
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   

ครั้งที่ 2/2557 
วันพุธที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่  
************** 

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายอดิศร  กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
3. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
๕. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
๖. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายเรืองฤทธิ์ 

 
ผลดี (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นางธีรา ธนูศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 
12. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
13. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
14. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
15. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
16. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
17. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
18. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
19. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
21. นางสาวณัชธน์กมล พ่อค้า (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
22. นายวสันต์ มหานาม (แทน)นายอําเภอฮอด 
23. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
24. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอพร้าว 
25. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
26. นายนพ มีทองคํา (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
27. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 

28./นายอนวัช  สัตตบุศย์ ...
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28. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
29. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
30. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
31. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
32. นายนพคุณ สุวรรณฤกษ ์ (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
33. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
34. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
35 นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
36. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
37. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
39. นายธนกร ประมูลผล (แทน)ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
40. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
41. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
42. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
43. นายมนตรี ไชยคีรี (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
44. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
45. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
47. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.วีรวุฒิ   เนียมน้อย (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
51. พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
53. พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม ่
หนว่ยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
54. นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
55. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
56. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
57. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
58. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
59. นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
60. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
61. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
62. พ.อ.ธีรธรรม อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
63. พ.ท.สุทัศน ์ รัตนประชารมย์ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
64. พ.ต.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
65. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
66. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต5 
67. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
68. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
69. นายอํานวย ตันติพิริยาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
70. นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม รักษาราชการแทนสรรพสามติพ้ืนที่เชียงใหม่ 
71. นางจินตนา วงษเ์วียน (แทน)สรรพกรภาค 8 
72. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
73. นายประพนธ์ ถลกวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
74. นางกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
75. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
76. นายณัฐวุฒิ สระฎัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
77. นายณฤทธิ์ จอนจํารัส (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
78. นางอนงค์รัตน์ ศิริไพโพรนันท์ (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
79. ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
80. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
81. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
82. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

/ หน่วยงานในสังกดักระทรวง...
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
83. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
84. นายสนธยา ฮวดเจริญ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
85. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
86. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
87. นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
88. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
89. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
90. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจงัหวัดเชียงใหม่ 
91. นายอนิรุต แก้วสุวรรณ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
92. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
93. นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
94. นางสาวรวีกานต์ เพชรกาฬ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
95. นายศักด์ิชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
96. นายสุรพล ทองเที่ยง (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
97. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
98. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
99. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
100. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
102. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
103. นายจารุวัตร เลิศศิลป์เจรญิ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
104. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
105. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
106. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
107. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
108. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
109. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 
110. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
111. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
112. นายประสาน พรโสภิณ รักษาการผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
 

/114.นางวัฎฐวิกา  ...
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114. นางวัฎฐวิกา  กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
115. นายวินัย ชมภูแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
116. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
117. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
118. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
119. นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
120. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
121. นายวรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
122. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
123. นางณิชรัตน์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
124. นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม ่
125. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
126. นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
127. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
128. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
129. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
130. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
131. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

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

เชียงใหม่) 
133. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
134. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
135. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่

136. นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
137. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
138. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
139. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
140. นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ รักษาการผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟแวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
141. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงพาณชิย์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
142. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
143. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
144. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
145. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
146. นางสาวกรรณิการ์ มีผล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
147. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
148. นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
149. นางศุภสุรีย์ แสนวิเศษกุล (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
150. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
151. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
152. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นางราชาวดี รีเกน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
155. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
156. นางสาวมลินี ณ เชียงใหม ่ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
159. นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นายอินหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
161. นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย ์ ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 

ประจําภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
162. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
164. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
165. นางปิยะมาศ ปันทนา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
166. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
167. 
 

นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

168. นายเอื้อ คุณาจันทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

169. นายพงษ์สวัสด์ิ อุ่นใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

/170. นายทวี อุปสุชิน
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170. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

171. นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

172. นายแสวง ด้วงทรง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

173. นายพุธธวัช อรรถวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่

174. นายสิทธิชัย มูลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

175. นางพิชยา ด่ืมพุดชะ (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
176. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
177. ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาแมโ่จ้ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
178. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
180. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
181. นางมณฑิรา เมธา (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
182. นายชาตรี กําลังเก่ง (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
183. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
184. นางรวมพร นิมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
185. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
186. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
187. นายเทอด อักษรทอง (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
188. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
189. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
190. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
191. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
192. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
193. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
194. นายสมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
/194. มร.มารติ์น ...



 
 

- ๘ -
 

194. มร.มาร์ติน  เฟ็นสกี้สตาลล์ิ่ง คณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ภาคเอกชน 
195. นางนิภาวดี นิรัติศยวานิช (แทน)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
196. นายวโรดม   ปิฎกานนท์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
197. นายฐิติ อินทะพันธ์ุ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
198. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
199. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
200. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
201. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
202. นายประยูร นามงาม (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
203. นายสุขพันธ์ วุทยานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
204. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
205. นายศักด์ิชัย คําเรืองฤทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
206. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
207. นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
สื่อมวลชน 
208. นายชัยชาติ ตัณท์เจริญรัตน ผู้สื่อข่าว  WETV 
209. นางปาริสรา กาญจนกุล ผู้สื่อข่าว FM 100  
210. นายภาณุเมศ ตันรักษ์ ผู้สื่อข่าว MCOT 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
211. นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล ผู้จัดการกองขายภาคราชการและองค์กร  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
212. นายประเสริฐ ตันหรรษ์ ผู้จัดการสํานักงานขายหน่วยงานภาครัฐ  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
213. นายถิรวรรน์ ทองเผือก เจ้าหน้าที่กองขายภาคราชการและองค์กร 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
214. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
215. นางสาวอภิญญา กฤษดาวิเศกศักด์ิ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
217. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

๑. ประมวลภาพกจิกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกมุภาพันธ์ 2557 (สํานกังานประชาสมัพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 

/๒. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล...
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๒. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจําปี 2557  (เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) 
๓. การมอบเงินรางวัลและวุฒิบัตรสําหรับผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ “มาฆบูชา วันแห่งความรัก

อันบริสุทธ์ิ” (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34) 
๔. การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินระดับจังหวัด 

จํานวน 3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้  
  - นางสาวประทุม  สุริยา  สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
  - นายสุทิศ  มอยไข  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 
  - นางทองดี  โพธิยอง  สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย 

๕. การมอบรางวัลและโล่รางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โครงการประกวดข้าวหอมมะลิของ
จังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้ 

    - รางวัลที่ 1  รางวัลเงินสด 5,000 บาท และโล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
                     แก่  นายวิเชียร แก้วแวง  เกษตรกรอําเภอสันป่าตอง 
 - รางวัลที่ 2  รางวัลเงินสด 4,000 บาท และโล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
                แก่ นายสุทิศ มอยไข  เกษตรกรอําเภอสันป่าตอง 
 - รางวัลที่ 3  รางวัลเงินสด 3,000 บาท และโล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
       แก่  นายอินสม  นิประพันธ์  เกษตรกรอําเภอดอยสะเก็ด 
 - รางวัลชมเชย  รางวัลเงินสด 1,000 บาท และโล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
       แก่  นางสาวประทุม สุริยา  เกษตรกรอําเภอแม่แตง 

