
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๖/255๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วันศุกร์ที่  27 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 

โทรสาร  053-112707  
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
ครั้งที่ 6/2557 

วันศกุรท์ี่  27  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมิถุนายน 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบโล่ที่ระลึกโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจําปี 2557  แก่             

อําเภอเวียงแหง อําเภอสันป่าตอง อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่ออน (สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     -  ผู้บรหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งที่จังหวดัเชียงใหมแ่นะนาํตัว 
                 ต่อทีป่ระชุม   จํานวน  3  ทา่น  ไดแ้ก ่

1. นายสุริยะ  ประสาทบณัฑิตย์ 
  ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาการในตําแหนง่ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  ตาํแหน่งเดิม  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 2. นายประพนัธ ์  วิศษิฏจนิดา 
  ตําแหน่งปัจจบุนั  จัดหางานจังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตําแหน่งเดิม  จัดหางานจังหวัดตาก 

3. นายกฤษดา  สมบูรณ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั  หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม  หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงราย  

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 5/2557  เม่ือวันที่  29 พฤษภาคม 2557                                                                                                                    

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการงบพฒันาจงัหวดั/ 

กลุ่มจังหวดัประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

               หวัหน้าสาํนักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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3.3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 69/2557 
เรื่อง  การยื่นคําของบประมาณจังหวดัและงบประมาณกลุ่มจังหวดั 
       ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3.4 ประชาสัมพนัธ์เจตนารมณ/์นโยบายหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 การจดัตัง้ศนูยป์รองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฏริปู (ศปป.)  
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่               
3.6 โครงการประชาอาสาปลกูปา่ 800 ล้านกลา้ 80 พรรษามหาราชินี              

 ผู้นาํเสนอ : นายจงคล้าย  วรพงศธร  
ผู้อํานวยการสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มจังหวดัเชียงใหม่ 

3.7 การเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัจากอทุกภัยของจังหวดัเชยีงใหม ่ 
ปี พ.ศ. 2557     

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 
              สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

3.8 ความกา้วหนา้การดําเนนิงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรใินพืน้ที่
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ :  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ 
นายสุรัช  ธนูศลิป์  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
                       ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3.9 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่ 
 ผู้นาํเสนอ :  นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.10 การจา่ยเงินโครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกปกีารผลติ 2556/57   

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายกฤษดา พรหมเกียรติแก้ว ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 การประกอบพธิเีฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวันพระราชสมภพ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกุฎราชกุมารี  
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม”่ ประจาํเดือนกรกฎาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 สปัดาหส์่งเสรมิวันสําคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวนัอาสาฬหบชูาและ 

วันเขา้พรรษา ประจําปี ๒๕๕๗ 
 ผู้นาํเสนอ :  นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.4 รายงานสภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 



๔ 
 

 

4.5 การศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม-่ลําพนู 
 ผู้นาํเสนอ :  นางสาวจิตรลดา  ดํารงสุกิจ  ผู้จัดการโครงการ  

                บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมน จํากัด 
4.6 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการใหบ้รกิารห้องพกั และการจดัประชุม  สัมมนา  
 ผู้นาํเสนอ :  นางสาวนิ่มนวล  ธัญญวัฒโนทัย ผู้แทนสํานกังานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   
4.7 การทอดผา้ป่าเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครพงิค ์
 ผู้นาํเสนอ : นายแพทย์พิรุณ  คําอุ่น   ผูแ้ทนโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ระเบยีบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2557 

วันพุธที่ 30  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี / เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
   

ระเบยีบวาระที่ 6    นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
  6.3  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 

                        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
 

       



๕ 
 

 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมิถุนายน 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบโล่ที่ระลึกโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจําปี 2557 แก่           

อําเภอเวียงแหง อําเภอสันป่าตอง อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่ออน (สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     -  ผู้บรหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งที่จังหวดัเชียงใหมแ่นะนาํตัว 
                 ต่อทีป่ระชุม   จํานวน  3 ทา่น  ไดแ้ก ่

1. นายสุริยะ  ประสาทบณัฑิตย์ 
  ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาการในตําแหนง่ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  ตาํแหน่งเดิม  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 2. นายประพนัธ ์  วิศษิฏจนิดา 
  ตําแหน่งปัจจบุนั  จัดหางานจังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตําแหน่งเดิม  จัดหางานจังหวัดตาก 

3. นายกฤษดา  สมบูรณ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั  หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 

     ตําแหนง่เดมิ  หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
       ครั้งที่ 5/2557  เม่ือวันที่  29 พฤษภาคม 2557 

 ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 20 หน้า โดยมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2557 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 



๘ 
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   
ครั้งที ่5/2557 

วันพฤหสับดทีี ่ 29  พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม่  

************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายวิเชียร พุฒิวิญญ ู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน  สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
๓. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๔. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๕. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
๖. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
๗. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
๘. นายชาตรี ธินนท์ (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
๙. นายสุรพล ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. นางภัชธนิตา 

 
สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
๑๑. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
13. นางวราภรณ์ ชาวสกุล (แทน) หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
15. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
16. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
17. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
18. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
19. นางสาวภัทราพร ลายจุด (แทน)นายอําเภอสารภี 
20. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
21. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
22. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
23. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
24. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
25. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด 
26. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
27. นายทิณศักด์ิ บุญดิเรก (แทน)นายอําเภอพร้าว 
28. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
29. นายชัชวาลย์ พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
30. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 



๙ 
 

 

31. นายสุรพล บุญมิตร (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
32. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
33. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
34. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
35. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
36. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
37. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
38. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
39. นายปรีชา ศิรินาม (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
40. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
41. นายอมรรัตน์ วารินต๊ะ (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
42. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
43. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
44. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
45. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
47. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
48. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
49. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
50. พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจกุล (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
51. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
52. พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัญฑรนนทกะ (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
54. พ.ต.ต.หญิง ผุสดี ธรรมศักด์ิ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. ร.ท.สงวน สวัสด์ิวงค์ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
56. นายเกรียงศักด์ิ รัตนกัลยา (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
57. นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
 
 



๑๐ 
 

 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. นายสุรเดช เหลี่ยววงค์ภูธร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
59. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
60. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
61. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
62. นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
63. นายสุระ ลิจุติภูมิ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
64. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
65. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
66. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
67. ร.อ.สมภาร ศิริภูบาล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
68. พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
69. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
70. น.ต.อรรถพล  ปุณยพุฒิพงศ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
71. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต5 
72. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
73. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
74. นายอํานวย ตันติพิริยาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
75. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
76. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
77. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
78. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
79. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1(เชียงใหม่) 
80. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
81. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
82. นายพลพุฒิ สุขเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
83. นายนภดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
84. นายไพชยนต์ นามเพ็ง (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
85. ผศ.ดร.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 



๑๑ 
 

 

86. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
87. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
88. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
89. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
90. นายสุเมษ สายสูง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ ๑๐ 
91. นายภักดี พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
92. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
93. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
94. นางศิริญา อินทร์เหมียว (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
95. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
96. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
97. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
98. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
99. นายอนันต์ จันทเลิศ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
100. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
101. นายกฤษดา สมบูรณ ์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
102. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสัน

กําแพง 
103. นางนิภาวดี อันปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
104. นายศักด์ิชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
105. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจงัหวัดเชียงใหม่ 
108. นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
109. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
110. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
111. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
113. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
114. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
115. นางประภาพรรณ น้อยทะนะ (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
116. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
117. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 
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118. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ 

119. นางสมพร กันธิยะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
จังหวัดเชียงใหม่ 

120. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
121. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
122. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
123. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
124. นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
125. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
126. ร.ต.วิทยา บุญยัง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
127. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสาํนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
128. นางสาวณัฏญ์วริชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
129. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
130. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
131. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
132. นายมงคล  เคมีศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
133. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
134. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
135. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
136. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
137. นายภราดร หอมแย้ม (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
หนว่ยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
138. นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
139. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
140. 
 

นายสุป้ัน สิทธิสงคราม (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 

141. นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ รักษาการผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟแวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
142. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
143. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
144. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
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145. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

146. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 (เชียงใหม่) 
147. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
148. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
149. นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ช่ัง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
150. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
151. นายถาวร คงมั่น (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
152. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
153. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
154. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางกรรณิกา คงสมบูรณ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นายชานนท์ หันสวาสด์ิ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
158. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
159. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
160. นายประทิน สินมณ ี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
163. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
165. นายสมชาย อินทร์หม้อ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
166. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
168. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
169. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
170. นายสุชิน สาระจันทร ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
171. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
172. นางฉัตรจีรา หรูวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
173. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลุก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
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174. นางอรพิน ฟ้ืนอินต๊ะศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

175. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

176. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

177. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

178. นายพุธธรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่

179. นายสุพจน์ เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 

180. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
181. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
182. นายรชฎ เชื้อวิโรจน์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
183. ผศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
184. นายประสิทธ์ิ อินทร์จันทร ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 
185. นางชวนชม บุญสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
186. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
187. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
188. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
189. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
190. นายแพทย์พิรุณ คําสุข (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
191. นางรวมพร นิมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
192. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
193. นางทับทิม ธิช่างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
194. นายอุทัย สอนเทศ รักษาการในตําแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
195. นางประนอม เฉินบํารุง ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
196. นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
197. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
 



๑๕ 
 

 

198. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด
เชียงใหม่ 

199. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
200. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
201. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
202. นายชาญชัย บุรถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
203. นายศุภวรรณ เชื้อเมืองพาน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
204. นายเกียรติชัย ลออวรากุล (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
205. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
206. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
207. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
208. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
209. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
210. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
211. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
212. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
213. นายกฤษฎา พวงเกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
214. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
215. นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
สื่อมวลชน 
216. นายภาณุเมศ ตันรักษา ประธานเครือข่ายสื่อเพื่อชุมชน(เชียงใหม่) /ผู้สื่อข่าว

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
217. นายเจตน์ตนา เมืองลือ ผู้สื่อข่าวไทยรฐั 
218. นายชัยชาญ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้สื่อข่าว WETV 
219. นางณัฐวรัญญา มะหิทธิ ผู้สื่อข่าว WETV 
220. นายศาสตร์ ไชยชนะ ผู้สื่อข่าว WETV 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
221. นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15/ประธาน

ธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
222. นายเรืองฤทธิ์ จอมสืบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
223. นางสาวพรฤดี พุทธิศรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
224. นายธงชัย อมฤตธรรม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
225. นางบุญนํา ยามาโมโต้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
226. นายสราวุฒิ แซ่เตียว คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
227. นายวสันต์ จอมภักดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
228. ร.ต.ต.วิไล ลิบลับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 



๑๖ 
 

 

229. นายสงัด แก้วนาต๊ะ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
230. นายรุจ  เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
231. นายวินิจ ชัยชิต คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
232. นายสุรศักด์ิ โอสถิตย์พร คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
233. นายประสงค์ ธนัญชัย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
234. นายต่อศักด์ิ สะสมทรัพย ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
235. นายณวัฒน์ มหาขันธ์ เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
236. นายดํารงศักด์ิ  ชมมณฑา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เชียงใหม่ 
237. นางสาวสุวิมล ยาพิลา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เชียงใหม่ 
238. นายมนูญศักด์ิ นวลจันทร ์ สํานักนายกรัฐมนตรี 
239. นางสาวธัญนพันธ์ โพธิ สํานักนายกรัฐมนตรี 
240. ดร.อัครพล นิมมลรัตน ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
241. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
242. นายณัฐจักร ชํานิชลธิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

         

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) แจ้งต่อที่ประชุมว่ากระทรวง มหาดไทยมีคําสั่งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้ังแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็น
ต้นไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ๘ เดือนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชยีงใหม่ (นางอังคณา พุฒิวิญญู) กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ
และนายอําเภอทุกอําเภอที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
 ประธานในที่ประชุม  แนะนําผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน 3 ท่าน ดังนี้  

(1) นางสายขวญั เกตคุํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  สํานักงาน คปภ.ภาค 2 (พิษณุโลก) 
(2) นางอดุมสิน ธรรมสุวินัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 



๑๗ 
 

 

(3) นางสุรางค์รตัน ์ ณ ลําปาง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 4/2557  เม่ือวันที่  29 เมษายน  2557 
        เลขานุการในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ตามท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/2557 เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.    
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร ๒๒ หน้า โดยมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/2557 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
๓.๑ การขอความร่วมมือในการรักษาความสงบเพือ่ไม่ใหเ้กดิความวุน่วายในพืน้ที่    

จังหวดัเชียงใหม ่
   ประธานในที่ประชุม ตามท่ี คสช. มีประกาศหลายฉบับ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะประกาศบางฉบับมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การปฏิบัติงานโดยตรง จึงขอให้ยึดถือและ
นําไปปฏิบัติ รวมถึงให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
กรุณาชี้แจงและทําความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้น หากมีความกังวลใจว่าจะมีเหตุกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควร
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่หรือฝ่ายปกครองให้ถือ
ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนและสําคัญ 

