
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ ๔/2556 

วันจันทรท์ี่  ๒๙  เมษายน  2556   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

************** 
 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานที่ประชุม 
2. นายอดิศร กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     
4. นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางวาสนา 

 
วปินานนท์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

วิทยาเขตเชียงใหม ่
12. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
13. นายเอกกฤต จิตตางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 

10 ลําปาง 
14. นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
15. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
16. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล (แทน)นายอําเภอสารภี 
17. นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย นายอําเภอสันทราย 
18. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
19. ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
21. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพาณิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
22. นายดิเรก สุรีวงค์ (แทน)นายอําเภอฮอด 
23. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
24. นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอพร้าว 
25. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
26. นายชัชวาลย์  พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
27. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
28. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
29. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง 
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30. นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
31. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
32. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอําเภอแม่แจ่ม 
33. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
34. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
35. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
36. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
37. นายบุรินทร์ ใจจะนะ (แทน)นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
38 นายณรงค์ ทรงอารมย์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
39. พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจกุล (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
40. พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
41. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขียวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
42. พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
43. นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
44. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
45. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
46. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
47. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
48. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
49. นางสาวเดือน อินต๊ะ (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 
50. นายบุรี ตีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
51. พ.อ.ชาตรี เศรษฐกร รอง ผอ.กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม่ (ท) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
52. พ.อ.นฤทธ์ิ ถาวรวงษ์ (แทน) ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
53. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
54. น.ต.ปรวรรษ อิศรางกุร ณ อยุธยา (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
55. พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้านทหาร 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
56. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
57. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
58. นายสมเกียรติ บุญทัน (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
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59. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
60. นายบัณณฑิต ใจทน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
61. นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
62. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
63. นางฐิติยา จิยะพงศ์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
64. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
65. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
66. นายนพดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
67. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
68. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
69. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
70. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์สาขาภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
71. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
72. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
73. นางนิภาวดี อินปันบุตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
74. นายสมพร เวชกามา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
75. นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
76. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
77. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
78. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
79. นายมนตรี สมประสิทธ์ิ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม ่
80. นางอาจารีย์ เรือนดี (แทน)หัวหน้าสาํนักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
81. นายสมชาย ขุนชะ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
82. นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ            

สันกําแพง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
83. นางสาวชูจิต ทองย้อย (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
84. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
85. นางเปรมภัสสรณ์ แก้วมณีนพโชติ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
86. นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
87. นางกรรณิการ์ พุทธเมธากุล (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
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88. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
89. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
90. นายเดช สารเข้าคํา (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
91. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
92. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
93. นายธนรงค์ ภู่พัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
94. นางพวงทอง ปานอุทัย (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
95. นางพรศิริ มณีโชติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
96. นายสมชาย กันธะวงค์ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
97. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
98. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
99. นางวิชชุดา กันตีวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1 
100. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
101. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
102. นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
103. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้       

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
104. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
105. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) 
106. นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ่
กระทรวงคมนาคม 
107. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่) 
109. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
110. นางสาวศศิกานต์ อินต๊ะแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
111. นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ 
112. นางวงเดือน เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
113. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
114. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
115. นายประทวน ทิพยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
116. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

      /117. นายอักษรา  ทารักษา...



 

- ๕ -

 
117. นายอักษรา ทารักษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
118. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
119. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
120. นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
121. ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ  

 
จินดามงคล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ

เชียงใหม่ 

122. นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
123. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
124. นายประพันธ์ ศรีธิหล้า (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 

125. นางนภาพร ปานกลัด (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
126. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
127. นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 
128. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
129. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
130. นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ช่ัง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
131. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
132. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
133. นายหิรัญ จิตตาทิพย์ (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
134. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
135. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
136. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
137. นางสาวสุกันยา ใหม่วงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค ๕ 
138. นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
140. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
141. นางสาวนลินี  ณ เชียงใหม ่ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
142. นางเพ็ญศิริ เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
143. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
144. นายฤชุชัย โปธา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นางสาวพจนาพร ศราวุธสกุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
 

       /146. นางอัจฉรา  บัวทอง...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
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146. นางอัจฉรา บัวทอง (รก.)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนงาน ประจํา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
147. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
148. นายไกรสิน อุ่นใจจินค ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
149. นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
150. นางสาวอาภรณ์ ดวงแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
151. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
152. นายสินอาจ ลําพูนพงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
153. นายสุพจน์ เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
154. นายสุทัศน ์ ประสาธน์สุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
155. นายแสวง ด้วงทรง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
156. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
157. นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
158. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
159. นายสุมนต์ มอนไข่ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
160. รศ.นพ.วิเวศน์ นันทจิต (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
161. นางสาวจิราวรรณ วงค์ดอกไม้ (แทน)กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
162. นายภาคภูมิ ธาวงค์ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10เชียงใหม ่
164. นางนภัสสรณ์ รังสิงวิโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
165. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
166. นายวีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
167. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
168. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
169. นายวิวัฒน์ โตธีรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
170. นายศักด์ิชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ 

         /หน่วยงานพิเศษ...



 

- ๗ -

 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
171. นางสุคลพิชญ์ ฉัตรกุล ณ อยธุยา (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
172. นางทัศนีย์ ตังเยาว์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
173. นายนิรันดร ศรีภักดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.เขตพื้นที่ 5 เชียงใหม ่
174. นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่  3 เชียงใหม ่
175. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
176. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
177. นายดํารงค์  ฐิติธนภัค (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
ส่วนท้องถิน่ 
178. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
179. นายนรินทร์ หลวงปา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
180. นายสุรเดช กันทะทรง นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
181. นายจรัส แจ้งจิตต์ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
182. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
183. นายกฤษดากร กําเนิดศิริ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 1 
184. นายชูเกียรติ แป้นแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
185. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2(กฟผ.) 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
186. นายชัชวาล   ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
187. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
188. นายธนกร ประมูลผล (แทน)ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
189. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
190. นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
191. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
192. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
193. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
194. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
195. นางรัชนก มหาผล BOI 
196. นายประเวศน์ ประเทศ พนักงานการเงินและบัญชี ๗ สํานักงาน กสท. 
197. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
    
 

       / 198  นายภานุเมศ  ตันรักษา... 
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198. นายภานุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
199. นายชัยชาญ ตัณห์เจริญรัตน์ ผู้สื่อข่าว WETV 
         

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

ประธานในที่ประชุม มอบประกาศเกียรติคุณแก่อําเภอดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แตง 
อําเภอแม่ออน อําเภอแม่แจ่ม และอําเภอกัลยาณิวัฒนา เสนอโดย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่  และประธานในที่ประชุมได้ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการ ในการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จากสถิติจังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุสูงสุด แต่ผู้เสียชีวิตลดลง             
1 ราย จากการตรวจสอบผู้เสียชีวิต 3-4 ราย ไม่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์แต่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์           
ต้องขอบคุณอําเภอทั้ง 4 อําเภอที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอให้อําเภออื่นๆ ได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุนั้นเกิดจากอะไร แล้วนํามาป้องกันในทั้งต่อไป  การรณรงค์นี้จะมีอีกครั้งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ขอให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอ และตํารวจ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ การคิดหา
วิธีการป้องกันล่วงหน้า 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /

ย้ายภายในจังหวัด    
แนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่มาดํารงตําแหน่งในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  6 ท่าน  ดังนี้ 

(1) นายเกียรติศกัดิ ์ ไตรแสงรุจิระ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด รักษาราชการแทน อัยการจังหวัดคดี