๖. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 2 กุมภาพันธ์  2557  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้  อําเภอดอยหล่อ  
อําเภอแม่ออน  อําเภอจอมทอง  อําเภอแม่แจ่ม อําเภอสันป่าตอง และอําเภอสันกําแพง 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) : 
แนะนําผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย 
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอ่ืน  ดังนี้ 

1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดั
เชียงใหมแ่นะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  12 ท่าน  ดังนี ้  

       

(1) นายนพพร  รัชเวทย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูตระดับชํานาญการ

พิเศษ) ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

(2) พนัตํารวจเอก ปรชีา  วังปรชีา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการ กองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
/ระเบยีบวาระที่ ๒ ... 
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
       ครั้งที่ 1/2557  เม่ือวันที่  28 มกราคม  2557 
           เลขานุการในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ตามที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557  เวลา 
13.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว) วัดท่าตอนพระอารามหลวง 
ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วย
เอกสาร ๓1 หน้า โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นํา
ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว             
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม                                                                                      

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓    เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบาย
ของส่วนราชการที่เกี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม่  
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย   
ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

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

๑ ๑๕ ๑๕ ๒๒ ๒๒ 
๒ ๒๐ ๓๕ ๒๔ ๔๖ 
๓ ๓๕ ๗๐ ๒๔ ๗๐ 
๔ ๑๒ ๘๒ ๒๕ ๙๕ 

 

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่ ๑๔ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๗    หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายรอ้ยละไตรมาสที่ 2 คงเหลือ 

รวม ๒๔,๓๕๐.๐๒ ๑๕,๐๗๕.๕๕ ๖๑.๙๑ ๔๖ ๙,๒๗๔.๔๗ 

ลงทุน ๔,๐๒๒.๙๗ ๖๘๘.๙๖ ๑๗.๑๓ ๓๕ ๓,๓๓๔.๐๑ 

ประจํา ๒๐,๓๒๗.๐๖ ๑๔,๓๘๖.๕๙ ๗๐.๗๘ - ๕,๙๔๐.๔๗ 

เงินเหลื่อมปี ๒๕๕๖ ๓,๑๓๔.๑๙ ๑,๔๕๗.๓๗ ๔๖.๕๐ - ๑,๖๗๖.๘๒ 

/การเบกิจ่ายเงินงบลงทนุ… 
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การเบกิจ่ายเงนิงบลงทนุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๒) 
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที ่ ๑๔  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๔,๐๒๒.๙๗ ๖๘๘.๙๖ ๑๗.๑๓ ๓,๓๓๔.๐๑ 

   ส่วนราชการ ๓,๖๖๘.๗๙ ๕๔๗.๖๕ ๑๔.๙๓ ๓,๑๒๑.๑๔ 
   ท้องถิ่น ๒๔๗.๕๙ ๑๔๑.๓๑ ๕๗.๐๘ ๑๐๖.๒๘ 
   กลุ่มจังหวัด ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๖๙ 
   จังหวัดเชียงใหม ่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๙๐ 

 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

    

ที่ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๑. สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องค์การมหาชน) 
๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ 100 - - - 

๒. ศูนย์วิจัยและพฒันา 
การเกษตร 

๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ 100 - - - 

๓. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ 100 - - - 

๔. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๓.๑๑ ๓.๐๘ ๙๙.๑๐ - - - 

๕. โรงเรียนไชยปราการ ๒.๒๗ ๒.๒๔ ๙๘.๕๕ - - - 

๖. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๔.๖๗ ๔.๕๖ ๙๗.๖๓ - - - 

๗. สํานักงานคลังเขต ๕ ๒.๓๐ ๒.๑๖ ๙๓.๙๒ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐ 

๘. 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๓.๒๘ ๓.๐๐ ๙๑.๓๒ - - - 

๙. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๔,๘๘๗.๖๘ ๘๙.๙๗ - - - 

๑๐. 
สํานักทางหลวงที่ ๑ 
เชียงใหม่ 

๘๔.๗๘ ๗๕.๕๘ ๘๙.๑๕ ๗๙.๔๔ ๗๒.๙๕ ๙๑.๘๒ 

ที่มา :  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประมวลผล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)   

 
  

/ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน... 

 

หน่วย : ล้านบาท 



 
 

- ๑๒ -
 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๓๕   มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๙๘ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
๒๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๕ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๒ หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๖๕  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๔๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๐  รายละเอียดมีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑. สํานักงานคลังเขต  ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒. เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๐๗ ๐.๐๗ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐ 

๕. สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๒๗ ๑.๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

๖. สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๓.๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

๗. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐ 

๘. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐ 

๙. ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗ 

๑๑. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๙๙.๙๒ 

๑๒. ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๙๙.๘๘ 

๑๓. สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๗๙.๔๔ ๗๒.๙๕ ๙๑.๘๒ 

๑๔. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๕.๐๓ ๔.๒๑ ๘๓.๗๔ 

๑๕. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๔๘ ๒.๐๓ ๘๑.๘๔ 

๑๖. สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๑๔ ๘๐.๓๓ 

๑๗. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๒ ๐.๐๘ ๖๓.๙๙ 

๑๘. สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒๑๗.๕๒ ๑๑๑.๒๔ ๕๑.๑๔ 

๑๙. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๐.๗๙ ๔๐.๕๘ 

๒๐. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๔๓.๘๐ ๑๗.๕๒ ๔๐.๐๐ 

๒๑. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๕.๔๖ ๒.๑๑ ๓๘.๕๗ 

๒๒. ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๖๒ ๐.๒๓ ๓๖.๐๖ 

๒๓. ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๑ ๐.๔๘ ๓๑.๗๙ 

/24. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่...



 
 

- ๑๓ -
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๔. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๐.๒๕ ๐.๐๘ ๓๑.๐๘ 

๒๕. ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๘๓.๑๕ ๒๓.๗๘ ๒๘.๖๐ 

๒๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๒๒.๗๖ ๖.๑๑ ๒๖.๘๔ 

๒๗. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม)่ ๑๘๔.๐๐ ๔๘.๓๓ ๒๖.๒๖ 

๒๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๒๐.๙๐ ๕.๐๗ ๒๔.๒๔ 

๒๙. แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๑๗๐.๙๑ ๔๐.๖๑ ๒๓.๗๖ 

๓๐. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๑๙.๘๐ ๔.๔๑ ๒๒.๒๗ 

๓๑. วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ๑.๒๗ ๐.๒๘ ๒๑.๘๘ 

๓๒. สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา ๔๑๑.๙๐ ๘๒.๔๖ ๒๐.๐๒ 

๓๓. สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๕๘.๙๘ ๑๑.๓๘ ๑๙.๒๙ 

๓๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๘๔.๒๐ ๑๓.๙๓ ๑๖.๕๔ 

๓๕. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๖๓๐.๙๕ ๙๐.๖๗ ๑๔.๓๗ 

๓๖. สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๒๑.๕๕ ๒.๗๗ ๑๒.๘๔ 

๓๗. สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๒๙๙.๐๒ ๓๓.๕๓ ๑๑.๒๑ 

๓๘. แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๑๔๓.๕๖ ๑๕.๘๓ ๑๑.๐๓ 

๓๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒๑.๒๑ ๒.๒๖ ๑๐.๖๗ 

๔๐. ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๑๐ ๑๐.๕๓ 

๔๑. โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๔.๕๓ ๒๑.๕๒ ๑๐.๕๒ 

๔๒. แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๑๗๔.๔๐ ๑๗.๕๒ ๑๐.๐๕ 

๔๓. สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๗๒ ๐.๑๔ ๗.๘๖ 

๔๔. กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑๗.๙๒ ๐.๙๑ ๕.๐๘ 

๔๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑๖.๖๓ ๐.๗๖ ๔.๕๗ 

๔๖. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๐๔ ๓.๒๗ 

๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๑.๐๕ ๒.๒๔ 

๔๘. สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๐๒ ๒.๑๕ 

๔๙. สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๐.๙๖ ๐.๐๒ ๑.๙๕ 

๕๐. สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๗๕ ๑.๐๒ ๑.๖๒ 



 
 