  

 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ) ที่ผ่านมาผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๓๓ ได้ทําความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษา 
สื่อมวลชน ไปแล้ว จึงไม่มีข้อชี้แจงอื่นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในวันนี้   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 ผลการเบกิจ่ายเงนิประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
      คลังจังหวัดเชียงใหม่(นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) นําเสนอต่อที่ประชุม จํานวน  ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ .ศ . ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
งบประมาณ จํานวน ๒๙,๔๓๒.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน ๒๓,๐๐๔.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๖  
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี ๓ เป้าหมายสะสมที่ต้ังไว้ร้อยละ ๗๐  ขณะนี้การเบิกจ่ายเกินเป้าหมายที่กําหนด  สําหรับงบ



๑๘ 
 

 

ลงทุนได้รับงบประมาณ จํานวน ๔,๖๘๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน ๑,๙๘๒.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๔๒.๓๕ ตํ่ากว่าเป้าหมายซึ่งต้ังไว้ร้อยละ ๗๐ งบลงทุนแยกเป็น 

- ส่วนราชการ เงินงบประมาณที่ได้รับ จํานวน ๔,๓๕๕.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายไป
แล้ว จํานวน ๑,๗๕๗.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๖  

- ท้องถิ่น เงินงบประมาณที่ได้รับ จํานวน ๓๒๕.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
จํานวน ๒๒๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๔  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยถือว่าเป็นนโยบายสําคัญ
เร่งด่วน  ในขณะที่เศรษฐกิจปัจจุบันค่อนข้างชะลอตัว จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗ จะนําไปประกอบการพิจารณา
งบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จํานวน           
๑ เรื่อง คือ ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของ
เอกชน  สรุปได้ดังนี้  

กระทรวงการคลังได้ประกาศ กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พอสรุปได้ดังนี้ 

๑) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ ฉุกเฉินเร่งด่วน ตามการวินิจฉัยของแพทย์
ผู้ทําการรักษาโรงพยาบาลเอกชนจะเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแทนผู้มีสิทธิในระบบ
เบิกจ่ายของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 ๒) กรณีแพทย์ผู้ทําการรักษาวินิจฉัยว่าการเข้ารับการรักษาไม่เข้าเงื่อนไข
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือฉุกเฉินเร่งด่วน หรือ สปสช. ไม่อนุมัติจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลเอกชน ผู้
มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนได้ หากแพทย์ออกใบรับรองระบุเหตุผลความจําเป็นที่รับ
ตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ผู้มีสิทธิสามารถนําใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกที่ต้นสังกัดได้ตามอัตรา ดังนี้ 

                 - ค่าห้องค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ เบิกได้เหมือน
สถานพยาบาลของรัฐ 

- ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน ๘,๐๐๐.
บาท  แต่ถ้ารักษาก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริง ไม่เกิน ๔,๐๐๐.-บาท 

๓) กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ ป่วยใน 
นับต้ังแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงวันออกประกาศฉบับนี้ ทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิและ
ไม่ได้ส่งเบิกกับ สปสช. หากแพทย์ออกใบรับรองระบุเหตุผลความจําเป็นในครั้งนั้นว่าหากไม่ได้รับการรักษาในทันที
จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ผู้มีสิทธ์นําใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกที่ต้นสังกัดได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราข้างต้นโดย
อนุโลม 

  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไปแล้ว ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายตํ่าหรือไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด จังหวัดจะเชิญมาพูดคุยหารืออีกครั้ง  และขอบคุณส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด           
๑๐ อันดับแรก 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๙ 
 

 

๓.๓ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

         ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายสง่า บัวระดก)จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 220,717,400 บาท ขณะนี้ได้
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว เบิกจ่าย งบประมาณ  60,702,512.10  บาท  คิดเป็นร้อยละ  27.50  คงเหลือ
งบประมาณ  160,014,887.90  บาท    
    โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้รับจัดสรร จํานวน294 
ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน 32,794,661.29บาท คิดเป็นร้อยละ 11.15 คาดว่าในเดือนถัดไป           
ผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มสูงขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
 การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต)์ นําเสนอต่อที่ประชุม จํานวน ๓ 

เรื่อง ดังนี้ 
๑. ข้าวเปลือก 

ผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗  ใบประทวน จํานวน ๓๓,๒๒๐ ฉบับปริมาณ
ข้าวเปลือก จํานวน ๑๔๐,๒๐๔.๕๑ ตัน คลังสินค้ากลางจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕/๕๖ มีจํานวน ๕ แห่งซึ่งมีการรับมอบ
ข้าวสาร จํานวน ๑๖๔,๑๔๖ กระสอบ มีการระบายไปแล้วคงเหลือข้าวสารจํานวน ๒๙,๔๙๑ กระสอบ คลังสินค้ากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖/๕๗ มีจํานวน ๕ แห่ง มีการรับมอบข้าวสาร จํานวน ๒๑๓,๒๖๓ กระสอบ ซึ่งยังไม่มีการ
ระบายออก ยังคงต้องรอการตรวจสอบสต๊อกอีกครั้งหนึ่งจึงจะมีการระบายออกด้านสถานการณ์ข้าว ขณะนี้ผลผลิต
นาปรังเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณร้อยละ ๕๐ ภาวะการค้าคล่องตัว เพราะมีผู้ประกอบการค้าข้าวเปิดรับซื้อข้าวนา
ปรัง รวม ๑๘ จุด มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ราคารับซื้อข้าวเหนียว (เกี่ยวสด) ข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตอง(สด) ราคา 
๗,๒๐๐-๗,๗๐๐ บาท/ตัน  

สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
๑) มีการออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่องการปิด

ป้ายแสดงราคารับซื้อ “สินค้าเกษตร” และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

๒) มีหนังสือ ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าข้าวแจ้งการ
รายงานการค้าข้าวประจําเดือนตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 เพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

๓) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ “ข้อควรจําในการซื้อขายข้าวเปลือกทางการค้าปกติ”           
ณ จุดรับซื้อข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบข้อปฏิบัติในการซื้อขายข้าวเปลือกทาง
การค้าปกติ 

๒. หอมแดง 
สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้า

หอมแดง จังหวัดเชียงใหม่  ปี 2556/57 ภายใต้งบประมาณตามโครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า 
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

๑) นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหอมแดง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เจรจา
ธุรกิจการค้าหอมแดงกับผู้ประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดสงขลา 



๒๐ 
 

 

๒) ขยายช่องทางการค้า โดยนํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหอมแดง อําเภอ           
แม่แจ่ม จําหน่ายหอมแดง ณ จุดจําหน่ายสินค้าฟาร์มเอาท์เล็ท ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จํานวน 15,000 กิโลกรัม ๆละ 16 บาท  ซึ่งในพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม จําหน่ายกิโลกรัมละ 11-12 บาท มีการสั่งซื้อ
สินค้าหอมแดงเพิ่มเติม อีก 3 ครั้งๆละ 15,000 กิโลกรัม รวมเป็น 45,000 กิโลกรัม โดยเป็นหอมแดงลักษณะปึ๋ง 
ราคากิโลกรัมละ 15 บาท เพื่อส่งให้ผู้ค้าตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 รอบ ปริมาณ ๓๐,๐๐๐ 
กิโลกรัม และจังหวัดสตูล 1 รอบ ปริมาณ ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ส่งออก จังหวัดสตูล
เพิ่มเติมอีก ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม  

๓) สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ มีโอกาสได้พบและร่วมเจรจากับนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานทั้ง           
2 หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน คือ แนวคิดที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ลิ้นจี่ ลําไย 
ของจังหวัดเชียงใหม่ และเงาะ มังคุด ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัว 

๓. ลิ้นจี่ 
สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่และกรมการค้าภายใน ได้จัดประชุมเจรจา

เชื่อมโยงการซื้อขายลิ้นจี่  โดยมี..เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่  อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย อําเภอไชยปราการ โรงงานแปรรูป 
ผู้รวบรวมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 41 คน ผลการประชุมเจรจาเชื่อมโยงลิ้นจี่ ดังนี้ 

๑) มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านปาง อําเภอไชยปราการ  และบริษัท ทรอปิคคอลฟู้ดส์ อินดัสตรี จํากัด ลงนามการซื้อขายลิ้นจี่พันธ์ุ
จักรพรรดิ เป้าหมาย 500 ตัน  และ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด มีความสนใจซื้อผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรจังหวัด
เชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอฝาง  จากการติดตามข่าวล่าสุดกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านปางแจ้งว่ามีปัญหาในระดับพ้ืนที่ สินค้าจํานวน ๕๐๐ ตัน ตามท่ีทํา MOU อาจจะส่งไม่ได้ 
เนื่องจากมีการเข้ามารับซื้อลิ้นจี่แบบเหมาสวน สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานงานให้กับทาง
โรงงานเนื่องจากไม่อย่างให้ทิ้งยอดสั่งซื้อเพราะจะมีผลต่อการสั่งซื้อในปีต่อไป 

๒) เจรจาประสานงานกับห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งได้รับการตอบรับ
ที่จะนําผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรเข้าเชื่อมโยงกับห้างฯ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ผลิต และรวบรวมลิ้นจี่คุณภาพส่งเข้าห้างริมปิงต่อไป 

สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ประสานกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่พ้ืนที่สูงอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจําหน่ายลิ้นจี่คุณภายในงาน “ธงฟ้าราคาประหยัด” อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคม
อาเซียน ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณที่จําหน่ายได้ 300 กิโลกรัม ๆละ 35-50 บาท  รวมเป็นมูลค่า 12,000 บาท  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) ขอให้นายอําเภอฝาง 
แม่อาย ไชยปราการ  สนับสนุน MOU ในปีนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี เพื่อจะทําให้ในปีถัดไปจังหวัดเชียงใหม่จะได้มี
ช่องทางตลาดเพิ่มขึ้น 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ใน
การที่ทําการซื้อขายล่วงหน้าแล้วไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในเวลาจะเกิดความเสียหาย ผลผลิตลิ้นจี่ปีนี้มากกว่าปี
ที่ผ่านมา ๘,๕๒๘ ตัน และจะต้องช่วยกันระบายไปยังอําเภอต่างๆ ยกเว้น ฝาง ไชยปราการ แม่อาย อย่างน้อย
หมู่บ้านละ ๒๐ กิโลกรัม นอกจากนี้ในวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่
สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่ และวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน   
จัดงานวันมะม่วง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๑ 
 

 

3.4  การจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57 และมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่  

ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
(นายกฤษดา  พรหมเกียรติแก้ว) ผลการจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ข้อมูล           
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2557  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 28,606 ราย คิดเป็นจํานวนเงินตาม           
ใบประทวน จํานวน 2,211,945,396 บาท ธกส .ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว จํานวน ๑๙ ,๙๙๔ ราย           
คิดเป็นเงินตามใบประทวน จํานวน  ๑,๔๑๒,๒๘๙,๓๒๐ บาท คงเหลือรอจ่าย จํานวน ๘,๖๑๒ ราย คิดเป็นเงิน  
๔๙๙,๓๔๑,๐๗๑ บาท  คาดว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่คงค้างได้ทั้งหมด  
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1  แนะนําคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวดัเชียงใหม่  บทบาท  อํานาจหน้าที ่แผนงาน/

โครงการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวดัเชียงใหม ่
        ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เชียงใหม่ (นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  มาตรา ๕๕/๑ ซึ่งกล่าวไว้ว่าในแต่ละจังหวัดให้มีคณะธรรมาภิบาลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า           
ก.ธ.จ. ทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานราชการในจังหวัด ให้ปฏิบัติงานตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในเขตอํานาจจังหวัดนั้น           
เป็นประธาน และมีผู้แทนภาคประชาชน สมาชิกท้องถิ่น รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ประกอบกําลังกัน  ในกรณีที่           
ก.ธ.จ.พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือทุจริต ทาง ก.ธ.จ.จะแจ้งไปยังหัวหน้า           
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
๑. นายจําเริญ   ยุติธรรมสกุล   ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
     เขต 15/ ประธานกรรมการ 
๒. นายถวิล   บัวจีน      กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม/  

      รองประธาน 
๓. พล.ต.ท.ธีระศักด์ิ   ชูกิจคุณ   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
๔. ผศ.ดร.วสันต์   จอมภักดี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
๕. นายสราวุฒิ  แซ่เต๋ียว  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์  
๖. ร.ต.ต.วิไล  ลิบลับ  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๗. นายสงัด  แก้วนาต๊ะ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๘. นายรุจ  เหลี่ยวรุ่งเรือง กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๙. นายเรืองฤทธิ์  จอมสืบ  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๐. นายจิรพัตร์  ธาตุอินจันทร์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๑. นายวินิจ  ชัยชิต  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๒. นางถนอมจิต ไชยวงค์  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๓. นายมนัส  ตันสุภายน กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๔. นางบุญนํา  ยามาโมโต้ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๕. นายพชร  ธรรมกรลังกา กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 



