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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
ครั้งที่ 10/2556 

วันอังคารที่ 29 ตลุาคม 2556 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1.  การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนตุลาคม 2556 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบโล่เกียรติยศและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติให้กับผู้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้าง
เสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี พ.ศ.2556 จํานวน 1 รางวัล(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1) 

3. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในหมู่บ้าน
ที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ดีเด่น (A) ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
จํานวน 4 หมู่บ้าน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

4. การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 จํานวน 3  ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

5. การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด           
ปี 2556 จํานวน 3 ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่แนะนําตัว          

ต่อทีป่ระชุม  
       

(1) นายวิเชียร   พฒุิวิญญ ู
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
(2)  นายชนะ แพ่งพบิลูย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดพะเยา 
(3) พลตํารวจตรี กริช     กติิลือ    
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 
(4) พลตํารวจตรี ราเชนทร ์ ตุงคะเตชะ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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(5) พนัเอก ธีรธรรม อุทติสาร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ทหาร) 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัด

ลําพูน (ทหาร) 
(6) นาวาเอก จักรกฤช มะลิขาว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสถานีวัดความส่ันสะเทอืนจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 
(7) นายสมพงษ์   ทองสถติย์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท์ี่ 7 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ

บัญชี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
(8) นายจานุวัตร เลศิศลิปเ์จรญิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1 สํานักพัฒนา

แหลง่น้ําขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 
(9) นายวรานนท ์ ทมิฬศกัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักบริการ

การค้าต่างประเทศ  กรมการคา้ต่างประเทศ  
(10) นางนิภาวด ี อินปันบตุร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
 ตําแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศนูย์พัฒนาสังคม  

หน่วย 13 จังหวัดเชียงใหม่ 
(11) นายพฤษภ ศรบีุร ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลําปาง 
(12) นายอานนท ์ บญุกณัฑ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่มาย 
(13) นายไพศาล ธญัญาวินิชกลุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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(14) นางภัชธนติา สดดุ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดตาก 
(15) นายสุรชัย อ่องไพบลูย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่ 2 
 

1.2    ผู้บรหิารและหัวหนา้ส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหนง่ที่จงัหวดัเชียงใหม่ 
(1) พลตรี ศรายธุ     รังษ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก 
(2) พลตรี บรรเจดิ   ฉางปูนทอง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
 ตําแหน่งเดิม รองผูบ้งัคบัการจังหวดัทหารบกอตุรดติถ์ 
(3) พลตรี สทุัศน์   จารุมณ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 
 ตําแหน่งเดิม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 จงัหวัดพิษณุโลก 
(4) นาวาอากาศเอก คดิควร   สดบั 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการกองบิน 41 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   กรมยุทธการ

ทหารอากาศ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 9/2556  เม่ือวันศกุรท์ี่ 27 กันยายน 2556  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่ นโยบายของ   
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 

 3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2556 พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  และมาตรการเร่งรดัตดิตามการใช้จา่ยเงนิ
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557  

       ผูน้ําเสนอ : นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม ่
3.2  การดําเนินการตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 

 ผู้นําเสนอ : นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์  ผู้แทนสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 



๔ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
5.1 การรบัเสด็จประจําเดือนพฤศจิกายน 2556  

  ผู้นําเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
5.2 ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตร ีเรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปรณิายก  (เจรญิ สุวฑฒโน)  สิ้นพระชนม์ 
ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

4.3 การประชมุรับฟงัความคดิเห็นโครงการออกแบบและกอ่สรา้งระบบการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรน้ําอย่างยั่งยนืและระบบแก้ไขปญัหาอทุกภัยของประเทศไทย  
ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

4.4  การจดันทิรรศการและเสวนาโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนสง่ 
ของประเทศไทยภายใต้ ชื่องาน “สรา้งอนาคตไทย 2020” 

      ผู้นําเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การจดักิจกรรมรณรงค์แก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม ่ 

    ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
    ผู้นําเสนอ:  นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 สรปุสถานการณน์้ําจงัหวดัเชียงใหมป่ระจําเดือนตลุาคม 2556 

  ผู้นําเสนอ:  นายเกื้อกูล  มานะสัมพันธ์กุล  ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
4.7 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน 2556 

                      ผู้นําเสนอ :  นางสันทนีย์  ไชยเชียงพณิ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

4.8  การขยายคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) 
       ผู้นําเสนอ :  นายประทิน  สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
4.9  ผลการดาํเนนิงานของสํานักงานพฒันาพงิคนคร (องค์การมหาชน) 
       ผู้นําเสนอ :  ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
                      (องค์การมหาชน) 
4.10  การจดังาน “ประเพณเีดือนยีเ่ปง็ ประจําปี 2556” 

    ผู้นําเสนอ :  นายสรวมไชย  มีสมศักด์ิ  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่

4.11  การจดังานประเพณีไหวส้าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจําป ี2556 
          ผู้นําเสนอ :  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง 
4.12  การจดังานเปดิฤดกูาลท่องเที่ยวอาํเภอเชยีงดาว 

           ผู้นําเสนอ : นายศักด์ิชาย วงศ์กนษิฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
  4.13  การเปดิเทศกาลทอ่งเที่ยวจังหวดัเชียงใหมป่ระจําปี 2557   
           ผู้นําเสนอ : นางจิรารัตน์   มีงาม   ผูแ้ทนการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย  
                          สํานักงานเชียงใหม่ 
  4.14  ประชาสัมพนัธ์การเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ปี มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
           ผู้นําเสนอ : รศ.ธีรภัทร   วรรณฤมล   ผูแ้ทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  
5.1  มติคณะรัฐมนตรปีระจาํเดือนตลุาคม 2556 ทีเ่กี่ยวข้องกบัจังหวัดเชียงใหม่   

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2556  
           วันพฤหัสบดีที่ 28  พฤศจิกายน  2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก     
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย 

    6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม (ถา้มี) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๗   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

    ๗.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    7.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    7.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(นายอดิศร  กําเนิดศิริ)  

                        ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 



๖ 

 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนสิงหาคม  2556 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

 
2. การมอบโล่เกียรติยศและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติให้กับผู้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้าง

เสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี พ.ศ.2556 จํานวน 1 รางวัล(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1)    

     - นางสาวรัตติกาล  ยศสุข   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  อําเภอแม่แจ่ม 
 
3. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในหมู่บ้าน

ที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ดีเด่น (A) ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
จํานวน 4 หมู่บ้าน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

    3.1 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1 ได้แก่ 
        -  บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว 
       -  บ้านแม่ข่องกลาง  หมู่ที่ 9  ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง 
    3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ 
          -  บ้านสันต้นดู่  หมู่ที่ 8  ตําบลสันทราย  อําเภอฝาง 
          -  บ้านห้วยผา  หมู่ที่ 8  ตําบลแม่นาจร  อําเภอแม่แจ่ม 
 
4. การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 จํานวน 3  ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
                 4.1 ด้านศาสนา     พระครูประภัศร์ชัยคุณ 
                 4.2 ด้านวัฒนธรรม    นายอนันต์  สคุันธรส 

4.3  ประเภทเด็ก      เด็กหญิงพัชราภา  เพชรน้อย 
 

5. การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด           
ปี 2556 จํานวน 3 ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

   5.1 รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ บ้านดอน  หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งน้ําร้อน  อําเภอฝาง 
   5.2 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  ได้แก่ บ้านท่าต้นกวาว หมู่ที่  4 ตําบลชมพู อําเภอสารภี 

                 5.3  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง 



๗ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่แนะนําตัว 

ต่อทีป่ระชุม 
(1) นายวิเชียร   พฒุิวิญญ ู
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
(2)  นายชนะ แพ่งพบิลูย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดพะเยา 
(3) พลตํารวจตรี กริช     กติิลือ    
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 
(4) พลตํารวจตรี ราเชนทร ์ ตุงคะเตชะ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
(5) พนัเอก ธีรธรรม อุทติสาร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ทหาร) 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัด

ลําพูน (ทหาร) 
(6) นาวาเอก จักรกฤช มะลิขาว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสถานีวัดความส่ันสะเทอืนจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 
(7) นายสมพงษ์   ทองสถติย์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท์ี่ 7 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ

บัญชี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
(8) นายจานุวัตร เลศิศลิปเ์จรญิ 
 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 

 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1 สํานักพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 

(9) นายวรานนท ์ ทมิฬศกัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักบริการ

การค้าต่างประเทศ  กรมการคา้ต่างประเทศ  



๘ 

 

 
(10) นางนิภาวด ี อินปันบตุร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
 ตําแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศนูย์พัฒนาสังคม  

หน่วย 13 จังหวัดเชียงใหม่ 
(11) นายพฤษภ ศรบีุร ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลําปาง 
(12) นายอานนท ์ บญุกณัฑ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่มาย 
(13) นายไพศาล ธญัญาวินิชกลุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(14) นางภัชธนติา สดดุ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดตาก 
(15) นายสุรชัย อ่องไพบลูย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่ 2 
 

1.2  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวดัเชยีงใหม ่
(1) พลตรี ศรายธุ     รังษ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก 
(2) พลตรี บรรเจดิ   ฉางปูนทอง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
 ตําแหน่งเดิม รองผูบ้งัคบัการจังหวดัทหารบกอตุรดติถ์ 
(3) พลตร ีสทุัศน์   จารุมณ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 
 ตําแหน่งเดิม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 จงัหวัดพิษณุโลก 
(4) นาวาอากาศเอก คดิควร   สดบั 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการกองบิน 41 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   กรมยุทธการ

ทหารอากาศ 



๙ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 9/2556  เม่ือวันศุกรท์ี่ 27 กันยายน  2556 
                                                                                                                                              

-  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 
กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 25 หน้า โดยมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2556 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว  จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112713 



๑๐ 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 9/2556 

วันศกุรท์ี่ 27 กันยายน  2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องสนัพระเนตร  โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว  อําเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวดัเชียงใหม ่

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

 
สุวรรณอัมพา  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
10. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางธีรา ธนูศิลป์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเขต 7 
13. นายอธิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายสมศักด์ิ อ่อนอ้น (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
18. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
21. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
22. นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
23. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
24. นายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน นายอําเภอสารภี 
 

/25. นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย...
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25. นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย นายอําเภอสันทราย 
26. นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
27. ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
29. นายอภิชาต ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
30. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
31. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอพร้าว 
33. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
34. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
36. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง 
39. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล นายอําเภออมก๋อย 
41. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
43. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
44. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
45. นายสราวุฒิ  วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
46. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
47. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางแสงจันทร์ เสวะกะ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.(หญิง)วัชรี ชูกิจคุณ (แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.อ.ขจรศักด์ิ เลิศประไพ (แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 
52. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน) ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน) ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
54. พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
56. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
57. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี...
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
59. นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
60. พ.อ.ศรัณย์ แสนพรหม (แทน) รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
61. พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า (แทน) ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
62. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
63. ร.ต.สฤษพล  พิทักษากร (แทน) ผู้บังคับการกองบิน 41 
64. พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
65. พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้านการทหาร 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
66. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
67. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
68. นายปัญญา สวนจันทร ์ (แทน) ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
69. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
70. นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม ่
71. นางวรรณงาม แก้วคํา (แทน) สรรพกรภาค 8 
72. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
73. นางพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
74. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
75. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
76. นายนพดล แสกรุง (แทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
77. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
78. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
79. นางจิรารัตน์ มีงาม (แทน) ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
80. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
81. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
82. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
83. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
/84. นายสุขเกษม  ขําเลิศ...
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84. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
85. นางบุษราคัมส์ วีระนาคินทร์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
86. นายยงยุทธ เฟื่องฟูเกียรติคุณ (แทน) ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
87. นางสุรีพรรณ สิริภาคิไนย (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
88. นางวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
89. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
90. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
91. นายสุรีย์ภาส สอนสือ (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
92. นายอนิรุต  แก้วสุวรรณ (แทน) หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
93. นายวีระ ใจมา (แทน) หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
94. นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา (แทน) หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
95. นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
96. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
97. นางเปรมภัสสรณ์ แก้วมณีนพโชติ (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
98. นายภาณุวิชญ์ กันทะ (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
99. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
100. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
102. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
103. นายสงบ อรุณทอง ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
104. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
105. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 
106. นางณัฏฐ์ชุดา เรืองวิลัย (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
107. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
108. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
109. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที9่ 
110. นายภานุ ชุ่มใจ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 
111. นางสุจนีย์ พรโสภิณ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
112. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
113. นายวรสิทธ์ิ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
114. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
115. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 