- ๑๔ -
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕๑. องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๐.๓๘ ๑.๕๖ 

๕๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๑.๒๑ ๑.๒๕ 

๕๓. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๓.๑๘ ๑.๕๙ ๑.๑๙ 

๕๔. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๙๘.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๐ 

๕๕. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๖. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๗. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๓.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๘. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๑.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๙. มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๕.๙๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๐. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑  ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๑. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๒. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๖.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๔. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๕ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                      ๐.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๖. วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๗. ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๘. โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๐. สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑๗.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๒. วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๓. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๔.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๕. โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๗. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

/78. กองบิน 41....



 
 

- ๑๕ -
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๗๘. กองบิน ๔๑ ๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๐. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๗.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๒. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๓.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๓. โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๔. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๕. ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๖. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๗. วิทยาเขตภาคพายัพ ๒๘.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๘. กก.บก.กฝ. ๕ ๓.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๙. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๐. วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๑. โรงพยาบาลประสาท ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๒. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๓. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๔. ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๕. ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๗๓.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๗. จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๘. สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ที่มา :  รายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/ 
           งบส่วนกลางที่จังหวัด) 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
/3.2 การเตรยีมการปอ้งกนั...
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3.2  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2557 
       ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(นายเรืองฤทธิ์ ผลดี) 

จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557  ดังนี้ 
 1. ด้านการเตรียมการ 

1.1  จัดทําบัญชีหมูบ้่าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง 
1.2 จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด  

อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนแจกจ่ายน้ําให้แก่ราษฎร ตามข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการ
ประสบปัญหาภัยแล้ง กําหนดจุดแจกจ่ายน้ํา ณ สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 

1.3 จัดเตรียมกําลังคน สํารวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้พร้อมใช้การได้ทันที 

1.4 สํารวจแหล่งน้ํารวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ําให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่าง
เพียงพอ และจัดทําบัญชีไว้เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําดังกล่าว 

1.5 รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ํา 
และใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งทําความเข้าใจและแนะนําให้เกษตรกร
ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยหรือพืชฤดูแล้ง ตลอดจนบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของประชาคม
ตามท่ีได้มีการจัดต้ังไว้แล้ว 

1.6 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสําคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ํา
สาธารณะ คู คลอง หนอง บึง และภาชนะเก็บกักน้ําอ่ืน ๆ เพื่อให้มีน้ําอุปโภค บริโภค ตลอดฤดูแล้ว อีกทั้ง
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ําของจังหวัดที่
จัดทําไว้มาดําเนินการในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

2.  สถานการณภ์ัย  ขณะนียั้งไม่เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึน้ในจังหวัดเชียงใหม ่
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัด   
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557   

      รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ (นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์)  

๑. คณุภาพอากาศจังหวดัเชียงใหม ่  
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1 - 25 กุมภาพันธ์ 

2557 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 17 – 95 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับดี – ปานกลาง 

๒. สถิติการรบัแจ้งเหตแุละปฏบิตักิารดบัไฟปา่ 
                          พบรายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม ระหว่างวันที่ 1 – 24 

กุมภาพันธ์ 2557 รวมจํานวน 113 ครั้ง พ้ืนที่ป่าเสียหายจํานวน 951 ไร่ 
3. การดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
     

/3.1 จังหวัดเชียงใหม่...
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3.1 จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์ฯและจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557            
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

- มอบหมายให้หน่วยงานที่เป็นคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจฯ จัดส่งรายชื่อ
ผู้แทน พร้อมแนบหมายเลขโทรศัพท์ให้ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัด
เชียงใหม่ทราบ เพื่อประสานงานในการจัดส่งข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงทราบต่อไป 

- จัดส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานให้ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ทราบ 

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประทับตรา “มลพิษหมอกควัน ๒๕๕๗” ไว้ที่         
มุมขวาบนของหนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันและไฟป่า เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่อย่างจริงจัง 

- จัดประชุมคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน  
และไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกวันพุธ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ในกรณีวิกฤตให้มีการ
ประชุมทุกวัน เพื่อคลี่คลายและแก้ไขปัญหา) 

- ให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ขอความร่วมมือจากประชาชนงดการเผา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  ช่วยสอดส่องและแจ้งเหตุ กรณี
พบเห็นไฟป่า การเผาริมทาง หรือการเผาในที่โล่ง ให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ 

3.2 จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดวันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุม
หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 ในภายใต้ช่ือ 
“80วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่” (ห้วงระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

3.3  ประชุมคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

3.4  ประชุมคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๓)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยประชุมร่วมกับนายอําเภอ 25 อําเภอ             
ทางระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้อง POC ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

3.5 หน่วยประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่            
ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันระดับอําเภอ ในภาพรวม ขณะนี้ 
25 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและ
ไฟป่าเรียบร้อยแล้ว 

3.6 กิจกรรมรณรงค์ “รักษา บรรยากาศเชียงใหม่ ใสสะอาด ปราศจากหมอก
ควัน” โดยรอบเขตพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตําบลดอนแก้ว อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 

3.7 โครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ” ในวันที่                
5 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

 
/3.8 กิจกรรมปฏิบัติการ...
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3.8 กิจกรรมปฏิบัติการ kick off การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 
ณ ธนาคารใบไม้ หมู่ที่ ๓  ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

3.9 กิจกรรม “เติมรักให้อากาศ” ตรวจสอบจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา ในวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ  

3.10 ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน 
 - ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการล้างถนน รดน้ํา

ต้นไม้ และพ่นละอองน้ําในอากาศ  
- ขอความร่วมมือไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยรณรงค์ให้

ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า 
- ขอความร่วมมือไปยังศูนย์สร้างทางลําปาง ในการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิด

จากการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ (อําเภอ          
สันป่าตอง – บ้านกาด)  

- ขอความร่วมมือไปยังแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ในการควบคุมฝุ่นละอองที่
เกิดจากการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ กับทางหลวงหมายเลข 
๑๐๗ จังหวัดเชียงใหม่ (แยกกองพันสัตว์ต่าง)  

- ขอความร่วมมือไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)            
ในการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยว –               
บ้านสันป่าตอง – บ้านหางดง (ตอนที่ ๒) อําเภอหางดง, อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

