
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   
ครั้งที ่๖/2557 

วันศกุรท์ี่  ๒๗  มิถุนายน  2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่  

************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแน่ง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานในที่ประชุม 
2. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
3. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายสุรพล ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางภัชธนิตา 

 
สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
9. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
12. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
13. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
14. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
15. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
16. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
17. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
18. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
19. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
21. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
22. นายกําพล งะสมัน (แทน)นายอําเภอฮอด 
23. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
24. นายคมกริช ตรีธัญญาพงศ์ นายอําเภอพร้าว 
25. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
26. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอไชยปราการ 
27. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
28. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
29. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 

/30. นายวิทวัส  บุตรต๊ะ... 



 
 

- ๒ -
 

30. นายวิทวัส บุตรต๊ะ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
31. นายสงัด บุเสนภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
32. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
33. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
34. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
35. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
36. นายพงษ์ศักด์ิ เพชรคงแก้ว (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
37. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
39. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
40. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
41. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
42. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
43. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

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

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
47. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิดล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พ.ต.ท.เดชา ปัญญานะ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
53. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
54. ร.ต.อ.อุดม เปากัลย์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
55. พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
56. ร.ท.สงวน สวัสด์ิวงค์ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
57. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
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58. นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
59. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
60. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
61. นางราตรี จักร์แก้ว (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
63. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
64. พ.อ.ทรงพรต คุ้มเกตุ (แทน) รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
65. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
66. พ.ต.ประกอบ มั่นอ้น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
67. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
68. น.ท.อมรราช ต้นบุญ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
69. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
70. พ.ท.สุรพงษ์ ศรีวัฒนสาร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
71. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต5 
72. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
73. นายปัญญา สวนจันทร ์ (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
74. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
75. นายอํานาจ อริยจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
76. นายดําริ เอี่ยมประดิษย์ (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
77. นางนภา ประเสริฐกุล (แทน)สรรพกรภาค 8 
78. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
79. นางพิมพ์กมล โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
80. นางสุนทรี บุญยวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1(เชียงใหม่) 
81. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
82. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
83. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
84. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
85. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ์ณ อยุธยา (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
86. ผศ.วัฒนา สุริยจันทร ์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
87. นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
88. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
89. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
90. นายสวิุรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
91. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
92. นายสนธยา ฮวดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
93. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13  

จังหวัดเชียงใหม ่
94. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
95. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
96. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
97. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
98. นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม)่ 
99. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
100. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
101. นางเอมอร วิรัตน์เกษ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
102. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
103. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
104. นางนิภาวดี อันปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
105. นายศักด์ิชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
106. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นางจุรีย์ ประเสริฐสกลุ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
110. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
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111. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
112. นางสุมาฆมาศ รวยทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
114. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
115. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
116. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
117. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
118. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
119. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
120. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 
121. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  

จังหวัดเชียงใหม่ 
122. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
123. นางปาณิดา  เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
124. นายธัญญะ สมสุข ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

จังหวัดเชียงใหม่ 
125. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
126. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
127. นางสาวศรีสกุล ทําดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
128. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
129. นางปภาพินท์ จันทร์ตา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
130. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
131. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
132. นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
133. นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล (แทน)ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
134. นายสอาด ประจันพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
135. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
136. นายอุดม บุญช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
137. นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม ่
138. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
139. นายจุมพจน์ นิยมศิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
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140. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
141. นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
142. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
143. นายพสิษฐ ์ ศึกษานภาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
144. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสาํนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
145. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
146. นางฐิติมา จิยะวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
147. นายประมุข เบ็ญสุด (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
148. นางกัลยรัตน์ เหลาโชติ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
149. นางเพ็ญศริิ ตรีสัตย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
150. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
151. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
152. นางณัฐกานต์ อมาตกุล (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
153. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
155. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
157. นางรัชชาวัลย์ ขันเฉียง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
158. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
159. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
160. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
161. นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
162. นางชมัยพร ทองพลี (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
163. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
165. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 
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166. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
167. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
169. นายประทิน สินมณ ี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
170. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
172. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
173. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
174. นายกิตติบุญญฤทธิ์ คณิตใจอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
175. นางวราภรณ์ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
176. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
177. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
178. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
179. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
180. นางสาวมนัสนันท์ นิธิไกรโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
181. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
182. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
183. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
184. นางอรพิน ฟ้ืนอินต๊ะศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
185. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
186. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
187. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
188. นางสาวมงคลทิพย์ ใจอินผล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
189. นายสิทธิชัย มูลเขียน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
190. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/สถาบนัการศกึษา... 
 



 
 

- ๘ -
 

สถาบนัการศกึษา 
191. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
192. นายรชฎ เชื้อวิโรจน์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
193. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
194. นายประสิทธ์ิ อินทร์จันทร ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 
195. นายอรุณโสว ปินอินต๊ะ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
196. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
197. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
198. นางเสาวลักษ์ ใจฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
199. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
200. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
201. นางฐิติรัตน์ ทองอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
202. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
203. นายประมวล ปาละก้อน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
204. นายอุทัย สอนเทศ รักษาการในตําแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
205. นางประนอม เฉินบํารุง ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
206. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
207. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
208. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
209. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
210. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
211. นายชาญชัย บุรถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
212. นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด (แทน)หัวหน้าสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุเชียงใหม่ 
213. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ภาคเอกชน 
214. นายวโรดม ปิฏกานนท์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
215. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
216. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
217. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

/218. นายวุฒิพงษ์  พรหมทวี... 



 
 

- ๙ -
 

218. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
219. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
220. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
221. นายประสิทธ์ิ ตาสุวรรณ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
222. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
223. นายกฤษฎา พวงเกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
224. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
225. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
226. นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม ่ สัตวแพทย์อาวุโส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
227. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
228. นายนเรศ เทพบุญ ผู้แทนบริษทัทีป่รึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด 
229. นางอรพินท์ คงเดชอดิศักด์ิ ผู้แทนบริษทัทีป่รึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด 
230. นางสาวจิตรลดา ดํารงสุกิจ ผู้จัดการโครงการบริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง 

แอนด์ แมเนจเมน จํากัด 
231. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
232. นายณัฐจักร ชํานิชลธิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมิถุนายน 2557 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบโล่ที่ระลึกโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย”์ ประจําปี 2557 แก่             
อําเภอเวียงแหง อําเภอสันป่าตอง อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่ออน (สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม แนะนําผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้  

    1. นายสุริยะ  ประสาทบณัฑิตย์ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหน่ง 
   ผู้ว่าราชการจังหวัด  เชียงใหม่ 
                             ตําแหน่งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 2. นายประพนัธ ์ วิศษิฏจนิดา 
  ตําแหน่งปัจจบุนั จัดหางานจังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตาํแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดตาก 

 /3. นายกฤษดา  สมบรูณ ์ 



 
 

- ๑๐ -

3. นายกฤษดา สมบูรณ ์
ตําแหน่งปัจจบุนั หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 

          ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงราย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
       ครั้งที่ 5/2557  เม่ือวันที่  29 พฤษภาคม 2557 
       เลขานุการในที่ประชุม (หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร ๒0 หน้า โดยมี                
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ                
ทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2557 
และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
 ๓.๑ ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จังหวดัเชียงใหม ่

    คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) นําเสนอต่อที่ประชุม จํานวน  ๒ เรื่อง  
 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
         1) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 จํานวน  ๓๐,๙๗๒.๓๖ ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน  ๒๕,๒๐๘.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๓๙ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๕,๐๗๐.๔๓ ล้านบาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน ๒,๔๘๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๓  

     สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาพรวมจังหวัด
เชียงใหม่เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 81.39 คงเหลือร้อยละ 18.61 งบลงทุนเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๔๘.๙๓ 
คงเหลือร้อยละ 51.07 ประกอบไปด้วยส่วนราชการร้อยละ 97.38 และท้องถิ่นร้อยละ 2.62  ส่วนราชการ
ได้รับงบลงทุน ต้ังแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สํานัก                
ทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่  ได้รับงบประมาณจํานวน 86.49 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน 78.95 ล้านบาท             
คิดเป็นร้อยละ 91.29  สํานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับงบประมาณจํานวน 
411.90 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน  332.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.62 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ได้รับงบประมาณจํานวน  104.19 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน  79.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
76.59  สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณจํานวน 281.46                
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.81  

/3.1.2 หนังสอืเพื่อทราบและถือปฏิบัติ... 



 
 

- ๑๑ -
 

3.1.2 หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน 
1 เรื่อง คือ หนังสือสํานักงบประมาณ ที่  นร ๐๗๑๗/ ว๕๓  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
โดยเฉพาะรายจ่ายงบลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๒.๐๐  และรวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีที่มีแนวโน้มลดลง จึงได้กําหนดมาตรการไว้ ๕ มาตรการ 
สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อถือปฏิบัติและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๑) กรณีมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ              
ใช้จ่ายงบประมาณ และมีความพร้อมในการดําเนินการสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ให้หน่วยงานต่างๆ เร่งดําเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗   
พร้อมรายงานสํานักงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

2) กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มดําเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการฯ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการได้ตามกฎหมาย 
ระเบียบฯ พร้อมรายงานสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

3 )  กรณี ไม่สามารถเริ่ ม ดํา เนินการหรือก่อหนี้ ผู ก พันไ ด้ภายในวันที่                
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเห็นว่าโครงการหรือรายการที่ได้รับความความเห็นชอบนั้นๆ หมดความจําเป็นหรือ 
ไม่สามารถดําเนินการหรือมีความซ้ําซ้อน หรือได้ดําเนินการแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าเบิกจ่าย
ไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อ
นําไปชําระหนี้  ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) หรือ
ดําเนินโครงการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย  เป็นลําดับแรกก่อน จากนั้นจึงนําไปดําเนินการในโครงการที่มีความ
พร้อมและสามารถดําเนินการได้หรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางดังนี้ 

   (1)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน เช่น 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น 

   (2) เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่ง
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน 

   (3) เป็นรายการที่สนับสนุนให้เกิดความปรองดองของประชาชนภายในชาติ 
   (4) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดําเนินการได้เร็วกว่าแผน 

  (5) เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน             
เช่น การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงความสําคัญของปัญหาหรือ
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  (6) เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 

/ (7) เป็นรายการที่มีความจาํเป็นเร่งด่วน… 

 



 
 

- ๑๒ -
 

 (7) เป็นรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ                                                       
                                                             

โดยให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ
และกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฯ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ พร้อมรายงานสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว                
ให้ดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อสํานักงบประมาณตามระเบียบฯ ทั้งนี้การโอน
เปลี่ยนแปลงฯ ไม่ควรโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีการเดินทางไป
ปฏิบัติการกิจตามสนธิสัญญาหรือข้อผูกพัน ทางกฎหมาย ไม่ควรโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ 
ค่าจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพัน  ในอนาคต รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายการที่ 
ขาดความพร้อมและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 4) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดๆ ที่ได้ใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์
แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนสํานักงบประมาณ แต่หากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องนําไปใช้ในรายการอื่นๆ                
ให้นําเสนอปลัดกระทรวงโดยด่วน เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วจึงดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕) เงินกันเหลื่อมปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ขอให้พิจารณาทบทวนความจําเป็น 
โดยหากยังมีความจําเป็นขอให้เร่งรัดดําเนินการจัดทําข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว หากรายการใดหมดความ
จําเป็นขอให้พิจารณาดําเนินการตามแนวทางตามข้อ ๓) 

ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งข้างต้นจะต้องดําเนินการ              
ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ให้หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบและเน้นย้ําเจ้าหน้าที่             
ที่รับผิดชอบของหน่วยงานว่าได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันไปแล้วหรือไม่  กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่ม
ดําเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัด
เชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เรียบร้อยอย่าให้งบประมาณต้องตกไป   

 คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) ร่างพระราชบัญญัติให้สิทธิกลับไป            
รับบําเหน็จบํานาญแบบเดิม  ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการแล้วแต่ได้มีการยุบสภาไปก่อน ทําให้              
ร่างพระราชบัญญัติให้สิทธิกลับไปรับบําเหน็จบํานาญแบบเดิมตกไป  และปัจจุบันคณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
และระเบียบการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการประชุมและพิจารณาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติให้
สิทธิกลับไปรับบําเหน็จบํานาญแบบเดิมเป็นกฎหมายที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อม
ที่จะสนับสนุนและจะนําร่างพระราชบัญญัติให้สิทธิกลับไปรับบําเหน็จบํานาญแบบเดิมเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม  2557 นี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.2 การตดิตามเร่งรดัการเบกิจ่าย... 



 
 

- ๑๓ -
 

3.2  การตดิตามเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการงบพฒันาจังหวัด/กลุ่มจังหวดั
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
                               หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ หัวหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 28  โครงการ (88 กิจกรรม) เป็นเงินจํานวน 220,717,400 บาท  
ขณะนี้ได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วจํานวน  90,565,678.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.03 คงเหลือ
งบประมาณ 130,151,721.77 บาท    

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจํานวน 11 โครงการ เป็นเงินจํานวน 294 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน 43,744,084.16 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 14.88 คงเหลืองบประมาณจํานวน 250,255,915.84 บาท 
    ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไ ด้ปรับเรื่องการมอบอํานาจใหม่  จากเดิมให้              
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้งานเร่งรัดได้เร็วขึ้นจึงมอบหมายให้หัวหน้า             
ส่วนราชการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ยกเว้นกรณีพิเศษที่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการให้ความเห็นชอบ ซึ่งงบพัฒนา
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สําหรับ               
งบพัฒนากลุ่มจังหวัดสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หลังจากวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ขอให้หัวหน้า                
ส่วนราชการที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัดและงบพัฒนากลุ่มจังหวัด  ได้ศึกษาระเบียบปฏิบัติและเร่งรัดการดําเนินการ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดงบประมาณนั้นจะถูกเรียกคืนและยกเลิกไป 