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
(2) นายณรงคศ์กัดิ ์ หอมมาลัย 
 ตําแหน่งปัจจบุนั นายอําเภอสันทราย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอน้ําหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(3) นายศักดิช์ัย เหลืองสถิตกุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ  สํานักบริหารการลงทุน                  

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(4) ว่าทีพ่นัตรีอภชิาติ  จินดามงคล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจลําปาง 
(5) นายพชิติ  ไชยทา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานกังานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสุเทพ 
  /(6) นางสาวนวรตัน์  เสนะวัต  



 

- ๙ -

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 3/2556  เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2556 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อ          
ที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสารจํานวน 31 โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556 และ
รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting   ภายในวันที่ 28  มีนาคม 2556 แล้ว    
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง                                                

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
3.1  การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ

กระทรวงการคลัง       
คลังจงัหวดัเชยีงใหม่ ( นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม ) : แจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้  

            ๑. สรปุผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
               ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและ
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐ล้านบาท 
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตร
มาสดังนี้ 

ไตร
มาสที ่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๑๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๔.๐๐ 

 
 

/ไตรมาสที่ 3  ...

   
 (6) นางสาวนวรตัน ์ เสนะวตั  
 ตําแหน่งปัจจบุนั อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
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ไตร
มาสที ่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐ 

๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐ 

 การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖        หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๒๖,๖๓๙.๒๓ ๑๙,๓๗๒.๗๒ ๗๒.๗๒ ๔๔.๐๐ ๗,๒๖๖.๕๑ 

ลงทุน ๔,๖๓๘.๔๐ ๑,๖๓๔.๗๙ ๓๕.๒๔ ๒๕.๐๐ ๓,๐๐๓.๖๑ 

ประจํา ๒๒,๐๐๐.๘๒ ๑๗,๗๓๗.๙๓ ๘๐.๖๒ - ๔,๒๖๒.๘๙ 

เงินเหลื่อมป ี ๓,๔๒๓.๘๗ ๒,๔๖๘.๙๒ ๗๒.๑๑  ๙๕๔.๙๕ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

การเบกิจ่ายเงนิงบลงทนุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖        หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทนุ เงินงบประมาณ 

ที่ได้รบั 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

รวม ๔,๖๓๘.๔๐ ๑,๖๓๔.๗๙ ๓๕.๒๔ 

ส่วนราชการ ๔,๐๕๖.๖๖ ๑,๒๔๒.๐๘ ๓๐.๖๒ 

ท้องถิ่น ๕๐๒.๘๔ ๓๙๒.๕๐ ๗๘.๐๖ 

กลุ่มจังหวัด ๑.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จังหวัดเชียงใหม่ ๗๗.๗๓ ๐.๒๑ ๐.๒๗ 

 



 

- ๑๑ -

 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ที่ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ 
ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เกษตร 

๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ 
โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม 

๗.๓๕ ๗.๐๗ ๙๖.๑๘ ๐.๔๗ ๐.๓๓ ๗๐.๖๕ 

๔ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๕.๖๗ ๕.๓๖ ๙๔.๔๔ ๐.๕๖ ๐.๓๑ ๕๖.๒๘ 

๕ 
อัยการประจําศาล
เยาวชนและครอบครัว 

๔.๕๙ ๔.๓๐ ๙๓.๖๔ - - - 

๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๒๙๙.๐๙ 
๔,๖๔๑.๒
๘ 

๘๗.๕๙ ๐.๖๙ ๐.๖๙ 
๑๐๐.๐
๐ 

๗ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๒๓.๒๓ ๒๐.๒๙ ๘๗.๓๓ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๕๐.๙๔ ๔๔.๓๒ ๘๗.๐๑ - - - 

๙ 
อัยการคดีศาลแขวง
เชียงใหม่ 

๙.๙๖ ๘.๔๑ ๘๔.๓๙ - - - 

๑๐ ศูนย์พัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขา
เชียงใหม่ 

๓๙.๑๕ ๓๒.๙๗ ๘๔.๒๒ ๔.๖๘ ๔.๖๗ ๙๙.๙๓ 

ที่มา :  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ไม่รวมงบกลาง และเบิกจ่ายจาก งบส่วนกลางที่จังหวัด 
  

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายลงทุน  
มีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๒๕.๐๐ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑๕ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย ๖๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๙ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๒  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๒๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๓  ต่อไปน้ีเป็น
การแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๕๑หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๑๒.๕๘ ๕๒.๗๓ ๒๔.๘๐ 

๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ๒๘.๕๔ ๖.๘๓ ๒๓.๙๒ 

๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๒๘.๗๙ ๗๒.๒๓ ๒๑.๙๗ 

/ลําดับ 4 โรงพยาบาลประสาท...



 

- ๑๒ -

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๔ โรงพยาบาลประสาท ๑๒.๘๐ ๑.๙๕ ๑๕.๒๐ 

๕ สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่ ๘๘.๘๑ ๑๐.๙๔ ๑๒.๓๒ 

๖ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๗๓.๓๖ ๘.๘๙ ๑๒.๑๒ 

๗ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๓.๖๖ ๑๑.๘๐ 

๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31  ๒.๒๙ ๐.๒๕ ๑๐.๙๓ 

๙ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๙ ๐.๑๐ ๙.๘๖ 

๑๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ๒๔.๒๗ ๒.๓๑ ๙.๕๑ 

1๑ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๖.๓๕ ๐.๕๕ ๘.๖๒ 

๑๒ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 เชียงใหม่ ๓๖.๗๕ ๒.๔๐ ๖.๕๓ 

๑๓ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๙๕ ๐.๑๒ ๖.๐๓ 

๑๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 ๓๗.๐๕ ๒.๑๘ ๕.๘๙ 

๑๕ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๕ ๑.๘๐ ๕.๖๗ 

๑๖ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๑.๒๔ ๐.๐๗ ๕.๖๖ 

๑๗ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๑.๙๓ ๐.๐๗ ๓.๘๔ 

๑๘ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ๑๑.๕๐ ๐.๔๑ ๓.๕๙ 

๑๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ๑๓.๙๑ ๐.๓๕ ๒.๔๙ 

๒๐ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ๐.๖๒ ๐.๐๒ ๒.๔๔ 

๒๑ นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ๐.๓๕ ๐.๐๑ ๑.๙๙ 

๒๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ๒๕.๙๒ ๐.๔๙ ๑.๘๘ 

๒๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๓.๗๘ ๐.๒๒ ๑.๕๖ 

๒๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๔๙.๖๗ ๐.๖๖ ๑.๓๒ 

๒๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ๒๒.๑๒ ๐.๒๒ ๐.๙๙ 

๒๖ จังหวัดเชียงใหม่ ๗๗.๗๓ ๐.๒๑ ๐.๒๗ 

๒๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 ๙.๔๕ ๐.๐๓ ๐.๒๖ 

๒๘ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๐๙ ๐.๑๙ 
 
 

 /ลําดับ 29 โรงพยาบาลนครพิงค์...



 

- ๑๓ -

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๒๙ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๕.๕๒ ๐.๑๘ ๐.๑๖ 

๓๐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ ศูนย์อนามัยที่  10  เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่ ๖.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๒.๖๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๔.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๙ โรงเรียนไชยปราการ ๐.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๐ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๒.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๓ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๒.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๔ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๙.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๘.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๐ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๓.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๑ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ๑.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

  

 

/2. ระเบียบและข้อสั่งการ ... 