๒๒ 
 

 

๑๖. นายสุรศักด์ิ  โอสถิตพร กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกท้องถิ่น 
๑๗. นางสาวพรฤดี พุทธิศรี  กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกท้องถิ่น 
๑๘. นายประสงค์ ธนัญชัย  กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกท้องถิ่น 
๑๙. นายต่อศักด์ิ  สะสมทรัพย์ กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกท้องถิ่น 
๒๐. นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๑. นายธงชัย  อมฤตธรรม กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๒. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๓. นายสราวุฒิ สินสําเนา กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๔. นายณวัฒน์ มหาขันธ์ เลขานุการ 
๒๕. นางสาวสุวิมล ยาพิลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะธรรมาภิบาลจังหวัดมีหน้าที่สอดส่องการปฏิบัติของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
จังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อดําเนินการตามอํานาจ  เสนอแนะแนวทางแก้ไข การปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ ติดตามการปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จํากัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติหน้าที่สู่สาธารณะ สร้างเครือข่าย 
โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ก.ธ.จ.ด้วยกัน ต่อภาคประชาชน ผู้นําตามหมู่บ้าน ตําบล อําเภอต่างๆ รับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน ผู้เสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามขอบเขต ผลงานของ ก.ธ.จ. เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภาคกิจ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าต่อ
ภารกิจ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ก.ธ.จ.มีวาระคราวละ ๓ ปี รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๒ เข้ามาทํางานได้ประมาณ ๑ ปีกว่า  มีภารกิจหลัก
สําคัญอยู่ ๔ เรื่อง คือ 

๑) ทํางานเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวก ไม่มีการต้ังแง่จับผิดหัวหน้าส่วนราชการแต่อย่างใด เพียงแต่จะ
เข้าไปช่วยในการทํางาน 

๒) ทํางานเป็นทีม เป็นคณะ  
๓) จะทําอะไร ที่ไหน อย่างไร จะต้องกระทําภายใต้มติในที่ประชุมเท่านั้น 
๔) ก่อนจะดําเนินการใดๆ จะมีหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า  
เนื่องจาก ก.ธ.จ.เชียงใหม่มีสมาชิก จํานวน ๒๑ ท่าน ซึ่งมีภาระงานมาก จึงทําให้ต้องมีการสร้าง

เครือข่ายเกิดขึ้น อําเภอละ ๓ – ๔ ท่าน  ขณะนี้กําลังอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายและจะมีบัตรประจําตัวและการ
แต่งต้ังโดยประธาน ก.ธ.จ. ฉะนั้นเครือข่ายดังกล่าวยังไม่สามารถดําเนินการใดได้ต้องรอให้เสร็จสิ้นการอบรมด้าน
ความรู้วิชาการ และด้านกฎหมายก่อน 

ประธานในที่ประชุม  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอีกองค์กรที่จะทําให้ระบบ
ราชการปลอดจากการทุจริต คอรัปช่ัน และทําให้บ้านเมืองใสสะอาด เพราะหากทาง ก.ธ.จ.ตรวจสอบองค์กรต่างๆ
แล้วพบว่ามีการทุจริตจริง มีอํานาจในการส่งข้อมูลให้กับ ป.ป.ช. หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ ขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาอุทิศตนเพื่อดูแล
บ้านเมือง ประเทศชาติ  

เนื่องจากประธานในที่ประชุมต้องไปปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 



๒๓ 
 

 

๔.๒ โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

    ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) โครงการเฉลิม           
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 กําหนดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2558 - 31 ธันวาคม 2558 โดยใช้ช่ือพระราชพิธี ว่า 
“พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ช่ือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า            
“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558” ช่ือภาษาอังกฤษใช้เพียงชื่อเดียว ซึ่งหมายรวมถึงชื่อพระราชพิธี และชื่อการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติว่า “The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015”  

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งให้หน่วยงานทราบและดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิม พ ร ะ เ ก ีย ร ต ิส ม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่มีลักษณะเป็นประโยชน์ ม่ันคง และ
ย่ังยืน โดยเฉพาะให้เน้นเรื่องการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2557 หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนกันยายน 2557 เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงมหาดไทยเสนอสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับ  

2. สําหรับโครงการและกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจําของหน่วยงานให้ใช้งบประมาณของ
หน่วยงานเอง  สําหรับโครงการและกิจกรรมที่จําเป็นต้องเสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ขอให้ส่งโครงการและกิจกรรมให้จังหวัดเชียงใหม่ภายในเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อรวบรวมส่ง
กระทรวงมหาดไทยเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบให้ 
เป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้ว จึงให้หน่วยงานดําเนินการขอจัดต้ังงบประมาณเพื่อการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๓ กิจกรรม “สภากาแฟเชยีงใหม่” ประจําเดือนมิถุนายน 2557 
      ผู้ แทนสํานักงานจั งหวัด เชียงใหม่  (นายเสงี่ ยม  กิ่ งสุวรรณพงษ์ )  กิจกรรม            

“สภากาแฟเชียงใหม่”ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ได้รับความกรุณาจากสํานักชลประทานที่ ๑ เป็นเจ้าภาพหลัก            
ที่ จะจัดขึ้นทุกวันพุธที่  ๒ ของเดือน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จะจัดในวันพุธที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗            
เวลา ๐๗.๐๐น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักชลประทานที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล การแต่งกาย ชุดพ้ืนเมือง ชุดผ้าไทย  

 ผู้แทนสํานักชลประทานที่ ๑ (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล) สํานักชลประทานที่ ๑ 
พร้อมจะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศ สภากาแฟ ณ สํานักชลประทานที่ ๑  

(จังหวัดมีหนังสือเลื่อนวันจัดกิจกรรมสภากาแฟจากเดิมเป็นวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักชลประทานที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล) 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 



๒๔ 
 

 

๔.๔  รายงานสภาวะอากาศเดือนมิถุนายน  2557 
  ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ) เดือนมิถุนายน ช่วงต้น

ฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนจากภาคกลางขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ ทํา
ให้มีฝนชุก ระยะต้นเดือน แล้วปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้ เมื่อร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านจีนตอนใต้
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลง เดือนนี้อุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ ปริมาณฝนต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
เล็กน้อย จังหวัดเชียงใหม่  ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  23-25 °ซ ตอนบ่าย อุณหภูมิสูงสุด 32-34  °ซ มีเมฆมาก
ขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายระหว่างบ่ายและกลางคืน ส่วนมากครึ่งแรกของเดือน สําหรับครึ่งหลังของเดือนฝน
จะลดลง ปริมาณฝน  130-150 มิลลิเมตร  จํานวน  17-19 วัน ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 60-95 ทัศนวิสัย     
10-12 กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง   

ข้อควรระวัง  ฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาดผ่าน
มีกําลังแรงขึ้น ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม น้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังได้ จึงควร
เตรียมพร้อมป้องกันภัย  ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-277919 053-922365  และใน 
www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา 18.08 น .  เกิดแผ่นดินไหวขนาด  6.3           
ริกเตอร์  ลึก 7 กิโลเมตร ศูนย์กลางอยู่ที่ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย รู้สึกสั่นไหวหลายพื้นที่ และ มี
ความเสียหายใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย มีความเสียหายใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว รู้สึกสั่นไหวใน
หลายพื้นที่ดังนี้ เช่น จังหวัดเชียงราย ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ น่าน พะเยา หนองคาย เลย ราย
งายความเสียหายเบ้ืองต้นจากแผ่นดินไหว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตึกร้าวตําบลดงมะดะ อําเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย บ้านร้าวเกือบทุกหลังคาเรือน ทางหลวงหมายเลข 118  เชียงใหม่-เชียงราย เสียหายหนัก           
วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหาย  ถนนพหลโยธิน พาน-พะเยา ได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิตจากตัว
อาคารหรือบ้านเรือนทับ 1 ราย เป็นผู้หญิงวัย 83 ปี อาศัยที่ ตําบลโป่งแพร่  อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

อันตรายส่วนใหญ่ที่เกิดจากแผ่นดินไหว แผ่นดินสั่นสะเทือน วัตถุหล่นใส่ ไฟไหม้           
การแพร่กระจายของสารพิษ  แผ่นดินและโคลนถล่ม แผ่นดินแยก สิ่งก่อสร้างพังทลาย ดินมีสภาพเหลว น้ําท่วม 
คลื่นสึนามิ    

ข้อเสนอแนะเพื่อรับมือแผ่นดินไหวเนื่องจากไม่สามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้า  
ก่อนเกิด เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปโภค บริโภค กรณีฉุกเฉิน เตรียมพร้อมสมาชิก

ครอบครัว วางแผนอพยพหากจําเป็น ไม่วางของหนักบนชั้นสูงๆ ยึดตู้หนักไว้ติดกับผนังห้อง 
ขณะเกิด  เมื่ออยู่ในอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใต้วัตถุที่แข็งแรง ไม่ ว่ิงลงกระได           

ลงลิฟต์ หากขับรถให้หยุด ควบคุมสติ อยู่ภายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง อยู่นอกอาคารให้อยู่ห่างจากอาคารสูง 
กําแพง เสาไฟฟ้า ไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง 

หลังเกิด  ให้ออกจากอาคาร รถยนต์ สํารวจผู้ประสบภัย ตรวจสอบความเสียหาย     
ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งแพทย์หากเจ็บหนัก ยกสะพานไฟ อยู่ห่างจากสายไฟที่ไม่อยู่กับที่ ซ่อมแซมสิ่งที่สึก
หรอทันที  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๕  ประชาสมัพนัธห์นังสือ "ปกีสวย...พนัสี...ที่ภพูงิค์"  
 ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายอํานาจ เดชะ) พระตําหนัก           

ภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ           
ได้จัดทําหนังสือ "ปีกสวย...พันสี...ที่ภูพิงค์" โดยการรวบรวมภาพนกและผีเสื้อที่หายากที่พบบริเวณพระตําหนัก           



๒๕ 
 

 

ภูพิงคราชนิเวศน์ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมภาพมาเป็นระยะเวลาหลายปี ถ่ายทอดไว้ในหนังสือ"ปีกสวย...พันสี...        
ที่ภูพิงค์" หนังสือดังกล่าวมี ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๕๐ หน้า ราคาเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท 
รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๖  ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมัครนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาประจาํปกีารศกึษา 2557  
   ผู้แทนวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.อัครพล นิมมล

รตัน์) วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเรียนการสอน ๓ ระดับ คือ ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ซึ่งในหลักสูตรปริญญาโท มีอยู่ ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการความรู้ และหลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟแวร์  ใช้เวลาเรียน ๒ ปี ส่วนหลักสูตรปริญญาเอก ด้านการจัดการความรู้ ใช้เวลาเรียน  ๓ ปี สาขาการจัดการ
ความรู้เป็นวิชาที่เป็นสหวิทยาการ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนําความรู้ไปพัฒนาองค์กร รวมถึง 
ประสิทธิภาพของคน โดยทางวิทยาลัยให้ความสําคัญกับ ๓ ประเด็น คือ การพัฒนากระบวนการต่างๆ ในองค์กร  
การพัฒนาคน และเทคโนโลยี ซึ่งทุกท่านสามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับองค์กรได้ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลได้ที่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5      เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2557  
      วันศุกร์ที่ 27  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
(๑) ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงระเบียบการทําใบขับขี่  ปัจจุบันประชาชนมีการต่ืนตัวที่จะทําใบขับขี่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะมีการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การสอบ ซึ่งในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 จะเป็นวันสุดท้ายที่สํานักงานขนส่งจะใช้ข้อสอบ
แบบเดิมที่ใช้สอบ 30 ข้อ ต้ังแต่ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปจะใช้ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เกณฑ์ที่
ผ่านคือร้อยละ 90 จึงทําให้ประชาชนมาติดต่อขอทําใบขับขี่ที่สํานักงานขนส่งทั่วประเทศ เป็นจํานวนมาก  สําหรับ
จังหวัดเชียงใหม่สามารถให้บริการประชาชนวันละ 400 คน  

สํานักงานขนส่งมีช่องทางเลือกให้ประชาชนคือ ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับการ
อบรมกฎจราจรที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับทางสํานักงานขนส่งจังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี  
วิทยาลัยการอาชีพลําปาง  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ซึ่งรับรองมาตรฐานเดียวกับการอบรมที่สํานักงานขนส่ง
จังหวัด  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบรมไม่เกินคนละ 500 บาท เมื่ออบรมเสร็จสถานศึกษาดังกล่าวจะออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ที่ผ่านการอบรม  สามารถนําหนังสือนั้นมาสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติที่สํานักงานขนส่งทุกแห่งทั่ว
ประเทศ  ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับต้ังแต่วันที่ผ่านการอบรม 