ประธานในที่ประชุม  ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้
ดําเนินการในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดหรือประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ดําเนินการช้า ให้ประสานหัวหน้า               
ส่วนราชการโดยตรง  สําหรับงบพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ประสานจังหวัดต่างๆ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าที่เป้าหมายกําหนด   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง การยื่นคําขอ
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ หัวหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  เนื่องจากงบพัฒนาจังหวัดและงบพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เพิ่มเติมใน
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดําเนินการจัดทําแผนและ
ส่งให้ส่วนกลางพิจารณาแล้ว ขอให้ส่วนราชการทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เสนอโครงการรอการประสานงาน
จากส่วนกลาง ในกรณีที่ส่วนกลางขอทราบรายละเอียดและแบบแปลนแผนผัง เนื่องจากงบประมาณปี                
พ.ศ. 2558  ได้เน้นย้ําให้ต้องมีแบบแปลนแผนผังการขอใช้ที่ดิน รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ ส่วนราชการจะต้องเตรียม
ข้อมูลเป็นการเบื้องต้นไว้ก่อน กรณีได้รับงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ส่วนราชการสามารถดําเนินการ
ได้ทันที 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.4 ประชาสัมพันธเ์จตนารมณ์.../ 
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3.4 ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ขอให้ส่วนราชการ            

ดาวน์โหลดคําสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทางเว็บไซต์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
เพื่อนํามาประกอบการปฏิบัติงาน สําหรับด้านความมั่นคง การต่างประเทศ การศึกษา คณะทํางานปฏิรูป
ประเทศไทย ได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่รวมท้ังกองอํานวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดเชียงใหม่                
เสนอแนวทาง 10 ด้าน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการประสานว่าคณะทํางานจะกําหนดทํา Focus Group โดยจะมีหนังสือเชิญมายังจังหวัดเชียงใหม่หรือ                
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง  ระหว่างนี้ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดของ
การทํา Focus Group และการปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 10 ข้อ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ส่วนราชการได้นําไปศึกษาเบื้องต้น  กรณีหัวหน้าส่วนราชการได้รับการเชิญไปให้ข้อมูล
กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยตรงซึ่งไม่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการแจ้ง
จังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5  การจดัตัง้ศูนยป์รองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฏิรปู (ศปป.) 
       ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) หลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดําเนินการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แบ่ง
คณะทํางานเป็น 2 คณะหลัก คือ 1) คณะทํางานด้านอํานวยการ  ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                
เป็นประธานคณะทํางาน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะทํางานและเลขานุการฯ  และ 2) คณะทํางานด้าน
ปฏิบัติการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้านความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะทํางาน  มีป้องกันจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นรองหัวหน้าคณะทํางาน  โดยมีอํานาจหน้าที่  1) อํานวยการประสานงาน พิจารณาสนับสนุนและ
ดําเนินงานตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  2) มอบหมายเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  3) ติดตามข่าวสารต่อความสงบเรียบร้อยและ
รายงานให้ส่วนกลางทราบ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กําหนดภารกิจเร่งด่วน 11 ประการ                 
ให้ดําเนินการดังนี้  (1) การช้ีแจงทําความเข้าใจการควบคุมอํานาจรัฐ (2) การกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบัน
สําคัญของชาติ (3) มาตรการป้องกันการสร้างสถานการณ์ (4) การระงับการชุมชุมทางการเมือง (5) การตรวจสอบ
สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต (6) การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ                 
(7) การกวดขันห้ามเล่นการพนัน  (8) การตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ชาวนา                 
(9) การปราบปรามและหยุดย้ังการแพร่ระบาดยาเสพติด (10) ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปฏิรูป                 
(11) การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม 

ภารกิจการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป(ศปป.) ทางคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 2/2557 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ให้จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป (ศปป.) โดยให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1-4 และกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย สํานักกิจการความมั่นคง
ภายในได้จัดทํา Road Map แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ   

1) วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 เป็นขั้นเตรียมความพร้อมการจัดต้ังศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) การช้ีแจงทําความเข้าใจกับข้าราชการชุดปฏิบัติการประจําตําบลและชาวบ้าน    

/2) วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 ... 
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2) วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 เป็นขั้นตอนการสลายความขัดแย้ง สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ สร้างการมีส่วนร่วมและการรวบรวมข้อมูลรายงาน   

3) วันที่ 16 กรกฎาคม –30 กันยายน 2557 เป็นขั้นตอนการติดตามประเมินผล
โดยสอบถามทางลับ การถอดบทเรียนต่างๆ  

4) ระยะการดํารงความยั่งยืนซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนอย่างแท้จริง
ต่อไป 

การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามลําดับโดยมีการแต่งต้ัง                
ผู้ประสานงานของจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 2 คน ได้แก่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และป้องกันจังหวัดเชียงใหม่            
เป็นผู้ประสานงานแทนผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จะมีการประชุมร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33             
เป็นประจําทุกวัน   

จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดเตรียมวิทยากรอําเภอละ 2 คน รวมจํานวน 50 คน            
เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย หลังจากนั้นทีมวิทยากรดังกล่าวจะมีการจัดต้ังชุดวิทยากรในทุกตําบลๆ ละ                
ไม่น้อยกว่า 7 คน ในขั้นตอนการดําเนินการในส่วนของตําบล  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทําเวทีรับฟังความคิดเห็น
และเสนอปัญหามายังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอําเภอ ทั้งนี้  กระบวนการจัดทําเวทีอําเภอ
ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2557 และเวทีของจังหวัดจะเสร็จสิ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 
ขณะนี้มีการจัดต้ังศูนย์ปรองดองของจังหวัดเชียงใหม่ครบทั้ง 3 ระดับแล้ว คือ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 ศูนย์  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอําเภอ จํานวน 25 ศูนย์  
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่นจํานวน 211 ศูนย์  

การดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม ่               
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. อธิบดีกรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบาย
สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป แก่นายอําเภอทุกอําเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ 

2. ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมนายอําเภอ ปลัดอําเภอและเจ้าหน้าที่                
ฝ่ายปกครอง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและ   
มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประชุมกํานัน
ทุกตําบล ของหวัดเชียงใหม่ จํานวน 204 ตําบล เพื่อมอบนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมวินเพลส อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

การดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอําเภอ 
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอําเภอครบ 25 อําเภอ 
2. การประชุมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ ศปป.อําเภอ 25 

อําเภอ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์แล้ว จํานวน 191 ครั้ง  จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
28,530 คน 

3 .  ผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่ มี น โยบายตรวจ เยี่ ย ม พ้ืนที่ ทุ ก อํ า เภอ                
เพื่อมอบนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปให้ข้าราชการ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ประชาชนของอําเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สารภี และสะเมิง 

/การดําเนนิงานของศูนยป์รองดองสมานฉนัท์... 
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การดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประชุม          
เชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นให้กับผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

2. จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปท้องถิ่นทุกแห่ง 
ในเวทีการพูดคุยในระดับตําบลซึ่งทุกอําเภอกําลังดําเนินการอยู่ มีประเด็นพูดคุย 

จํานวน  8  ประเด็น ได้แก่  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ความรู้การศึกษา ด้านสังคมความ
เข้มแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความปลอดภัย การเมืองและการบริหาร
ระบบราชการ 