 

- ๑๔ -

 
2. ระเบยีบและข้อสั่งการ   

                    - เงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการ  ได้แก่ 

(๑) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ๑๐๐ ล้านบาท 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ๕๐ ล้านบาท 
(๓) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          

๑๐ ล้านบาท 
(๔) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ๕๐ ล้านบาท 
(๕) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ๕๐  ลา้นบาท 
(๖) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๑๐  ลา้นบาท  
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕๐  ลา้นบาท  
(๘) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  แห่งละ ๒๐ ล้านบาท 

     - การใช้จ่ายเงนิทดรองราชการ   
(๑) วงเงินของจังหวัด (สํานักงาน ปภ.จังหวัด) โดยรวม แห่งละ ๒๐ ล้านบาท 

(ไม่ใช่แต่ละภัย) เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้ว 
(2) อีก ๑๐ ลา้นบาท สําหรบัการป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

- การตรวจสอบและตดิตาม  
ส่วนกลาง : คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

กระทรวงการคลัง 
ระดับจังหวัด     : คณะผู้บรหิารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามระดบัจงัหวดั  
   ประกอบด้วย หน่วยงาน ๑๗ หน่วยงาน  ส่วนราชการ ๕  หน่วย ดังนี้ 

(๑) คลังจังหวัดเชียงใหม่  ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด  
(๒) ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่  
(๓) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่ 
(๔) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่  
(๕) สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่  

    ธนาคาร/สถาบนัการเงนิ ๘  สถาบัน  
(๑) ธนาคารออมสิน  
(๒) ธนาคารกรุงไทย  
(๓) ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
(๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(๕) ธนาคารอิสลาม สํานักงานเขตเชียงใหม่  
(๖) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาเชียงใหม ่ 
(๗) ธนาคารเพื่อการนําเข้าและสง่ออกแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ 
(๘) บรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม สํานักงานสาขาเชียงใหม่  

 
       /หน่วยงานในกํากบั 3 หน่วย...



 

- ๑๕ -

               
หน่วยงานในกาํกบั ๓ หน่วย  

(๑) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  
(๒) สํานักงานยาสูบ  
(๓) บริษัทบริหารสนิทรัพย์กรุงเทพ 

       ทีป่รกึษา คบจ. เชียงใหม่  
    ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

    อํานาจหนา้ที่ คบจ. 
(1) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
(2) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  
(3) รายงานผลการตรวจสอบ 

            ใหส้าํนักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ  คบจ.  

 ดาํเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง 
(1) ให้คําปรึกษาแนะนําด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดในการกําหนด

นโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา
ในจังหวัด  

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น 
(3) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  

 

3. ร่างพระราชบญัญตักิองทนุบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ 
           เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  23 เมษายน 2556 ร่าง

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  โดยมีหลักการคือ  เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข.กลับไปใช้บําเหน็จ
บํานาญแบบเดิม โดยให้ย่ืนแบบความประสงค์ไม่ใช้สิทธิ กบข. ต้ังแต่กฎหมายเริ่มบังคับใช้ – 30 กันยายน 
2557  และให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2557  โครงการนี้จะเริ่มในปีงบประมาณ 
2558  ผลประโยชน์ของเงิน กบข. ที่สะสม พร้อมผลประโยชน์ของเงิน กบข.จะจ่ายคืนให้ หากมีการเสียชีวิต
ก่อนจะถึงวันที่แสดงความประสงค์ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้  พระราชบัญญัตินี้มีผลสําหรับผู้รับบํานาญด้วย ถ้าผู้รับ
บํานาญเข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม  2556  หากประสงค์จะกลับไปรับบํานาญแบบเดิม  ให้แสดง
ความประสงค์ได้ต้ังแต่วันที่กฎหมายบังคับใช้ – 30 มิถุนายน  2557 พร้อมต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงิน
สะสม และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วคืนหักกลบลบกันไป  หากหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ 
แจ้งมายังจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทางสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่จะได้แจ้งส่วนราชการต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
  

 3.2  ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี   
                              ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่               
(นายกมลไชย  คชชา)  สืบเนื่องจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๓๔๘ ลงวันที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๕๖  เรื่อง การเตรียมดําเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา                
มหาราชินี (ระยะที่ ๒)  คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖  ให้เร่งรัดติดตามการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ํา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  

        /กระทรวงมหาดไทย... 



 

- ๑๖ -

 
กระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด ขอให้
ทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้  

1. จัดต้ังคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า  
2. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบแจ้งความ

ประสงค์เข้าร่วมโครงการปลูกป่า 
3. ลงข้อมูล “แบบสํารวจและคดัเลือกพื้นที่ปลูกป่า (รายแปลง) 

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมศูนย์อํานวยการส่งเสริมฟ้ืนฟูการปลูกป่าและป้องกัน
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ศอส.ปท.จ.ชม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันพุธที่          
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี          
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม  ศอส.ปท.จ.ชม.มอบหมายให้
อําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ  และได้มีการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส่วนจัดการต้นน้ํา(ห้วยแก้ว) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการ
ทํางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเร่งรัด
ในการเตรียมดําเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ของจังหวัด
เชียงใหม่   

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานผล  
การสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า(รายแปลง) จากอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมเนื้อที่ประมาณ 
๑๙,๑๕๘-๐-๔๗.๘๘ ไร่  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการสํารวจแปลงปลูกป่า จากหน่วยงาน            
ต้นสังกัดและอําเภอท้องที่ ที่ได้รับรายงาน และดําเนินการคัดแยกแปลงปลูกที่มีพ้ืนที่ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ไร่ ขึ้นไป 
เตรียมการสําหรับโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และแปลงปลูกขนาดพื้นที่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ สําหรับ
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ฯ และคัดแยกแปลงปลูกที่ได้รับรายงานทั้งหมดออกเป็นรายอําเภอ 
เพื่อสะดวกต่อการดําเนินการโครงการฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ ทส ๐๒๐๗.๕/ว.๑๑๘๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เชิญประชุมเรื่องแนวทางการดําเนินโครงการปลูกป่า
และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีฯ ในวันพุธที่                
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๔ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด โดยรองนายกรัฐมนตรี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานการประชุม ซึ่งตามกําหนดการประชุมจะเป็นการมอบนโยบายในการ
ดําเนินโครงการฯ รวมถึงการมอบแนวทางการบริหารโครงการ การติดตามประเมินผล และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ ระดับจังหวัด  จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

ประธานในที่ประชุม  - ภายหลังจากการประชุมนี้ จังหวัดจะได้จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับอําเภอ และผู้รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร 
กําเนิดศิริ) กํากับดูแลให้มีผลการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ปีนี้รัฐบาลจะให้เริ่มโครงการและจะมีการจัดสรร
งบประมาณมายังจังหวัด ใช้เวลาปลูก  3 ปี ดังนั้นขอให้ผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการตรวจสอบพิกัดการปลูกที่
ชัดเจน และดูแลบํารุงรักษาหลังที่ปลูกเสร็จแล้ว  เพราะจะมีการตรวจติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
       /3.3 สถานการณ์ไฟปา่และหมอกควัน... 