๒๖ 
 

 

(2) ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่(นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล) : วันนี้ 
(29 พฤษภาคม 2557) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ํา112 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ41 เขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา มีปริมาณน้ํา 70 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26  อ่างเก็บน้ําขนาดกลางมีน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีฝนตก 
โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําแม่แจ่มซึ่งปริมาณน้ําล้นอาคารระบายน้ํา 

สําหรับลําน้ําปิง มีการระบายน้ําจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ลงมา เพื่อช่วยภาค
เกษตรกรรม(ลําไย) ซึ่งมีการระบายนํ้าลงมาทุกวันๆละ 1 ล้าน ลบ.ม ซึ่งจะเปิดระบายไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน 
2557  ในภาพรวมของแม่น้ําปิง ขณะนี้ยังมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตร การทําประปา และระบบนิเวศน์ทางน้ํา 
สถานการณ์น้ําของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วง 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๖   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด)  
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางไปรับราชการในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านจะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์
ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงขอแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเพื่อทราบ 

2.  ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ในสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา           
ที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่  ในโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน เดือนพฤษภาคม 2557 ที่เปิดบริการและให้ความรู้กับประชาชนชาว
อําเภอดอยหล่อ 

 

3. ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

         ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายจงคล้าย วรพงศธร) 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  จัดกิจกรรม           
วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจําทุกปี สําหรับปีนี้หน่วยงานที่ร่วมจัดขอเลื่อนจากวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ออกไปก่อน  

4. ให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) จะเข้าไปตรวจเยี่ยมเมื่อ
เดินทางมารับตําแหน่ง 

5. เนื่องจากว่ามีพ่อค้า – แม่ค้าจํานวนมาก นําสินค้ามาขายบริเวณโดยรอบศาลางกลางจังหวัด
เชียงใหม่  บางรายพยายามขยายกิจการ หากปล่อยละเลยจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ และไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ จึงได้ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องดังกล่าวซึ่งได้แนวทาง คือ   

    5.1 ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ต้ังหน่วยงานอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดแจ้ง
บุคลากรในสังกัดไม่ควรซื้อสินค้าที่วางขายโดยรอบศาลากลางเพราะจะเป็นการสนับสนุนให้มีการขายมากขึ้น ทําให้
การควบคุมดูแลเป็นไปได้ยาก   

    5.2 มอบหมายให้ทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดพ้ืนที่บริเวณด้านข้างโรงอาหาร เพื่อให้
พ่อค้า แม่ค้าหาบเร่ที่ขายสินค้ารอบศูนย์ราชการจังหวัด นําสินค้าไปขายบริเวณด้านข้างโรงอาหารแทน           
ให้สํานักงานจังหวัดประสานเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อน 



๒๗ 
 

 

6. ขอความร่วมมือส่วนราชการที่ต้ังอยู่ในศูนย์ราชการหากพบเห็นความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
การชํารุดของอุปกรณ์ ขอให้แจ้งสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขและซ่อมแซมต่อไป  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบและนําไปปฏิบัติ 
 

เลิกประชุม  เวลา 11.๓๐ น.    
       
 
        วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
                     วิราชินี  คําชมภู   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 

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



๒๘ 
 

 

 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จังหวดัเชียงใหม ่ 
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 

  สาํนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒  ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตร
มาสดังนี้ 

ไตรมาส
ที่ 

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 
 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๓) คงเหลือ 

รวม ๓๐,๙๗๒.๓๖ ๒๕,๒๐๘.๓๔ ๘๑.๓๙ ๗๐.๐๐ ๕,๗๖๔.๐๒
ลงทุน ๕,๐๗๐.๔๓ ๒,๔๘๐.๘๕ ๔๘.๙๓ ๗๐.๐๐ ๒,๕๘๙.๕๘
ประจํา ๒๕,๙๐๑.๙๓ ๒๒,๗๒๗.๔๙ ๘๗.๗๔  ๓,๑๗๔.๔๔

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕๖ ๓,๑๕๕.๗๗ ๒,๔๑๑.๓๓ ๗๖.๔๑  ๗๔๔.๔๔

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 



๒๙ 
 

 

 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๓) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๕,๐๗๐.๔๓ ๒,๔๘๐.๘๕ ๔๘.๙๓ ๒,๕๘๙.๕๘
   ส่วนราชการ ๔,๗๓๙.๐๖ ๒,๒๑๗.๒๔ ๔๖.๗๙ ๒,๕๒๑.๘๓
   ท้องถิ่น ๓๓๑.๓๖ ๒๖๓.๖๒ ๗๙.๕๕ ๖๗.๗๕
ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดบั ดังนี ้

     

ลํา 
ดับ ช่ือหน่วยงาน 

ภาพรวม ลงทุน 
งบ 

ประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบ 
ประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 

๐.๐๕ ๐.๐๕ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ สนง.พัมนาพิงคนคร(องค์การ
มหาชน) 

๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เกษตร 

๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๔ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๕ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๖.๘๗ ๖.๘๔ ๙๙.๕๖ - - - 

๖ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๙.๕๘ ๙.๕๓ ๙๙.๕๐ - - - 

๗ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๖.๘๔ ๖.๗๙ ๙๙.๒๖ - - - 

๘ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ๓๔.๑๒ ๓๓.๐๑ ๙๖.๗๕ - - - 

๙ อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ๑๑.๘๘ ๑๑.๒๕ ๙๔.๗๓ - - - 

๑๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๕,๑๔๔.๒๕ ๙๔.๗๐ - - - 

ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๖ มิถนุายน ๒๕๕๗              
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)   

/ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน......

หน่วย : ล้านบาท 



๓๐ 
 

 

 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๓ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๗๐.๐๐  มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐๖ หน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ 
จํานวน ๑๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๖  เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๓๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕  
เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย ๔๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๔ และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๑๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๑๕  ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่องมาจาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ซึ่งบางรายการต้อง
เสนอขออนุมัติต่อสํานักงบประมาณ อีกทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาบางรายการ ต้องได้รับแจ้งคุณลักษณะ
เฉพาะจากต้นสังกัดก่อนจึงจะดําเนินการได้ นอกจากนั้นในขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง ไม่มีผู้มาย่ืนซองประกวด/สอบ
ราคา หรือมีผู้เสนอราคาน้อยราย จึงมีผลทําให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับรายละเอียดการ
เบิกจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงาน มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๑ สนง.คลังเขต  ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐
๒ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๒๙ ๑.๒๙ ๑๐๐.๐๐
๓ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐
๔ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๓๔ ๑.๓๔ ๑๐๐.๐๐
๕ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๙๓ ๑๐๐.๐๐
๖ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐
๗ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๓ ๑.๙๓ ๑๐๐.๐๐
๘ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๕๕ ๑๐๐.๐๐
๙ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐
๑๐ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐
๑๑ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐
๑๒ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๓.๘๓ ๑๐๐.๐๐
๑๓ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐
๑๔ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๑.๓๕ ๑.๓๕ ๙๙.๙๙
๑๕ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๒ ๐.๘๒ ๙๙.๙๘
๑๖ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗
๑๗ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๙๙.๙๒
๑๘ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๐.๙๖ ๐.๙๕ ๙๙.๕๑
๑๙ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๒.๑๙ ๙๙.๕๐

 
   



๓๑ 
 

 

 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๒๐ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๙๓ ๐.๙๒ ๙๙.๓๙
๒๑ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๙๙.๒๐
๒๒ สนง.สรรพากรภาค  ๘ ๑.๕๗ ๑.๕๖ ๙๘.๙๘
๒๓ สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๙๘.๙๘
๒๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๔ ๙๗.๙๙
๒๕ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๑ ๑.๖๘ ๑.๖๕ ๙๗.๙๒
๒๖ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๒ ๖.๑๖ ๕.๙๘ ๙๗.๐๑
๒๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๔๘ ๒.๓๙ ๙๖.๖๓
๒๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๙๑ ๙๕.๒๑
๒๙ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๑๑ ๙๔.๗๔
๓๐ สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๗๘ ๙๓.๒๔
๓๑ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๘๖.๔๙ ๗๘.๙๕ ๙๑.๒๙
๓๒ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๒๗ ๘๙.๓๓
๓๓ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๒๐ ๐.๑๗ ๘๗.๑๙
๓๔ สนง.การค้าต่างประเทศ ๐.๑๐ ๐.๐๙ ๘๖.๘๘
๓๕ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๑.๖๕ ๘๔.๔๐
๓๖ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                     ๐.๖๐ ๐.๕๐ ๘๓.๐๐
๓๗ สนง.พัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๕.๔๖ ๔.๔๗ ๘๑.๘๙
๓๘ สนง.พัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๔๑๑.๙๐ ๓๓๒.๐๗ ๘๐.๖๒
๓๙ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๑.๐๓ ๐.๘๓ ๘๐.๕๖
๔๐ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๑๔ ๘๐.๓๓
๔๑ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๖.๒๐ ๔.๙๕ ๗๙.๘๒
๔๒ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๐๔.๑๙ ๗๙.๗๙ ๗๖.๕๙
๔๓ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒๘๑.๔๖ ๒๑๓.๓๗ ๗๕.๘๑
๔๔ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๔๓.๘๐ ๓๒.๘๕ ๗๕.๐๐
๔๕ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๑๐๘.๕๘ ๗๐.๘๗ ๖๕.๒๗

 

หน่วย : ล้านบาท



๓๒ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๔๖ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๒๒.๖๔ ๑๔.๐๔ ๖๒.๐๒
๔๗ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๗๗๓.๗๒ ๔๖๔.๐๒ ๕๙.๙๗
๔๘ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๕๖ ๕๘.๗๑
๔๙ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๓.๔๓ ๑.๙๐ ๕๕.๒๙
๕๐ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม่) ๑๘๓.๗๘ ๙๙.๘๗ ๕๔.๓๔
๕๑ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๓๗๔.๙๔ ๑๙๘.๙๓ ๕๓.๐๖
๕๒ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๑๐๒.๑๔ ๕๐.๗๕ ๔๙.๖๙
๕๓ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๒๕๔.๓๓ ๑๑๖.๘๖ ๔๕.๙๕
๕๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๒๕๒.๘๓ ๑๐๙.๐๔ ๔๓.๑๓
๕๕ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๑๔ ๐.๙๑ ๔๒.๕๙
๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๗๓.๐๖ ๑๑๑.๒๓ ๔๐.๗๓
๕๗ วิทยาลัยนาฎศิลป์ ๑.๒๗ ๐.๕๒ ๔๐.๖๑
๕๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๙๐.๘๐ ๑๑๕.๐๒ ๓๙.๕๕
๕๙ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๙.๒๑ ๓.๕๔ ๓๘.๓๙
๖๐ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๕๕ ๗.๘๕ ๓๖.๔๒
๖๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๒๘.๔๒ ๙.๙๕ ๓๕.๐๑
๖๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๓๐.๖๕ ๑๐.๑๘ ๓๓.๒๒
๖๓ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๑๐.๔๒ ๓.๒๐ ๓๐.๗๖
๖๔ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๔๒.๙๓ ๔๒.๑๖ ๒๙.๕๐
๖๕ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๒.๗๙ ๐.๗๙ ๒๘.๒๒
๖๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑๙.๓๖ ๕.๑๙ ๒๖.๘๒
๖๗ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๒๑.๘๖ ๕.๔๗ ๒๕.๐๔
๖๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๒๔.๑๓ ๒๕.๐๐
๖๙ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่ ๑๗.๙๒ ๓.๖๓ ๒๐.๒๕
๗๐ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๓๑ ๐.๖๗ ๒๐.๑๓
๗๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒๕.๖๔ ๔.๘๕ ๑๘.๙๑

 

หน่วย : ล้านบาท



๓๓ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๗๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๓.๑๘ ๐.๕๘ ๑๘.๒๕
๗๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๗.๙๒ ๑๖.๘๘
๗๔ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๐.๐๖ ๑.๖๖ ๑๖.๕๓
๗๕ วิทยาเขตภาคพายัพ ๒๘.๑๕ ๔.๔๗ ๑๕.๘๗
๗๖ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๓๔ ๐.๑๙ ๑๔.๐๗
๗๗ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๓๖ ๑๒.๔๐
๗๘ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๒๑๗.๓๒ ๒๕.๗๔ ๑๑.๘๕
๗๙ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๙.๗๗ ๑๑.๖๕
๘๐ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๓.๕๑ ๐.๓๙ ๑๑.๒๑
๘๑ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๕.๓๓ ๒๒.๕๐ ๑๐.๙๖
๘๒ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๕๙ ๖.๖๗ ๑๐.๖๖
๘๓ กองบิน ๔๑ ๒.๙๓ ๐.๓๑ ๑๐.๕๘
๘๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๖.๙๔ ๐.๗๐ ๑๐.๑๕
๘๕ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๙๘.๒๕ ๙.๒๔ ๙.๔๐
๘๖ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๐๙ ๐.๑๐ ๙.๒๔
๘๗ กก.บก.กฝ. ๕ ๔.๕๙ ๐.๓๔ ๗.๔๑
๘๘ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๓๘ ๖.๙๖
๘๙ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๑.๓๕ ๕.๖๑
๙๐ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๕๙ ๐.๐๒ ๓.๓๙
๙๑ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๖.๒๙ ๐.๑๕ ๒.๓๓
๙๒ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๓ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐.๔๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๔ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๖ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๗ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๔.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐

/ลําดับ ๙๘… 

หน่วย : ล้านบาท



๓๔ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๙๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๑.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อ.แม่แจม่ ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๐ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๒ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๔ โรงพยาบาลประสาท ๕.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๕ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๖ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐

  ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗   
           (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด) 

๒.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๖ มีดังนี้ 
      - หนังสือสํานกังบประมาณ ที่  นร ๐๗๑๗/ ว๕๓  ลงวนัที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
            เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
                   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยเฉพาะรายจ่ายงบ
ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๒.๐๐  และ
รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีที่มีแนวโน้มลดลง จึงได้กําหนดมาตรการไว้ ๕ มาตรการ สําหรับส่วนราชการ รัฐวิ
สาหกกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อถือปฏิบัติและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๑. กรณีมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
มีความพร้อมในการดําเนินการสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้หน่วยงานต่างๆ          
เร่งดําเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ พร้อมรายงานสํานัก
งบประมาณภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒ . กรณีที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มดําเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่          
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้
เสนอเรื่อง ต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฯ 
หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗           
ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการได้ตามกฎหมาย ระเบียบฯ พร้อม
รายงานสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท

 



๓๕ 
 

 

 ๓. กรณีไม่สามารถเริ่มดําเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเห็นว่า
โครงการหรือรายการที่ได้รับความความเห็นชอบนั้นๆ หมดความจําเป็น หรือไม่สามารถดําเนินการ หรือมีความ
ซ้ําซ้อน หรือได้ดําเนินการแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗ ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนําไปชําระหนี้  ค่าสาธารณูปโภค          
หรือค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) หรือดําเนินโครงการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย  
เป็นลําดับแรกก่อน จากนั้นจึงนําไปดําเนินการในโครงการที่มีความพร้อม  และสามารถดําเนินการได้หรือก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางดังนี้ 

๓.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น 
๓.๒ เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ           

ได้อย่างชัดเจน 
๓.๓ เป็นรายการที่สนับสนุนให้เกิดความปรองดองของประชาชนภายในชาติ 
๓.๔ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และ
โครงการ/รายการผูกพันที่ดําเนินการได้เร็วกว่าแผน 

๓.๕ เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น การซ่อมแซม           
สิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงความสําคัญของปัญหาหรือความเดือดร้อน     
ของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓.๖ เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๓.๗ เป็นรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ                                                                         

โดยให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการฯ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมรายงานสํานักงบประมาณ 
ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณต่อสํานักงบประมาณตามระเบียบฯ ทั้งนี้การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ไม่ควรโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบัติการกิจตามสนธิสัญญาหรือข้อผูกพัน ทางกฎหมาย 
ไม่ควรโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ ค่าจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพัน  ในอนาคต รายการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายการที่ขาดความพร้อมและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๔. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดๆ ที่ได้ใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้
ส่งคืนสํานักงบประมาณ แต่หากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องนําไปใช้ในรายการอื่นๆ ให้นําเสนอปลัดกระทรวงโดยด่วน 
เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงดําเนินการตามกฎหมาย 
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 



๓๖ 
 

 

 
๕. เงินกันเหลื่อมปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ขอให้พิจารณาทบทวนความจําเป็น โดยหากยังมีความจําเป็น

ขอให้เร่งรัดดําเนินการจัดทําข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว หากรายการใดหมดความจําเป็นขอให้พิจารณาดําเนินการ
ตามแนวทางตามข้อ ๓ 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอยีดหนังสือดังกล่าวขา้งต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi  

 

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



๓๗ 
 

 

3.2 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการงบพฒันาจงัหวดั/ 
กลุ่มจังหวดัประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
3.2.1  งบพฒันาจังหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

 จังหวัดเชียงใหม่ ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2557 จํานวน 28 โครงการ (88 กิจกรรม)  งบประมาณ 220,717,400 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ           
5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 13 โครงการ  (58 กิจกรรม )  งบประมาณ 
119,871,500 บาท 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ (3 กิจกรรม) งบประมาณ  
19,000,000 บาท 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 โครงการ (21 กิจกรรม) 
งบประมาณ 52,071,300 บาท 

4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ (6 กิจกรรม) 
งบประมาณ 19,774,600 บาท 

5. ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 
บาท 

                                   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2557  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557)  จํานวน  90,565,678.23 บาท   คิดเป็นร้อยละ 41.03 
คงเหลืองบประมาณ 130,151,721.77 บาท 

 
3.2.2  โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  294,000,000 บาท   ณ วันที่  24 มิถุนายน  2557  มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 
จํานวน  43,744,084.16 บาท  คิดเป็นร้อยละ  14.88  คงเหลืองบประมาณจํานวน 250,255,915.84 บาท   

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

 



๓๘ 
 

 

3.3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 69/2557 
เรื่อง  การยื่นคําของบประมาณจังหวดัและงบประมาณกลุ่มจังหวดั 
        ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ 69/2557 

เรื่อง การยื่นคําของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
--------------------------------------------------------------- 

   ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อํานาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรี เป็นอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2557 ที่กําหนดให้บรรดาอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า เป็นอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี เป็นอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมอบหมายนั้น  เพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการยื่นคําของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
2558 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยอันจะทําให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงมีประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและคณะกรรมการบริหารงาน           
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ           
พ.ศ.2551 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แล้วแต่กรณี โดยให้สอดคล้องและ
อยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560) รวมทั้งต้อง
เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด และเมื่อจัดทําเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อดําเนินการต่อไป 

   ข้อ 2 ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่จัดทําตามข้อ 1 และให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้เสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

   ข้อ 3 เมื่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี           
ที่เสนอตามข้อ 2 แล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส่งแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อสํานัก
งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 



๓๙ 
 

 

การส่งแผนปฏิบัติราชการต่อสํานักงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ 
ย่ืนคําขอของบประมาณต่อสํานักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  19 มิถุนายน  พุทธศักราช  2557 
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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........................................................................................................................................................................... 
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3.4 ประชาสัมพนัธ์เจตนารมณ/์นโยบายหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม  
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3.5 การจดัตัง้ศนูยป์รองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฏริปู (ศปป.)  
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวปฏิบัติในห้วงประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และจากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557  ที่
กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหารือนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)  ในส่วนของฝ่ายความมั่นคง ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2557 ซึ่งมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานการประชุมได้
มอบหมายภารกิจสําคัญเร่งด่วนเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดจัดต้ัง “ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์         เพื่อการ
ปฏิรูป” เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักสามัคคีกัน ให้ความร่วมมือกับภาคราชการ เพื่อเดินหน้าการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีระเบียบวินัย ร่วมกันนําประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืน ไม่มีการซื้อสิทธ์ิ
ขายเสียง และทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมีระเบียบวินัย รักษากฎหมายยิ่งขึ้น 

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือ่การปฏิรูปไปแล้ว  ดังนี ้
1. การจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่ 
2. การจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอําเภอ   จํานวน 25  อําเภอ 
3. การจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับทอ้งถิ่น  จํานวน  211 แห่ง 
 

รายละเอียดประกาศการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่ และ
หนังสือสั่งการจังหวัดเชียงใหม่  



๔๖ 
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มตทิีป่ระชุม  
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3.6 โครงการประชาอาสาปลกูปา่ 800 ล้านกลา้ 80 พรรษามหาราชินี              
 ผู้นาํเสนอ : นายจงคล้าย  วรพงศธร  

ผู้อํานวยการสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มจังหวดัเชียงใหม่ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า 
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจากการประชุมคณะทํางานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและยืนยันพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า ถึงความพร้อมที่จะ
ดําเนินการปลูกภายในฤดูฝนปี ๒๕๕๗ ตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 
800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สรุปได้ดังนี้  

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เห็นชอบตามที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ยืนยันพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า
จํานวน ๓๐ แปลง เนื้อที่ ๘,๓๘๖ ไร่  

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เห็นชอบตามที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ยืนยันพื้นที่
เป้าหมายปลูกป่า จํานวน ๒๒ แปลง เนื้อที่ ๔,๑๐๐ ไร่  

พื้นที่อื่นๆ เห็นชอบตามที่อําเภอต่างๆ นําเสนอยืนยันความพร้อมพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า รวม
จํานวน ๑๖ แปลง เนื้อที่ ๗๗๙ ไร่ ดังนี้  

๑. อําเภอจอมทอง  จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๖๐ ไร่  
๒. อําเภอแม่แจ่ม  จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๕๐ ไร่  
๓. อําเภอสะเมิง  จํานวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๒๘ ไร่  
๔. อําเภอแม่วาง  จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ 
๕. อําเภอหางดง  จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่   ๕๐ ไร่ 
๖. อําเภอฮอด   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๖๗ ไร่ 
๗. อําเภอพร้าว  จํานวน ๓ แปลง เนื้อที่   ๗๐ ไร่ 
๘. อําเภอดอยเต่า  จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๔๒ ไร่ 
๙. อําเภอดอยหล่อ  จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑๒ ไร่ 

รวมพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการประชุมพิจารณา จํานวน ๖๘ แปลง เนื้อที่ 
๑๓,๒๖๕ ไร่ และมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้หากรับแผนให้ดําเนินการ 

 
ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์อําเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในการ
ปลูกป่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถยื่นแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หรืออําเภอท้องที่ต่อไป 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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3.7 การเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภยัจากอทุกภัยของจังหวดัเชยีงใหม ่ 
ปี พ.ศ. 2557     

 ผู้นาํเสนอ : นางภชัธนติา  สดดุี   
              หวัหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัเชียงใหม ่

 
 

1. สถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556 
มีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม รวมทั้งสิ้น 23 อําเภอ (ยกเว้นอําเภอสารภี และ

อําเภอดอยหล่อ) 78 ตําบล 656 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 47,080 ครัวเรือน 139,400 คน พ้ืนที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย 30,447 ไร่ บ้านเรือนเสียหาย 1,040 หลัง ถนน 260 สาย สะพาน 52 แห่ง 
เหมือง/ฝาย 236 แห่ง  

 
2. สถานการณ์ฤดูฝนในภาคเหนือ ปี พ.ศ.2557 ตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  
    ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร คาดหมายลักษณะอากาศว่า ฤดูฝนในภาคเหนือปีนี้เริ่มประมาณ ปลายเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่าน
มา เนื่องจากหย่อมความกดอากาศตํ่าในทะเลอันดามัน ทวีกําลังแรงขึ้น เคลื่อนที่เข้าใกล้ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชัก
นําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมช้ืนพาเมฆและฝนพัดปกคลุมภาคเหนือ นอกจากนี้ร่องมรสุมซึ่งพาเมฆและฝน
จํานวนมากจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือในเดือนมิถุนายน และช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม
ร่องมรสุมนี้ จะเลื่อนขึ้นไป    พาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดน้อยลงจะเกิดฝน
ทิ้งช่วงได้ระยะ 1-2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนร่องมรสุมนี้จะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่าน
ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่ง  ทําให้มีฝนตกชุกทั่วไป ส่วนในเดือนตุลาคม ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปภาคกลาง และทําให้ฤดู
ฝนของภาคเหนือปีนี้สิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 

 
3. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปี   พ.ศ. 2557 
3.1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 

โดยได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจําปี
งบประมาณ 2557  ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221470, 
053-215720  

3.2 จัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ระดับ
จังหวัด โดยให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน
โคลนถล่ม ตามข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยที่ได้สํารวจไว้แล้ว โดยแบ่งพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น  3 โซน  และกําหนดส่วนราชการให้การช่วยเหลือสนับสนุนในพื้นที่ตามโซน ดังนี้ 

3.2.1  โซน 1 (โซนเหนือ 7 อําเภอ)  ประกอบด้วย อําเภอแม่อาย,ฝาง,ไชยปราการเวียง
แหง,เชียงดาว,พร้าว,และอําเภอแม่แตง  
             หน่วยงานรบัผดิชอบ  อําเภอในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 
33 ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ,สํานักงานพัฒนาภาค 3  ,กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 334 ,335 , 
กองกําลังผาเมือง ,สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  และสาขาเชียงดาว, อบจ. ,เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบลในพื้นที่       
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  3.2.2  โซน 2 (โซนกลาง 12 อําเภอ ) ประกอบด้วย อําเภอสันทราย,ดอยสะเก็ด,           
แม่ริม,แม่ออน,เมืองเชียงใหม่,สันกําแพง,หางดง,สะเมิง,สารภี, สันป่าตอง,แม่วางและอําเภอกัลยาณิวัฒนา  