3.11 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารอํานวยการ              
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม ได้มีข้อกําชับให้ดําเนินการ ดังนี้ 

- พ้ืนที่ใดที่จะมีการชิงเผาต้องแจ้งให้ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบด้วย หากไม่มีการแจ้ง อาจจะทําให้หน่วยงานหรือประชาชน
แตกต่ืนตกใจคิดว่าเป็นไฟไหม้ป่าได้  

- กิจกรรมธนาคารใบไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการเพิ่มมูลค่าจากเศษ
ก่ิงไม้ใบไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ และขยะในการทําปุ๋ยอินทรีย์ อยากให้ทุกอําเภอเร่งปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

- หากหน่วยงานมีการทํากิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควัน ให้รายงานผลการปฏิบัติมายังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพื่อที่จะ
นําไปประชาสัมพันธ์ให้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา “ไม่เผา แล้วจะทําอย่างไร” สู่ชุมชนหรือพื้นที่อ่ืนๆ 

3.12 โครงการวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.4  รายงานผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
       การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่(นางนิยดา  หมื่นอนันต์)  จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับ

จํานําทั้งสิ้น 34 แห่ง คงเหลือที่ยังเปิดจุดรับจํานําตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 จํานวน               
2 แห่ง  คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเปิดจุดต้ังแต่วันที่           
9 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา และโรงสีวัชระกิจ ตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย ซึ่งเปิดจุดต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 
2556 เป็นต้นมา 

/ผลการรับจํานําตามโครงการ... 
  



 
 

- ๑๙ -
 

ผลการรับจํานําตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 ต้ังแต่วันที่                
1 ตุลาคม 2556 – 25 กุมภาพันธ์ 2557  ดังนี้ 

โรงสี 
ใบประทวน 

(ใบ) 

ปริมาณข้าวเปลือก (ตัน) 
รวม 

หอมมะลิ  ข้าวเปลือกเหนียวยาว 10% 

โรงสีในพื้นที่ 16,570 4,145.58 65,751.02 69,905.60 

โรงสีนอกพื้นที่ 21,710 1,227.30 69,075.93 70,303.23 

รวม 33,222 5,372.88 134,826.95 140,208.83 

การจ่ายเงินสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2557 

โครงการรับจํานําข้าว 
จ่ายเงินกู้ให้เกษตรกร 

ราย จํานวนเงิน 

จ่ายเงินทั้งหมด 16,321 1,338,244,218 

ค้างทําสัญญาและรอรับเงิน 11,483 867,818,285 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.5 การจ่ายเงินตามใบประทวนโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57 
     ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด

เชียงใหม่(นายศักดิ์ชัย คําเรืองฤทธิ์) ธนาคาร ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จ่ายเงินตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก
ปี 2556/57 ไปแล้ว จํานวน 16,321 ราย ใบประทวน 19,481 ฉบับ ปริมาณ 83,322 ตัน คิดเป็นเงิน
จํานวนเงิน 1,338,244,218 บาท ขณะนี้คงค้างเกษตรกร จํานวน 11,483 ราย ใบประทวน 14,017 ฉบับ 
ปริมาณ 47,095 ตัน คิดเป็นเงินจํานวนเงิน 867,818 285 บาท  ทั้งนี้  ได้มีมาตรการการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรในฤดูกาลผลิตรอบใหม่ และค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนที่จําเป็น โดยเกษตรกรสามารถยื่นขอกู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ           
7 ต่อปี หรือร้อยละ 0.583 ต่อเดือน กําหนดชําระภายใน 31 มีนาคม 2558 ใช้หลักประกันปกติของธนาคาร 
เช่น จํานองที่ดิน บุคคลค้ําประกัน ค้ําร่วมกลุ่ม   

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคาร ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมกับ                
สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และได้ทําหนังสือขอให้รัฐบาลได้ชดเชยดอกเบี้ยดังกล่าวให้กับเกษตรกร ซึ่งยัง           
ไม่ทราบผลการพิจารณาจากรัฐบาล  สรุปโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57 มีปัญหาในเรื่องของการ        
ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้ และขอแจ้งให้กับนายอําเภอทุกอําเภอทราบ ขณะนี้ธนาคาร ธกส.
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้จัดการธนาคาร ธกส. ทุกสาขาทราบ และได้ทําการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวทราบและสามารถเข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก
ธนาคาร ธกส. ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 4  ... 



 
 

- ๒๐ -

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1  การรบัเสด็จประจําเดอืนมีนาคม 2557 

 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่( นายวิรุฬ  พรรณเทวี)พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 1-2 
มีนาคม 2557 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประทับแรม ณ  โรงแรม โฟร์ ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่ โดยประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 28  
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 น. และเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น.  
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญท่าน  คู่สมรส  และข้าราชการในสังกัด  ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 รับเสด็จ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมเวลา 10.30 น. (เสด็จฯ ถึงเวลา 11.30 น.)         
การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  แขนยาว  สวมหมวก และส่งเสด็จในวันที่ 2 มีนาคม 2557 
พร้อม เวลา 16.00 น. (เสด็จฯ กลับเวลา 17.00 น.) การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผศ .ดร .อภินันท์ สุวรรณรักษ์) พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปี
การศึกษา 2555-2556 ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2557  โดยในวันที่ 1 มีนาคม  2557 เวลา 14.00 น.           
เสด็จพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 7 ราย และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา           
รวมจํานวน  2,255 ราย  ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. เสด็จพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 
จํานวน 7 ราย และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา รวมจํานวน 2,258 ราย และพระราชทาน
โล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จํานวน 5 ราย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการประชุมเตรียมการรับเสด็จกับส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ดําเนินการตามที่ประชุมมอบหมาย                                                                         
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.2  ประกาศผลการพิจารณาคดัเลือกขา้ราชการพลเรือน ประจาํป ีพ.ศ.2556 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 
พ.ศ. 2556 ซึ่งการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่สังกัด  ส่วนภูมิภาค ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการตํารวจ และหมายรวมถึงลูกจ้างประจําในสังกัดส่วนราชการดังกล่าว ที่ปฏิบัติหน้าที่                
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในสัดส่วนการคัดเลือกของจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กําหนดตาม
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัล “ข้าราชการ       
พลเรือนดีเด่น ประจําปี 2556” ในวันที่ 1 เมษายน 2557  บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ             
พลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2556 ได้ดําเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้  

1. ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล“ข้าราชการ       
พลเรือนดีเด่น ประจําปี  พ.ศ. 2556” จํานวน  4 ราย  ได้แก่ 

กลุ่มที่  2  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ได้แก่ พันตํารวจเอก สิทธิชัย ทนันไชย, นายชุติเดช มีจันทร์ ,               
นายสมมิตร สิงห์ใจ 

    กลุ่มที่  4 ลูกจ้างประจํา  ได้แก่ นายนิรันดร์  มณีวรรณ 
 

/ข้าราชการและลูกจ้างประจํา... 