 

- ๑๗ -

 
3.3  สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่   

     ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่               
(นายกมลไชย  คชชา) สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่สรุปในภาพรวม ค่า (PM10) เกิน

มาตรฐาน 25 วัน โดยศาลากลางจังหวัดเกิน 10 วัน และที่ยุพราชเกิน  25 วัน ในช่วงที่มีค่า (PM10) สูงจะเป็น

ช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงถนนและผิวการจราจร  ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นต้นมาค่า (PM10) ลดลงเรื่อยๆ 

แต่ที่ยุพราชยังมีค่า (PM10) สูงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจราจรที่หนาแน่น ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ได้มีการ
สนธิกําลังเจ้าหน้าที่ภายใต้หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่อําเภอที่มีจุด Hotspot จํานวนมาก 
ในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม อมก๋อย สะเมิง ฮอด เชียงดาว ขณะนี้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ในช่วง
เทศกาลไม่มีปัญหาหมอกควันรบกวนนักท่องเที่ยว จํานวน Hotspot สะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
2,145 จุด มีการรายงานการแจ้งและการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1,151 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย
รวม 12,206.85 ไร่ สรุปรายงานจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า พบจํานวน
ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ/โรคหัวใจหลอดเลือด/โรคตา/โรคผิวหนัง สะสมจํานวน  68,158 ราย 
 

ประธานในที่ประชุม  ปัญหาหมอกควันและไฟป่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม จะต้องมีการรณรงค์ทุกครั้ง  และในวันนี้จะปิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าตามนโยบายรัฐบาลแต่ก็
ต้องช่วยกันดูแลและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้มี
นวัตกรรมใหม่  คือ ได้มีการริเริ่มการจัดต้ัง “กองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่” โดยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนํามาใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  
ทั้งนี้  หลังจากมีการปิดสถานการณ์แล้ว ให้มีการประชุมร่วมกันในกลุ่ม โดยให้อําเภอวิเคราะห์ว่าในแต่ละปีเกิด
ไฟป่าอย่างไร มีวิธีการและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ดีหรือต้องมีการปรับปรุงหรือไม่  หลังจากนี้ให้นําข้อมูล
มาร่วมประชุมในกลุ่มเพื่อกําหนดเป็นมาตรการสําหรับดําเนินการในปีต่อไป สําหรับงบประมาณหลังจากปิด
สถานการณ์แล้วจะไม่มีงบประมาณอีก  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4  สรปุผลการตดิตามปญัหาภัยแล้งในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
    ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่               
(นายกมลไชย  คชชา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจราชการ          
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อรับทราบ
ปัญหาและมีการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว ดอยหล่อ แม่อาย ได้มีการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้งหมด 10 บ่อ และได้มีการจัดเตรียมงบประมาณในการพัฒนาอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ และอ่าง
เก็บน้ําห้วยปุมเป้ง ซึ่งการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีได้มีประชาชนมายื่นเรื่องจํานวนมาก เช่น อําเภอดอยสะเก็ด             
มีประชาชนขอให้เจาะบ่อบาดาลจํานวน 65 หมู่บ้าน รวม 39 บ่อ และขอเป่าล้างบ่อบาดาลเดิม จํานวน 6 บ่อ 
และขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จํานวน 13 บ่อ ขอสนับสนุนระบบประปาผิวดินขนาดกลาง             
อําเภอแม่ริม ขอเจาะบ่อบาดาลที่บ้านโป่งแยงใน  อําเภอแม่ออน ขอเจาะบ่อบาดาล จํานวน 29 หมู่บ้าน ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ที่บ้านโป่งฮ่อม และขอรับการ
สนับสนุนโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา  จํานวน  13 โครงการ  อําเภอพร้าวขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค จํานวน  30 หมู่บ้าน ขอขุดลอกอ่างเก็บน้ํา และทําแก้มลิงจํานวน  5 โครงการ 

/ประธานในทีป่ระชุม... 



 

- ๑๘ -

 
ประธานในที่ประชุม ให้อําเภอที่ประชาชนได้เสนอโครงการเข้ามา  ประสานโดย

ตรงที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ํา 
และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ 
              เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 6 เรื่อง  

  4.1  การจดังานพธิีถวายราชสดดุเีฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เนื่อง
ในโอกาสวนัฉตัรมงคล  

          เลขานุการในที่ประชุม ด้วยจังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิม           
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
แสดงถึงความจงรักภักดี   ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม  2556 เวลา 09.00 น .  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม
พิธีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  การประดบัธงตราสญัลักษณง์านฉลองพระชันษา 100 ปี สมเดจ็พระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก  

              เลขานุการในที่ประชุม ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งมายังจังหวัดเชียงใหม่ 
ว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี  ในวันที่ 
3 ตุลาคม 2556 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตรา
สัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก            
3 ตุลาคม 2556 ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวาย
เป็นพระราชกุศล  โดยประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ  ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน – 31 ธันวาคม  2556  เนื่องจาก
วันที่ 21 เมษายน  2556  เป็นวันครบรอบ 2 รอบ หรือ 24 ปี ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช สําหรับสีของผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์นั้น ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร ลําดับตามติดต้ังได้แก่ 
ธงชาติ – ธงศาสนา –ธงพระมหากษัตริย์ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

4.3  แนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัผู้แทนพระองค ์
           เลขานุการในที่ประชุม เนื่องจากในขณะนี้หน่วยงาน องค์กรและสื่อต่างๆ มีความ

เข้าใจที่สับสนเกี่ยวกับ เรื่อง “ผู้แทนพระองค์” ส่งผลให้มีการดําเนินการต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหลาย
ประการ ทําให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นในการประชุม คณะกรรมการอํานวยการจราจรในการ
เสด็จพระราชดําเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) ได้มีมติให้จัดทําคําจํากัดความของคําว่า  “ผู้แทนพระองค์” และ
แนวทางการต้อนรับ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้อง 

 
   /ผู้แทนพระองค์... 



 

- ๑๙ -

 
ผู้แทนพระองค์  หมายถึง ผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ หรือพระอนุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม หรือโปรดให้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ แล้วแต่กรณี  โดยผู้แทนพระองค์ แบ่งเป็น 

1. ผู้ แ ทนพระอ งค์ ที่ เ ป็ นพระบรมว งศ์  ต้ั ง แ ต่ สม เ ด็ จพระนา ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ลงมาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

2. ผู้แทนพระองค์ที่เป็นพระอนุวงศ์ ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า-
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า-         
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ ทุกพระองค์  

3. ผู้แทนพระองค์ที่เป็นเจ้านายหรือบุคคลธรรมดา เช่น หม่อมเจ้า องคมนตรี 
ภริยาองคมนตรี ราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ รองเลขาธิการพระราชวัง 

นอกจากนี้ไม่เรียกว่า “ผู้แทนพระองค์” หากแต่เป็นการที่บุคคลที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม หรือโปรดให้ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์หรือ 
พระประสงค์ของแต่ละพระองค์ เช่น การเชิญสิ่งของไปพระราชทานหรือประทาน ตลอดจนการเยี่ยม เป็นต้น 

การปฏิบัติ 
กรณีที่ 1  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้มีผู้แทนพระองค์  สํานักราชเลขาธิการจะมีหนังสือแจ้งไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อทรง
กําหนดวัน และจะมีหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและไปร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัย  

กรณีที่ 2 เมื่อพระบรมวงศ์หรือพระอนุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม หรือโปรดให้มีผู้ปฏิบัติแทนพระองค์ กองราชเลขานุการในพระองค์ กอง
กิจการในพระองค์ หรือกองงานในพระองค์ ของแต่ละพระองค์ จะดําเนินการในทํานองเดียวกัน แต่แตกต่างกัน
ในรายละเอียดของการปฏิบัติ ตามประเภทของงาน อาทิเช่น ผู้ที่มาต้อนรับ การกําหนดเครื่องแต่งกาย และจะ
ไม่มีการประชุมตรวจพื้นที่ ตลอดจนไม่มีการบรรเลงเพลงมหาชัย  