/กระทรวงคมนาคม



๑๔ 

 

 
กระทรวงคมนาคม 
116. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายสอาด ประจันพล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่) 
118. นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
119. นายอุดม บุญช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
120. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน) ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
121. นายสงัด แก้วนัย (แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
122. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
123. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
124. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
125. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
126. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
127. นายประหยัด ดาวราม (แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
128. ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ  จินดามงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่

129. นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
130. นายขจรต์ รัตนบุรี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
131. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
132. นายณัฐกานต์ อมาตยกุล (แทน) ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติสาขาเชียงใหม่ 

133. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
134. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
135. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ 

(เชียงใหม่) 
136. นางรัชดาภรณ์ นันเฉียง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
137. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
138. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
139. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
140. นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
141. นางอารีรัตน์ เทียมทอง อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่

/142. นายเกษม  แก้วจินดา...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 



๑๕ 

 

 
142. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
143. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
144. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 
145. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
146. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
147. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
148. นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ (แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
150. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
151. นายวินัย ทองอุบล (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่
152. นางสาวธนภร นวนน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
153. นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
154. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
155. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
156. นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
157. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
158. นายสุพจน์ เจริญทรัพย ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
159. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
160. นายอิสระ ยานะโส (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
161. นายพุธธวัช อรรถวสุ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
162. นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
163. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
164. นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
165. นายอรุณไสว ปินต๊ะ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ



๑๖ 

 

 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
166. นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

เชียงใหม่  
168. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
169. นางวาสนา เกษมสุข (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
170. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
171. นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่  
172. นายอภิชาต มูลฟอง (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
173. นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
174. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
175. นายธนา เกียรติวงศ์ชัย (แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
176. นายทรงพล นาคะหนุ (แทน) ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
177. นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
178. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
179. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
180. นายกุศล จันทร์แสงศร ี (แทน) ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
181. นายสมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวระ ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักภาคเหนือ 
ภาคเอกชน 
182. นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
ส่วนท้องถิน่ 
183. นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
184. นายชาตรี กันทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
185. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
186. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
187. นางกนกวรรณ สุวรรณชัย (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
188. นายสุรนันท ์ วุทตนนท์ (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
189. นายชูเกียรติ แป้นแก้ว (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

190. นายแพทย์พิษณุ รักสกุลกานต์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
191. นายบรรยงค์ สมฤทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโสภน 
192. นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่

/193. นายวิทยา  สวนแก้วมณี...



๑๗ 

 

 
193. นายวิทยา สวนแก้วมณ ี วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน

ชลประทานที่ 1 
194. นายวิรัตน์ เอื้องไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
195. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
196. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
197. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
198. นายบุญญฤทธิ ์ สมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
199. นายปรัชญา เป็งยังคํา ช่างภาพ 
200. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าว  สํานกัข่าวไทย  
201. นายชัยชาญ ตัณห์เจริญรัตน ผู้สื่อข่าว “WETV” 
        
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่หน่วยงานท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ดีเด่น ระดับจังหวัด จํานวน  4 ศูนย์  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  

1.1 ประเภทในสถานศึกษา จํานวน  2 ศูนย์  คือ   
- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อําเภอดอยสะเก็ด  
- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านแม่ตูบ อําเภอดอยเต่า 

1.2 ประเภทนอกสถานศึกษา จํานวน 2 ศูนย์ คือ 
     - ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด 

- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า 
2. การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่สถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น 

“เชียงใหม่: นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม”(Chiang Mai: The most Splendid City of 
Culture)  จํานวน  15 รางวัล  ได้แก่ 

 2.1 ระดับประถมศึกษา   
       - ชนะเลิศ   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
     - รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง 
   2.2 ระดับมัธยมศึกษา 

- ชนะเลิศ   โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  อําเภอแม่ออน 
- รองชนะเลิศอันดับ  1  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย  อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
- รางวัลชมเชย  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อําเภอแมว่าง  โรงเรียนวารีเชียงใหม่   
  โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่  โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

2.3 ระดับอุดมศึกษา   
- รางวัลชมเชย  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
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3. การมอบโล่รางวัลการประกวดหมู่บ้าน อพป.และชุดครูฝึก/วิทยากรโครงการ อพป.ดีเด่น ระดับภาค 
ปี 2556 จํานวน  1  รางวัล  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่  

 - รางวัลชนะเลิศ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4. การมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 

2556 จํานวน  3 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 
 - รางวัลที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านแคว อําเภอสารภี 
  - รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย อําเภอสะเมิง 
  - รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง อําเภอดอยหล่อ 

5. การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายเข้มแข็ง ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี 2556 
“หนึ่งคน หนึ่งเครือข่ายเข้มแข็ง” จํานวน  6 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 

    - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง  
                                  โดยนายมนตรี แดนเขตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่  เครือข่ายขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    บ้านโป่งกวาว หมู่ 3 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง  
    โดยนายศิลปากร  วชิราวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ เครือข่ายกองทุนโครงการ กข.คจ.ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง  
โดยนางฐานิตย์ บุญสนอง นกัวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  

- รางวัลชมเชย ได้แก่ – เครือข่ายพลังสตรีตําบลแม่ต่ืน อําเภออมก๋อย โดยนายพิทักษ์ อ๊อดต่อกัน 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

- เครือข่ายวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 ตําบลแช่ช้าง  
  อําเภอสันกําแพง โดย นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ 

- เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตําบลบ้านโป่ง อําเภอพร้าว  
  โดยนางศุทธดา สายปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

6. การมอบประกาศเกียรติบัตรหมู่บ้าน/กิจกรรม/ผู้นําชุมชนที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 
2556 จํานวน 10 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 

 6.1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น  
       - รางวัลชนะเลิศ  บ้านโป่งกวาว หมู่ที่ 3 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง 
     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอฝาง 
     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม 
     - รางวัลชมเชย คือ บ้านสันต้นแหน หมู่ 3 ตําบลแม่คือ อําเภอดอยสะเก็ด,  
          บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง,  
          บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ 

6.2 ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่น  
     - ผู้นําอาสาพัฒนาชุม(ผู้นํา อช.)ชาย ได้แก่ นายอินโถ คาํมะ ตําบลแมส่า อําเภอแม่ริม 

- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูน้ํา อช.) หญิง ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ ไชยเทพ ตําบลแม่คือ 
 6.3 กลุม่/องค์กรชุมชนแกนหลักสําคญัในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรพัย์เพื่อการ
ผลิต/สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอฝาง 
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6.4 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม 

7. การมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศ ตามโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
สินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล จํานวน 12 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่) ได้แก่ 

7.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร   
- รางวัลชนะเลิศ สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรวังธารทอง 19 หมู่ที่ 22  
  ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ ผลิตภัณฑ์ มะเขือเทศแช่อ่ิม 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จังหวัดลําพูน ผลิตภัณฑ์ของฝาก
จากลําไย 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มข้าวแต๋นน้ําแตงโมแม่ยุพิน  จังหวัดลําปาง ผลิตภัณฑ์ ของฝาก
จากลําไย 

7.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย   
- ชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนเปิงใจ๋ ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด ผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ตคาวบอย
ฟรีสไตล์ 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นางภาวนา จันทร์เกษม ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี ผลิตภัณฑ์  
   ชุดสตรีบุปผานครพิงค์ 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณัฐพันธ์พร แฮนด์เมด จังหวัดลําพูน ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าทอยกดอก 

 7.3  ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 
      - ชนะเลิศ  จันทร์ดีผ้าฝ้าย จังหวัดลําพูน ผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าเช็ดมือเอนกประสงค์ 
      - รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจักสานงานฝีมือ ตําบลเชิงดอย  
         อําเภอดอยสะเก็ด  ผลิตภัณฑ์ โคมไฟไม้มงคล 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มตะเกียงน้ํามันพืชโบราณ จังหวัดลําปาง ผลิตภัณฑ์ ตะเกียงน้ํามัน
พืชโบราณ 

7.4 ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
    - ชนะเลิศ  บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน จังหวัดลําพูน ผลิตภัณฑ์ โฮมสปา 
    - รองชนะเลิศอันดับที่ 1  บริษัท จันทร์รติ สมุนไพรไทย จํากัด  จังหวัดลําพูน  

                       ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเบญจคุณ 
      - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 บริษัท เจ.ที.ซิลค์  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
                                    ผลิตภัณฑ์ โกลด์เดนท์ซิลค์โปรตีน  

8. การมอบเงินรางวัล เกียรติบัตร และโล่รางวัลแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานเครือข่าย OTOP ด้านการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า OTOP ประจําปี พ.ศ. 2556 และ
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 16 รางวัล (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 

8.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
ชนะเลิศ  วิสาหกิจชุมชนของดีเมืองฝาง อําเภอฝาง  ผลิตภัณฑ์ กระเทียมเจียวบุญทา 
รองชนะเลิศลําดับที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด  
                            ผลิตภัณฑ์ น้ําพริกหนุ่ม 
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รองชนะเลิศลําดับที่ 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย อําเภอสะเมิง 
   ผลิตภัณฑ์ กล้วยอบ 

8.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม 
     ชนะเลิศ  บริษัทเฮลต้ีโปรดักส์ จํากัด  อําเภอสารภี  ผลิตภัณฑ์ Honey Vinegar 
      รองชนะเลิศลําดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนปัญธ์ฐรักษณ ์ อําเภอหางดง   
     ผลิตภัณฑ์ กาแฟสล่าณายร ์
      รองชนะเลิศลําดับที่ 2  กลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทร์ อําเภอแม่แตง ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 
     ผักเชียงดาชนิดชง 
8.3  ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 

       ชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนเปิงใจ๋  อําเภอดอยสะเก็ด  ผลิตภัณฑ์ เสื้อดาวกระจายทูอินวัน 
       รองชนะเลิศลําดับที่ 1  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อําเภอจอมทอง  
       ผลิตภัณฑ์  ชุดลําลองผ้าฝ้าย 
       รองชนะเลิศลําดับที่ 2 กลุ่มทอผ้าตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม  ผลิตภัณฑ์เสื้อคลุมพ้ืนเมือง 
       แต่งจก 

8.4 ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 
ชนะเลิศ  วิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาไม้ลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาไม้พญาลวง 
รองชนะเลิศลําดับที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ํา อําเภอดอยสะเก็ด  
                            ผลิตภัณฑ์จากผ้า 
รองชนะเลิศลําดับที่ 2 นายเกษม  ศรีธรรมราช อําเภอสันป่าตอง ผลิตภัณฑ์ นางไทย 

8.5  ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
ชนะเลิศ  นางทิพย์สุคน  จันทร์ต๊ะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร 
รองชนะเลิศลําดับที่ 1  กลุ่มสมุนไพรปรับกลิ่น BIO HERB อําเภอจอมทอง ผลิตภัณฑ์กระต่าย

สมุนไพร 
รองชนะเลิศลําดับที่ 2  บรษิทั เจ.ที.ซลิค์  อําเภอสันทราย ผลิตภัณฑ์ โกลเด้น ซลิค์โปรตีน 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑   ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์): กล่าวขอบคุณและแสดงความ

ยินดีกับผู้ที่เข้ารับเกียรติบัตรทุกประเภท ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ช่วยผลักดัน สนับสนุน และพัฒนางานให้สําเร็จสรา้งชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 8/2556  เม่ือวันที่  30 สิงหาคม  2556 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี): เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อ          
ที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสารจํานวน 31 หน้า โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2556 

/และรับรองรายงานการประชุม... 