 
 

- ๒๑ -
 

ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติ
ในหนังสือที่ระลึก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2556 โดยเดินทางไปรับรางวัลในวันที่ 1 เมษายน 2557 
ณ กรุงเทพมหานคร สําหรับเวลาและสถานที่ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

2.  ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับเกียรติบัตร
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี  พ.ศ. 2556”  จํานวน  17  ราย  ได้แก่ 

     กลุ่มที่  2  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ได้แก่  นายประมวล เครือมณี, นางสาวสิดาพัณณ์  ยุตบุตร,             
นายสมชาย  เกตะมะ, นายสามภพ  กาศสกุล , นายสมาน  โปธิปัน, นางอําไพ มณีวรรณ, นางรสชรินทร์ คําโพธ์ิ,
นายนิคม  ผัดแสน, นางมาลี  บุญเทพ, นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์, นายวิชิต พิทาคํา, นายอินสอน หน่อเรือง, 
นายธวัช นะติกา, นางวิไลพร ชัยประสิทธ์ิ 

กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจํา ได้แก่ นายเรืองฤทธิ์ ไพบูลย์, นางวนิดา จอยศิริ,       
นายสายัณห์  จันทร์อ่อน 

 ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่  ในวันประกอบพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2557” วันที่ 31 มีนาคม 2557 พร้อมเวลา 08.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.3  การรบัฟงัความคดิเหน็เพื่อการก่อสรา้งอนสุาวรีย์พญามังราย  
       ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ

คณะทํางานได้มีการประชุมพิจารณาประเด็นการก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย มีความคิดเห็นว่าควรจะมีการ
ก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย เนื่องจากอําเภอทุกอําเภอมีอนุสาวรีย์พญามังราย แต่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ยังไม่มี  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมนายอําเภอที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้าง
อนุสาวรีย์พญามังราย และในวันนี้จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม่ เกี่ยวกับการก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

4.4  สรุปผลการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจําปี 2557 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจําปี 2557 สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับกระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา  อําเภอ และองค์กรภาคเอกชน ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทําการสํารวจความคิดเห็นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดงานเดิมและรูปแบบใหม่
ในปีนี้ จากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน ในช่วงระยะเวลาที่จัดงานจากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เข้า
ร่วมงานพิธีเปิด กลุ่มผู้ชมงาน ณ บริเวณประตูท่าแพ  กลุ่มผู้ชมงานบริเวณสวนบวกหาด  ทั้งคนไทยและต่างประเทศ 
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า  สถานที่พัก  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ผลการสํารวจ
มีดังนี้ 

/- การจัดกิจกรรม...
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- การจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย 
- นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในขบวนรถบุปผชาติ การตกแต่งสถานที่จัดงาน 
- ควรจัดงานบริเวณข่วงประตูท่าแพ มากกว่า สวนบวกหาด 
- เวลาที่เหมาะสมในการจัดงาน ระยะเวลา 17.00 -22.00 น. 
- การประชาสัมพันธ์ควรมีการเพิ่มป้าย และประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
- กิจกรรมในพิธีเปิด ควรเน้นควรตื่นตา และความอลังการ 
- ขบวนรถบุปผชาติควรมีการประดับไฟฟ้าแสงสว่าง 
- เพิ่มสวัสดิการด้านอาหารและน้ําด่ืมแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
- ควรเพิ่มมาตรการด้านการจราจร  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการจัดงาน 

ในที่ประชุมมีความคิดเห็นในส่วนของขบวนรถบุปผชาติควรจะเริ่มขบวนในช่วงเวลาเย็น การประกวดรถบุปผชาติ  
ทุกประเภทในช่วงเวลาเช้า โดยนํารถบุปผชาติมาจอดบริเวณที่กําหนดเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน               
ควรมีการกําหนดวันจัดงานในแต่ละปีที่ชัดเจนเพื่อจะได้นําไปบันทึกในปฏิทินการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย 

ประธานในที่ประชุม  หัวหน ้าส่วนราชการที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ในส่วนของปฏิทินการ
ท่องเที่ยว เมื่อที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ชัดเจนแล้ว                
ให้ประสานสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ทราบด้วย 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ  
 

4.5 ความคืบหน้าการส่งเสริมการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่กับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่(นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์) นําเสนอความคืบหน้าการ

ส่งเสริมการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับส่วนราชการ
หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบประเด็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน   

จังหวัดเชียงใหม่มีเขตติดต่อกับเมียนมาร์ 277 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ ๕ อําเภอ 
ได้แก่ อําเภอเชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย มีจุดผ่อนปรนที่เป็นจุดชายแดน ๓ จุด คือ          
บ้านหลักแต่ง อําเภอเวียงแหง บ้านสันประดู่ อําเภอแม่อาย และกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
มาการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร  มีมติให้สนับสนุนกิ่วผาวอกยกฐานะขึ้นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่จนถึง
ปัจจุบันก็ยังดําเนินการไม่ได้ เนื่องจากเมียนมาร์ยังไม่มีความพร้อม   

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบการค้าชายแดนได้ดําเนินการใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๑. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้จัดคณะ Working Group                
ไปรับฟังความคิดเห็นว่า จะดําเนินการอย่างไรในกรณีที่เมียนมาร์ยังไม่มีความพร้อม หรือทําไมเราต้องรอให้               
เมียนมาร์พร้อมถึงจะทําการค้าชายแดน  มีมติและแนวทางว่าจะใช้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นําการค้า               
แต่เนื่องจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ดูแลเรื่องของการค้า ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเกินอํานาจหน้าที่               
จึงได้นําเสนอเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แล้วให้จังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ดําเนินการต่อ 
 

/2. เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ...
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๒. เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ คณะได้กําหนดเส้นทาง ๑ เส้นทางหลัก
และ ๕ เส้นทางรอง  กล่าวคือ ๑ เส้นทางหลัก จาก ๕ อําเภอ กําหนดเส้นทางโดยไม่ย้อนกลับข้างหลัง จุดใดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวก็ให้โปรโมทตรงจุดนั้น หลังจากนั้นได้ส่งผลการสํารวจให้กับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ รับไปพิจารณาดําเนินการต่อ 

๓. เมื่อวันที่ 21–24 กันยายน 2556 จัดคณะเยือนเชียงตุง โดยมีนายธานินทร์ 
สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่และเชียงตุง  

ปัจจุบันด่านชายแดนทั้ง ๓ ด่านของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือ
แนวโน้มว่าจะเปิดได้ เพียงแต่มีกระแสข่าวว่าอย่างน้อยปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน น่าจะมี
แนวโน้มที่จะเปิดด่านชายแดน  ซึ่งตรงกันข้ามกับเมียนมาร์ได้มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว          
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในด้านการดําเนินการ  ด้านความสะดวก และการส่งเสริมการค้าและต้นทุน          
หลายฉบับ ประกอบกับมีการเจรจากับชนกลุ่มน้อย ๑๑ กลุ่มตามชายแดน ข้อมูลภายในมีการเจรจาค่อนข้าง        
ลงตัว เพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่จะต้องสร้างความต้ืนตัวให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะยังไม่ทราบข้อมูล
ดังกล่าว  