 -หน่วยงานรบัผดิชอบ  อําเภอในพื้นที่ ศนูย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบก
ที่ 33 ,กองบิน 41 ,กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 ,กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ ,
สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง , อบจ., เทศบาล    และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่  

3.2.3  โซน 3 (โซนกลาง 6 อําเภอ ) ประกอบด้วย อําเภอดอยหล่อ,แม่แจ่ม,จอมทอง
,ฮอด,ดอยเต่า,และอําเภออมก๋อย  

-หน่วยงานรับผิดชอบ   อําเภอในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบก
ที่ 33 ,สํานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย,สํานักงาน ปภ.จังหวัด
เชียงใหม่ สาขาฮอด, อบจ., เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่       

สําหรับหน่วยงานอ่ืนตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นส่วนสนับสนุนตามภารกิจ เช่น สํานักงาน
แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่ , สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง มูลนิธิและองค์การกุศลต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นตามที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดร้องขอ  โดยมีสํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะฝ่ายเลขาศูนย์
อํานวยการฯ เป็นผู้ประสานอํานวยการทั้ง 3 โซน 

3.3  มีหนังสือแจ้งให้อําเภอเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
ปี 2557 โดยขอให้อําเภอดําเนินการตามมาตรการ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)  
2) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness)  
3) ด้านการรับมือ (Response) 
4) ด้านการฟื้นฟู (Recovery) 
และหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อําเภอให้รายงานศูนย์อํานวยการ

เฉพาะกิจฯ จังหวัดทราบ โดยด่วนทางหมายเลข 053-215720 ตลอด 24 ช่ัวโมง  ทั้งนี้  หากได้รับข้อมูลการ   
แจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  ทางศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ  ก็ได้แจ้งเตือนให้อําเภอทุกอําเภอ           
ในพื้นที่ เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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3.8 ความกา้วหนา้การดําเนนิงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในพืน้ที่
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ :  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานกังานจงัหวดัเชียงใหม่ และ 
นายสุรัช  ธนศูิลป์    ผู้อํานวยการศนูย์ศกึษาการพฒันา 

                                         ห้วยฮอ่งไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
ความเปน็มาศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ก่อกําเนิดจากการที่ได้รับพระราชดําริ  
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ. 2525  ให้พิจารณาดําเนินการจัดต้ังศูนย์ฯ  ขึ้นที่บริเวณพื้นที่ ป่าขุนแม่กวง   อําเภอ
ดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา   ทดลอง   วิจัย   เพื่อหา
รูปแบบการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ด้วย
ตัวเองต่อไป โดยทําการศึกษาพัฒนาป่าไม้  3  อย่าง  3  วิธี เพื่อประโยชน์  4  อย่าง คือ  ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้
เชื้อเพลิง  ซึ่งจะอํานวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ํา ตลอดจนคงความชุ่มช้ืนเอาไว้เป็นประโยชน์  อย่างที่  4 
และพื้นที่ต้นน้ําลําธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก  โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ําลําธาร และ
ปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ําต่างๆ   ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม   ด้านปศุสัตว์
และโคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรม  เพื่อให้เป็นศูนย์ฯ ที่สมบูรณ์แบบ  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามา
ศึกษากิจกรรม ต่าง ๆ  ในศูนย์ฯ  แล้วนําไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไป  ดังมีพระราชดําริว่า “ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ฯ  ทําหน้าที่เป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” หรืออีกนัยหนึ่งเป็น “สรุปผลการพัฒนา”  ที่ประชาชนจะ
เข้าไปเรียนรู้และนําไปปฏิบัติได้” 
 

แนวพระราชดําร ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2525           

ให้พิจารณาจัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ขึ้นบริเวณป่าขุนแม่กวง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
มีขอบเขตพื้นที่โครงการ ประมาณ 8,500 ไร่ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลอง  วิจัยหา
รูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ําที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรนําไปปฏิบัติต่อไปโดยพยายามใช้
ประโยชน์จากน้ํา  ที่ไหลลงมาจากยอดเขา  ลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างให้ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยการจัดทําฝายต้นน้ํา 
(Check Dam)  และทําคูน้ําระบบก้างปลา  เพื่อรักษาและชะลอความชุ่มช้ืนของดินในฤดูแล้งอันอาจจะนําประโยชน์
มาใช้ในการปลูกป่าไม้และเป็นแนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break) ด้วยน้ําที่ไหลผ่านมาเบื้องล่างก็จะเก็บไว้ใน
อ่างน้ําเพื่อนําประโยชน์ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์ และการประมง  สําหรับการปลูกป่าให้
พิจารณาปลูกไม้ด้ังเดิมที่มีอยู่แล้วและไม้ชนิดอันที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในการใช้สอยเป็นอาหารและเป็นเชื้อเพลิงโดย
การปลูกสร้างเสริมป่า  และพัฒนาป่าไม้เดิมที่อยู่สันเขาเพื่อให้เป็นแม่ไม้ในการโปรยเมล็ดพันธ์ุลงสู่พ้ืนดินเบื้องล่างก็
จะทําให้เกิดสภาพป่าที่หนาทึบและสมบูรณ์ขึ้นได้  

วัตถุประสงค ์
1. เป็นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จ ที่มีการศึกษาทดลองและสาธิตในลักษณะสหวิทยาการเสมือนหนึ่ง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สําหรับราษฎรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนําไปปฏิบัติได้ 
2. เพื่อศึกษา  ทดลอง  วิจัย  และพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  ด้านทรัพยากรน้ํา ป่าไม้ ดิน  และ

ระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ําห้วยฮ่องไคร้  และการจัดการลุ่มน้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัฒนา  บูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล บริการ  ข้อมูลข่าวสารทั้งใน

ด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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4. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ และโครงการบริการการพัฒนาใน
ระดับพ้ืนที่ให้ดํารงชีวิตที่พออยู่พอกิน  และสามารถพึ่งตนเองได้  

5. พัฒนาและส่ ง เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  พ้ืนที่ ลุ่ มน้ํ า ให้มี           
ความสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดําริ  

 

การบรหิารการจัดการของศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ฯ  
การดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  มีหน่วยงานราชการต่างๆ  เข้ามา

ดําเนินการศึกษาพัฒนากิจกรรมภายในศูนย์ฯ  โดยมิได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าของ อาจกล่าวได้ว่าเป็น
การบริหารการจัดการในลักษณะเป็นต้นแบบของการทํางานแบบ  “รวมศูนย์ฯ” คือการนําเอาส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการ เพื่อเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One – Stop – Service) ให้แก่เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ ยังเป็นต้นแบบการดําเนินการศึกษาพัฒนาต่าง ๆ  ได้แก่  โครงการ
บริการการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการดําเนินงานในลักษณะของเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับชุมชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง ในการบริหารการจัดการภายในศูนย์ฯ  นั้น กรมชลประทานเป็น
หน่วยงานหลัก  ในการประสานการดําเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มาร่วมดําเนินงานในศูนย์ฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของศูนย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดําริ 
 

คณะทาํงานรว่ม มีทั้งหมด  9  กรม  2  มหาวทิยาลัย   ได้แก่ กรมชลประทาน  กรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมปศุสัตว์  กรมประมง กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสรมิการเกษตร
กรมการข้าว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

งานดา้นการศกึษา  ทดลอง  วิจัย 

จํานวนงานศึกษา  ทดลอง  วิจัย  ได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้า  ทดลอง  วิจัย  ทั้งสิ้น  249  เรื่อง   

โดยดําเนินการสิ้นสุดแล้วทั้งหมด  203  เรือ่ง  และอยู่ระหว่างดําเนินการ  46  เรื่อง 

ผลสําเร็จที่โดดเด่น จํานวน 20 เรื่อง 

1. ฝายต้นน้ําลาํธารเพื่อการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําตามแนวพระราชดําริ  
2. ระบบนิเวศลุ่มน้ําที่ย่ังยืน  
3. การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยใบไม้และน้ําหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช  
4. การผลิตข้าวพันธ์ุดี  
5.  การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ํา  
6. การเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา  
7. การเลี้ยงสกุรลูกผสมสามสายพันธ์ุ  
8. การเลี้ยงแพะนมซาแนน-แองโกล  
9. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
10. เห็ดเศรษฐกิจทําง่ายรายได้ดี 
11. ผักปลอดสารพิษเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน  
12. การปลูกส้มโอพันธ์ุขาวใหญแ่ละพันธ์ุขาวทองดี  
13. เกษตรทฤษฎีใหม ่ 
14. การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง  
15. การเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยในบ่อซีเมนต์กลม  
16. การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้ําไหลผ่าน  



๖๔ 
 

 

17. การเลี้ยงกบบูลฟร๊อกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ  
18. การเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ  
19. การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า  
20. การปลูกพืชไร้ดินระบบไฮโดรโพนิกส์  

พืน้ทีข่ยายผลโดยการฝกึอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 พ้ืนที่หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์  18 หมู่บ้าน 
 พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ  27 หมู่บ้าน 
 พ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ  8 หมูบ้่าน 
 พ้ืนที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปิงฯ  15 หมู่บ้าน 
 พ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ   
 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและศูนย์เรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33  

 

ศูนยเ์รียนรูต้ามแนวพระราชดาํริ จํานวน  35 ศูนย ์

เกษตรกรตัวอย่าง  120 ราย 

จํานวนผูเ้ข้าศกึษาดูงานปี 2557 

ประเภทคณะบคุคลศึกษาดงูาน  รวมทั้งหมด 

ประชาชน 21,644 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 4,853 

เกษตรกร 2,976 
นักเรียน/นักศึกษา 14,178 

พระสงฆ์ 301 
ชาวต่างชาติ 290 

รวม (รายการ) 44,242 
จํานวนคณะดูงาน (คณะ) 377 

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



๖๕ 
 

 

โรงสี รับจํานํา สีแปรสภาพ คงเหลือสีแปร
  เป็นข้าวสาร   
จากการสีแปร

ส่งเข้าโกดังกลาง
หักค่าชดเชยกระสอบ

ค้างส่งมอบ

1) หจก.เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ อ.ดอยสะเก็ด 26,209.48 26,209.49 0.00 13,327.07 12,841.81 485.26 0.00
2) โรงสีวัชระกิจ อ.แม่อาย 16,135.47 16,135.47 0.00 8,173.32 7,962.88 210.44 0.00
3) โรงสีนายรุ่งรัตน์ สุชนสมบัติ อ.พร้าว 7,074.80 7,074.80 0.00 3,588.47 3,500.64 87.82 0.00
4) โรงสีสมคิดหนองตุ้ม อ.ฝาง 6,656.30 6,656.30 0.00 3,428.75 3,306.15 122.60 0.00
5) โรงสีข้าวทรัพย์สมบัติ อ.ฝาง 3,319.84 3,319.84 0.00 1,692.30 1,641.63 50.66 0.00

6) สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง (อตก) 1,651.90 1,651.90 0.00 824.90 824.90 0.00 0.00

7) โรงสีข้าวทิพย์ธารา อ.ฝาง 4,056.54 4,056.54 0.00 2,069.31 2,007.37 61.94 0.00

8) สหกรณ์การเกษตรฝาง 1,751.53 1,751.53 0.00 886.77 858.22 28.56 0.00

9) สหกรณ์การเกษตรพร้าว 2,776.94 2,776.94 0.00 1,383.36 1,341.72 41.64 0.00

10) สหกรณ์นิคมพร้าว 268.46 268.46 0.00 133.45 130.54 2.91 0.00

รวมท้ังหมด 69,901.28 69,901.27 0.00 35,507.69 34,415.85 1,091.83 0.00

3.9 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่ 
 ผู้นาํเสนอ :  นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

สถานการณส์ินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
1. ข้าวเปลือก 

ผลการรับจํานาํข้าวเปลือก ปี 2556/57 

(ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.56 – 28 ก.พ.57) 

การรบัจํานํา 
ใบประทวน 

(ฉบบั) 
ปริมาณข้าวเปลือก (ตนั) 

1. โรงสีในพืน้ที่จาํนวน 10 แห่ง 16,568 69,901.28 

2. โรงสนีอกพืน้ที่จาํนวน 24 แหง่ 16,652 70,303.23 

รวมทั้งสิน้ 33,220 140,204.51 

 
ผลการส่งมอบข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี2556/57  

ณ วันที ่23 พฤษภาคม  2557 



๖๖ 
 

 

การจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม ่

 
คลังสินค้ากลางจังหวัดเชียงใหม ่

โครงการรบัจาํนําข้าวเปลือก ปกีารผลติ 2555/56 

ที ่ ผูป้ระกอบการ ชนดิขา้ว รบัมอบ คงเหลือ 

1 คลังรุ่งเจริญพชืผล หลังที ่1 อ.พร้าว เหนียวยาว 10% 21,138 5,123 

2 คลังรุ่งเจริญพชืผล หลังที ่3 อ.พร้าว เหนียวยาว 10% 30,038 8,156 

3 คลังเกรียงไกรการฯหลังที่ 1 อ.พร้าว เหนียวยาว 10% 51,030 9,235 

4 คลังวัชระกิจ หลังที่ 1  อ.แม่อาย เหนียวยาว 10% 40,298 4,425 

5 คลังยวงคํา หลังที่ 1  อ.แม่อาย ปลายข้าวเหนียวเอวัน
เลิศ  

21,600 2,552 

 รวม  164,146 29,491 

 