๒๑ 

 

และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง  การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว  จะต้องใช้
รหัสผ่านในการเข้าระบบหากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112713                                                                        

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 

   3.1  การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  
    คลังจังหวัดเชียงใหม่(นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม): แจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้  

3.1.1 สรปุผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและ
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้าน
บาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็น
รายไตรมาสดังนี้ 

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 

๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐ 

๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐ 

  การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย... 



๒๒ 

 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖   หนว่ย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๓๔,๓๗๗.๐๘ ๓๑,๕๖๕.๑๙ ๙๑.๘๒ ๙๔.๐๐ ๒,๘๑๑.๘๙ 

ลงทุน ๖,๗๔๑.๔๔ ๔,๓๑๗.๔๘ ๖๔.๐๔ ๘๐.๐๐ ๒,๔๒๓.๙๖ 

ประจํา ๒๗,๖๓๕.๖๔ ๒๗,๒๔๗.๗๑ ๙๘.๖๐ - ๓๘๗.๙๓ 

เงินเหลื่อมปี ๓,๕๘๘.๑๖ ๓,๐๕๙.๔๑ ๘๕.๒๖ - ๕๒๘.๗๕ 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖  หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๖,๗๔๑.๔๔ ๔,๓๑๗.๔๘ ๖๔.๐๔ ๒,๔๒๓.๙๖ 

ส่วนราชการ ๕,๕๑๘.๖๘ ๓,๖๖๙.๔๐ ๖๖.๔๙ ๑,๘๔๙.๒๘ 

ท้องถิ่น ๑,๑๓๒.๐๓ ๖๐๔.๑๑ ๕๓.๓๖ ๕๒๗.๙๒ 

กลุ่มจังหวัด ๑๒.๘๕ ๕.๕๑ ๔๒.๘๕ ๗.๓๔ 

จังหวัดเชียงใหม่ ๗๗.๘๘ ๓๘.๔๗ ๔๙.๓๙ ๓๙.๔๑ 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 

๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐ - - - 

๒ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ 

๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐ - - - 

๓ สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๑๐๐ - - - 

๔ กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๓ ส่วน
แยก ๒ เชียงใหม่ 

๒๙.๖๔ ๒๙.๖๔ ๑๐๐ - - - 

ลําดับ 5  ศูนยอ์นามัยที่ 10 เชียงใหม่ ...



๒๓ 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐  
เชียงใหม่ 

๒๒.๓๒ ๒๒.๓๒ ๑๐๐ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๑๐๐ 

๖ สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๕๕ ๐.๕๕ ๑๐๐ - - - 

๗ หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามการ
ประมงน้ําจืดเขื่อน
ภูมิพล 

๑.๒๑ ๑.๒๑ ๙๙.๙๙ - - - 

๘ ศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดินโครงการ
หลวง 

๗๑.๔๑ ๗๑.๔๐ ๙๙.๙๘ ๖๖.๙๗ ๖๖.๙๖ ๙๙.๙๙ 

๙ โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย 

๒๙.๒๕ ๒๙.๒๒ ๙๙.๘๙ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๙๙.๘๘ 

๑๐ โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม 

๘.๙๕ ๘.๙๔ ๙๙.๘๗ ๐.๔๗ ๐.๔๖ ๙๙.๖๘ 

   ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายลงทุนมี
เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๘๐.๐๐   มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒๔ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย ๗๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๘ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย           
๔๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๘  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๔ ต่อไปนี้เป็นการ
แสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๕๐ หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๒.๒๖ ๑.๗๙ ๗๙.๐๖ 

๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๒๘.๗๙ ๒๕๗.๒๑ ๗๘.๒๓ 

๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๓๙.๐๖ ๑๐๘.๔๓ ๗๗.๙๗ 

๔ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๓๕.๗๘ ๒๗.๘๐ ๗๗.๗๑ 

๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๒๐ ๑.๗๑ ๗๗.๖๖ 

๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๔.๓๖ ๓.๓๖ ๗๗.๐๖ 

๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๗๐.๙๓ ๒๐๐.๑๙ ๗๓.๘๙ 

๘ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๔๔๙.๔๕ ๓๒๓.๙๖ ๗๒.๐๘ 

๙ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๔.๒๙ ๙.๓๐ ๖๕.๐๔ 

/ลําดับ 10  โรงเรียนกาวิละอนุกูล...



๒๔ 

 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑๐ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๙๗ ๑.๒๔ ๖๓.๒๐ 

๑๑ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๒๐.๗๑ ๑๒.๘๒ ๖๑.๙๐ 

๑๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๓๖.๐๖ ๒๒.๒๕ ๖๑.๖๙ 

๑๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๔.๐๙ ๒.๔๖ ๖๐.๒๕ 

๑๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๒๗.๙๕ ๑๖.๘๑ ๖๐.๑๕ 

๑๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๔๒.๐๒ ๒๔.๘๑ ๕๙.๐๔ 

๑๖ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๗๘.๒๐ ๔๔.๔๑ ๕๖.๗๙ 

๑๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๒๑.๓๗ ๑๑.๖๗ ๕๔.๖๐ 

๑๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๐๓ ๔.๘๕ ๕๓.๗๙ 

๑๙ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๑,๑๓๒.๐๓ ๖๐๔.๑๑ ๕๓.๓๖ 

๒๐ จังหวัดเชียงใหม่ ๗๗.๘๘ ๓๘.๔๗ ๔๙.๓๙ 

๒๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๙.๘๑ ๔.๗๘ ๔๘.๗๖ 

๒๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๗.๕๗ ๖๖.๓๒ ๔๘.๒๑ 

๒๓ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๑๔.๘๐ ๔๗.๖๙ 

๒๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๒๙๙.๘๒ ๑๔๐.๖๙ ๔๖.๙๒ 

๒๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๔๙.๒๔ ๒๒.๐๘ ๔๔.๘๕ 

๒๖ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๑๒.๘๕ ๕.๕๑ ๔๒.๘๕ 

๒๗ โรงพยาบาลประสาท ๑๑.๐๓ ๔.๖๕ ๔๒.๑๓ 

๒๘ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่ ๙ ๙.๐๘ ๓.๕๐ ๓๘.๕๔ 

๒๙ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๒๐๙.๔๗ ๗๗.๔๘ ๓๖.๙๙ 

๓๐ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ๐.๗๐ ๐.๒๔ ๓๔.๕๖ 

๓๑ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๐ ๑๐.๒๕ ๓๒.๓๓ 

๓๒ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๘๖.๗๙ ๒๗.๑๖ ๓๑.๒๙ 

๓๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๔๓.๒๐ ๑๓.๔๖ ๓๑.๑๖ 

๓๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๖๐.๕๗ ๑๗.๒๕ ๒๘.๔๗ 

๓๕ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๔๖๗.๑๔ ๑๒๕.๕๙ ๒๖.๘๘ 
 

/ลําดับ 36  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ...



๒๕ 

 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๓๖ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ๒.๓๒ ๐.๕๔ ๒๓.๑๖ 

๓๗ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๓.๗๓ ๔.๙๗ ๒๐.๙๔ 

๓๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๙.๙๖ ๑.๙๙ ๒๐.๐๑ 

๓๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๘.๔๓ ๑.๕๐ ๑๗.๗๙ 

๔๐ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ๑๑.๓๖ ๑.๘๑ ๑๕.๙๒ 

๔๑ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๓๗.๐๖ ๓.๓๙ ๙.๑๔ 

๔๒ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๕.๓๒ ๒.๓๙ ๒.๐๗ 

๔๓ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๗๔ ๑.๕๔ 

๔๔ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๐ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ๕.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

3.1.2 แนวทางการปฏบิตัิงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
   (๑)  สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมช้ีแจง เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http.//klang.cgd.go.th/cmi) 

    (2) ให้หน่วยงานปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.  

    (3) ยกเว้น  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยระบบขัดข้องที่ทําให้ไม่สามารถบันทึกรายการขอ
เบิกได้ให้แจ้ง สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.  

    (๔)  กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้เฉพาะหน่วยงานที่แจ้งฯ มาบันทึกรายการ ในวัน
อังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๓.1.3 มาตรการเรง่รดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรปุไดด้ังนี ้
(๑)  เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐ 
(๒)  เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ 
(๓)  ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

/(4) ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย… 



๒๖ 

 

 
(๔)  ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลกูจ้างประจํา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหส้ามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๕ )   ให้ เร่ งรัดการฝึกอบรม   ประชุมสัมมนา  และเบิกจ่ายงบอบรมและ

ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้จัดสัมมนา
กระจายไปตามจังหวัด ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 
ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๖)  ผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นตัวช้ีวัดในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๗)  ให้ส่วนราชการและจังหวัดทําแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้ดําเนินการตั้งแต่
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

3.1.๔. การเตรียมการจดัซื้อจัดจ้าง 
(๑)  หนังสือคณะกรรมการ กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๖           

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกาศใช้ เช่น SPC. 
คุณสมบัติผู้เสนอราคา เนื้อหาสัญญา 

(๒) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ หลังจากทราบยอดเงินตามนัยระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๓ วรรคแรกแล้วให้ส่วนราชการเริ่ม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯพ.ศ.๒๕๓๕ และ ๒๕๔๙ ไว้ก่อนได้ เช่น ประกาศสอบราคา ประกวดราคา 
หรือ Auction  

(๓)  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๖ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖  โดยกําหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศเชิญชวนว่า “ส่วนราชการจะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ต่อเมื่อ 
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ 
จากสํานักงบประมาณแล้ว”  

            (๔)  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ เมื่อส่วนราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณแล้ว จึงลงนามในสัญญาต่อไป  

(๕)  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๔๘ - งานเช่า หรืองานจ้างใด ๆ ที่สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณ และงานนั้นมีความ
จําเป็นต้องกระทําต่อเนื่อง/ติดต่อกันไปในปีงบประมาณใหม่ต้ังแต่วันเริ่มต้นงบประมาณแต่งบประมาณยังไม่มีผลใช้
บังคับ - เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องเตรียมการจัดหาผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าไว้ก่อนสัญญาจะสิ้นสุด พร้อมกับเสนอให้ผู้มี
อํานาจอนุมัติสั่งให้เช่า หรือสั่งให้จ้าง ทําการอนุมัติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสัญญาจะสิ้นสุด เพื่อให้  ผู้รับจ้างสามารถ
ทํางานหรือการเช่าสามารถใช้งานได้ทันทีในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 

/ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ  



๒๗ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ  
เลขานกุารในทีป่ระชุม  :  แจ้งเรื่องเพือ่ทราบ จํานวน 7 เรื่อง ดังนี ้
4.1   สรปุสถานการณน์้ําจังหวดัเชียงใหมป่ระจําเดือนกันยายน 2556 

ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล): รายงาน
สถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน 2556 ดังนี้ 

๑. สถานการณฝ์น 
        การคาดหมายปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ .ศ .  ๒๕๕๖           

คาดว่าปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติโดยปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่สถานี (สชป.๑) ๗๙๔.๓๐ มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ ๑๒.๗๔% 

๒. สถานการณน์้ําทา่ 
การคาดหมายน้ําท่าในแม่น้ําปิงและลําน้ําสาขา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจะตํ่ากว่า

ค่าเฉลี่ยปกติ ทั้งนี้จะเริ่มมีปริมาณน้ํามากตั้งแต่เดือนสิงหาคมและจะมีปริมาณน้ํามากที่สุดในเดือนตุลาคม           
จากการตรวจวัดปริมาณน้ําท่าสะสมในแม่น้ําปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ พบว่าน้ําท่าสะสม ต้ังแต่เดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายน ๕๑๙.๘๗๗ ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ ๕๒.๘๑  

๓. สถานการณน์้ําในอา่งเกบ็น้ํา 
 สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน 

3.1 ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่ก
วงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา ๒๔๖.๖๗ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๔๖.๖๐% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใช้การได้ ๒๒๒.๐๗ 
ล้าน ลบ.ม. หรือ ๔๒.๐๖% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ําได้อีก ๒๘๑.๙๓ ล้าน ลบ.ม. หรือ 
๕๓.๔๐% ของความจุที่ระดับเก็บกัก 

3.2 ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ แห่ง มีปริมาณน้ํา ๓๙.๔๘ ล้าน ลบ.ม. 
หรือ ๔๕.๕๕% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใช้การได้ ๓๔.๑๕ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๓๙.๔๐% ของความจุที่ระดับ
เก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ําได้อีก ๔๗.๑๘ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๕๔.๔๕% 

๓.3 เปรียบเทียบปริมาณน้ําในเชื่อนขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ําขนาดกลางกับปี ๒๕๕๕ 
ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ําในอ่างในปี ๒๕๕๖ นี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ๓๐.๔๗ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๔.๙๖% ของ
ความจุที่ระดับเก็บกัก  

3.๔ ช่วงต้ังแต่วันที่ ๑ – ๒๓ กันยายน ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลลมมรสุม และ
ความกดอากาศตํ่าที่พาดผ่านภาคเหนือ ทําให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ๖๐.๙๓๓ ล้าน ลบ.ม. เขื่อน
แม่กวงอุดมธารา ๒๒.๙๖๘ ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ แห่ง ๖.๐๖๖ ล้าน ลบ.ม. รวม ๘๙.๙๖๗ ล้าน 
ลบ.ม. 

๔. สถานการณก์ารปลกูพืชฤดูฝน ๒๕๕๖ ในเขตชลประทาน 
๔.๑ แผนการปลูกพืชทั้งจังหวัด ๓๓๘,๕๒๘ ไร่ แยกเป็นข้าว ๒๒๑,๙๘๕ ไร่ พืชไร่-พืชผัก 

๑๔,๖๗๗ ไร่ และไม้ผลและพืชอื่นๆ ๑๐๑,๘๖๖ ไร่ 
๔.๒ ผลการปลูกพืชทั้งจังหวัดปัจจุบัน ๓๓๙,๗๙๒ ไร่ หรือ ๑๐๐.๓๗๓% ของแผน แยก

เป็นข้าว ๒๒๔,๑๑๑ ไร่ (๑๐๐.๙๖%) พืชไร่-พืชผัก ๑๒,๒๔๒ ไร่ (๘๓.๔๑%) และไม้ผลและพืชอื่นๆ ๑๐๓,๔๓๐ ไร่ 
(๑๐๑.๕๔%) 

 

/๕. คาดการณส์ถานการณน์้ํา...



๒๘ 

 

 

๕. คาดการณส์ถานการณน์้าํฤดแูลง้ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗          
    ณ  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
คาดการณ์จะมีปริมาณน้ําเก็บกัก ดังนี้ 
    ความจุเก็บกัก เกณฑ์ปีน้ําน้อย เกณฑ์ปีน้ําปกติ เกณฑ์ปีน้ํามาก 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  265  88.278 170  232.838  ลา้น ลบ.ม.     
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  263  60  92.8  120      ล้าน ลบ.ม. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตลุาคม 2556 
      ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางเพ็ญศิริ  ตรีฉัตร): รายงานการคาดหมาย

สภาพอากาศเดือนตุลาคม 2556  ดังนี้ 
     ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ประมาณวันที่ 27-28 

กันยายน 2556 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประมาณวันที่ 1-3 กันยายน 2556 หย่อมความกดอากาศต่ํา
เคลื่อนเข้าใกล้ภาคเหนือ  ทําให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงดังกล่าว โอกาสมีฝนตกกระจายประมาณ 40% 
ของพื้นที่  อุณหภูมิตํ่าสุด 22 -24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30- 32 องศาเซลเซียส 

   ลักษณะอากาศในช่วงเดอืนตลุาคม 2556  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะ
เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ จะมีฝนในช่วงแรกที่ความกดอากาศจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ แต่
ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง  เริ่มมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31-33 
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 85 %  ตํ่าสุด 60% ปริมาณ
ฝน 100-140  มิลลิเมตร (ใกล้เคียงค่าปกติ) 

ข้อควรระวัง ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง ขอให้ใช้น้ํ าอย่างประหยัด           
และเก็บน้ําไว้ในฤดูแล้ง เริ่มมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร           
ในบริเวณที่มีหมอก 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  การจดังานฉลองพระชนัษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปรณิายก 3 ตลุาคม 2556  

ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางแสงจันทร์ แสวะกะ) : ด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในระหว่างวันที่  1-7 ตุลาคม 2556 ณ วัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมงาน
จํานวนมาก  และขอประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก  ราคาเข็มละ 300 บาท ซื้อได้ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/4.4  การจดัจําหนา่ยเข็มทีร่ะลกึ...



๒๙ 

 

 
4.4  การจดัจาํหนา่ยเข็มที่ระลกึงานฉลองพระชนัษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 3 ตุลาคม 2556  
เลขานุการในที่ประชุม : แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมหารือ

การจัดพิธีมังคลาภิเษก และการจําหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  3  ตุลาคม  2556 ให้สนับสนุนและรับเข็มที่ระลึกไปจําหน่ายโดยจัดสรรให้กับ
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจําหน่าย  จํานวน  2,000 เข็มๆละ  300 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท  และขอให้จังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัด รวมตลอดถึงอําเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจําหน่ายเข็มที่ระลึกฯ โดยทั่วกัน 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก           
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่งรับซื้อเข็มที่ระลึก  ขอความร่วมมือที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหน่วยงานจัดส่งและรับชําระเงินจากอําเภอ  และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็น
หน่วยงานจัดส่งและรับชําระเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดส่งเงินค่าเข็มที่ระลึก ภายในวันที่ 31 
ตุลาคม  2556 ที่กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม ่  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  การประกอบพธิีวันปิยมหาราช  ประจําปี  พ.ศ.  2556 
  เลขานุการในที่ประชุม : จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลและ วาง

พวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระปิยมหาราช” ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556  
เวลา  08.00  น.  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมพิธีดังกล่าว  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6  การจัดงาน “วันสมเด็จย่า” ประจําปี 2556 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่(นางพวงทอง  ศรีวิลัย) : ด้วยโรงเรียนศรี

สังวาลย์เชียงใหม่  และมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดงาน           
วันสมเด็จย่าเป็นประจําทุกปี เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรําลึกถึงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบ
รมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเด็กพิการทุกประเภท  ในปี 2556 จะจัด
กิจกรรมในวันสมเด็จย่า ดังต่อไปนี้ 

1. จัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ ย่าหลานประสานร้อยยิ้ม” ณ โรงละคมกาดเธียเตอร์ 
อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. และ 18.00 น. ซึ่งเป็นการแสดง
ความสามารถของนักเรียนพิการ ผสมผสานกับผู้สูงอายุในชุมชน ศิลปินรับเชิญทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  โดย
การจัดจําหน่ายบัตรชมคอนเสิร์ต ให้แก่หน่วยงานองค์กร ห้างร้าน และประชาชน ทั่วไป ในราคาบัตรละ 1,500 
บาท และ 800 บาท  

 
 

/2. กิจกรรมวนัสมเด็จย่า …



๓๐ 

 

 
2. กิจกรรมวันสมเด็จย่า กําหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม  2556 โดยมีกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมการถวายพานพุ่ม เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้าโรงเรียนศรีสังวาลย์

เชียงใหม่ โดยให้เรียนเชิญหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมวางพานพุ่ม  
2.2 กิจกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศล เวลา 10.00 น. เพื่อหารายได้สมทบทนุ มูลนิธิ

สากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ เพื่อนําไปใช้ในกิจการของโรงเรียน 
2.3 กิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม เวลา 11.30 น. โดยเชิญชวนหน่วยงาน และชุมชนใน

ท้องถิ่นต่างๆ ออกร้าน(ซุ้มอาหาร) เพื่อบริการผู้มาร่วมงาน  
2.4 กิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพ

ของนักเรียนและเป็นการตอบแทนน้ําใจของผู้มาร่วมงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7   รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบ 
ยาเสพตดิตามแนวชายแดน  

  ผู้แทนกองกําลังผาเมือง(พันเอกชัยณรงค์ แก้วกล้า) : ขอรายงานสถานการณ์ด้านการ
ป้องกันชายแดนและการสกัดก้ันและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน ดังนี้ 
           ๑. การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารประเทศเพื่อนบ้าน 
          ในห้วงเดือนกันยายน 2556  มีการปฏิบัติ จํานวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  
2556  ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ส่วนแยก ๑  ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพันโทตานไหน่            
ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๕๒๘   ณ บริเวณจุดประสานสัมพันธ์ ฐานฯ อินทรีย์ ตําบลมะลิกา อําเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยหารือกันในเรื่องทั่วไป 

     สรุปการปฏิบัติรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการพัฒนาพบปะสัมพันธ์กับทหารประเทศ
เพื่อนบ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น จํานวน ๓๓ ครั้ง   

๒. การสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน 
          ในห้วงเดือนกันยายน 2556 มีการปฏิบัติ จํานวน ๓ ครั้ง จับผู้ต้องหาได้ ๕ คน            
ยึดยาบ้าได้ ๖,๐๑๗ เม็ด เฮโรอีน ๒๖ กรัม  

พ้ืนที่  
การปฏิบัติ 

 (ครั้ง) 
ผู้ต้องหา  

(คน) 
ยาบ้า  
(เม็ด) 

เฮโรอีน  
(กรัม) 

อําเภอไชยปราการ ๒ ๔ ๖,๐๐๐ ๒๖.๐๐ 
อําเภอแม่อาย ๑ ๑ ๑๗ ๐.๖๐ 

รวม ๓ ๕ ๖,๐๑๗ ๒๖.๖๐ 
สรุปผลการจับกุมยาเสพติด สถิติการจับกุมในรอบ ๑ ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 

2556) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  มีการปฏิบัติ จํานวน ๑๔๓ ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน ๑๙๒ คน ยึดยาบ้าได้ 
จํานวน ๖๓๕,๑๙๕ เม็ด ของกลางอื่นๆ  
 

 
 
 