คณะกรรมการการค้าชายแดนไทย- เมียนมาร์  ได้มอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมและมีการนําเสนอข้อมูล
เปรียบเทียบ ก่ิวผาวอกเป็นด่านที่ได้รับการยอมรับจากส่วนกลางและได้มีการเจรจากับเมียนมาร์ไปแล้ว                
ที่จะกําหนดให้เป็นด่านถาวร  แต่จังหวัดเชียงใหม่ต้องการที่จะยกระดับจุดผ่านชายแดนบ้านหลักแต่งเป็น                
จุดผ่อนปรนทางการค้า อันดับ ๒ รองจากด่านกิ่วผาวอก แต่ข้อมูลที่ได้จากพ้ืนที่ และจากการศึกษาของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อระดมความคิดเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ให้ข้อมูลคร่าวๆ คือ ด่านกิ่วผาวอก 
มีระยะทางจากเชียงใหม่ - ก่ิวผาวอก 120 กิโลเมตรเป็นเส้นทางดี ระยะทางจากกิ่วผาวอก - เมืองปั่น 180 
กิโลเมตร เป็นเส้นทางคดเคี้ยวลัดเลาะไปตามเขาสูงชันระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร รถบรรทุกเดินทางลําบาก 
ประกอบกับ ฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นที่ของชาวว้า การเจราจายังไม่สัมฤทธิ์ผล เมื่อพิจารณาบ้านหลักแต่ง ระยะทาง
จากเชียงใหม่ – บ้านหลักแต่ง 156 กิโลเมตรเป็นภูเขา ๕๐ กิโลเมตร คณะทํางานที่ปรึกษามีเส้นทางสํารองจาก
อําเภอแม่แตงลัดเลาะลําน้ําแม่แตงไปจนถึงอําเภอเวียงแหง จะลดระยะทางจากเชียงใหม่ – บ้านหลักแต่ง              
๓๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางธรรมชาติ  เส้นทางท่องเที่ยว ประการสําคัญ เป็นเส้นทางในสมัยโบราณ สามารถ
ปรับปรุงเส้นทางได้ และเมื่อข้ามไปยังฝั่งเมียนมาร์พ้ืนที่ไม่สูงชันมากนักเป็นพื้นที่ของชาวไทใหญ่ มีศักยภาพและ
ความพร้อม  คณะกรรมการการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์  มีมติให้เร่งยกระดับบ้านหลักแต่งเปิดเป็น                
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนตามอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย สําหรับด่านกิ่วผาวอกให้มีการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงธรรมชาติ และ             
เชิงประวัติศาสตร์ 

หากเปิดเส้นทางใหม่จากอําเภอแม่แตง รถบรรทุกสินค้าเดินทางสะดวก ซึ่งได้มีการ
หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นการภายในแล้ว  ฝั่งตรงข้ามของบ้านหลักแต่งมีการเจรจา
ค่อนข้างจะยุติ เจรจาตกลงกันได้  ซึ่งรัฐฉานดูแลเชียงตุงอยู่ในขณะนี้  ได้มีการตกลงว่าจังหวัดเชียงใหม่กับ          
เชียงตุงเป็นบ้านพี่เมืองน้อง  ทําให้การเจรจาง่ายขึ้น และประกอบกับเมียนมาร์มองว่าอําเภอเวียงแหงจะเป็น          
คู่ค้าเพราะมีเส้นทางที่เหมาะสม  เมียนมาร์จึงได้มีการปรับปรุงถนน  มีการสร้างสํานักงานปศุสัตว์ เตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและรองรับการเชื่อมโยงกับอําเภอเวียงแหง 

 
/การดําเนินการในปัจจุบัน...
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การดําเนินการในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มองว่าเมียนมาร์มีการสร้างความพร้อม  
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้นําเสนอในประเด็นดังกล่าวซึ่งอยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     
ในการที่จะเปิดด่านสัปดาห์ละ ๑ วัน หรือ ๒ วัน หรือจะดําเนินการอย่างไร แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยก่อน  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวให้กับที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ดําเนินการต่อ  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าจังหวัดเชียงใหม่ควรทําการเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงตุง หรือตองยี แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทยยังไม่สงบ และจังหวัด
เชียงใหม่ไม่สามารถลงนามเอกสารได้  จึงควรจัดกิจกรรมในลักษณะงานแฟร์ หรือกิจกรรมใดๆ ก็ได้                
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดี  จึงขอให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่รับไปพิจารณาในประเด็นดังกล่าว  สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ได้นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทราบแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้เน้นในเรื่องความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง  ซึ่งจะต้องมีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศก่อน หากจะต้อง
เดินทางไปเจรจากับเมียนมาร์ ว่าผู้ ว่าราชการจังหวัดสามารถดําเนินการใดได้บ้าง และขอนายอําเภอ          
เวียงแหงได้ให้ข้อมูลพ้ืนที่ของอําเภอเวียงแหงว่ามีความพร้อมเพียงใด หากจะมีการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง 

นายอําเภอเวียงแหง (นายอนวัช สัตตบุศย์) อําเภอเวียงแหงมีความพร้อมนานแล้ว 
ทั้งปัจจัยพ้ืนฐานและด้านความมั่นคง  อําเภอได้มีการประชุมในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  และมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ หากจะมีการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งอย่างเป็นทางการ คิดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้
ผลประโยชน์มากกว่าเมื่อเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง เพราะเมียนมาร์ยังคงต้องการสิ่งของอุปโภคบริโภค และ
ปูนซีเมนต์สําหรับการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก  ต้ังแต่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมมีมติจะเปิดบ้านหลักแต่งเป็น          
จุดผ่อนปรน ทําให้มีนายทุนต่างพื้นที่เข้ามาจับจองและซื้อที่ดินที่บ้านหลักแต่งมากขึ้น  

ผู้แทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ต.อ.วีรยุทธ  เนียมน้อย) ด้านความมั่นคงไม่
มีความขัดข้องประการใดหากจะมีการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งอย่างเป็นทางการ 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดมีการจัดประชุม กรอ.สัญจร ไปยังอําเภอเวียงแหง
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอการขอเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ซึ่งจะต้องนําข้อมูลจาก
หลายฝ่ายมาประกอบ  ในส่วนของภาครัฐได้มีการนําเสนอข้อมูลไปบางส่วนแล้ว  สําหรับภาคเอกชนหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้ดําเนินการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จะมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม กรอ.สัญจรต่อไป หลังจากที่ประชุม กรอ.สัญจรเรียบร้อยแล้ว  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จะส่งเรื่อง
ให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาขอเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง  สําหรับการเปิดจุดผ่อนปรนอยู่ในความ
รับผิดชอบของที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือสั่งการอีกครั้ง 

 

ประธานในที่ประชุม  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่    
รับไปดําเนินการต่อ  ฝ่ายความมั่นคงไม่ขัดข้องประการใดหากจะเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง และที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้มีมติเห็นชอบและไม่ขัดข้องหากจะเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง จึงขอใช้มติประชุม
หัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาการขอเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งในขั้นตอน
ต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
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4.6 รายงานสภาวะอากาศปลายเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม 2557 
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายสมาน ปราการรัตน์) บริเวณ

ภาคเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลง และจะมีความ
กดอากาศตํ่าเข้ามาแทนที่ ทําให้ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป  ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
2557 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 16-23 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 
อุณหภูมิสูงสุด 35- 7 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส             
เดือนมีนาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ นั้นจะ
มีกําลังอ่อนเป็นส่วนใหญ่ กับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง              
ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้นกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน  
แต่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในบางวัน 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ  
 