ประธานในที่ประชุม ขณะนี้อยู่ในช่วงของ Road Map ของการดําเนินงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ   ในช่วงที่ 1 คือ ช่วงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต้ังแต่ระดับจังหวัด อําเภอ 
ท้องถิ่น หมู่บ้าน ซึ่งเป้าหมายคือให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงความจําเป็นที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติต้องยึดอํานาจการปกครองประเทศ  การขอความร่วมมือประชาชนอยู่อย่างสงบ สําหรับรวบรวมปัญหา 
ความต้องการของประชาชน  ถ้าสามารถแก้ไขได้ในระดับอําเภอขอให้คณะทํางานของอําเภอได้ดําเนินการแก้ไข
โดยทันที หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้ส่งเรื่องดังกล่าวมายังจังหวัด  ซึ่งทางจังหวัดจะได้ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป  หรือกรณีที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือนโยบาย 
จังหวัดจะรีบดําเนินการเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป ช่วงที่ 2 คือ การต้ังสภานิติบัญญัติและ
การต้ังรัฐมนตรีที่จะต้องดําเนินการภายในเดือนกันยายน 2557  หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการหรือสภาปฏิรูป 
ซึ่งจะดําเนินการรวบรวมปัญหาทั้งหลายมาปฏิรูป ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้จะเป็นเรื่องของสังคม กฎหมาย การเมือง 
ระบบการเลือกต้ัง เมื่อทุกอย่างลงตัวจะมีการเลือกต้ัง แต่กระบวนการและวิธีการจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
เพื่อให้ระบบการเมืองได้พัฒนาต่อไปได้ ส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี     
 ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายพสิษฐ์

ศึกษานภาพัฒน์)  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า 
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจากการประชุมคณะทํางานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและยืนยันพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า ถึงความพร้อมที่
จะดําเนินการปลูกภายในฤดูฝนปี ๒๕๕๗ ตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสา         
ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สรุปได้ดังนี้  

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เห็นชอบตามที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ยืนยันพื้นที่
เป้าหมายปลูกป่าจํานวน ๓๐ แปลง เนื้อที่ ๘,๓๘๖ ไร่ 

2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เห็นชอบตามที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ 
(เชียงใหม่) ยืนยันพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า จํานวน ๒๒ แปลง เนื้อที่ ๔,๑๐๐ ไร่ 

 
/3. พืน้ที่อืน่ๆ... 
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3. พืน้ที่อืน่ๆ เห็นชอบตามที่อําเภอต่างๆ นําเสนอยืนยันความพร้อมพื้นที่เป้าหมาย
ปลูกป่า รวมจาํนวน ๑๖ แปลง เนื้อที่ ๗๗๙ ไร่ ดังนี้  

     3.1 อําเภอจอมทอง   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๖๐ ไร่  
3.2 อําเภอแม่แจ่ม   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๕๐ ไร่  
3.3  อําเภอสะเมิง   จํานวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๒๘ ไร่  
3.4 อําเภอแม่วาง   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ 
3.5 อําเภอหางดง   จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่   ๕๐ ไร่ 
3.6 อําเภอฮอด   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๖๗ ไร่ 
3.7 อําเภอพร้าว   จํานวน ๓ แปลง เนื้อที่   ๗๐ ไร่ 
3.8 อําเภอดอยเต่า   จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๔๒ ไร่ 
3.9 อําเภอดอยหล่อ    จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑๒ ไร่ 

รวมพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการประชุมพิจารณา จํานวน 
๖๘ แปลง เนื้อที่ ๑๓,๒๖๕ ไร่ และมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้หากรับแผนให้ดําเนินการทันที   

จังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์อําเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา            
12 สิงหาคม 2555 ในการปลูกป่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถยื่นแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หรืออําเภอท้องที่ต่อไป 
 

ประธานในที่ประชุม  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา             
มหาราชินี เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง โครงการนี้    
เป็นการนําพ้ืนท ี่ป่าที่ราษฎรบุกรุกทําลายมาปลูกป่า โดยให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรักษาป่า และ               
ในขณะเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ปลูกใหม่ได้  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากขอให้ผู้รับผิดชอบ
ทําการสํารวจ และเตรียมการ  เมื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะได้ดําเนินการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและดําเนินการปลูกป่าตามพ้ืนที่ที่กําหนดได้โดยทันที 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.7  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่               
ปี พ.ศ. 2557    

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  
สดุดี) สถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556 มีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม รวมทั้งสิ้น 23 อําเภอ (ยกเว้นอําเภอสารภี และอําเภอดอยหล่อ) 78 ตําบล 656 หมู่บ้าน 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 47,080 ครัวเรือน 139,400 คน พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 30,447 
ไร่ บ้านเรือนเสียหาย 1,040 หลัง ถนน 260 สาย สะพาน 52 แห่ง เหมือง/ฝาย 236 แห่ง 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศว่า ฤดูฝนในภาคเหนือปีนี้เริ่ม
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ําในทะเลอันดามัน            
ทวีกําลังแรงขึ้น เคลื่อนที่เข้าใกล้ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชักนําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมชื้นพาเมฆและ
ฝนพัดปกคลุมภาคเหนือ นอกจากนี้ร่องมรสุมซึ่งพาเมฆและฝนจํานวนมากจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ 
 

/ในเดือนมิถุนายน.. 
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ในเดือนมิถุนายน และช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมร่องมรสุมนี้ จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศ
จีนตอนใต้ ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดน้อยลงจะเกิดฝนทิ้งช่วงได้ระยะ 1-2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม
ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนร่องมรสุมนี้จะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนืออีกครั้งหนึ่ง  ทําให้มีฝนตกชุกทั่วไป 
ส่วนในเดือนตุลาคม ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปภาคกลาง และทําให้ฤดูฝนของภาคเหนือปีนี้สิ้นสุดประมาณ
กลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2557  

  จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
โดยได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจําปี
งบประมาณ 2557  ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221470, 
053-215720  จัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ระดับ
จังหวัด โดยให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ
ดินโคลนถล่ม ตามข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยที่ได้สํารวจไว้แล้ว โดยแบ่ง
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น  3 โซน  และกําหนดส่วนราชการให้การช่วยเหลือสนับสนุนในพื้นที่ตามโซน 
ดังนี้    

  1. โซน 1 (โซนเหนือ 7 อําเภอ)  ประกอบด้วย อําเภอแม่อาย  ฝาง  ไชยปราการ                
เวียงแหง  เชียงดาว พร้าว และแม่แตง  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ อําเภอในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
มณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32  สํานักงานพัฒนาภาค 3, กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 334 และ 335  กองกําลังผาเมือง  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 
และสาขาเชียงดาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่       

  2. โซน 2 (โซนกลาง 12 อําเภอ ) ประกอบด้วย อําเภอสันทราย ดอยสะเก็ด             
แม่ริม  แม่ออน  เมืองเชียงใหม่  สันกําแพง หางดง  สะเมิง  สารภี  สันป่าตอง แม่วาง และกัลยาณิวัฒนา              
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ อําเภอในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41    
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33  กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ  สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลในพื้นที่  

  3. โซน 3 (โซนกลาง 6 อําเภอ ) ประกอบด้วย อําเภอดอยหล่อ แม่แจ่ม จอมทอง ฮอด 
ดอยเต่า และอมก๋อย โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ อําเภอในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 
สํานักงานพัฒนาภาค 3  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่  

         สําหรับหน่วยงานอื่นตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นส่วนสนับสนุนตามภารกิจ เช่น แขวงการทาง
เชียงใหม่ทุกแห่ง  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง  มูลนิธิและองค์การกุศลต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่น
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้องขอ โดยมีสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะ               
ฝ่ายเลขานุการศูนย์อํานวยการฯ เป็นผู้ประสานอํานวยการทั้ง 3 โซน 
   จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งให้อําเภอเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย           
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 โดยขอให้อําเภอดําเนินการตามมาตรการ 4 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและ
ลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ด้านการรับมือ 
(Response)  ด้านการฟื้นฟู (Recovery)  และหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อําเภอ 

 
/ให้รายงาน... 