/3. การปฏบิตัิงานดา้นกิจการพลเรือน



๓๑ 

 

 
๓. การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน 
    ในห้วงเดือนกันยายน 2556 มีการปฏิบัติ จํานวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน  

2556 กองกําลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการในอําเภอเชียงดาว และราษฎรบ้านอรุโณทัยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
สามัคคี เชื่อมสัมพันธไมตรี ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างวิหารหลวง วัดหม่วยต่อ  เมืองต่วน  
สหภาพเมียนมาร์  ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทาง ก่ิวผาวอก 
ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอําเภอ  เชียงดาว เป็นประธานฝ่ายไทย และมีพันโทอ่อง
มิ้นอู ผู้แทน ผู้บังคับการยุทธศาสตร์เมืองต่วนและพันโทอ่องกุไน  ผู้บังคับการฐานปฏิบัติ BP๑ (ช่องทางกิ่วผาวอก) 
เป็นประธาน ฝ่ายเมียนมาร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๘๐๐ คน 

สรุปในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการดําเนินการตาม
โครงการหมู่บ้านเขม้แข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน จํานวน ๕ ครั้ง  
   ๔. สรุปผลการปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่) 
           ๔.๑ แผนงานป้องกันชายแดน ทําการฝึกอบรมจํานวน ๖ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๑๘ 
รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน ๗๒๐ คน  

๔.๒ แผนงานรักษาความมั่นคงภายใน จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมใน ๕๐ หมู่บ้านๆ 
ละ ๒ ครั้ง รวม ๑๐๐ ครั้ง ทําการฝึกอบรมจํานวน ๔ หลักสูตร รวม ๗๖ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน ๒,๗๙๐ คน  

๔.๓ สายงานด้านยาเสพติด ดําเนินการส่งเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน ๑๓ โครงการ ใน ๑๓ หมู่บ้าน และทําการฝึกอบรมจํานวน ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๑ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 
จํานวน ๑๕๐ คน  

4.4 การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความม่ันคงในพื้นที่  จํานวน ๒ หลักสูตร  ได้แก่การ
ฝึกอบรมตามโครงการปลูกจิตสํานึกความเป็นไทย  และการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาผู้นําชุมชนเข้มแข็ง  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
    5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2556  
           วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย กีฬาแปง) สรุปผลการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย

หมวดอักษร ขฉ รวมผลการประมูลจํานวน 33,128,000 บาท สําหรับการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้ง
ต่อไป หมวดอักษร ขต กําหนดจัดประมูลในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 6    



๓๒ 

 

ระเบยีบวาระที่ 6   ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่กษยีณอายุราชการ /ย้ายไปรบัตําแหน่งใหม่   
    กล่าวอําลา และการมอบของที่ระลกึ 
   6.1 ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่กษียณอายุราชการกล่าวอําลา จํานวน 21 ท่าน 
          เลขานุการในที่ประชุม : แจ้งต่อที่ประชุมว่าสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ในวันที่  30 

กันยายน  2556 นี้มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกษียณอายุราชการมีจํานวน ทั้งสิ้น 21 ท่าน  ดังนี้ 
   1. นายวันชัย  พิพัฒน์สมุทร  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
   2. นางละไมพร วณิชย์สายทอง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
   3. นายแพทยวั์ฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
   4. นายเฉลิมศกัด์ิ  อุทกสินธ์ุ  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

5. นายแพทยพิ์ษณุ  รักสกุลกานต์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
   6. นายสงบ  อรุณทอง  ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
   7. นายวรสทิธ์ิ  วรพล  ผู้อํานวยการศนูย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม ่   

8. นายยงยุทธ  อุ่ยประภัสสร  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
9. นายบรรยงค ์ สมฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโสภน 

   10. นายพงษ์ชัย คําเมร ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  
11. นายวิเชียร ชมพูผล รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา 

เขต 34 
12. นายบุญสม ทองบุญอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  

   13.นายแพทยส์มอาจ  วงศ์สวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
14.นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
15.นางสาวศิรลิักษณ์  ไพโรจน์รัตน์  สรรพากรภาค 8  

   16. นายสุภัทร  สุปรยีธิติกุล  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
   17. นางสาววรรณา  โชติโยธิน  ผู้อํานวยการสาํนักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที ่7  
   18. นายทรง กลิ่นประทมุ  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน 
   19. นายธนภัทธ์  พงษ์ภมร  ผูอํ้านวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่ 
   20. นายสมเดจ็  คล้ายมาก  ผูจ้ัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม ่ 

 21. นางสาวศรพีรรณ  เวียนทอง  ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ  
ในวันนี้หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุม จํานวน 9 ท่าน ขอเรียนเชิญท่านกล่าวอําลา ต่อที่
ประชุม  

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกษียณอายุราชการ จํานวน  9 ท่าน (ลําดับที่  
1-9) กล่าวอําลาต่อที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/6.2  ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการ…



๓๓ 

 

 
6.2  ผู้บรหิาร/หัวหนา้ส่วนราชการ ย้ายไปรบัตําแหนง่ใหม่  จํานวน  3  ท่าน 

           เลขานุการในที่ประชุม : แจ้งต่อที่ประชุมว่าสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ในวันที่  30 
กันยายน  2556 นี้ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่โยกย้าย จํานวน  ทั้งสิ้น 3 ท่าน  ดังนี้ 

1. นายธานินทร์  สุภาแสน 
ตําแหน่งใหม่  :  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  
ตําแหน่งเดิม  :  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

2. นายคมสัน   สวุรรณอัมพา 
ตําแหน่งใหม่ :  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 3 ปราจีนบุรี  รักษาราชการในตําแหนง่ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุร ี

ตําแหน่งเดิม :  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล       

ตําแหน่งใหม่  :  หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
      ภาคเหนือบน จังหวัดลําปาง 

    ตําแหน่งเดิม  :  ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่
ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านกล่าวอําลาต่อที่ประชุม   
 

 นายคมสันต์ สุวรรณอัมพา และว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล กล่าวอําลาต่อที่ประชุม 
เพื่อไปรับตําแหน่งใหม่      
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  6.3 ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่มอบของที่ระลกึแกผู่บ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการ                  
ท ี่เกษยีณอายรุาชการและยา้ยไปดํารงตําแหนง่ใหม่ จํานวน  11 ทา่น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายธานินทร์ สุภาแสน) ประธานในที่ประชุมมอบของที่
ระลึกแก่ผู้บรหิาร/หัวหน้าส่วนราชการท ี่เกษียณอายุราชการและย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน 11 ท่าน ได้แก่     

1. นายวันชัย  พิพัฒน์สมุทร  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
2. นางละไมพร วณิชย์สายทอง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
3. นายแพทยวั์ฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายเฉลิมศกัด์ิ  อุทกสินธ์ุ  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายแพทยพิ์ษณุ  รักสกุลกานต์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
6. นายสงบ  อรุณทอง  ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
7. นายวรสทิธ์ิ  วรพล  ผู้อํานวยการศนูย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม ่ 
8. นายยงยุทธ  อุ่ยประภัสสร  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
9. นายบรรยงค ์ สมฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโสภน 
10. นายคมสันต์ สุวรรณอัมภา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่     

 

 /6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่...     



๓๔ 

 

  6.4 ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่(นายธานนิทร์ สภุาแสน) กล่าวแสดงมทุติาจติแก ่
ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการท ี่เกษียณอายุราชการและกลา่วอําลาเพือ่เดนิทางไปรบัตาํแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปาง  ในวนัที่ 1 ตลุาคม  2556  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายธานินทร์ สุภาแสน) กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร/
หัวหน้าส่วนราชการท ี่เกษียณอายุราชการและกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่นํานโยบายของรัฐบาล  กระทรวง 
และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

6.5 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่มอบของที่ระลกึแกผู่้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ  และนายอดิศร กําเนิดศิริ มอบ

ของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)  และหัวหน้าส่วนราชการมอบของ ที่ระลึกแก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) ตามลําดับ  
 
เลิกประชุม  เวลา 14.00 น.    
                
         วัลยา  สิปปพันธ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
                 สุนทรี  อินตา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสุนทรี  อินตา) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รักษาการในตําแหน่ง 

                                                 หวัหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 
 
 

  



๓๕ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่ นโยบายของ   
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 

 3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2556 พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  และมาตรการเร่งรดัตดิตามการใช้จา่ยเงนิ
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557  

       ผูน้ําเสนอ : นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม ่
 
๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่
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 

๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐ 

๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐ 
 

 การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖    หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๓๔,๘๖๒.๕๖ ๓๒,๔๑๕.๑๑ ๙๒.๙๘ ๙๔.๐๐ ๒,๔๔๗.๔๕ 

ลงทุน ๗,๑๙๕.๓๗ ๔,๖๗๔.๒๕ ๖๔.๙๖ ๘๐.๐๐ ๒,๕๒๑.๑๒ 

ประจํา ๒๗,๖๖๗.๑๙ ๒๗,๕๘๙.๑๑ ๙๙.๗๒ - ๗๘.๐๘ 

เงินเหลื่อมปี ๓,๕๘๙.๖๘ ๓,๑๖๐.๔๘ ๘๘.๐๔  ๔๒๙.๒๐ 



๓๖ 

 

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเดือน สิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จํานวน 
๓,๓๔๐.๒๔ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๘  ของเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๘๖๒.๕๖  ส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง               
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และกรมการปกครอง ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่ายลงทุน ทีไ่ด้รับจัดสรรเพิ่มเติม เดือน สงิหาคม – กันยายน ๒๕๕๖  

หน่วยงาน 
รับโอนเพิ่มเติม งบลงทุน  

ส.ค. 56 
คิดเปน

รอยละ 
ก.ย. 56

คิดเปน

รอยละ 
รวม 

คิดเปน

รอยละ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓๗๒.๑๓ ๕.๗๙ ๓๗๕.๑๗ ๕.๒๑ ๗๔๗.๓๐ ๑๐.๓๙ 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๙๑.๑๖ ๑.๔๒ ๔๔.๘๐ ๐.๖๒ ๑๓๕.๙๖ ๑.๘๙ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ๑๐.๒๘ ๐.๑๖ ๒๑.๗๗ ๐.๓๐ ๓๒.๐๕ ๐.๔๕ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๓๔ ๐.๐๕ ๒.๕๐ ๐.๐๓ ๕.๘๔ ๐.๐๘ 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖  

หน่วยงาน 
รับโอนเพิ่มเติม ภาพรวม  

ส.ค.๕๖ 
คิดเปน

รอยละ 
ก.ย.๕๖ 

คิดเปน

รอยละ 
รวม 

คิดเปน

รอยละ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑,๔๙๙.๗๗ ๔.๕๑ ๔๘๐.๗๗ ๑.๓๘ ๑,๙๘๐.๕๔ ๕.๖๘ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓๗๔.๖๕ ๑.๑๓ ๓๑๒.๑๙ ๐.๙๐ ๖๘๖.๘๔ ๑.๙๗ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔๒๐.๙๒ ๑.๒๗ ๑๑๙.๖๐ ๐.๓๔ ๕๔๐.๕๒ ๑.๕๕ 
กรมการปกครอง ๑๗๗.๐๑ ๐.๕๓ ๑๓.๘๖ ๐.๐๔ ๑๙๐.๘๗ ๐.๕๕ 

การจัดลําดบัผลการเบิกจ่าย ระดับประเทศ ๗๖ จังหวดั 

- จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่ลําดับที่ ๑๑ ของประเทศ 
- ผลการจัดเรียงลําดับจังหวัดที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ไป  จังหวัด 