4.7  การยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาประจาํปภีาษี 2556 
สรรพากรพืน้ทีเ่ชียงใหม่ 1 (นายชาตรี ตันติวาณชิกิจ) ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลา

ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภาษี 2556 โดยผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม  2556 ไปย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557  ผู้มีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงานประเภท
เดียวได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากนายจ้าง มีหน้าที่ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนผู้มีรายได้อย่างอื่น
นอกจากนี้ มีหน้าที่ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 สามารถยื่นได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วราชอาณาจักร และ
สามารถยื่นแบบฯ  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th  กรณีมีเงินภาษีต้องชําระตามแบบฯ ที่ย่ืนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตสามารถนําชุดชําระเงิน ไปชําระผ่านช่องทางที่กําหนด เช่น เคาน์เตอร์ธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการ  ที่ทําการไปรษณีย์  เคาน์เตอร์เซอร์วิส บัตร ATM ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ   

สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 เปิดให้บริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารศูนย์กระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ กรณีของ
การยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน  จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2557  

ในปีนี้รัฐบาลได้มีการลดอัตราภาษีจากเดิมอัตราภาษีสูงสุดร้อยละ 37 แบบใหม่
อัตราภาษีร้อยละ 35 โดยจะเริ่มใช้ต้ังแต่ปีภาษี 2556 ฉะนั้น การยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภาษี 
2556 ที่จะยืนแบบแสดงรายการในปี พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่แล้วจะได้คืนภาษี จึงขอเชิญชวนให้ย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 053-112409-15 ต่อ 130 - 133 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ  
 

๔.๘  ประชาสมัพนัธค์ลินกิพเิศษตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลนครพงิค ์
 ผู้แทนโรงพยาบาลนครพิงค์ (นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

โรงพยาบาลนครพิงค์จัดโครงการห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้กลุ่มข้าราชการที่ศูนย์ราชการในการตรวจรักษา  และลดความแออัดในการมาใช้บริการ
โรงพยาบาลนครพิงค์  ซึ่งจะบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปต้ังแต่เวลา 08.30 น. -11.30 น. บริการส่งยาเวลา 

/15.00 น. ...
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15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงของ
โรงพยาบาลนครพิงค์  กําหนดพิธีเปิดคลินิกพิเศษศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม  
2557  เวลา 08.30 น.   

นอกจากคลินิกพิเศษที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ยังมีคลินิก
พิเศษอีก 2 แห่ง คือ คลินิกพิเศษโรงพยาบาลนครพิงค์สาขาศรีดอนชัย เปิดบริการวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 
08.30-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น. บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและทันตกรรม และ                
เปิดให้บริการที่โรงพยาบาลรักษาสุขภาพชุมชนเจ็ดยอด ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.9  ผลการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยอักษร ขต 
                                  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย  กีฬาแปง ) การจัดประมูลป้ายทะเบียนเลข
สวยอักษร ขต (ขุมงาน ขุมเงิน เจริญเติบโต) จํานวน 301 หมายเลข ครั้งที่ 13 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ได้ยอดเงินประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน รวมท้ังสิ้น 26,094,296 บาท  ป้ายที่มีราคาสูงสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ขต 9999 ราคา 
1,466,666 บาท ส่วนป้ายที่มีราคาตํ่าสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ขต 3300 ราคา 21,000 บาท ในวัน
งานประมูลดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประมูล และอธิบดี
กรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูล  สําหรับการประมูลครั้งต่อไป ครั้งที่ 14 อักษร ขท 
กําหนดประมูลในเดือนสิงหาคม  2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10 โครงการ “การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเวียงกุมกามมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 
                                นายอําเภอสารภี (นายวรกิตติ ศรีทิพากร)  อําเภอสารภี ได้กําหนดกิจกรรมการ
แข่งขัน เดิน - ว่ิง เพื่อการกุศล เวียงกุมกาม ครั้งที่ ๑๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ข้อมูลเวียง
กุมกาม  ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เวียงกุมกาม
โบราณสถานสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย 
รวมท้ังเพื่อเป็นการจัดหารายได้สําหรับเป็นกองทุนพัฒนาเวียงกุมกาม  สนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอ
สารภี ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  ส่งใบสมัครได้ที่ ที่ว่าการอําเภอสารภี ต้ังแต่
บัดนี้ - วันที่ 21 มีนาคม  2557 (ในเวลาราชการ) และศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม (ทั้งในเวลาและนอกเวลา
ราชการ) ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงก่อนเวลาแข่งขัน วันที่ 23 มีนาคม 2557  เวลา 05.00 น. กําหนดราคาบัตรว่ิง
150 บาท และบัตรเดิน 100 บาท  รางวัลการแข่งขัน แบ่งเป็น    

- ผู้ว่ิงเข้าเส้นชัย 500  อันดับแรก ได้รับเหรียญที่ระลึก 
- รุ่นทั่วไป ได้รับเงินรางวัล ไม่มีถ้วยรางวัล จํานวน 15 รางวัล  
- รุ่นประชาชนทั่วไป ทุกรุ่นอายุ ได้รับถ้วยรางวัล ลําดับ 1 -  5 
- รุ่นชุมชน เดิน - ว่ิง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทุกรุ่นอายุ  
   ได้รับถ้วยรางวัล ลําดับ 1 -  3 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.11 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์...
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4.11  กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
                                   คณะกรรมการพฒันาเชียงใหมเ่มืองสรา้งสรรค์ (มร.มาร์ตนิ เฟน็สกีส้ตาลล์ิ่ง) 
รายงานกิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ในช่วงที่ผ่านมา และกิจกรรมทีกํ่าลังจะดําเนิน ต่อไป ดังนี้ 

- ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีการจัดกิจกรรม Chiang Mai Design Awards  
CDA 2013 Award Ceremony  ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

- เมื่อวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีการจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ภาพยนตร์ 
การถ่ายภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน 

- โครงการ Handmade-Chiang Mai ครั้งที่ ๓ ดําเนินการร่วมกับอุตสาหกรรม
หัตถกรรม เพื่อนําไปพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

- จะมีการจัดงาน TEDxChiangMai  ในวันที่ 6 กันยายน ๒๕๕๗  
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประจําปีของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ในวันที่ ๓ – ๔ 

มีนาคม  ๒๕๕๗ และในขณะนี้เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้จัดทําจดหมายข่าวประจําทุกเดือน มีการอัพเดต
เว็บไซต์ทั้งรูปแบบและเนื้อหา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.12  ประชาสัมพนัธก์ารซื้อบตัรโดยสารของสายการบนิไทย 

 ผู้จัดการกองขายภาคราชการและองค์กร (นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล) 
แนะนํากองขายภาคราชการและองค์กร และสถานที่ต้ังของสํานักงาน ต้ังอยู่เลขที่ 6 ถนนหลานหลวง แขวง     
บ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 02 288 7160-68 โทรสาร            
02 288 7179,  02 288 7181 อีเมล์ bkkawoffice@thaiairways.com เปิดทําการวันจันทร์ –วันศุกร์             
เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เว็บไซต์ของสํานักงาน www.thaiairways.com/government 