 
 

- ๑๙ -
 

ให้รายงานศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดทราบ โดยด่วนทางหมายเลข 053-215720 ตลอด 24 ช่ัวโมง  
ทั้งนี้  หากได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ทางศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ จะแจ้ง
เตือนให้อําเภอทุกอําเภอในพื้นที่ เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังต่อไป 

ประธานในที่ประชุม  ให้นายอําเภอทุกอําเภอซักซ้อมการเตือนภัยในพื้นที่ เฝ้าติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด  หากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนให้รีบดําเนินการช่วยเหลือโดยทันที ทั้งนี้                
ให้เตรียมแผนอพยพ การส่งกําลังบํารุง การสื่อสาร โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมเขา เชิงเขา ริมแม่น้ํา ต้องดูแล
อย่างใกล้ชิด ให้กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย รวมถึง ให้มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆให้พร้อมใช้ตลอดเวลา  และให้ตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่
และใกล้เคียงว่ามีเครื่องมือชนิดใดที่จะสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.8  ความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่    

        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) โครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์โครงการ คือ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เป็นการ
พัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดี พออยู่พอกินให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมในชนบท รวมทั้ง เน้นหนัก
การแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ํา ลําธาร และส่งเสริมพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีลักษณะ
ดําเนินการ ดังนี้  1) โครงการหลวง 2) โครงการที่ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารโครงการ เช่น 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  3) โครงการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบในฐานะ
เจ้าภาพหลัก เช่น สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และ 4) โครงการอื่นๆ ตามพระราชดําริของแต่ละพระองค์   

 จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีลักษณะผสมผสาน คือ 
โครงการด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 145 โครงการ  โครงการด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ําตามพระราชดําริ  จํานวน 425 โครงการ รวมทั้งสิ้น 570 โครงการ  อําเภอที่มีโครงการ
ต้ังอยู่มากที่สุด คือ อําเภอแม่แจ่ม  อําเภอจอมทอง และอําเภอเชียงดาว  ส่วนอําเภอที่ไม่มีโครงการพระราชดําริ
คือ อําเภอสารภี   

 ด้านความก้าวหน้าของโครงการ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักโดยตรง 
จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจําทุกเดือน  ในโอกาสนี้จะรายงานผลการดําเนินการของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ            
(นายสุรัช  ธนูศิลป์) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ก่อต้ังเมื่อวันที่               
11  ธันวาคม 2525 อยู่ในพื้นที่ป่าขุนแม่กวง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตพื้นที่โครงการ 
ประมาณ 8,500 ไร่  คณะทํางานร่วม มีทั้งหมด 9 กรม 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ กรมชลประทาน กรมป่าไม้            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์  กรมประมง กรมวิชาการเกษตร            
กรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  

/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทํางานแบบบูรณาการและให้บริการแบบเบ็ดเตล็ด ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ทดลอง  วิจัยหารูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ําที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรนําไปปฏิบัติ
ต่อไปโดยพยายามใช้ประโยชน์จากนํ้า  ที่ไหลลงมาจากยอดเขา ลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการ
จัดทําฝายต้นน้ํา (Check Dam) และทําคูน้ําระบบก้างปลาเพื่อรักษาและชะลอความชุ่มช้ืนของดินในฤดูแล้ง          
อันอาจจะนําประโยชน์มาใช้ในการปลูกป่าไม้และเป็นแนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break) ด้วยน้ําที่ไหล
ผ่านมาเบื้องล่างก็จะเก็บไว้ในอ่างน้ําเพื่อนําประโยชน์ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และ
การประมง สําหรับการปลูกป่าให้พิจารณาปลูกไม้ด้ังเดิมที่มีอยู่แล้วและไม้ชนิดอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์  ทั้งในการ  
ใช้สอยเป็นอาหารและเป็นเชื้อเพลิงโดยการปลูกสร้างเสริมป่า และพัฒนาป่าไม้เดิมที่อยู่สันเขาเพื่อให้เป็นแม่ไม้
ในการโปรยเมล็ดพันธ์ุลงสู่พ้ืนดินเบื้องล่างก็จะทําให้เกิดสภาพป่าที่หนาทึบและสมบูรณ์ขึ้นได้  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินทรงงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 8 ครั้ง ดังนี้  

1) วันที่ 3 กันยายน 2527 พระราชทานพระราชดําริ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ บริเวณ
ต้นน้ําห้วยฮ่องไคร้   

2) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2528  มีพระราชดําริเพิ่มเติมทรงให้ปลูกป่าบริเวณริมลําห้วย
ฮ่องไคร้   

3) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530 ทรงให้ก่อสร้างฝายต้นน้ํา                
4) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ทรงให้ศึกษาความต้องการใช้น้ําของพืช ทั้งพืชไร่ 

พืชผัก และให้เผยแพร่ผลการศึกษาให้เกษตรกรในภูมิภาคนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง   
5) วันที่ 15 มีนาคม 2532   
6) วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2535  
7) วันที่ 25 มีนาคม  2535   
8) วันที่ 21 มีนาคม 2536   
 การศึกษา ทดลอง วิจัย ได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย ทั้งสิ้น 249 เรื่อง 

ดําเนินการสิ้นสุดแล้วทั้งหมด 203 เรื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการ 46 เรื่อง ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย          
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้นํางานวิจัยทั้งหมดมาเป็นหลักสูตรเผยแพร่ ขยายผลให้แก่ เกษตรกร
จํานวน 20 หลักสูตร ทั้งด้านการฟื้นฟูป่าและอาชีพ  ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้มาศึกษาดูงานประมาณ 80,000 – 
100,000 คน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมเผยแพร่
องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรทั้งหมด 3,500 ราย และดําเนินการไปแล้วใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นจํานวน
เกษตรกร 1,700 ราย จํานวนที่เหลืออยู่ระหว่างดําเนินการ ในส่วนของการสนองพระราชดําริในปี 2558 
เนื่องในโอกาสครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีโครงการสร้างคน สร้างป่า 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสวนเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้สีม่วง 5 ชนิด   

การดําเนินงานทางด้านงบประมาณของกรมชลประทานเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 75  
ส่วนงบกลางที่สนับสนุนจาก กปร.เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 21.86 เนื่องจากเพิ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก 
กปร.เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2557 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/3.9 สถานการณส์ินค้าเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม่... 
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3.9 สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
      การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา  หมื่นอนันต์) ผลการรับจํานําข้าวเปลือก              