เชียงใหม่ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ ๒ จากท้ังหมด ๖ จังหวัด(สงขลา  เชียงใหม่  นครราชสีมา  ขอนแก่น  ชลบรุี 
และอุบลราชธานี)  



๓๗ 

 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ ดังนี ้

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 

๑   กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
๒   กองทัพอากาศ  
๓   กรมสรรพากร  
๔   กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 
๕   กรมพัฒนาทีดิ่น  
๖   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
๗   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

๘   กรมหม่อนไหม 

๙   กรมป่าไม ้
๑๐   กรมอุตุนิยมวิทยา 
๑๑   สํานักงานปลดักระทรวงพลังงาน 
๑๒   กรมการค้าต่างประเทศ 

๑๓   กรมการพัฒนาชุมชน 

๑๔   กรมบังคับคดี 

๑๕   สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

๑๖   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

๑๗   กรมควบคุมโรค 

๑๘   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

๑๙   กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

๒๐   สํานักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

๒๑   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

๒๒   สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 



๓๘ 

 

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ใหใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็นต้นไป 
๓. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ยเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ไตรมาสที่  เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน  เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 
๑ ๑๕ ๒๒ 
๒  ๓๕  ๔๖ 
๓  ๗๐ ๗๐ 
๔  ๘๒ ๙๕ 

 -  ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
- เบิกจ่ายงบอบรม ประชุมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   ภายในไตรมาส ๑ 
- ผลการเบิกจ่ายเป็นตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ 

ให้ สรก. และจงัหวัดจัดทําแผนการใช้จ่ายและติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 



๓๙ 

 

3.2  การดําเนินการตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 
                              ผู้นําเสนอ : นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์  ผู้แทนสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ปกีารผลติ 2556/57 จังหวดัเชียงใหม ่
ประจําสปัดาหท์ี่ 3 ของเดอืนตลุาคม 2556 (13 – 19 ต.ค. 56)) 

สถานการณก์ารผลติ 2555/56 
2556/57  

(ประมาณการ) 
 + - (%) 

พ้ืนที่ปลูก (ไร)่ ๑33,965 172,79๘.๕0 28.99 
ผลผลิตรวม (ตัน) 89,307 110,764 24.03 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก.) 667 641 -3.90 
          พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2556/57 มีจํานวน 172,798.50ไร่ ซึ่ง
สูงขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 จํานวน 38,833.50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.99   ปริมาณผลผลิตปีการผลิต 
2556/57 รวมทั้งสิ้น จํานวน 110,764 ตัน โดยพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือ อําเภอแม่แจ่ม  จํานวน 121,116 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.09 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่  
         ผลผลิต จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกันยายน 2556 – มกราคม 2557 ขณะนี้    ผลผลิตทั้งจังหวัดเก็บเกี่ยวแล้ว 
ประมาณ 10%  มากที่สุดประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2556  ผลผลิตอําเภอแม่แจ่ม  ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 
5%   
 

สถานการณ์ราคา 
 

 
 

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ณ วันที ่ 16 ตลุาคม 2556 

สินค้า/เกรดสนิค้า 
 ราคา (บาท/กก.) 

พ่อค้าท้องถิ่น ไซโล โรงงานอาหารสตัว์ 
ความชืน้ 30% 4.00 – 4.10 5.00 – 5.10 - 

ความชืน้ 14.5% - - 7.25 
ภาวะตลาด  ราคามีแนวโน้มจะปรับตัวลงอีก  ตลาดปลายทางชะลอการรับซื้อ เนื่องจากสต๊อกมีปริมาณมาก  และมี
การนําเข้าข้าวสาลีคุณภาพต่ํามาใช้ทดแทนในสูตรอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 
 



๔๐ 

 

 
มาตรการแก้ไขปญัหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ปีการผลติ 2556/57 
         - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบให้ดําเนินการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2556/57 ประกอบด้วยมาตรการหลัก 2 มาตรการและมาตรการเสริม 3 มาตรการ ซึ่งมาตรการหลัก –  
การแทรกแซงการรับซื้อและเชื่อมโยงผ่านผู้รวบรวมในพื้นที่ ให้ผู้รวบรวมในพื้นที่ (ผู้ซื้อ) รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เมล็ด ความช้ืน 14.5% กก.ละ 9 บาท (ความช้ืน 30% กก.ละ 7 บาท) จากเกษตรกรตามใบรับรองเกษตรกร 
รายละไม่เกิน 25 ตัน ระยะเวลา กันยายน - ธันวาคม 2556 
        - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  

1) การออกใบรับรองเกษตรกร ให้ใช้วิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่  30  กันยายน 2552 และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 สําหรับเกษตรกรที่
ไม่มีเอกสารสิทธิและไม่ได้ขึ้นทะเบียนในปี  2552/53 ให้ คพจ. แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วม
มาตรการฯ ต่อไป  

2) ขยายเป้าหมายการแทรกแซงรับซื้อ จากเป้าหมาย 1.00 ล้านตันเมล็ด วงเงิน 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
อีก 0.875 ล้านตันเมล็ด รวมเป็น 1.875 ล้านตันเมล็ด 

3) การชดเชยค่าขนส่งให้ผู้รวบรวมและสหกรณ์ผู้รวบรวมใน 6 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
พะเยา ตาก และแม่ฮ่องสอน) ตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งเกินกว่า 150 กม.ขึ้นไป)  ในอัตราเดียวกับโครงการ
รับจํานําสินค้าเกษตรของรัฐบาล  

4) การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเดิมกําหนดเป้าหมายในการจ่ายชดเชย
ดอกเบี้ยที่ 0.24 ล้านตัน  อัตราชดเชยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท 
วงเงิน 17.25 ล้านบาท ปรับเพิ่มเป็นเป้าหมายในการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยที่ 1.0 ล้านตัน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 
10 ล้านบาท วงเงิน 70 ล้านบาท       

5) ผลักดันการส่งออกจากเดิม 3 แสนตัน เป็น 5 แสนตัน โดยให้ผู้ส่งออกรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 
7.50 บาท ความช้ืน 14.5% 
 
 การดาํเนินการของจังหวดัเชียงใหม ่
1) วันที่ 12 กันยายน 2556 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ.แม่แจ่ม ย่ืนหนังสือผ่าน อ.แม่แจ่ม  

ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรฯ โดยมีข้อเรียกร้อง  ดังนี้ 
     (1) ขอให้รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรทั้งผู้มีเอกสารสิทธ์ิ และไม่มีเอกสารสิทธ์ิโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ

จากกรรมการทุกภาคส่วน 
     (2) ขอให้เพิ่มเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดในพื้นที่มากขึ้น  เพื่อรองรับข้าวโพดอย่างเพียงพอ 
     (3) ขอให้รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรรายละ 30 ตัน 
     (4) ขอให้เปิดจุดรับซื้อข้าวโพด ต้ังแต่วันที่ 25  กันยายน  2556 - 28  กุมภาพันธ์ 2557   

ในราคากก.ละ 8 บาท ความช้ืน 30% ราคากก.ละ10 บาท ความช้ืน14.4 %  โดยเกษตรกรจะรอฟัง
คําตอบจากภาครัฐ ภายในวันที่  16  กันยายน  2556    

2) จังหวัดประสานส่วนกลางเพื่อพิจารณาประเด็นข้อเรียกร้องของเกษตรกร 
3) วันที่  17  กันยายน  2556 กลุ่มเครือข่ายข้าวโพด อ.แม่แจ่ม ประมาณ 100 คน ได้มาชุมนุมที่บริเวณหน้า

ศาลากลางจังหวัด  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      
4) จังหวัด ประสานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือกรณีขอให้รับซื้อข้าวโพดจาก

เกษตรกรทั้งผู้มีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ต่อไป 
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5) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ.แม่แจ่ม ประมาณ 2,000 คน   
    รวมตัวกัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อกดดันรัฐบาลตามข้อเรียกร้อง 4 ข้อ และเพิ่มเติมข้อเรียกร้อง  
    คือ ให้ภาครัฐจ่ายค่าชดเชยต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ไร่ละ 2,500 บาท เช่นเดียวกับผู้ปลูกยางพารา ตามที่  

เกษตรกรขึ้นทะเบียนจริง ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย          
6) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556  ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ. แม่แจ่ม นําโดยนายสงวน 

นิปุณะ และนายพรหมมินทร์ หนักแน่น (กํานัน ต.แม่นาจร) พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรฯจาก จ.เชียงราย  และ 
จ.พะเยา รวม 10 คน  ได้เดินทางจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยรถยนต์ตู้ไปที่ทําเนียบรัฐบาล กทม.  เพื่อ
ย่ืนหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการนําข้อเรียกร้องของเกษตรกรฯ อ.แม่แจ่มเข้าสู่วาระการประชุม
ของคณะรัฐมนตรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร           
สส.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน ต่อมาตัวแทนได้เข้าร่วมประชุมกับกรมการค้าภายใน ผลสรุปไม่เป็นไป
ตามข้อเรียกร้อง จึงเดินทางกลับ 

7) ผู้ชุมนุมได้สร้างแรงกดดัน โดยวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16.00-17.00 น.ได้ปิดล้อมทางเข้าออก          
ศาลากลางและวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ต้ังแต่เวลา 06.00-14.00 น. ได้ปิดล้อมห้ามเข้าออกอีกครั้ง  

8) วันที่ 1 ตุลาคม 2556  จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญกลุ่มตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมและแจ้งมติที่ประชุม 
ครม.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556  

ผู้ชุมนุมพอใจและได้สลายตัว เม่ือเวลา 18.00 น. 
9) จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับสมัคร ผู้รวบรวม/ผู้ค้า/ไซโล และสหกรณ์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าร่วมตามมาตรการฯ  ต้ังแต่

วันที่ 11 – 13 กันยายน 2556  มีผู้สมัครฯ  จํานวน 34 ราย 
10) จังหวัด ประกาศเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕6 จํานวน 24 จุด ดังนี้   
      อ.แม่แจ่ม 17  จุด , อ.ฝาง 2 จุด , อ.พร้าว 1 จุด, อ.ดอยสะเก็ด 1 จุด , อ.หางดง 1 จุด , อ.สันป่าตอง 1 จุด 

และ อ.เชียงดาว 1 จุด 
11) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อ.แม่แจ่ม  ประมาณ  500 คน  ได้มาชุมนุม ณ ที่ว่าการ -   อ .แม่แจ่ม เมื่อวันที่  
      15 – 17 ตุลาคม 2556 เพื่อเร่งรัดการดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วย่ิงขึ้น  
12) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร อ.แม่แจ่ม ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหกรณ์การเกษตร

เพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. เชียงใหม่ จํากัด (สกต.)   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ข้อสรุปว่า สกต.จะเข้าไปรับ
ซื้อในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และได้ไปหารือเพิ่มในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคม 
2556 ที่ อ.แม่แจ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ  
  4.1  การรบัเสด็จประจําเดอืนพฤศจกิายน 2556  

ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
   
  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ขอสรุปการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์มาทรงประกอบ 
พระกรณียกิจ  ในพื้นที่จังหวดัเชียงใหม่  ในห้วงเดือนพฤศจิกายน  2556  ดังนี้ 

(1)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์
ประธานงานกาล่าดินเนอร์การกุศลนํารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ในวันที่           
5 พฤศจิกายน  2556 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   โดยจะประทับแรม  
ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง  และจะเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่  6 พฤศจิกายน  2556  