สรุป 
1. การดําเนินการจะต้องมีการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา กราบบังคมทูล 

หรือกราบทูล เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. สํานักราชเลขาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้สํานักพระราชวังนําไปปฏิบัติ 
3. กรณีผู้แทนพระองค์เป็นพระบรมวงศ์หรือพระอนุวงศ์ จะจัดการรับเสด็จตาม

ฐานันดรศักด์ิ  
4. กรมราชองครักษ์ และสํานักพระราชวัง จะร่วมประชุมกับส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํารายละเอียดการรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร 
5. กรณีที่ผู้แทนพระองค์เป็นหม่อมเจ้าหรือบุคคลธรรมดา จะไม่มีการตรวจพื้นที่ 

มีเฉพาะรถตํารวจนําผู้แทนพระองค์ แต่ไม่มีการปิดการจราจร ไม่มีการตั้งกองอํานวยร่วม และผู้ต้อนรับจะเป็น
เฉพาะเจ้าภาพเท่านั้น ในกรณีที่เป็นงานในต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนศาล ทหาร ตํารวจ ไม่มีหน้าที่
ต้องมาต้อนรับ ให้เป็นเรื่องของเจ้าภาพเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่เป็นเรื่องราชการ หรืองานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
กราบบังคมทูลเชิญ หรือกราบทูลเชิญเสด็จ 

ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการทุก
แห่งแล้ว ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  ที ่ชม  0016.3/48587  ลงวันที่ 11  ธันวาคม  2555 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
        /4.4 การประชุมระดับผู้นําด้านน้ํา... 



 

- ๒๐ -

 
4.4  การประชุมระดบัผู้นาํด้านน้าํแห่งภมิูภาคเอเชีย-แปซฟิกิ ครั้งที่ 2 

          เลขานุการในทีป่ระชุม การประชุมจัดระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม  2556  
โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ 

- วันที่ 14-18 พฤษภาคม  2556 เป็นการจัดนิทรรศการ 
- วันที่ 16-18 พฤษภาคม  2556  เป็นการประชุมด้านวิชาการด้านน้ํา            

ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 -1,500 คน 
- วันที่ 19-20 พฤษภาคม  2556 ผู้นําประเทศต่างๆ จะรว่มประชุม ใน

เบื้องต้นมีผู้นําระดับประเทศตอบรับแล้ว 9 ประเทศ  มีนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี ผู้แทนปลัดกระทรวง ผู้แทนกระทรวง  

การจดังานเลีย้ง จํานวน  3 ครั้ง  ดังนี้ 
- วันที่ 16 พฤษภาคม  2556  จะเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่

แกรนด์วิว  งานเลี้ยงแบบโต๊ะจีน  ผู้ร่วมงานประมาณ 1,200 -1,500 คน 
- วันที่ 18 พฤษภาคม  2556 จะเลี้ยงผู้ เข้าร่วมประชุม ณ เชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟารี งานเลี้ยงแบบกาดมั่ว  1,200 -1,500 คน 
- วันที่ 19 พฤษภาคม  2556  จะเลี้ยงผู้นําระดับ V.I.P.ณ เวียงกุมกาม 

ผู้ร่วมงานประมาณ 210 คน 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีไทย – ลาว แบบไม่เปน็ทางการ 
                  ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีไทย – ลาว แบบไม่เป็น
ทางการ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม  2556  ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน  จึงขอความอนุเคราะห์จาก
หัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงช่วยดูแลและอํานวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในกระทรวงของท่านด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5   สปัดาหส์่งเสริมพระพทุธศาสนา เนือ่งในวันวสิาขบชูา 
       ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ ทรงอารมณ์)  

จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๖ จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 

๑. พิธีแห่โคมไฟวิสาขบูชา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๒. พิธีไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ  ถวายน้ําสรงพระราชทาน สืบสาน 

ป๋าเวณีเตียวขึ้นดอย  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา  ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ลานครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

๓. พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา  
๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

วัดที่จดัพธิเีวียนเทียนเนื่องในวันวสิาขบชูา ประจําป ี๒๕๕๖ 
๑. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
๒. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
๓. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
๔. วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  

/กิจกรรมทีค่วรปฏบิตัเิปน็พทุธบูชา  



 

- ๒๑ -

 
กิจกรรมทีค่วรปฏบิตัเิปน็พทุธบูชา 
๑. ประดับธงชาติ  ธงศาสนา  ตามอาคาร 
๒. ควรงดจําหน่ายเครื่องดองของเมา 
๓. อาราธนาพระภิกษุแสดปาฐกถาธรรม การจัดนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรม                         

และกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
๔. การร่วมทําบุญตักบาตร  ฟังธรรม  รักษาศีล  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม 2556 
         ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ  เลาหเลิศชัย) ลักษณะอากาศ

ในช่วงวันที่ 30 เมษายน -2 พฤษภาคม 2556  ความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ทําให้
ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นแห่งๆ โอกาสมีฝนตก 20-30% ของพื้นที่ช่วง
วันที่ 30 เมษายน  -2 พฤษภาคม 2556 อุณหภูมิตํ่าสุด 25 -27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36- 38 
องศาเซลเซียส     

ลักษณะอากาศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556  เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยน
ฤดูจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ช่วงต้นเดือนมีอากาศร้อน และในบางช่วงความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่
เข้าปกคลุมภาคเหนือ ทําให้เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้บาง
พ้ืนที่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจะเริ่มปรากฏร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ลมจะเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ และคาดว่าฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจะมีฝนตกมากขึ้น อุณหภูมิอากาศจะลดลง  ช่วงเดือน
พฤษภาคมอาจมีหย่อมความกดอากาศตํ่าก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน 
โดยมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคเหนือของประเทศไทยได้ ซึ่งจะทําให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส (ตํ่ากว่าค่าปกติ) ความช้ืน
สัมพัทธ์ สูงสุด 80 %   ตํ่าสุด 40%  ปริมาณฝน 150-200  มิลลิเมตร (สูงกว่าค่าปกติ) 

ข้อควรระวัง ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมี
ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
อาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
    เลขานุการในที่ประชุม -  เรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ 

มีทั้งหมด  5 เรื่อง  ได้แก่ 
5.1   ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ            

พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
5.2   มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนเมษายน 2556 ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่  

จํานวน 5 เรื่อง(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

        /5.3 สรุปผลการดําเนินงาน... 



 

- ๒๒ -

 
5.3   สรุปผลการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์                

ปี พ.ศ.2556  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
5.4   สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556  (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) 
5.5   รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจําเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2556  (สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 
ฝ่ าย เลขานุ การไ ด้นํ า เอกสารรายละเอี ยด เผยแพร่ทาง เว็บ ไซ ต์จั งหวั ด เชี ย ง ใหม่  

www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถ
ดาวน์โหลดดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2556  

          วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556  เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย 

    

มติที่ประชุม  รับทราบ        
         

6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
                          (๑) การขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา
กรรมการ ป.ป.จ. 
          ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) (นายนิรันดร ศรีภักดี) แจ้งว่า
การประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเชียงใหม่หรือที่เรียกว่า 
กรรมการ ป.ป.จ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการไปแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับขั้นตอน
กระบวนการสรรหา ซึ่งทางสํานักงาน ป.ป.ช.จะดําเนินการสรรหาโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เกี่ยวกับ
เรื่องของการสรรหากรรมการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกําลังดําเนินการ ขั้นตอนที่สอง การรับสมัคร
กรรมการ ป.ป.จ.  