โครงการรบัจาํนําข้าวเปลือก ปกีารผลติ 2556/57 

ที ่ ผูป้ระกอบการ ชนดิขา้ว รบัมอบ คงเหลือ 

1 คลังวัชระกิจ หลังที่ 2  อ.แม่อาย เหนียวยาว 10% 37,771 37,771 

2 คลังสามพี่น้องฯ หลังที่ 1 อ.แม่อาย หอมมะลิ 100% 48,600 48,600 

 

โครงการรบัจาํนําข้าว 

ปี 2556/57 

จ่ายเงนิกู้ใหเ้กษตรกร 

ราย บาท 

ภาพรวมโครงการฯ 28,603 2,213,654,337.66 

จ่ายเงนิทั้งหมด 28,603 2,213,654,337.66 

ค้างทาํสญัญาและคา้งจ่าย -   - 



๖๗ 
 

 

ที ่ ผูป้ระกอบการ ชนดิขา้ว รบัมอบ คงเหลือ 

3 คลังสามพี่น้องฯ หลังที่ 2 อ.แม่อาย หอมมะลิ 100% 48,600 48,600 

4 คลังสามพี่น้องฯ หลังที่ 3 อ.แม่อาย หอมมะลิ 100% 48,587 48,587 

5 คลังรุ่งเจริญพชืผล หลังที ่4 อ.พร้าว เหนียวยาว 10% 29,705 29,705 

 รวม  213,263 213,263 

 
ข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2557  

สถานการณก์ารคา้ข้าว ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557    
- ขณะนี้ผลผลติข้าวนาปรัง เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณร้อยละ 90  
- ภาวะการค้าคล่องตัว มีผู้ประกอบการค้าข้าวเริ่มหยุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง  
  ขณะนี้คงเหลอืจุดรับซื้อ 5 จุด จากเดิม  18 จุด 

ราคารบัซื้อข้าวเปลือก  ณ วันที่ 27 มิถุนายน2557 
 

ชนดิขา้วเปลือก ราคา (บาท/ตนั) 

เหนียวสันป่าตอง (สด) 8,300-8,500 

เหนียวสันป่าตอง (แห้ง ความช้ืน 14.5%) 10,700-10,900 

 
สรุปการดําเนินการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร 

2. หอมแดง 
          การเชือ่มโยงตลาดสินค้าหอมแดง 

1. ระยะเวลาดําเนินการ 1  พฤษภาคม - 15 มิถนุายน  2557 
2. ดําเนินการ 2 กิจกรรม (งบประมาณ 51,528 บาท) 

-  เจรจาธุรกิจการค้า : นํากลุม่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหอมแดง อําเภอแม่แจ่ม เจรจาธุรกจิการค้าหอมแดง
กับผู้ประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสงขลา 

 - ขยายช่องทางการตลาด : นํากลุ่มดังกล่าวจําหน่ายหอมแดงที่ฟาร์มเอาท์เล็ท จังหวัดนครศรีธรรมราช  



๖๘ 
 

 

ผลการดําเนนิงาน : สามารถขยายช่องทางให้วสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกหอมแดง อําเภอแม่แจ่ม 
 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 120,000 กิโลกรัม  

 
จําหนา่ย ราคา 

(บาท/กก.) 
ปริมาณ (กก.) มูลค่ารวม 

(บาท) 
เฉลี่ยสูงกว่าราคา

ตลาด(บาท) 

1. ฟาร์มเอาท์เล็ท             
    จ.นครศรีธรรมราช 

16 15,000 240,000 30,000 

2. ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ    
    จ.นครศรีธรรมราช 

15 30,000 450,000 60,000 

3. ผู้ส่งออก จ.สตูล 15 75,000 1,125,000 150,000 

รวม  120,000 1,815,000 240,000 

3. ลิ้นจี ่
          สถานการณล์ิน้จี่ ณ วันที่ 27  มิถุนายน  2557 

- ขณะนี้ผลผลติลิ้นจี่เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณร้อยละ 85   
- ภาวะการค้าทรงตัว ความต้องการตลาดปลายทางชะลอตัว เนื่องจากมีสินค้าผลไม้ชนดิอ่ืน  
  เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ออกสู่ตลาด 
 

ราคารบัซื้อลิ้นจี่  ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 
 

ชนดิ ราคา (บาท/กก.) 

 เกษตรกรขายได ้ จําหนา่ยปลีก 

จักรพรรดิ เกรด premium 36-42 50-60 

จักรพรรดิ์ เกรดA 21-23 50-60 

จักรพรรดิ์ เกรด B 18-20 
        3 กก. 100 บาท 

จักรพรรดิ์ เกรด C 14-15 

การกระจายผลผลติลิน้จีเ่กรด Premium 
- สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการ  

“กระจายผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยม” จากกลุ่มเกษตรกรอําเภอไชยปราการ  เพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 
- ผลการดําเนินการ  :  ราคาจําหน่าย 50-60 บาท/กิโลกรัม (บรรจุกลอ่ง) 

          : ปริมาณ 2,400 กิโลกรัม  
         : มูลค่าการจําหน่าย 118,250 บาท 

- อุปสรรค/ปัญหา    : การขนส่ง และค่าขนส่ง 
 



๖๙ 
 

 

แผนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรโดยสํานักงานการค้าภายในจังหวดัเชียงใหม่ 
1.  สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการการดําเนินการเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่กับสํานักงาน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน  “เทศกาลลิน้จี่ดีที่เชียงใหม่ 2557”  วันที่ 6-8 มถิุนายน  2557 
ณ ลานอเนกประสงค์กาแลไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม ่

2.  สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการการดําเนินการเชื่อมโยงตลาดมะม่วงกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน  “งานวันมะม่วง” วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 
การดาํเนินงานธงฟา้ราคาประหยดั 

ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกจิให้
เกิดการหมุนเวียน ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จึงกําหนดจัดงาน 
“ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 (เพิ่มเติม)” จํานวน 6 ครั้ง 

 
กําหนดการจดังานธงฟา้ราคาประหยดัลดค่าครองชพีประชาชน ปี 2557(เพิ่มเตมิ)  

จํานวน 6 ครัง้ 

เดือน จํานวน  (ครั้ง) ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหต ุ

มิถุนายน 2 14-16 มิถุนายน 
2557 

อําเภอฝาง 
(กาดน้ําใจ) 

บูรณาการร่วมกับ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเวียง  
(งานเทศกาลลิน้จี่) 

  27-29 มิถุนายน 
2557 

อําเภอแม่แตง 
 (กาดหลวง
เมืองแกน) 

 

กรกฎาคม 2 1-3 กรกฎาคม 
2557 

อําเภอดอย
สะเก็ด 
(ตลาดนัดท่ารั้ง) 

 

  4-6 กรกฎาคม 
2557 

อําเภอแม่ริม 
(หาดทราย
เหมืองแก้ว) 

บูรณาการร่วมกับ
เทศบาลตําบลเหมือง
แก้ว 

สิงหาคม 1 ปลายเดือนสิงหาคม 
2557 

อําเภอฮอด   
(ที่ว่าการอําเภอ
ฮอด) 

อยู่ระหว่างประสานงาน
เรื่อง  วันที่ และสถานที่ 

กันยายน 1 ต้นเดือนกันยายน 
2557 

อําเภอดอยเต่า 
(ที่ว่าการอําเภอ
ดอยเต่า) 
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   สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ Big C และผู้ประกอบการ จําหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีจําเป็นต่อการครองชีพ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว และปัจจัยการผลิตและเครื่องมือการเกษตรใน
ราคาที่ตํ่ากว่าท้องตลาดร้อยละ 15-50  และพบกับสินค้าช่วงโปรโมชั่นพิเศษสุด เวลา 12.00 น. และ 17.00 น. 
ได้แก่ ไข่ไก่ น้ํามันพืช น้ําตาล และปุ๋ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม   
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 



๗๑ 
 

 

3.10 การจา่ยเงินโครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกปกีารผลติ 2556/57   
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ : นายกฤษดา พรหมเกียรติแก้ว ผู้แทนสาํนกังานธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่

 
 
 

ผลการจ่ายเงนิกูต้ามโครงการรบัจาํนาํข้าวเปลือก ปกีารผลติ 2556/57 

ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2557 

รายการ เกษตรกร(ราย) ใบประทวน(ฉบับ) ปริมาณ(ตัน) เป็นเงิน(บาท) 
รวมทั้ง
โครงการ 

  
28,603        2,213,654,338  

  
138,354  

  
2,213,654,338  

จ่ายเงินกู้แล้ว 
  

28,603        2,213,654,338  
  

138,354  
  

2,213,654,338  

คงเหลือ 
  

-                           -  
  

-  
  

-  

หมายเหตุ: ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม ่ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 การประกอบพธิเีฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวันพระราชสมภพ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกุฎราชกุมารี  
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

   ด้วยจังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่  28  กรกฎาคม  2557  เวลา 09.00 น.  ณ  อาคาร
สวัสดิสงเคราะห์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ  เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึง
ความจงรักภักดี  และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ  รายละเอียดตามเอกสารที่
ส่งมาพร้อมนี้ 

   ในการนี้  จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญทา่น  ข้าราชการ  และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธี ในวันที่  
28  กรกฎาคม  2557  พรอ้มกันเวลา  08.15  น.  ณ  อาคารสวัสดิสงเคราะห์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สํานักงานภาคเหนือ  ถนนโชตนา  ตามกําหหนดการดังนี้  การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว   

 
กําหนดการ 

การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่  28  กรกฎาคม  2557 

ณ  อาคารสวัสดิสงเคราะห์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาํนักงานภาคเหนือ   
ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

---------- 
เวลา  08.15  น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภาข้าราชการ

พลเรือน  ตุลาการ  อัยการตํารวจ  ทหาร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ข้าราชการบํานาญ  
สมาคม  ชมรม  สโมสร  พ่อคา้  ประชาชน  นักเรียน  นักศกึษา  พร้อมกนั  ณ  บริเวณพิธี 

 - ลงนามถวายพระพร 
   
เวลา  09.00  น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (ประธานในพิธี)  เดินทางถึงบริเวณพิธี และลงนามถวายพระพร 
 - ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
  -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล   
  -  ประธานในพิธี  และผูร้่วมประกอบพิธี  รับศีล 
 - ประธานในพิธี  ขึ้นสู่บนเวท ี
  - ถวายคํานับพระฉายาลักษณ์  “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร” 
  - เปิดกรวยดอกไม้ 
  - ถวายเครื่องสักการะ  (พานพุ่มดอกไม้สด) 
  - ถวายคํานับพระฉายาลักษณ์ 
 - ประธานในพิธี  ลงจากเวที  ขึน้แท่นกล่าว 
 - ประธานในพิธี  กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  จบแล้ว 
 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
 - ประธานในพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธีทุกท่าน  ถวายความเคารพพร้อมกัน 
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 - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
 - ประธานในพิธีและผูแ้ทนหนว่ยงาน  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ํา 
 - เสร็จพิธี 

 

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

การแต่งกาย 

ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว 
ข้าราชการทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว  คาดกระบี่  ถุงมือ 
บุคคลทั่วไป -  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม  ชุดผ้าไทย  ชุดพระราชทาน  หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
 -  สุภาพสตรี : ชุดพ้ืนเมืองห่มสไบ  หรือเครือ่งแบบตามสังกัด 
 -  นักเรียน/นกัศึกษา : เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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4.2 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม”่ ประจาํเดือนกรกฎาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 

   ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดนโยบายให้มีกิจกรรม  “สภากาแฟเชียงใหม่” ระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
และบุคคลต่าง ๆ  ทุกวันพุธที่  2  ของเดือน  เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน  อันจะเป็น
ผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    

   สําหรับเดือนกรกฎาคม  2557  สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  5  จะเป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดกิจกรรม“สภากาแฟเชียงใหม่” ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม  2557  เริ่มกิจกรรมเวลา 07.00 น .           
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  แห่งนี้  การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง     

   และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเช้าก่อนเริ่มกิจกรรมในเวลา 06.30 น. ณ ร้านอาหารลลิตา 
(ด้านข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)   

สําหรับกิจกรรมสภากาแฟในเดือนสิงหาคม  2557 หน่วยงานใดประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพหลัก 
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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4.3 สปัดาหส์่งเสรมิวันสําคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวนัอาสาฬหบชูาและ 
วันเขา้พรรษา ประจําปี ๒๕๕๗ 