ปี 2556/57 ข้อมูลสะสมต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556  – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ปริมาณรับจํานําทั้งสิ้น 
๑๔๐,๒๐๔.๕๑ ตัน  โดยแบ่งเป็นโรงสีในพื้นที่จํานวน 10 แห่ง ปริมาณข้าว 69,901.28 ตัน และโรงส ี               
นอกพื้นที่จํานวน 24 แห่ง ปริมาณข้าว 70,303.23 ตัน ใบประทวนรวมจํานวน ๓๓,๒๒๐ ใบ ผลการส่งมอบ
ข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๓๔,๔๑๕ ตัน มีการส่งมอบครบถ้วนไม่มีค้าง  

คลังสินค้ากลางโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต ๕๕/๕๖ มีการรับมอบข้าวสาร
ทั้งสิ้น ๑๖๔,๑๔๖ กระสอบ มีการระบายไปแล้วแต่ยังคงเหลือ ๒๙,๔๙๑ กระสอบ สําหรับคลังสินค้ากลาง
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต ๕๖/๕๗ มีการรับจํานําข้าวสารทั้งสิ้น ๒๑๓,๒๖๓ กระสอบ ยังไม่มีการ
ระบายแต่อย่างใด ข้าวนาปรังปีการผลิต ๒๕๕๗ ขณะนี้ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ ๙๐  ภาวะการค้าคล่องตัว 
มีผู้ประกอบการค้าข้าวเริ่มหยุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง ขณะนี้คงเหลือจุดรับซื้อ 5 จุด จากเดิม  18 จุด  

ราคารับซื้อข้าวเปลือก  ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้าวเหนียวสันป่าตอง(สด) ราคา  
8,300-8,500 บาท/ตัน ส่วนข้าวเหนียวแห้งสันป่าตองความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคา 10,700-10,900 
บาท/ตัน 

สรุปการดําเนินการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรของสํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่  

๑. หอมแดง ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557 ได้ดําเนินการ 
2 กิจกรรม (งบประมาณ 51,528 บาท) คือ เจรจาธุรกิจการค้าโดยนํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหอมแดง 
อําเภอแม่แจ่ม เจรจาธุรกิจการค้าหอมแดงกับผู้ประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสงขลา                
ขยายช่องทางการตลาดโดยนํากลุ่มดังกล่าวจําหน่ายหอมแดงที่ฟาร์มเอาท์เล็ท จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน               
๑๕ ตัน และได้มีการส่งไปยังตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๓๐ ตัน ส่งออกจังหวัดสตูล 
จํานวน ๗๕ ตัน รวมทั้งหมด ๑๒๐ ตัน เป็นมูลค่าเพิ่มจากราคาตลาดกิโลกรัมละ ๒ บาท  

๒. ลิ้นจี้  ขณะนี้ผลผลิตลิ้นจี่เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณร้อยละ 85 ภาวะการค้าทรงตัว 
ความต้องการตลาดปลายทางชะลอตัว เนื่องจากมีสินค้าผลไม้ชนิดอ่ืน เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ออกสู่ตลาด 
ราคารับซื้อลิ้นจี่ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 จักรพรรดิเกรด premium กิโลกรัมละ ๓๖ –๔๒ บาท ราคาปลีก
กิโลกรัมละ ๕๐-๖๐ บาท ผลการกระจายลิ้นจี่ที่สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการ “กระจายผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยม” จากกลุ่มเกษตรกรอําเภอไชยปราการ                
เพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ราคาจําหน่าย 50-60 บาท/กก. (บรรจุกล่อง) ปริมาณ 2,400 กิโลกรัม                
คิดเป็นมูลค่าการจําหน่าย 118,250 บาท อุปสรรค/ปัญหาที่พบคือ การขนส่ง และค่าขนส่ง  

แผนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรโดยสํานักงานการค้าภายในจังหวดัเชียงใหม่  
- การเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่  สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการการ

ดําเนินการเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่กับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน  “เทศกาลลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่ 2557” 
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์กาแลไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ 

- การเชื่อมโยงตลาดมะม่วง สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการการ
ดําเนินการเชื่อมโยงตลาดมะม่วงกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “งานวันมะม่วง”วันที่ 18-20 
มิถุนายน  2557  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

- การขยายช่องทางการตลาดลําไย  สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการ
ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม โดยนํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลําไยแปรรูป อําเภอสารภี                
ขยายช่องทางการตลาดลําไย โดยร่วมเจรจาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ค้าส่งชายแดนภาคอีสาน ในงาน  

/“เทศกาลของดี 4 แผ่นดิน... 
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“เทศกาลของดี 4 แผ่นดิน(ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน)” ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

การดาํเนินงานธงฟา้ราคาประหยดั  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาค กระตุ้น

เศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่   
จึงกําหนดจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 (เพิ่มเติม)” จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

- เดือนมิถุนายน จํานวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2557 ณ กาดน้ําใจ 
อําเภอฝาง  โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ในงานเทศกาลลิ้นจี่ และระหว่างวันที่ 27-29 
มิถุนายน 2557 ณ กาดหลวงเมืองแกน อําเภอแม่แตง   

- เดือนกรกฎาคม จํานวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 ณ ตลาดนัด             
ท่ารั้ว อําเภอดอยสะเก็ด และระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 ณ หาดทรายเหมืองแก้ว อําเภอแม่ริม                
โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตําบลเหมืองแก้ว 

- เดือนสิงหาคม  จํานวน ๑ ครั้ง ปลายเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอําเภอฮอด 
อยู่ระหว่างประสานงานเรื่อง  วันที่ และสถานที่ 

- เดือนกันยายน จํานวน ๑ ครั้ง ต้นเดือนกันยายน 2557 ณ ที่ว่าการอําเภอดอยเต่า  
สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ Big C และผู้ประกอบการจําหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว และปัจจัยการผลิตและ
เครื่องมือการเกษตรในราคาที่ตํ่ากว่าท้องตลาดร้อยละ 15-50 และพบกับสินค้าช่วงโปรโมชั่นพิเศษสุด เวลา 
12.00 น. และ 17.00 น. ได้แก่ ไข่ไก่ น้ํามันพืช น้ําตาล และปุ๋ย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.10 การจ่ายเงินโครงการรบัจํานําขา้วเปลือกปกีารผลติ 2556/57 จังหวดัเชียงใหม่ 
        ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

(นายกฤษดา พรหมเกียรติแก้ว) โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่                
มี เกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการจํ านวน  ๒๘ ,๖๐๓  ราย  ปริมาณข้าวเปลือก  138,354 ตัน  เ ป็นเงิน  
2,213,654,338 บาท เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                
ได้ดําเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรครบถ้วนทุกรายแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ี
        หัวหน้าสาํนกังานจังหวดัเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในเดือนกรกฎาคม 
จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธี จํานวน ๒ พิธี คือ 

๑. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว 

/2.พิธีเฉลิมพระเกียรติ... 
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2. พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมารี  ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ  ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ประจําเดือนกรกฎาคม  2557 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) เดือนกรกฎาคม  
2557  สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม“สภากาแฟเชียงใหม่”                
ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม  2557  เริ่มกิจกรรมเวลา 07.00 น.  ณ  ร้านอาหารลลิตา  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/
ชุดพ้ืนเมือง  สําหรับกิจกรรมสภากาแฟในเดือนสิงหาคม  2557 หน่วยงานใดประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพหลัก 
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  สปัดาหส์่งเสริมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบชูาและ 
วันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๗ 

ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิดล) 
จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
ระหว่างวันที่  ๔–๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
กําหนดการดังนี้ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 พิธีหล่อเทียนพรรษา การเปิดนิทรรศการพระธรรมจาริก 
และชนเผ่า ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน             
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาและการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัช-                
มังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา ณ พุทธสถาน
เชียงใหม่ 

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขบวนแห่พระพุทธรูป และเทียนพรรษา ๓๓๙ เล่ม              
ถวายแด่พระธรรมจาริกบนยอดดอยจากพุทธสถานเชียงใหม่ สู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา 
ประจําปี ๒๕๕๗ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่  ๖ โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มที่ ๑)               
ณ พุทธสถานเชียงใหม่ รอบเช้า และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและพิธีมอบเทียน
พรรษา(รอบบ่าย) 

วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา 
ประจําปี  ๒๕๕๗ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มที่ ๒)                
ณ พุทธสถานเชียงใหม่ (รอบเช้า) พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๕๗             
ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชน (รอบบ่าย)  

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กิจกรรมแสง สี เสียง “วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตรา 
คุ้มครองโลก” ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 

/วันที่ ๔-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗ … 
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วันที่ ๔-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗ การจัดนิทรรศการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย 
ศูนย์กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พุทธกิจ ๔๕ ปี) 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร  วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัด  
ทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานในที่ประชุม ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งเวียน
ส่วนราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔  รายงานสภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม 2557 
ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์) สภาวะอากาศปลาย

เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม บริเวณภาคเหนือ  26-27 มิถุนายน ๒๕๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกําลังอ่อนลง ทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเล
อันดามัน และอ่าวไทย จะมีกําลังอ่อนลง  ส่วนในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีหย่อมความกด
อากาศตํ่าปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางแห่งบริเวณภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 26-29 มิถุนายน ๒๕๕๗ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของ
พ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 23-27 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส  ส่วนในช่วงวันที่ 30 
มิถุนายน –2 กรกฎาคม  ๒๕๕๗  มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตก
หนักบางแห่งทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค  

สภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม  
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนลง  และร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนจะเลื่อนขึ้น
ไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งจะทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนน้อยในระยะนี้ ทําให้หลาย
พ้ืนที่ของประเทศไทยขาดแคลนน้ําด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ําซากนอกเขต
ชลประทาน ประมาณกลาง เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังแรงขึ้น  
และร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง  ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น              
โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก  
รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่ 

ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา จากการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติปรากฏว่า               
ในระยะนี้สถานการณ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ( ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) มีแนวโน้มที่ จะพัฒนาไปเป็น
ปรากฏการณ์ เอลนีโญผลกระทบกับประเทศไทย สภาวะอากาศของประเทศไทยในระยะนี้ ขึ้นอยู่กับตัวแปร
ต่างๆของฤดูกาลและมีความเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ สําหรับปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนนี้         
หลายพื้นที่จะมีปริมาณฝนต่ํากว่าค่าปกติ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

/4.5 การศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม… 
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4.5 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลําพูน 
      ผู้จัดการโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมน 

จํากัด/บริษัทที่ปรึกษาโครงการ (นางสาวจิตรลดา  ดํารงสุกิจ) โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่                
สายเชียงใหม่-ลําพูน เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดลําพูน ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน โดยที่ต้ังของตัวจังหวัดทั้งสองตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 20 กิโลเมตรทําให้แนวโน้มการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตของตัวเมืองมีลักษณะต่อเนื่องกันเป็นเมืองแฝด  ในปี พ.ศ.2550 กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง              
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลําพูน พบว่า แนวเส้นทางโครงการไม่ได้ตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ที่เข้าข่าย
ประเภทของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ที่จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อมาเมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประกาศลงวันที่                
20 มิถุนายน 2555 เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่ระบุให้โครงการทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายว่าด้วยทางหลวง                
ที่ตัดผ่านพื้นที่ที่ ต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร ์               
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในระยะทาง 2 กิโลเมตร
ขึ้นไป ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ประโยชน์ของโครงการ เพื่อรองรับปริมาณจราจรของผู้ใช้เส้นทางระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย                
แก่ผู้ใช้ทาง ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดระยะเวลาในการเดินทาง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง              
และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองแฝด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน และเพื่อเป็นการ
รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองจังหวัด 

แนวเส้นทางโครงการ  จุดต้นทางโครงการบริเวณอยู่บนทางหลวงหมายเลข 
1141 (ถนนมหิดล) โดยอยู่ห่างจากทางแยกเข้าสนามบิน และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 และทางหลวง
หมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) มาทางทิศตะวันออกประมาณ 1.2 กิโลเมตร บริเวณบ้านแม่ข่าน้อย ตําบล              
ป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ตัดถนนสาย อําเภอหางดง-อําเภอสารภี และข้ามแม่น้ําปิง ที่บ้านน้ําไทร และจุดสิ้นสุด
โครงการบ้านสันป่ายางหนอม ตําบลเหมืองง่า จังหวัดลําพูน รวมระยะทางประมาณ 19.4 กิโลเมตร ในพื้นที่               
3 อําเภอ 8 ตําบล ของจังหวัดเชียงใหม่  1 อําเภอ 3 ตําบล ของ จังหวัดลําพูน  

ขอบเขตการศึกษา  แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น   
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ โครงการนี้มีระยะเวลาการ
ดําเนินการ ๑๒ เดือน โดยได้เริ่มดําเนนิการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   

สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมทางหลวง : สํานักงานสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์หมายเลข 
02-354 6777  และบริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด เลขที่ 
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 (คุณปฐมพร งามขํา โทรศัพท์                
0-2509-9000 ต่อ 2306 โทรสาร 0-2509-9047 โทรศัพท์มือถือ 08-9991-9236)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ 4.6 ประชาสัมพันธเ์ชียงใหม่ไนทซ์าฟารี… 
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4.6 ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

       ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน)  (ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน) สํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กํากับดูแลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  สําหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขณะนี้อยู่ในช่วงของ Green Season       
ซึ่งมีความสวยงานทางธรรมชาติ ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือหากมีการ
จัดประชุมสัมมนาสามารถติดต่อได้โดยตรงในอัตราค่าบริการราคาพิเศษ นอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี                
เปิดให้บริการบ้านพักรีสอร์ท  และภัตตาคารอาหาร  สําหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ                
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หากส่วนราชการจัดการประชุมสามารถขอใช้ห้องประชุมได้                
และขณะนี้ได้มีการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนไปออกกําลังกายและปั่นจักรยานในช่วงเวลาเช้าและเย็น จึงขอเชิญชวน
ทุกท่านชมเยี่ยมและใช้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิ               
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  การทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ผู้แทนโรงพยาบาลนครพิงค์ (นายแพทย์พิรุณ  คําอุ่น) โรงพยาบาลนครพิงค์ จะจัด

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนําปัจจัยซื้อเครื่องมือแพทย์ห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลนครพิงค์  ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 
2557  เวลา 14.00 น.  ณ ลานด้านหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่               
เป็นประธานจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ หรือ โอนเงิน
เข้าบัญชี “กองทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์” บัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม เลขที่  515-0-25471-1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ 
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2557 