ในวันนี้ขอนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมและขอประชาสัมพันธ์ในกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามประจําจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน ป.ป.ช. ได้แต่งต้ังคณะทํางานที่ปรึกษา
ในการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. ประจําจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน               
ที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย อัยการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ รองผู้อํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่(ท) ผู้อํานวยการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการ  ซึ่งคณะทํางานที่ปรึกษา  มีหน้าที่ในการพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง  ให้คําปรึกษาการคัดเลือกกรรมการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.จ.  

เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2556 มีประกาศจํานวนกรรมการ ป.ป.จ.โดยจังหวัด
เชียงใหม่จะมีคณะกรรมการ ป.ป.จ. จํานวน 5 ท่าน  สําหรับขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนหน่วยงาน องค์กรที่ประสงค์
จะส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหา สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอขึ้น
ทะเบียน ต้ังแต่วันที่ 30  เมษายน  - 8 พฤษภาคม  2556  เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยกําหนดสถานที่ขึ้นทะเบียนที่ สํานักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) 

/หน่วยงานหรือองค์กรที่กฎหมาย... 



 

- ๒๓ -

 
หน่วยงานหรือองค์กรที่กฎหมายกําหนดให้ขึ้นทะเบียน จํานวน 9 หน่วยงานหรือ

องค์กร ประกอบด้วย  สมาคมหรือชมรมครูอาจารย์หรือสมาคมทางด้านการศึกษา  สภาทนายความหรือ                
ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน             
สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด  กลุ่มอาสาสมัคร องค์กร
เอกชน  องค์กรเกษตรกร สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน  หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งหมายถึง หัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดตามกฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้  หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติและการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด พ.ศ.2555 ข้อ 22  ในการนี้  จึงขอความอนุเคราะห์
ในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนได้ไปขึ้นทะเบียนตามวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สําหรับการรับสมัครกรรมการ ป.ป.จ. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณสมบัติ
ของกรรมการมีการกําหนดไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว   

 

ประธานในที่ประชุม เนื่องจากเรื่องเป็นเรื่องใหม่และสําคัญและทางคณะกรรมการ 
ป.ป.จ.ได้มีคําสั่งแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประกอบด้วย อัยการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้อํานวยการ กอ.รมน.จังหวัด
เชียงใหม่ (ท)  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา ในการดําเนินการดังกล่าว และจะมี
หนังสือขอความร่วมมือไปยังอําเภอและท้องถิ่นทุกแห่ง ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสรรหาการรับสมัครที่
หน้าสํานักงาน  

ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) (นายนิรันดร ศรีภักดี) หัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดถ้าไม่ได้ไปขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ก็ต้องนําหนังสือมอบอํานาจของหน่วยงาน          
ตามแบบ ป.ป.จ.4 แต่ถ้าหัวหน้าส่วนราชการมีความประสงค์จะไปขึ้นด้วยตนเองจะมีแบบ ป.ป.จ.3 หลังจากนั้น
จะเข้ากระบวนการประชุมผู้แทนหน่วยงาน องค์กร คัดเลือกกันเองในกลุ่ม ให้เหลือกลุ่มละ 1 คน ทั้งหมดจะมี
คณะกรรมการสรรหา 9 คน มาจาก 9 กลุ่ม  

ประธานในที่ประชุม  ขอฝากนายอําเภอในการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ และท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ในการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน   
และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ควรจะมีเอกสารขอความร่วมมือสื่อมวลชน วิทยุ ได้ประชาสัมพันธ์
เรื่องดังกล่าวด้วยเพราะเป็นเรื่องสําคัญ และสํานักงานจังหวัดขอให้เป็นผู้ประสานงานในเรื่องที่สํานักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดขอความร่วมมือมายังจังหวัด เช่น สถานที่ บุคลากรที่จะช่วยในวันรับสมัครหรือวันประชุม   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

(2) ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่  เขต
เลือกตั้งที่ 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง 
    ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวรัชนี              
ตังเยาว์) แจ้งผลการเลือกต้ังอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกต้ัง ส.ส.เชียงใหม่  เขตเลือกต้ังที่ 3 แทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง  ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2556 ดังนี้ 

-  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังครั้งนี้ จํานวน 138,684 คน  
-  มาใช้สิทธิเลือกต้ังจํานวน  103,364 คน คิดเป็นร้อยละ 74.53  

/- จํานวนบัตรเสีย 2,607 บัตร...



 

- ๒๔ -

  
- จํานวนบัตรเสีย 2,607  บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.52 จํานวน 
- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน 8,851 บัตร คิดเป็นร้อยละ 8.56   
- นายทวีศักด์ิ ภูพา หมายเลข 1 พรรคยางพาราไทย ได้คะแนน 2,456 คะแนน 

นางเยาวภา วงศ์สวัสด์ิ หมายเลข 2 พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 67,101 คะแนน นางกิ่งกาญจน์  ณ เชียงใหม่ 
หมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์  ได้คะแนน 21,372 คะแนน และว่าที่ ร.ต.ทวีป ยอดเศรณี หมายเลข 4 
พรรคพลังสหกรณ์  ได้คะแนะ 977 คะแนน 

การเลือกต้ังในครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่  ขอขอบพระคุณองค์กรทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกต้ัง โดยเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง ได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการเลือกต้ังจนทําให้การจัดการเลือกต้ังในครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมาย 
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ และจํานวนบัตรเสียก็ยังน้อยกว่าการจัดการ
เลือกต้ังทั่วไปเมื่อปี พ.ศ.2554 
  

ประธานในที่ประชุม ขอขอบคุณนายอําเภอดอยสะเก็ด สันกําแพง แม่ออน และ
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเลือกต้ังครั้งนี้  ขอบคุณตํารวจภูธรจังหวัดที่ได้ดูแล 
ด้านความสงบเรียบร้อย จนทําให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 (3)   การปฏบิตังิานทีส่าํคญัของกองกาํลังผาเมือง 
             ผู้แทนกองกําลังผาเมือง (พันเอกนฤทธิ์ ถาวรวงษ์) ช้ีแจงการปฏิบัติงานที่สําคัญ

ของกองกําลังผาเมือง ดังนี้ 
- สรุปเหตุการณ์ปะทะกลุ่มขบวนการลําเลียงยาเสพติดที่บ้านกิ่วสะไต อําเภอ          