 ผู้นาํเสนอ :  นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

กําหนดกิจกรรม 
จัดงานสปัดาหส์่งเสริมพระพทุธศาสนาเนือ่งในวันอาสาฬหบชูา และวันเขา้พรรษา 

ระหว่างวนัที ่ ๔–๑๒ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ณ พทุธสถานเชยีงใหม ่
 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557   
 - พิธีหล่อเทียนพรรษา การเปิดนิทรรศการพระธรรมจาริก และชนเผ่า ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 - พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาและการแข่งขัน
ตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา-จารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และผู้ปฏิบัติหน้าที่           
สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา ณ  พุทธสถานเชียงใหม่ 
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 - ขบวนแห่พระพุทธรูป และเทียนพรรษา ๓๓๙ เล่ม ถวายแด่พระธรรมจาริกบนยอดดอยจากพุทธสถาน
เชียงใหม่ สู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕ 
 - พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๕๗ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่  ๖ 
โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มที่ ๑) ณ พุทธสถานเชยีงใหม่ รอบเช้า 
 - พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและพิธีมอบเทียนพรรษา 
(รอบบ่าย) 
วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
 - พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี  ๒๕๕๗ ของนักเรยีนชั้นประถมปีที่ ๖
โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มที ่๒) ณ พุทธสถานเชียงใหม่ (รอบเช้า) 
 - พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๕๗ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
สํานักงานการศึกษาเอกชน (รอบบ่าย) 
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 - กิจกรรมแสง สี เสียง “วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตรา คุ้มครองโลก”  ณ พุทธสถานเชียงใหม ่
วันที่ ๔-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 - การจัดนิทรรศการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย ศูนย์กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พุทธกิจ ๔๕ ปี) 
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเวียนเทียน  
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  วัดศรีโสดาพระอารามหลวง  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
และวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.4 รายงานสภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

ส่วนพยากรณอ์ากาศ ศูนย์อตุนุิยมวทิยาภาคเหนือ 
กรมอตุุนิยมวทิยา  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  เดือน  กรกฎาคม 2557 
กรกฎาคม 2557 ช่วงกลางฤดูฝน ครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือมกํีาลังอ่อน
ลง  ขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ทําให้มีปรมิาณฝนลดลง ครึ่งหลังของเดือน ฝนจะ
เพิ่มขึ้น เมื่อร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนืออีกครั้ง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้น   
เดือนนีป้ริมาณฝน มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอณุหภูมิสูงกว่าเฉลี่ยเลก็น้อย 
ข้อควรระวัง  ปริมาณฝนจะลดลงระยะครึ่งแรกของเดือน ทําให้เกิดฝนทิ้งช่วงได้ จึงควรเตรียมวางแผนการใช้น้ําให้
เหมาะสม  ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-277919  053-922365  และ 
ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

เดือน กรกฎาคม 2557 

คาดหมายอุณหภูมิ(°เซลเซียส) 
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร) 

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน 

ภาคเหนือ
ตอนบน 

  
  

ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  23-27  °ซ บ่าย อุณหภูมิ
สูงสุด 32-36 °ซ มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝน/ฝนฟ้า
คะนองกระจายระหว่างบ่ายและค่ํา ส่วนมากครึ่ง
หลังของเดือน ปริมาณฝน  120-310 มม. 
จํานวน  16-24 วัน ลมตะวันตกเฉียงใต้  
10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 23-25 33-35 230/24 
เชียงราย 23-25 32-34 310/23 

พะเยา 24-26 32-34 140/18 

เชียงใหม่ 24-26 32-34 140/19 

ลําพูน 25-27 33-35 120/16 

ลําปาง 25-27 34-36 135/17 
น่าน 24-26 33-35 200/18 

แพร่ 25-27 33-35 155/18 

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  25-28  °ซ บ่าย อุณหภูมิ
สูงสุด 33-36 °ซ มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝน/ฝนฟ้า
คะนองกระจายระหว่างบ่ายและค่ํา ส่วนมากครึ่ง
หลังของเดือนปริมาณฝน  90-180 มม. 
จํานวน  14-19 วัน  ลมตะวันตกเฉียงใต้  
10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

อุตรดิตถ์ 25-27 34-36 170/18 
สุโขทัย 25-27 34-36 150/17 

พิจิตร 25-27 34-36 155/19 

พิษณุโลก 25-27 34-36 180/18 

ตาก 26-28 33-35 90/14 

เพชรบูรณ์ 25-27 33-35 150/18 

กําแพงเพชร 25-27 34-36 160/18 

สรปุ  ครึ่งแรกของเดือนปริมาณฝนลดลง เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนมากขึ้นในระยะครึง่หลังของเดือน เดือนนี้
ปริมาณฝน มีค่าน้อยกว่าคา่เฉลี่ยเลก็น้อย และอณุหภูมิสงูกว่าเฉลีย่เล็กน้อย 
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนกั 35.0-90.0 มม. ฝนหนกัมาก 90.1 มม.ขึน้ไป 

  
  

มตทิีป่ระชุม  
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4.5 การศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม-่ลําพนู 
 ผู้นาํเสนอ :  นางสาวจิตรลดา  ดํารงสุกิจ  ผู้จัดการโครงการ  

                บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมน จํากัด 
 

โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลําพูน 

ความเปน็มา 

 โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลําพูน เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยที่ต้ังของตัวจังหวัดทั้งสองตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 20 กิโลเมตร
ทําให้แนวโน้มการพัฒนาและการเจริญเติบโตของตัวเมืองมีลักษณะต่อเนื่องกันเป็นเมืองแฝด ประกอบกับทางภาครัฐมี
นโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาเมืองแฝดระหว่าง 2 จังหวัด จึงส่งผลให้มีความต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดเป็น
จํานวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดทางด้านโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมระหว่าง 2 
จังหวัด ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแนวเหนือใต้นั้นมีเขตทางที่แคบ ประกอบกับมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาบ
ข้าง 2 ข้างทางทําให้ไม่สามารถขยายความกว้างของผิวจราจรได้  
 ในปี พ.ศ.2550 กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลําพูน พบว่า แนวเส้นทางโครงการ
ไม่ได้ตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ที่เข้าข่ายประเภทของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่จะต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบวิธีปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แต่เนื่องจากกรมทางหลวงให้ความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ จึง
ได้ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการในอนาคต 
 ต่อมา เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประกาศลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่ระบุให้
โครงการทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ที่ต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี 
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติในระยะทาง 2 กิโลเมตรขึ้นไป ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งจากการ
สํารวจแนวเส้นทางโครงการ พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการในระยะ 2 กิโลเมตรของแนวเส้นทางโครงการ พบแหล่งโบราณ
สถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรที่สําคัญ 1 แห่ง ได้แก่ เวียงกุมกาม ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนในหมวดสถานที่
ทางวัฒนธรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 3683 วันที่ 8 มีนาคม 2478 จึงจําเป็นต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการขออนุมัติโครงการ 
 ดังนั้น กรมทางหลวง โดยสํานักสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้ว่าจ้าง บริษัท ทีม คอน
ซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลําพูน เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐกิจ
สูงสุด เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุดและเอื้อประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ
และผู้ใช้เส้นทางมากที่สุด 
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วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

(1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาด้านวิศวกรรม 
การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง และการวิเคราะห์โครงการ 

(2) เพื่อศึกษารวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียดโครงการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ และแผนการ
ดําเนินโครงการเพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

(3) เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

(4) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(5) เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการขออนุมัติ
โครงการ 

พืน้ทีศ่ึกษาโครงการ 

 พ้ืนที่ศึกษามีระยะทางรวมประมาณ 19.4 กิโลเมตร โดยครอบคลุม 2 จังหวัด 4 อําเภอ 10 ตําบล 
ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ (ตําบลป่าแดด) อําเภอหางดง (ตําบลสันผักหวาน ตําบลสบแม่ข่า ตําบลบ้านแหวน 
ตําบลขุนคง) อําเภอสารภี (ตําบลขัวมุง ตําบลสันทรายมหาวงศ์) จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอเมืองลําพูน  
(ตําบลในเมือง ตําบลประตูป่า ตําบลเหมืองง่า) จังหวัดลําพูน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1 
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มตทิีป่ระชุม  
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4.6 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการใหบ้รกิารห้องพกั และการจดัประชุม  สัมมนา  
 ผู้นาํเสนอ :  นางสาวนิ่มนวล  ธัญญวัฒโนทัย ผู้แทนสํานกังานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   
 
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดต้ังขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ

พ้ืนที่เชื่อมโยง หรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว           
กับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันมีหน่วยงานภายใต้การ
บริหารงานสองหน่วยงาน ประกอบด้วยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมชาติ (Natural Theme 
Park) รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าสําหรับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนของคนรุ่น
ใหม่ และทุกคนในครอบครัว อาทิเช่น การนั่งรถชมสัตว์ กิจกรรมเดิมชมสัตว์รอบ Jaguar Trail และกิจกรรม 
Children World เป็นต้น และปัจจุบันได้ให้บริการบ้านพัก รีสอร์ท รวมไปถึงห้องประชุม สัมมนา พ้ืนที่จัดเลี้ยง จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภาคราชการ เอกชน สามารถที่จะใช้บริการได้ และในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านาชาติฯ ให้บริการพื้นที่จัดประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรม โดยสํานักพัฒนาพิงคนคร จะได้นําเสนอ
รายละเอียดกิจกรรม การให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ดังนี้  

1. สํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
   1.1 กิจกรรมการให้บริการ และกิจกรรมใหม่ 
   1.2 การให้บริการบ้านพัก รีสอร์ท  
   1.3 การให้บริการห้องประชุม สัมมนา พ้ืนที่จัดกิจกรร จัดเลี้ยง  

2. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
 

เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี  
 

1.กิจกรรมนั่งรถชมสตัว์ Day Safari และ Night Safari      2. การแสองน้าํพดุนตรี Musical Fountain  
                  with Water Screen  
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3. กิจกรรมการแสดงความสามารถของสัตว์ Night Predator 4. การให้บริหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคารยีราฟ  

   
 
 
 
 
 
5. การให้บริการบ้านพักและรีสอร์ท  6. บ้านพฤกษาสวรรค์ มี 4 ห้อง รวมพักได้ประมาณ 

10- 14 คน  

7. บ้านพวงชมพู มี 3 ห้อง รวมพักได้ 6 – 8 คน       8. บ้านซาฟารีดอย มี 4 ห้อง รวมพักได้ 12– 16 คน 
         
 

 

 

 

 

 

 เป็นลานแสดงความสามารถสัตว์ที่ผู้ชมจะนั่งบนอัศจรรย์
ที่สามารถรองรับได้ประมาณ 500 ท่าน ที่จะทําให้นักท่องเที่ยวตก
อยู่ในห้วงแห่งสัญชาตญาณนักล่าของเหล่าสัตว์ป่าน่าเกรงขาม อาทิ 
การ ล่ าหมูป่ าของ เสื อ โคร่ งข าว  และแมนป่ า เซมวอล  ชม
ความสามารถของหมีขอในการไต่เชือกหาอาหาร และนากเล็กเล็บ
ส้ันที่ช่วยเก็บกระป๋องขึ้นจากน้ํา ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองเปิด
ให้บริการ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน วันละ 2 รอบ คือรอบ
เวลา 18.50 น. และรอบเวลา 20.30 น.  
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9. บ้านแววมยุรา มี 3 หลัง แตล่ะหลังมี 4 ห้อง   10. อาคารไกรสรคารวสีามารถรองรบั 
  รวม 12 ห้อง รวมพกัได้ 24-36 คน   การเข้าพกัเปน็หมู่คณะ เข้า Camp มีทั้งหมด  

            20 หลัง หนึ่งหลงัพักได้ 10 คน 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

11. อาคารทีพ่กัในแคมป์ กราวน์ มี 6 ห้อง  
รองรบัผู้เข้าพกัไดท้ั้งหมด 24 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. ห้องประชุมสัมมนา จดักิจกรรม จดัเลี้ยง           12. ห้องประชุมรมิน้ํา อาคารวารีกญุชร 
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13. ลานจดักจิกรรมและลานเอนกประสงค์  

2. การให้บริการของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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4.7 การทอดผา้ป่าเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครพงิค์  
 ผู้นาํเสนอ :  นายแพทย์พิรุณ  คําอุ่น  ผู้แทนโรงพยาบาลนครพิงค์  

 
  โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนําปัจจัยซื้อเครื่องมือแพทย์ห้องผ่าตัด 
โรงพยาบาลนครพิงค์   ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ลานด้านหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์ 
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 
  

(ซองผ้าปา่สามัคคีโรงพยาบาลแจกใหก้บัหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ขา้รว่มประชุม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ 
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2557 

วันพุธที่ 30  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี / เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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ระเบยีบวาระที่ 6    นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
  6.3  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 

                        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
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