(2) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราชกุมารี  โปรดฯ ให้ 
พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จฯ เปิดงาน “ร้อยเส้นสาย ล้านเส้นศิลป์        
ถิ่นท่ากาน”  ในวันที่  16 พฤศจิกายน  2556 ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน  อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ มีกําหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน  2556   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.2  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช  
    สกลมหาสังฆปรณิายก  (เจรญิ สุวฑฒโน)  สิ้นพระชนม์ 

    ผู้นําเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี

เรื่อง   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ 

---------------------------- 

   ตามท่ีได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่           
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น 
   โดยท่ีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)           
ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้น และได้ทรงบําเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ย่ิงแก่พระบวรพุทธ
ศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา ประกอบกับประชาชน
จํานวนมากต่างเศร้าโศกอาลัยในการสิ้นพระชนม์ ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย รัฐบาลจึง
เห็นสมควรประกาศให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ จากเดิม ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

   ทั้งนี้ ขอเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันไว้ทุกข์ตามห้วงระยะเวลา
ดังกล่าว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี

 

 

 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.3 การประชมุรับฟงัความคดิเห็นโครงการออกแบบและกอ่สร้างระบบการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรน้ําอย่างยั่งยนืและระบบแก้ไขปญัหาอทุกภัยของประเทศไทย  
ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 24  กันยายน  2556  อนุมัติแผน

ปฏิบัติงาน และกรอบวงเงินงบประมาณจากเงินงบกลาง  รายงานเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน  184,643,920  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน  โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและ
ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  ในพื้นที่  35 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์  พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กําแพงเพชร ลพบุรี 
ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา 
นครนายก สมุทรปราการ อ่างทอง อุทัยธานี สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี สกลนคร ชัยภูมิ สงขลา และ
กรุงเทพมหานคร  โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีกําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 30 ตุลาคม  
2556  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  
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4.4  การจดันทิรรศการและเสวนาโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ของประเทศไทยภายใต้ ชื่องาน “สรา้งอนาคตไทย 2020” 

      ผู้นําเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้บริษัท  มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

สยามสปอร์ต ซินติเคท จํากัด (มหาชน)  จัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ ภายใต้ช่ืองาน  “สร้างอนาคตไทย  2020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
โครงการให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ นักลงทุน 
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีผล
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังเป็นการแสดงความ
คิดเห็น แนวทางการพัฒนาประเทศของคนในพื้นที่  

จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ  ภายใต้ช่ืองาน “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ เชียงใหม่ฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่  แอร์พอร์ต  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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4.5 การจดักจิกรรมรณรงคแ์ก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม่  
    ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
    ผู้นําเสนอ:  นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

การจดักิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) การแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันจังหวดัเชียงใหม ่
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  วันศุกรท์ี่ ๑ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๖  

*********************************** 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสนามภายในอาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดกิจกรรมเชน่เดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
  • กิจกรรมบนเวที  
  • กลุ่มมวลชน มีมวลชนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นักศึกษา รวมทั้งองค์กรภาคี
เครือข่ายเข้าร่วมงานประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
  • นิทรรศการ มีการจัดนิทรรศการบริเวณโดยรอบสนามภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ 
  • ขบวนรถรณรงค์ มีการปล่อยขบวนรถรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานจากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์การ
แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควนั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งต้น 
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 4.6 สรปุสถานการณน์้ําจงัหวดัเชียงใหมป่ระจําเดือนตลุาคม 2556 
  ผู้นําเสนอ:  นายเกื้อกูล  มานะสัมพันธ์กุล  ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตลุาคม 2556 

1. สถานการณฝ์น 
การคาดหมายปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2556 คาดว่าปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ย

จะใกล้เคียงกับค่าปกติ  โดยปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 21 ตุลาคม 2556 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
(สถานีวัดน้ําฝน สชป.1) วัดได้ 907.00 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 7.41 (ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัด
เชียงใหม่ ต้ังแต่ต้นปีถึงเดือนตุลาคม เท่ากับ 979.60 มิลลิเมตร) 
2. สถานการณน์้าํท่า 

การคาดหมายน้ําท่าในแม่น้ําปิงและลําน้ําสาขา ปี พ.ศ. 2556 คาดว่าจะตํ่ากว่าเฉลี่ยปกติ ทั้งนี้ เริ่มจะมี
ปริมาณน้ํามากต้ังแต่เดือนสิงหาคมและจะมีน้ํามากที่สุดในเดือนตุลาคม จากการตรวจวัดปริมาณน้ําท่าสะสมใน
แม่น้ําปิงที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ พบว่า ปริมาณน้ําท่าสะสมต้ังแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน เท่ากับ 
673.07 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 38.63 (ค่าเฉลี่ยปกติเท่ากับ 1,096.80 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร) 
3. สถานการณน์้าํในอา่งเกบ็น้าํ 

ที ่ โครงการ 
ความจทุี่
ระดบัเกบ็

กัก 

ปริมาณน้ํา (ลา้นลูกบาศกเ์มตร) 

ปี 2555 ปัจจุบัน ร้อยละ ใช้การ ร้อยละ 

1 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 265.00 167.549 192.973 72.82 182.973 69.05 

2 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 263.00 110.592 103.608 39.39 89.608 34.07 

 รวมอ่างเกบ็น้าํขนาดใหญ ่ 528.00 278.141 296.581 56.17 272.581 51.63 

3 อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 12 
แห่ง 

86.657 50.574 46.918 54.14 44.588 51.45 

 รวมทั้งหมด 14 แห่ง 614.657 328.715 343.499 55.88 317.169 51.60 

 
ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีปริมาณมากกว่า 

14.784 ล้านลูกบาศก์เมตร (มากกว่าปี 2555 ร้อยละ 4.50) 
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4. ข้อมูลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2556 ในเขตชลประทาน (จังหวัดเชียงใหม่) 

ที ่ รายการ 

พืน้ทีก่ารเพาะปลกู (ไร่) 

ข้าวนาปี พืชไร่-
พืชผัก 

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น บ่อปลา อ่ืนๆ รวม 

1 แผนการเพาะปลูก 221,985 14,677 98,987 2,864 15 338,528 

2 ผลการเพาะปลูก 224,111 12,814 100,012 3,113 134 340,363 

 (ร้อยละ) 100.96 87.37 100.10 108.69 893.33 100.54 

3 เปรียบเทียบแผน/ผล +2,126 -1,863 +1,025 +249 +119 +1,835 

 
5. การคาดหมายสถานการณน์้าํช่วงต้นฤดแูล้ง ปี2556/57 
    การคาดหมายสถานการณ์น้ําช่วงต้นฤดูแล้ง ปี 2556/57 (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) มีดังนี้ 

โครงการ 
การคาดหมายปริมาณน้ําในเขื่อน ณ 1 พ.ย. 56 (ล้านลกูบาศก์เมตร) 

เก็บกัก ปีน้ําน้อย ร้อยละ ปีน้ําปกติ ร้อยละ ปีน้ํามาก ร้อยละ 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์
ชล 

265.00 150.24 56.69 168.79 63.69 199.84 75.41 

เขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา 

263.00 60.00 22.81 92.80 35.28 120.00 45.63 
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4.7 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน 2556 
                      ผู้นําเสนอ :  นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์

อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 

ลักษณะทั่วไป  เดือน พฤศจิกายน 2556 ช่วงต้นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุม
ภาคเหนือ เป็นระยะๆ  ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้ว
อากาศจะหนาวเย็นลง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้บางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอน
เช้า  และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ เดือนนี้ปริมาณฝน และอุณหภูมิมีค่า ใกล้เคียง
ค่าเฉลี่ย 
ข้อควรระวัง  ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะทีม่วลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม อาจทําความเสียหายใหแ้ก่
ผลผลิตได้ จึงควรเตรียมการป้องกัน สําหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนสะสมนอ้ย ควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
ติดตามสภาพอากาศที่หมายเลขโทรศัพท ์ 053-277919 053-922365  และ 
ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

เดือน พฤศจิกายน 2556 
คาดหมายอณุหภูมิ(°เซลเซยีส) 
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลเิมตร) 

จังหวดั ต่ําสดุ สูงสดุ ฝน/วัน 
  
  
  
ภาคเหนือ
ตอนบน 
  
  
  

ตอนเช้า อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิ
ตํ่าสุด 17-21 °ซ เทือกเขายอดดอย 
อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน 
อุณหภูมิตํ่าสุด 7-15°ซ บ่ายอุณหภูมิ
สูงสุด 28-33 °ซ มีเมฆบางส่วนกับมีฝน
ฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เมื่อ
ม ว ล อ า ก า ศ เ ย็ น เ ส ริ ม ป ก ค ลุ ม ใ น
ระยะแรก และหมอกหนาบางพื้นที่เมื่อ
มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง ปริมาณ
ฝน 20-70 มม. จํานวน 3-6 วัน    
ล ม ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  1 0 -
25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 19-21 30-32 50/5 
เชียงราย 17-19 28-30 70/6 
พะเยา 18-20 29-31 40/4 

เชียงใหม่ 19-21 30-32 60/5 
ลําพูน 19-21 30-32 45/5 
ลําปาง 19-21 31-33 35/4 
น่าน 18-20 31-33 20/3 
แพร่ 19-21 31-33 30/4 

  
  
  
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 
  
  

ตอนเช้า อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิ
ตํ่าสุด  20-23 °ซ  เทือกเขายอดดอย 
อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน 
อุณหภูมิตํ่าสุด 10--15°ซ บ่ายอุณหภูมิ
สูงสุด 31-34 °ซ มีเมฆบางส่วน กับมีฝน
ฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เมื่อ
ม ว ล อ า ก า ศ เ ย็ น เ ส ริ ม ป ก ค ลุ ม ใ น
ระยะแรก และหมอกหนาบางพื้นที่เมื่อ
มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง ปริมาณ
ฝน 15-55 มม. จํานวน 3-5 วัน   ลม
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  1 0 -
25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

อุตรดิตถ์ 21-23 32-34 30/4 
สุโขทัย 21-23 31-33 25/3 
พิจิตร 21-23 31-33 25/3 

พิษณุโลก 21-23 31-33 35/4 
ตาก 20-22 31-33 55/5 

เพชรบูรณ์ 20-22 31-33 15/3 
กําแพงเพชร 21-23 31-33 45/4 



๕๐ 

 

สรปุ  พฤศจิกายน 2556 มีฝนฟ้าคะนองระยะแรก  อากาศเริ่มหนาวเย็น และมหีมอกหนาเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อน
กําลังลง  เดือนนีป้ริมาณฝน และอณุหภูมิมีค่า ใกลเ้คียงค่าเฉลี่ย 

อากาศเย็น 16-23 °ซ อากาศหนาว 8-15 °ซ อากาศหนาวจัด ตํ่ากว่า 8 °ซ 
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนัก 35.0-90.0 มม. ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป 

มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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4.8  การขยายคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) 
       ผู้นําเสนอ :  นายประทิน  สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 

 
   สํานักงานประกันสังคมได้มีภารกิจได้ดําเนินการตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ        
พระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ.2537 โดยให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันให้แก่ ลูกจ้าง / ผู้ประกันตนในระบบ
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่อง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ทั้งในและนอกงาน รวมถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์           
บุตรชราภาพและว่างงาน 
   เมื่อปี พ.ศ.2554 ได้มีพระราชกฤษฎีการกําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบฯ ให้แก่
กลุ่มแรงงานนอกระบบ/ซึ่งประกอบด้วยแรงงานอาชีพอิสระ และอื่น ๆ โดยให้ความคุ้มครอง แบ่งเป็นทางเลือก           
2 ทางเลือก คือ 