ผู้จัดการสํานักงานขายหน่วยงานภาครัฐ (นายประเสริฐ ตันหรรษ์) นําเสนอด้าน
สิทธิประโยชน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (Publicsector’s privileges) (เฉพาะเส้นทางต่างประเทศ EX – BKK) 
ดังนี้ 
                                         ๑. สทิธปิระโยชนก์ารเดนิทางหมูค่ณะ (Group booking privileges)  

- อนุมัติเลื่อนชั้นโดยสารจากระดับช้ันหมู่คณะ (G) เป็นชั้นธุรกิจ(J)หรือ 
ช้ันประหยัดพรีเมี่ยม (U) จํานวน 20 - 50 คน ได้สิทธิยืนยันที่นั่ง 1 คน และตามที่นั่งว่าง 2 คน จํานวน             
51 คนขึ้นไป ได้สิทธิยืนยันที่นั่ง 2 คน และ ตามท่ีนั่งว่าง 2 คน  

- อนุมัติน้ําหนกัสัมภาระเพิ่ม จํานวน 3 กิโลกรัม/คน ทั้งเที่ยวไปและกลบั 
ตามจํานวนผู้โดยสารแต่ละคณะ  สําหรับคณะที่เกิน 50 คน อนุมัติสูงสดุ 150 กิโลกรัม 

- เงื่อนไขการขอใช้สิทธิประโยชน์ข้างต้น คือ สํารองที่นั่งและออกบัตร
โดยสารผ่านกองขายภาคราชการ/สํานักงานขาย การบินไทยเท่านั้น  ส่งหนังสือราชการขอใช้สิทธิถึงกองขาย
ภาคราชการ/สํานักงานขาย  การเดินทางไปและกลับพร้อมกันทั้งคณะ การเลื่อนชั้นแบบได้สิทธิยืนยันที่นั่ง                
จะดําเนินการภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง (ขอสงวนสิทธิในกรณีที่นั่งเต็มอยู่ก่อนแล้ว) 

2. สิทธิประโยชน์จากยอดขายในรอบ 6 เดือน (Six-month flown revenue 
privileges) โดยมีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์(เปิด Agent Code) จะคํานวณจากยอดซื้อของทุกระดับช้ันโดยสารทุก 
6 เดือน (ไม่รวมเส้นทางภายในประเทศ) ระยะเวลาของสิทธิประโยชน์มีอายุ 6 เดือน นับต้ังแต่วันที่ออกสิทธ์ิ 
เช่น ยอดซื้อเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕57 เริ่มใช้สิทธ์ิได้เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม ๒๕57  

/โดยทางกองขายการบินไทย... 
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โดยทางกองขายการบินไทยจะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับสิทธ์ิทราบทุก 6 เดือน และไม่สามารถขอใช้สิทธ์ิ
ย้อนหลังได้ เมื่อหมดรอบระยะเวลาการใช้สิทธ์ินั้นแล้ว สิทธิประโยชน์นี้จะพิจารณาต่อ 1 หน่วยราชการ การขอ
ใช้สิทธ์ิขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีอํานาจแต่ละหน่วยงานราชการ โดยจัดทําเป็นหนังสือราชการเพื่อขอใช้สิทธ์ิ 
มีการประเมินผลเพื่อปรับ เพิ่ม/ลด Tier ทุก 6 เดือน สิทธ์ิการเลื่อนชั้นโดยสารขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่างในเที่ยวบิน
ของวันเดินทางนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท เพื่อขอเลื่อนชั้นโดยสารเป็นชั้นหนึ่ง ให้ออกบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ
เป็นรหัสสํารองที่นั่ง C หรือ D  เพื่อขอเลื่อนชั้นโดยสารเป็นชั้นธุรกิจ ให้ออกบัตรโดยสารชั้นประหยัดเป็นรหัส
สํารองที่นั่ง Y/ B หรือ M (ยกเว้นเส้นทางที่มีช้ันประหยัดพรีเมี่ยม ให้เลื่อนจากช้ันประหยัดเป็นชั้นประหยัด    
พรีเมี่ยม)  

กองขายภาคราชการและองค์กรขอนําเสนอราคาบัตรโดยสารพิเศษแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ สําหรับการเดินทางเส้นทางภายในประเทศ ทั้งการเดินทางปฏิบัติภารกิจราชการและการเดินทางส่วนตัว 
เมื่อทําการสํารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com/government โดยแสดงบัตรประจําตัว
ข้าราชการ เมื่อออกบัตรโดยสารที่สํานักงานขายการบินไทยและเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรับบัตรที่นั่ง(Boarding 
Pass) ต้ังแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป  

เจ้าหน้าที่กองขายภาคราชการฯ(นายถิรวรรธน์ ทองเผือก) แนะนําเว็บไซต์          
กองขายภาคราชการและองค์กร www.thaiairways.com/government การเข้าใช้งานเว็บไซต์ การสํารอง
เที่ยวบิน และการสมัครสมาชิก  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
      5.1   แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557  

   ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่นําเสนอในทีป่ระชุม เป็นวันศุกร์ที่ ๒๘ มนีาคม 2557  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด    

๕.๒  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
  นายอําเภอแม่แจ่ม (นายวิจิตร หลังสัน) อําเภอแม่แจ่มกําหนดจัดงานมหกรรม                

ผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ –                
๒ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ บริเวณลานที่ว่าการอําเภอแม่แจ่ม  ลานด้านหน้าบ้านพักตํารวจ ลานด้านหน้าสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแม่แจ่ม สนามโรงเรียนบ้านช่างเคิ่ง โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
มากมายเพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมและชมการแสดงต่างๆ เช่น               
สาธิตการทอผ้าตีนจกซึ่งมีลวดลายงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอําเภอแม่แจ่ม การประกวดนางงาม 
ผ้าตีนจก  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การออกร้านจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์จากชาวเขาเผ่า
ต่างๆ และการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง ซอ การออกร้านมัจฉากาชาดอําเภอแม่แจ่ม การจัดนิทรรศการของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอแม่แจ่ม  

ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการชมงานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า           
แม่แจ่ม ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 6 ...



 
 

- ๒๙ -
 

ระเบยีบวาระที่ ๖   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    ประธานในที่ประชุม  เน้นย้ํานโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  
ขอให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องและอําเภอทุกอําเภอดําเนินการตามที่สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่แจ้งต่อที่ประชุม 
๒. โครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗   

         - ขอให้ทุกอําเภอติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ หากพบเห็นว่ามี
การเคลื่อนไหวหรือดําเนินการใดๆ ให้รีบแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที 

         - ขอความร่วมมือสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือสั่งการไปยังสํานักงาน 
ธกส. ทุกสาขา หากพบเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้รีบแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ
ทันที 

๓. การเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
    -ให้ส่วนราชการเร่งดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จตามไตรมาสที่กําหนด 
๔. ขอความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ 
    -จัดรถฉีดน้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนทางอากาศเป็นประจําทุกวัน 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)แจ้งเรื่องการยื่นหนังสือขอ
ลาออกจากราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลต้ังแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และกล่าว
อําลาต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๔๕ น.    
       
            บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