แม่จัน  จังหวัดเขียงราย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 20.40 ร้อย ทพ.3108 จัดกําลังร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรแม่จันทําการต้ังจุดตรวจ/จุดสกัดก้ัน และจัดชุดเฝ้าตรวจบริเวณบ้านกิ่วสะไต 
ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสพติด ผลการปฏิบัติสามารถ
จับกุมผู้ต้องหาได้จํานวน 1 คน (ได้รับบาดเจ็บ) และตรวจยึดยาบ้าได้ จํานวน 960,000 เม็ด การปฏิบัติใน 
ครั้งนี้ มาจากได้รับแจ้งแหล่งข่าวว่าจะมีกลุ่มขบวนการลําเลียงยาเสพติดจะลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากอําเภอ             
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เข้ามาส่งให้กับกลุ่มขบวนการ ในพื้นที่บ้านห้วยส้าน อําเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้เพิ่มมาตรการสกัดก้ันของจุดตรวจในพื้นที่โดยเฉพาะจัดตรวจบ้านกิ่วสะไต และจัดชุดเฝ้าตรวจ
บริเวณเส้นทางอ้อมผ่านจุดตรวจจนกระทั่งเวลา 20.40 น. พบกลุ่มขบวนการจํานวน 12 คน พร้อมถุงปุ๋ย        
ซึ่งดัดแปลงเป็นเป้สะพาย ลงจากรถและใช้วิธีเดินทางตามเส้นทางอ้อมผ่านจุดตรวจไปยังบ้านสันติสุข  เจ้าหน้าที่
ชุดเฝ้าตรวจ จึงได้แสดงตัวเพื่อทําการตรวจค้น และได้เกิดการปะทะกันขึ้น ผลการปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหาได้ 
จํานวน 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 120,000 เม็ด และในตอนเช้าได้จัดกําลังเข้าทําการพิสูจน์ทราบพื้นที่
โดยรอบอีกครั้ง ผลการปฏิบัติพบยาบ้าถูกซุกซ่อนไว้ป่าท้ายหมู่บ้านอีก 840,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งสิ้น จํานวน 
960,000 เม็ด ทั้งนี้  ในห้วงที่ผ่านมากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ได้ลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้ามาในเขตไทย 
โดยมีพ้ืนที่เพ่งเล็งในจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ได้แก่อําเภอแม่อาย 
อําเภอฝาง อําเภอพร้าว จึงนําเรียนข้อมูลเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นต่อไป 

 
/- การดําเนินการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...



 

- ๒๕ -

 
- การดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กองกําลังผาเมือง  

ได้ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) สร้างฝายในพื้นที่ 5 อําเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ 
คืออําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นคร-
หลวง จํากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนปูนซีเมนต์จํานวน 2,000 ถุง เพื่อใช้ในการสร้างฝาย จํานวน 85 ฝาย           
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้งปีต่อไป  หากส่วนราชการใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  มีแผนในการสร้างฝาย กองกําลังผาเมืองมีความยินดีร่วมปฏิบัติงาน และพร้อมให้การ
สนับสนุนในการดําเนินการ โดยสามารถประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่ได้โดยตรง    

 

ประธานในที่ประชุม  มีข่าวว่าลูกหลานของเล่าต๋าจะเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้นําท้องที่ 
หรือท้องถิ่น แต่จังหวัดยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกในการมอบหมายให้นายอําเภอไปกํากับดูแล จึงขอฝากฝ่ายข่าวของ
ตํารวจ กองกําลังผาเมือง กอ.รมน.จังหวัด เพื่อประสานข้อมูลกับนายอําเภอชายแดนด้วย เพราะหากบุคคล
เหล่านี้มารับตําแหน่งอาจจะเกิดปัญหา/อันตรายได ้
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(4)  เรื่องเปิดทําการและการทําป้ายทะเบียนแทนที่ชํารุดแตกลายงา ขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันที่                
1 พฤษภาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเปิดทําการตามปกติ 
และในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการเฉพาะที่สํานักงานขนส่ง
จังหวัด(แม่เหียะ)โดยประชาชนสามารถไปรับบริการได้ในด้านขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่และต่ออายุทั่วไทยได้ 
เรื่องที่สองขอประชาสัมพันธ์ป้ายทะเบียนที่แตกลายงาที่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ คือป้ายอักษร ขข ขค และรถ
กระบะป้ายทะเบียน ผบ รวมทั้งป้ายที่มาขอแทนป้ายที่ชํารุดในช่วงระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2553 -                
1 กันยายน 2553 ป้ายที่แตกลายงาดังกล่าว ให้มาขอติดต่อทําฟรีที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยนํา
สําเนาบัตรประชาชนมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556 หลังจากนั้นต้อง
เสียค่าธรรมเนียมแผ่นละ 100 บาท   
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(5) สถานการณ์หอมแดง 
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์) รายงานหอมแดงปัจจุบัน

พ่อค้าได้เข้าไปซื้อผลผลิตในพื้นที่และราคาได้ปรับสูงขึ้น ราคาหอมแดงสด กิโลกรัมละ 12-14 บาท หอมแดง
แห้งราคากิโลกรัมละ 18-23 บาท เป็นราคาที่สูง จึงได้ปิดโครงการรับซื้อหอมแดง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสามารถ
กระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค จํานวน 230 ตัน รวมเป็นเงิน 5,060,000 บาท จึงขอขอบคุณหัวหน้าส่วน-
ราชการ นายอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการรับซื้อและกระจายหอมแดงไปสู่ผู้บริโภคทางตรงและทางอ้อม   

 
 
 

  /(6) ประชาสมัพันธ์กิจกรรมคุมประพฤติเชียงใหม ่



 

- ๒๖ -

 
(6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุมประพฤติเชียงใหม่ 

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร)
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุมประพฤติเชียงใหม่ เพื่อทราบเนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติและชมรม           
คุมประพฤตินครพิงค์จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีคืนคนดีสู่สังคม เพื่อนํารายได้สนับสนุนจัดกิจกรรมของผู้ถูก
คุมประพฤติ งานบริการสังคม เช่น ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไปบริการสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจะมีการจัดทําบุญ 
ในวันที่ 16 พฤษภาคม  2556  ที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  
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(7)  ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ 
ผู้อํ านวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  1 ( เชียงใหม่  ) (นายสุ เทพ  

ปวเรศวิทยาฬาร) แจ้งว่าในวันที่ 6-10 พฤษภาคม  2556 กรมป่าไม้จะร่วมกับ FAO จะจัดการประชุม
นานาชาติ   ณ  โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่   โดยได้ เรียนเชิญรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธาน เพื่อประเมินทรัพยากรป่าไม้ของโลกโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับ
นานาชาติ เพื่อการเสริมสร้างในด้านวิชาการข้อมูลข่าวสารทิศทางแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้
ของโลก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ สําหรับการบริหารจัดการป่าไม้ที่
ย่ังยืน ในการประชุมดังกล่าวจะมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ของ 4 กรม คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน กรมการ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และสวนพฤกษศาสตร์ โดยกรมป่าไม้จะดูงานด้านป่าชุมชนที่บ้านทาป่าเปา จังหวัดลําพูน 
กรมอุทยานดูงานที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมการอุตสาหกรรมป่าไม้ดูงานที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
จังหวัดลําปาง และสวนพฤกษศาสตร์ดูงานที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ มีกําหนดการ 5 วัน   
ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับโดยกรมป่าไม้เป็น
เจ้าภาพในวันที่ 6 พฤษภาคม 2556  ส่วนวันที่ 7 พฤษภาคม  2556 FAO จะเป็นเจ้าภาพ 
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ระเบียบวาระที่ 7   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) 

- เรื่องหอมแดง ตลอด 2 เดือนที่ผ่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพ่อค้าทราบว่า 
หอมแดงเป็นพืชต้องห้าม ห้องเย็นไม่สามารถเก็บรักษาหอมแดงได้ ในปีหน้าทราบว่าผู้นําเข้าหอมแดงรายใหญ่
เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มีมาตรการในเรื่องของมาตรฐานหอมแดง คาดว่าจะกระทบต่อการส่งออกของประเทศ
ไทย  จังหวัดเชียงใหม่ มี 10 อําเภอที่ปลูกหอมแดง แต่พบปัญหามากที่ อําเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า ดอยสะเก็ด           
จึงขอมอบหมายให้เกษตรอําเภอในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับเกษตร โดยเฉพาะอําเภอแม่แจ่ม 
หอมแดงซึ่งปลูกในที่ราบเป็นหอมแดงที่ค่อนข้างมีปัญหาจึงขอฝากสํานักงานเกษตรจังหวัดช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย  
ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าไปซื้อเพื่อสร้างกลไกการตลาด  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 

 
 

/- เรื่องการจัดระเบียบป้าย...