- ทางเลือกที่ 1 คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย 
- ทางเลือกที่ 2 คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
และในปัจจุบัน สํานักงานประกันสังคมได้รับมติให้ดูแลเรื่องเงินออมแห่งชาติ โดยจะประกาศใน

พระราชกฤษฎีกา (แต่ยังไม่บังคับใช้) ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการรับสมัครขึ้นทะเบียน 
มีทางเลือกเพิ่มจาก ม.40 เดิมดังนี้ 

- ทางเลือกที่ 1 คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย 
- ทางเลือกที่ 2 คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
- ทางเลือกที่ 3 คุ้มครองเรื่องเงินออม 
- ทางเลือกที่ 4 เลือกทางเลือกที่ 1 และ 3  
- ทางเลือกที่ 5 เลือกทางเลือกที่ 2 และ 3 
ทางเลือก 3 , 4 , 5 ผู้สมัครมีอายุต้ังแต่ 15 ปี – 60 ปี บริบูรณ์ ในช่วงปีแรกที่ พระราชบัญญัติ

บังคับใช้ ผู้สมคัรอายุได้ถึง 65 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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4.9  ผลการดาํเนนิงานของสํานักงานพฒันาพงิคนคร (องค์การมหาชน) 
       ผู้นําเสนอ :  ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
                      (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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4.10  การจดังาน “ประเพณเีดือนยีเ่ปง็ ประจําปี 2556” 
    ผู้นําเสนอ :  นายสรวมไชย  มีสมศักด์ิ  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน   

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
 

เทศบาลนครเชียงใหม่  ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีเดือน
ย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้แนวคิด“แอ่วย่ีเป็งเจียงใหม่
ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอร์” โดยจัดให้มีการประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯการประกวด           
กระทงเล็ก  การประกวดกระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด การประกวดเทพีย่ีเป็ง หนูน้อยยี่เป็ง การประกวดโคมลอย 
การแข่งขันเรือยาว และมหรสพอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของ
ล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่
สําคัญในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2556 มีดังนี้  

10 พฤศจิกายน 2556  เวลา 18.00 – 19.30 น.   
- พิธีแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2556 
- พิธีเปิดโคมไฟมหัศจรรย์แสงสีแห่งรัตติกาลย่ีเป็งเชียงใหม่ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่น

ล้านนา 
10 – 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 – 24.00 น. 

- มหัศจรรย์โคมไฟล้านนาใต้แสงแห่งพระบารมี ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา 
- มหัศจรรย์โคมไฟเชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม  ณ ข่วงประตู
ช้างเผือก 

- มหัศจรรย์โคมไฟล้านนาเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล  ณ แจ่งศรีภูมิ 
- มหัศจรรย์โคมไฟสวัสดีอาเซียน ณ ข่วงประตูท่าแพ 
- มหัศจรรย์โคมไฟ 12 นักษัตรแฟนตาซี  ณ ข่วงประตเูชียงใหม่ 
- มหัศจรรย์โคมไฟโขลงช้างแฟนตาซี  ณ แจ่งกู่เฮือง 
- มหัศจรรย์ประทีปเบิกฟ้า ย่ีเป็งล้านนาเชียงใหม่  ณ ข่วงประตูสวนดอก 
- กระทงลอยน้ําประดับแต่งเมือง  ณ บริเวณคูเมืองเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

   15-16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 – 20.00 น. 
- ประเพณีต้ังธรรมหลวง เทศน์มหาชาติชาดก   ณ วัดเจ็ดลิน 

16 พฤศจิกายน 2556 
- เวลา 18.30-19.00 น.  พิธีเปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจําปี 2556”    
  ณ ข่วงประตูท่าแพ 
- เวลา 19.00 – 22.00 น. การประกวดขบวนแห่โคมย่ีเป็ง ณ ข่วงประตูท่าแพ –  
  ห้างพันธ์ุทิพย์ 
- เวลา 19.00 – 24.00 น. การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

17 พฤศจิกายน 2556 
- เวลา 09.00 - 15.30 น. การแข่งขันเรือพายประเพณีย่ีเป็ง ณ ลําน้ําปิงหน้าเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

- เวลา 08.09 - 10.30 น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว, ขอขมาแม่น้ําปิง   
  ณ สํานักงานเทศบาล และท่าน้ําศรีโขง 
- เวลา 09.00 – 17.00 น. การประกวดโคมลอย, กระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด  
  ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 



๕๔ 

 

- เวลา 19.00 – 23.00 น. การประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก   
                 ณ ข่วงประตูท่าแพ-หน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

17-18 พฤศจิกายน  2556 
- เวลา 19.00 – 21.00 น. การล่องประทีปเรือไฟในสายน้ําปิง ณ ลําน้ําปิงหน้าเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

- เวลา 20.00 – 24.00 น. การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ  ณ แพกลางน้ําหน้าเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

- เวลา 18.00 – 24.00 น. การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ 
18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 – 24.00 น. 

- การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
  ณ ข่วงประตูท่าแพ-หน้าเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.11  การจดังานประเพณีไหวส้าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจําป ี2556 
          ผู้นําเสนอ :  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง 

 
 

“อินทนนทส์ูงเด่น  ร่มเยน็องคพ์ระธาตุ  น้ําตกสวยสะอาด  เชดิชศูาสนแ์ห่ไม้ค้าํโพธิ”์ 
ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๖ 

 
อําเภอจอมทอง  จัดงานประเพณไีหวส้าพระเจ้าอนิทวชิยานนท์   ประจาํปี ๒๕๕๖ 

 ************************* 
  ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ร่วมกับ อําเภอ
จอมทอง  คณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์  และสภาวัฒนธรรมอําเภอจอมทอง ได้กําหนดจัด
งานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์  เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ณ  บริเวณพระ
สถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์  ยอดดอยอินทนนท์ ตําบลบ้านหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิเชียร  
พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี  ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.   
 
  เนื่องจากวันที่ ๒๓ พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์  
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗  การจัดงานประเพณีไหว้สาฯ  จึงถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตลอด   ปีนี้นับเป็น
ครั้งที่ ๑๗  โดยภายในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา  ขบวนแห่ของหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  กลุ่มแม่บ้าน และ
กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อําเภอจอมทองและอําเภอใกล้เคียง  โดยจุดต้ังขบวนเริ่มต้นที่บริเวณสถานีควบคุมและ
รายงานดอยอินทนนท์ (สถานีเรดาร์)  ซึ่งการจัดงานประเพณีดังกล่าว  นอกจากเพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณของ
พระองค์แล้ว ยังเป็นการเทิดพระเกียรติฯ รําลึกถึงคุณงามความดี และ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ
ล้านนาของชาวเชียงใหม่อีกด้วย    
                
        ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง 
        งานสํานักงานอําเภอ 
        โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๔๑๑๗๗ ต่อ ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.12  การจดังานเปดิฤดกูาลท่องเที่ยวอาํเภอเชยีงดาว 
           ผู้นําเสนอ : นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
   

       อําเภอเชียงดาว กําหนดเปิดฤดูการท่องเที่ยวประจําปี พ.ศ.2557 โดยจะเปิดให้
นักท่องเที่ยวขึ้นชมความงดงามของธรรมชาติบนดอยหลวงเชียงดาว  ภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดของประเทศไทย  
ต้ังแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2556  เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 



๕๗ 

 

4.13  การเปดิเทศกาลท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหมป่ระจาํปี 2557   
           ผู้นําเสนอ : นางจิรารัตน์   มีงาม   ผูแ้ทนการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย  
                          สํานักงานเชียงใหม่ 
 
 
พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556  

ณ ข่วงประตูท่าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 



๕๘ 

 

4.14  ประชาสัมพนัธก์ารเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ปี มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
           ผู้นําเสนอ : รศ.ธีรภัทร   วรรณฤมล   ผูแ้ทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

 
 

ความคบืหนา้ มช. เตรียมจดัเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ป ี
แห่งการสถาปนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดนิ” 

รองศาตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
อํานวยการงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับทีมงานประชาสัมพันธ์ ถึง
ความคืบหน้าในการเตรียมงานเพื่อเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่          
“5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558ดังนี้ 

“เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) มีมติเห็นชอบให้มีการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ช่ืองาน           
“5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพือ่แผ่นดิน”โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อการ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งต้ังเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

2. ประธานกรรมการและอนุกรรมการจัดงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จํานวน 
14 ฝ่าย แต่งต้ังเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนพ.ศ. 2556  

3. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ13 ฝ่าย พร้อมกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ แต่งต้ังเมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

4. คณะที่ปรึกษาและสนับสนุนและคณะกรรมการดําเนินการกองทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แต่งต้ังเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556  

ในการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้นเนื่องจากในปี พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการฯ จึงได้กําหนดชื่องาน “5 
ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ส่วนช่วงเวลาดําเนินการจัดงานจะอยู่ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2557 – 24 มกราคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากการจัดต้ังมหาวิทยาลัยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 
มกราคม พ.ศ. 2507  ได้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศ คือ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2507 ถือว่าเป็นวัน
เกิดมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย และวันที่ 24 มกราคม ของทุกปีนั้นมหาวิทยาลัยได้กําหนดเป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากในปี พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานใน
พิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ การจัดงานเฉลิมฉลองจึงมีระยะเวลาถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 รวม 
13 เดือน ซึ่งจะได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มานําเสนอ
เผยแพร่เชิญชวนให้ประชาชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บริษัทเอกชน สื่อมวลชน เป็นต้น ได้รับทราบข่าวสารและร่วม
กิจกรรมต่อไป” 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



๕๙ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  
5.1  มติคณะรัฐมนตรปีระจาํเดือนตลุาคม 2556 ทีเ่กี่ยวข้องกบัจังหวัดเชียงใหม่   

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
  (1) มติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม  2556 ดังนี ้
                                   -  เรื่องที่  3 ร่างระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่1 และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. ......... 
  - เรื่องที่ 14 การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 
2557 มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 
2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

- เรื่องที่  19 การโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพยส์ิน สทิธิ หนี้ และ
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ใหกั้บสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

(2) มติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่ 15 ตลุาคม  2556 ดังนี ้
      - เรื่องที่  6  มาตรการบริหารและพฒันากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557-2561) 
      - เรื่องที่ 10  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2556 และ 

2557 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม  2556 วันเป็นหยดุราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)  ทั้งนี้มี
วันหยุดต้ังแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  2556 – วันพุธที่ 1 มกราคม  2556  

      - เรื่องที่ 17  แผนแม่บทโครงการหมูบ้่านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดตาก 

     - เรื่องที่ 18  กําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสรา้งระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหา
อุทกภัยของประเทศไทย 

 
(3)  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่ 22 ตุลาคม  2556 ดังนี ้
เรื่องที่  11 ขอ้เสนอแผนงาน/โครงการภายใต้มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ

อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) 
เรื่องที่  12 การต้ังงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 
เรื่องที่ 18  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่องที่  22 การสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย - 

แปซิฟิก ครั้งที ่๒ ของจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องที่ 30 รายงานผลการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที ่๒ 

(The 2nd Asia - Pacific Water Summit : 2nd APWS) และขออนุมติังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

 
ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th/ 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๐ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2556  
           วันพฤหัสบดีที่ 28  พฤศจิกายน  2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก     
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๑ 

 

6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๒ 

 

  
ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

   ๗.1  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
   7.2  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
   7.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม(่นายอดิศร  กําเนิดศิริ)  

                       ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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