที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการและขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้างทางวิศวกรรมและการหาศักยภาพของแหล่งน้ํา
ต้นทุน  จัดทําแบบร่างการก่อสร้าง เพื่อการควบคุมน้ํา โดยใช้หลักทางวิศวกรรมประกอบกับความคิดเห็นจาก
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยแบบก่อสร้างอาคารใหม่และแบบก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคาร
เดิม  จัดการประชุม ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อนําเสนอแบบร่างทางด้าน
วิศวกรรม โดยมีทางเลือกให้กับชุนชนในการแก้ไข ปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการออกแบบ
แก้ไขปัญหาเพิ่มเติม  6) ออกแบบการก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการ
ควบคุมน้ําและบริหารจัดการน้ําต้นทุนเพื่อใช้เป็นน้ําดีไล่น้ําเสียในคลองแม่ข่า  ที่ปรึกษาได้การสํารวจ เก็บข้อมูล 
และออกแบบอาคารควบคุมน้ําใหม่ เพื่อใช้บริหารจัดการน้ําต้นทุนของคลองแม่ข่าเพื่อไล่น้ําเสียในฤดูแล้ง             
โดยให้คํานึงถึงอาคารดังกล่าวช่วยประโยชน์ในด้านการระบายน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัยได้อีกทางหนึ่งในฤดูฝน           
ที่ปรึกษาทําการออกแบบใหม่และปรับปรุงโครงสร้างชลศาสตร์ต่างๆ เช่น อาคารประตูน้ํา สะพาน รางระบาย
น้ํา และโครงสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในคลองแม่ข่าที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของน้ํา  ที่ปรึกษาจัดทําแบบ
รายละเอียดการก่อสร้าง (Detailed Design) พร้อมแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ)                
แผนงบประมาณของโครงการต่างๆข้างต้น  7) จัดทําระบบตรวจวัดระดับน้ําและอื่นๆแบบโทรมาตรขนาดเล็ก
ตลอดลําคลองแม่ข่าและลําน้ําของแหล่งน้ําต้นทุนในตําแหน่งที่เหมาะสม  จัดทําระบบการวัดระดับน้ําและ           
ส่งข้อมูลในระยะไกลผ่านระบบ GPRS หรืออื่นๆพร้อมการติดต้ังร่วมกับอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ในตําแหน่ง
เหมาะสมในลําน้ํา จํานวน 3 สถานี  จัดทําระบบสื่อสารข้อมูลที่วัดถูกส่งเข้าฐานข้อมูลผ่านทางเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ (Edge/GPRS,3G)  โดยอัตราการส่งข้อมูลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ  จัดทํา
ระบบฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดส่งเข้า           
เครื่องแม่ข่าย ซึ่งทําหน้าที่เก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้  จัดทําระบบเก็บ 

/รวบรวมและการแสดงผล... 
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รวบรวมและการแสดงผลข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์  สํารวจรังวัดหารูปตัด และเก็บ
ข้อมูลความสัมพันธ์ของระดับน้ําและอัตราการไหล(Rating curve) ของคลองแม่ข่าหรือลําน้ําที่ตําแหน่งติดต้ัง
สถานีวัดระดับน้ํา  ติดต้ังไม้วัดระดับน้ํา(Staff gauge) ที่ตําแหน่งหน้าตัดของสถานีวัดน้ําทั้ง 3 สถานี เพื่อเป็น
เครื่องวัดน้ําสํารองที่สามารถอ่านได้โดยตรง   8) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางของคลองแม่ข่า 
โดยนําเสนอข้อมูลทุกด้านของคลองแม่ข่าและกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินงานโดยทุกภาคส่วน  จัดทําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของคลองแม่ข่าและลําน้ําสาขา  นําผลผลิตที่ได้จากโครงการรวมทั้งแผนการปฏิบัติการ
ของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า และความก้าวหน้าในการดําเนินงานจัดเก็บในระบบสารสนเทศ               
นําผลลัพธ์ที่ได้จากระบบฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย เชื่อมโยงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และนําเสนอให้
สามารถทําความเข้าใจได้ง่าย   9) กําหนดพื้นที่นําร่องในการศึกษา ออกแบบ ทดสอบกระบวนการบําบัด              
น้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งให้กลายเป็นน้ําต้นทุนที่ดี  กําหนดพื้นที่นําร่องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
อย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อทําการศึกษา ออกแบบ และทดสอบกระบวนการบําบัดน้ําเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ทิ้งให้กลายเป็นน้ําต้นทุนที่ดีโดยวิธีที่ประหยัดเรียบง่าย ใช้หลักการธรรมชาติฟ้ืนฟูธรรมชาติ เช่น ใช้กังหันน้ํา     
เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ําเสีย และใช้พืชในการบําบัด เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณากําหนดพื้นที่ดําเนินการ
ภายหลัง  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.5 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียง ประจําเขตออกเสียง 

      ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ (นายเกรียงไกร  พานดอกไม้) 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาแต่งต้ัง    
เป็นคณะกรรมการการออกเสียง ประจําเขตออกเสียง  ต้องมีคุณสมบัติ คือ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด              
2. อายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือทาบทาม  3. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดนั้น  กรรมการ
ออกเสียงประจําเขตออกเสียงต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 1. วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ                
2. เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
4. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง  5. ติดยาเสพติดให้โทษ  6. เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้
พ้นจากคดี  7. เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกต้ังแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีเว้นแต่ในความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท  8. เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการจากหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  9. เคยต้องคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
10. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  11. เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ              
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น               
12. เป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง  13. เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติหรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 
เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัคร   2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด5*7.5 ซม. 
จํานวน 2 รูป   3. สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  4. สําเนาทะเบียนบ้าน          
หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และยาเสพติดให้โทษ  6. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)     
เช่น สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา  อํานาจหน้าที่กรรมการ 

/ออกเสียงประจําเขต... 
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ออกเสียงประจําเขตออกเสียง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดหน่วยออกเสียงที่ออกเสียง การจัดทําบัญชีรายช่ือ             
ผู้มีสิทธิการออกเสียง การเพิ่มช่ือ และการถอนชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียง รวมทั้งมีหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลการลงคะแนนออกเสียง การนับคะแนนออกเสียง และการประกาศผลออกเสียง ระยะเวลาปฏิบัติงาน           
ไม่เกิน 60 วัน ค่าตอบแทน ประธาน 1 คน 10,000 บาท/เดือน กรรมการ 4 คนๆละ  9,000 บาท/เดือน 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์             
0-5311-2347-8  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่  5/2559   
                                 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ            
80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง  
  5.2 หัวหน้าสว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๖  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์) ขอความกรุณาศูนย์ปฏิบัติการ
ฝนหลวงภาคเหนือบริหารจัดการเรื่องการจัดทําฝนหลวง  สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคให้ร่วมรณรงค์                
การประหยัดน้ําให้มากขึ้น 

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.              

   วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
                  เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 