 

- ๒๗ -

 
- เรื่องการจัดระเบียบป้าย เพื่อเตรียมรับงาน APWS ครั้งที่ 2 โดยในเรื่องนี้ท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมแนวทางไว้แล้ว โดยจะประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็น             
เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยกับหน่วยงานเจ้าของถนนเพื่อ
ดําเนินการในเรื่องป้ายกับความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่            
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ส่วนราชการซึ่งต้ังอยู่ในพื้นที่ถนนที่สําคัญ 
 

ประธานในที่ประชุม  ฝากนายอําเภอทั้ง 3 อําเภอ ที่มีหอมแดงปลูกมากที่สุด 
ฤดูกาลปลูกปีหน้าอยากจะให้นายอําเภอประสานเกษตรจังหวัดหาสเป็กที่ท่านรองฯ เจริญฤทธิ์แจ้งมา ไปพูดคุย
กับพ่ีน้องเกษตรกร ถ้าหากยังคงปลูกเหมือนเดิมปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีก ให้อําเภอไปดูว่าปลูกหอมแดงพันธ์ุอะไร 
ปลูกโดยวิธีการใด และเก็บรักษาอย่างไร  ฝากอําเภอไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงใน แต่ละพื้นที่ด้วยและให้
เกษตรอําเภอและเกษตรจังหวัดลงไปช่วยดูแล หากไม่ได้ผลก็ให้หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนไปส่งเสริมการปลูก
พืชชนิดอ่ืน    

อําเภอที่เป็นอําเภอท่องเที่ยวรอบในทั้งหมดจัดเตรียมข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ประกอบการเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับคณะผู้ติดตามผู้นํามาประชุม APWS ครั้งที่ 2 ซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ และขอให้ทางตํารวจจัดต้ังศูนย์ประสานงาน และอํานวยความสะดวก โดยจัด
เจ้าหน้าที่ดูแลด้วย โดยให้ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่เกี่ยวกับสถานที่และกําหนดการ 

 

(๒)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ) 
- เรื่องการจัดระเบียบป้าย  ในห้วง 2-3 วันก่อน ผู้บริหารของเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ได้มาพบและพูดคุย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะดําเนินการจัดระเบียบป้ายในช่วงนี้ ดังนั้น ป้ายต่างๆ 
ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ ขอให้จัดเก็บด้วย  

- เรื่องผลผลิตทางการเกษตร โดยขอเสนอแนะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด  เกษตรจังหวัด  โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มีสินค้าเกษตรไม่มากนัก หากแต่ละ
ปีสามารถวางแผนเป็นขั้นตอนได้ เริ่มต้ังแต่ให้เกษตรจังหวัดไปดูผลผลิตที่จะออกมาทุกปี ให้พาณิชย์จังหวัด 
การค้าภายในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องของการตลาดไว้รอ  ในส่วนของปกครองจังหวัดและ
ท้องถิ่นจังหวัด ในเรื่องของการประสานองค์กรต่างๆ หากสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้น 

- เรื่องการเตรียมการสําหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในอนาคต 
ขอให้มีการสรุปผลการดําเนินการของปีนี้และเตรียมการสําหรับปีหน้า  โดยให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการในเรื่องนี้ 

- เรื่องติดตามการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 6 เดือนหลัง สําหรับ 
6 เดือนแรกยังถือว่าการทํางานยังตํ่ากว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ทั้ง ศพส.ทุกอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จังหวัดจะให้มีการประชุมเร่งรัดและขอเชิญหน่วยงานและอําเภอที่มีผลงานต่ํากว่าเป้าหมาย มาปรึกษาหารือกัน 
เพื่อจะเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น เพราะว่าการติดตามงานของรองนายกรัฐมนตรี จะมีการติดตามอย่างละเอียด  

 
 
 

/(3) ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่...



 

- ๒๘ -

 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) 

- เรื่องการปราบปรามยาเสพติด การบําบัดยาเสพติด  และผู้ค้ารายใหญ่ จังหวัด
เชียงใหม่มีผลการปราบปรามยาเสพติดตามเป้าหมาย  ส่วนการบําบัดยาเสพติดที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย  ผู้ค้าราย
ใหญ่ทางตํารวจก็ทํางานอย่างเต็มที่   ดังนั้น  การบําบัดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข
จะต้องมาพูดคุยกัน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งดําเนินการอย่างจริงจัง  สําหรับในส่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้ครูประจําช้ันได้ทําการตรวจสอบ
นักเรียนในชั้นให้เสร็จในช่วงเปิดเทอม โดยให้ครูรายงานผลให้กับผู้อํานวยการโรงเรียน และทางโรงเรียน               
รายงานไปยังฝ่ายกิจการพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ และภายในวันที่ 10 มิถุนายน  2556 ทุกจังหวัดจะต้อง
บําบัดนักเรียนรุ่นแรก ขอให้ ศพส.จังหวัดประสานโรงเรียนในเรื่องนี้ด้วย 

- เทศกาลสงกรานต์  ขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันรักษาฮีตฮอยประเพณีป๋ีใหม่เมือง และ
ต้องทําเช่นนี้ในปีต่อไปด้วย ขอให้อําเภอและวัฒนธรรมจังหวัดสรุปเรื่องที่ได้ทําร่วมกับเทศบาล และน่าจะมีการ
บูรณ-การให้เป็นอันเดียวกัน ไม่ใช่แยกกันจัด แยกงบประมาณ แยกหน่วย  มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดและ
วัฒนธรรมจังหวัดเชิญประชุมหารือกันและยกระดับขึ้นมาเป็นระดับนานาชาติ ขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ที่
อนุเคราะห์สถานที่จัดงานสงกรานต์อุษาคเนย์ ขอบคุณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สสส. และ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการรณรงค์สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ 

- ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และท่านรองฯ อดิศร ในการประชุมสรุปผล และเตรียมงานในปีต่อไป 

- เรื่องหอมแดง ฝากนายอําเภอทั้ง 3 อําเภอดูแลด้วย 
- การรับจํานําข้าวเปลือก ตอนนี้ข้าวเปลือกเริ่มออกแล้วการจํานํารอบสองมีพ่ีน้อง

เกษตรกรร้องขอให้เปิดจุดรับจํานํา ซึ่งจะไปช้าที่อําเภอในเรื่องการต้ังคณะกรรมการสําหรับจุดต่างๆ ขอฝาก
นายอําเภอตรวจสอบว่าที่ไหนมีข้าวออกเยอะ และพี่น้องเกษตรกรต้องการให้เปิดจุดรับจํานํา ให้เสนอมาที่
จังหวัดด้วยเพื่อจะได้เร่งกําหนดเปิดจุดรับจํานําให้เพียงพอต่อไป  ฝากนายอําเภอให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย 
และขอให้เข้าไปตรวจการทํางานด้วยตนเอง พร้อมให้รายงานจังหวัดทราบหากพบปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะได้
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
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