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม
อเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี / เครื่องแบบตามสังกัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.๒  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
  ๑) ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายวิสูตร 

บัวชุม ) ช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสําคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ได้ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากมณฑลกวางตุ้ง ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
๒,๑๐๐ คน  

  
/ขอประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่าสามัคคี… 
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ขอประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่าสามัคคี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดน้ําต้อง 
อําเภอจอมทอง เริ่มต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๙ น. เป็นต้นไป  

๒) ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ดร.กษมา ประสงค์เจริญ) วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่กําหนดจัดการแสดงตามโครงการสร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน จํานวน ๑๓ ครั้ง 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในโอกาสนี้ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดงานโครงการดนตรี นาฏศิลป์เพื่อประชาชน ในวันที่                
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานตลาดประตูเชียงใหม่ 

๓) ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 (พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ) ในนามของกองกําลัง
รักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและร้องทุกข์ขึ้น โดยประชาชนสามารถ
ร้องทุกข์ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุและร้องทุกข์ มณฑลทหารบกที่ ๓๓  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
และขอเชิญชวนให้ติดตามรับชมรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
ดําเนินการรายการทุกวันศุกร์ เวลา ๒๐.๓๐ น. นอกจากนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๓              
ได้เปิดช่วยเหลือประชาชน โดยได้มีการจัดกําลัง ๔ กองร้อย ๑ หมวด รวมกําลังพล ๔๕๐ นาย หากเกิดภัยใดๆ 
สามารถขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหน่วยทหารทุกหน่วยใน
สังกัดกองกําลังผาเมือง ได้ทุกวันตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๔) ประธานในที่ประชุม  โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการจังหวัดเคลื่อนที่               
อยากให้หัวหน้าส่วนราชการออกพื้นที่พบประชาชน เพื่อเป็นการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
ดําเนินการในเรื่องใด หากมีปัญหาจะสามารถประสานงานได้โดยตรง โดยเฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการไปด้วยตนเอง  

๕ )  ปลัดจั งหวัด เชียงใหม่  (นายโชคดี  อมรวัฒน์ )  การดํา เนินโครงการ                
“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”  
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่นํางานบริการเข้าร่วมกิจกรรมจนสําเร็จลุล่วงไปด้วย
ความเรียบร้อย  สําหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ กําหนดจัดโครงการ จํานวน ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อําเภอแม่แจ่ม และวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม        
อําเภอดอยเต่า 

๖) ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด (นายนเรศ เทพบุญ) 
รายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี - ดอยปุย - ดอยผาดํา  ผลการศึกษาแนวเส้นทางกระเช้า จํานวน 6 แนวเส้นทาง ด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ/การเงิน/การลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อม เส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก คือ แนวทางเลือก 3A เส้นทาง
จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - บ้านทุ่งโป่ง - ดอยปุย - ดอยผาดํา มีระยะทาง 12.92 กิโลเมตร  มีสถานีจํานวน                
4 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สถานีบ้านทุ่งโป่ง สถานีดอยปุย และสถานีดอยผาดํา แนวเส้นทาง
และจํานวนเสาที่ผ่านพื้นที่ช้ันลุ่มน้ําต่างๆ ดังนี้  

 6.1) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 1A มีระยะทาง 2.68 กิโลเมตร จํานวนเสา  1 ต้น  
6.2) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 1B มีระยะทาง 1.12 กิโลเมตร จํานวนเสา 5 ต้น  
6.3) พื้นที่ลุ่มน้ําช้ัน 2 มีระยะทาง 6.15 กิโลเมตร จํานวนเสา 14 ต้น  
6.4) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 3 มีระยะทาง 1.65 กิโลเมตร จํานวนเสา 3 ต้น 

/6.5) พ้ืนทีลุ่่มน้ําช้ัน 4 ... 



 
 

- ๒๘ -
             

6.5) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 4 มีระยะทาง 0.94 กิโลเมตร จํานวนเสา 3 ต้น  
6.6) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 5 มีระยะทาง 0.38 กิโลเมตร จํานวนเสา 2 ต้น  

แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านม้งดอยปุย คือ (1) สถานีกระเช้า
ลอยฟ้าดอยปุย (2) ปรับปรุงลานจอดรถ ศาลาพักคอย และห้องน้ําสาธารณะ  (3) ปรับปรุง ซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน (4) ปรับปรุง ร้านค้า ร้านอาหาร และภายนอกของบ้านพักอาศัย (5) ปรับปรุงสถาบันวิจัย และพัฒนา
พ้ืนที่สูง(องค์การมหาชน)  (6) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชาวเขา ดอยปุย(สวนดอกไม้เมืองหนาว ดอกฝิ่น) และหมู่บ้าน
วัฒนธรรม (7) ปรับปรุงโฮมสเตย์ และลานกางเต็นท์(8) ปรับปรุงสวนดอกไม้ ดอกฝิ่น น้ําตกดอยปุย                
(9) ปรับปรุงสวนเกษตร เพื่อการเรียนรู้ (10) ปรับปรุงที่พักสงฆ์ ดอยปุย (11) ปรับปรุงที่พักปฏิบัติธรรมดอยปุย  

ผลการสาํรวจภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม  
- เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่จังหวัดเชียงใหม่  
- เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําหนังสือขออนุญาต

เข้าศึกษาโครงการฯ ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
- เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕๕๗ ปรึกษาหารือและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 

กับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- เมื่อวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๗ สรุปแนวทางเลือกเพื่อศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ  
- เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๕๗ ได้รับอนุญาตเข้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
- เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕๗ สํารวจพื้นที่โครงการฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสํารวจ 
- เมื่อวันที่ 3-6 พฤษภาคม ๒๕๕๗ สํารวจทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และดิน  
- เมื่อวันที่  6-10 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทําแบบสอบถามด้านเศรษฐกิจสังคม  
งานที่จะดําเนนิการต่อไปด้านสิ่งแวดล้อม   
- วันที่  2-5 กรกฎาคม ๒๕๕๗  สํารวจคุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาของน้ํา 
- วันที่ 19-23 กรกฎาคม ๒๕๕๗ สํารวจคุณภาพอากาศและเสียง ความสั่นสะเทือน 

และธรณีวิทยา  

ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด (นางอรพินท์ คงเดชอดิศักดิ์)   
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
ตลอดจนแนวความคิดใน  การพัฒนาโครงการ ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาโครงการ  2) เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากกลุ่ม            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ  3) เพื่อสร้างความเข้าใจ  
ที่ดีต่อการพัฒนาโครงการ ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนในพื้นที่โครงการและเจ้าของโครงการ  

ผลการดําเนินงานด้านการมี ส่ วนร่ วม ดั งนี้  ประชุมปฐมนิ เทศโครงการ                  
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยของพื้นที่ โครงการ 4 ตําบล (ตําบลสุเทพ หนองควาย แม่เหียะ                
บ้านปง) การประชุมประชาคม การประชุมประจําเดือนระดับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่  การประชุม                 
สื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมประจําเดือนระดับอําเภอ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมประจําเดือน 

/อําเภอหางดง ... 
 



 
 

- ๒๙ -
 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมประจําเดือนอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์
แจกเอกสารรายละเอียดโครงการทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร 
    -   

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๒.๐๐ น.    
           
        วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

           
                                 วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


