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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 8/2557

วันพุธท่ี 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบรางวัลการประกวดเรียงความและคําขวัญ ในหัวขอ “ชาติพันธุรวมใจ รูรักสามัคคี” ประจําป

2557 จํานวน 8 รางวัล (ศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑชาวเขา))
2. การมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น หัวขอ “คนดีเปนอยางไร” (สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม) จํานวน 6 รางวัล
3. การมอบรางวัลสําหรับผูชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑกลุมผูผลิตชุมชน และกิจกรรม

ฝกอบรมผูผลิต/ผูประกอบการสินคา OTOP ดานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ  จํานวน 13 รางวัล (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

4. การมอบโลประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
ท่ีมีผลงานโดดเดน (บานฉัน มีดี) ประจําป 2557 ระดับจังหวัด จํานวน 3 รางวัล 6 หมูบาน (ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม)

5. การมอบชุดเคานเตอรประชาสัมพันธตั้งจุดบริการงานประกันสังคมแกอําเภอทุกอําเภอ(สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนสิงหาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม แนะนําตัว

ตอท่ีประชุม จํานวน 2 ทาน
1) นายสมคิด ปริมิตร

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ  เรือนจําจังหวัดลําพูน

2) นายกิตติภูมิ แพงพิพัฒน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 9

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอท่ีเกษียณอายุราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 15 ทาน
1) นางเพ็ญศรี เอ่ียมโอภาส

ตําแหนงปจจุบัน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
2) นายนรินทร มนะเกษตรธาร

ตําแหนงปจจุบัน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
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3) นายวิทย นพรัตน
ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม

4) นายประทิน สินมณี
ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม

5) นายสมควร ชอมาลี
ตําแหนงปจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

6) นายสินอาจ ลําพูนพงศ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
7) นายสุชิน สาระจันทร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
8) นายสมาน ปราการรัตน

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
9) นางประนอม เฉินบํารุง

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
10) นางบรรเจิด ดีมงคล

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม
11) นายบุรี ดีชัยยะ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอฝาง

12) นายสถาพร กาญจนพันธ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม

13) นายวิรัช พันธพานิช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค

14) นายอภิชาติ ชุมเช้ือ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง

15) นายนําชัย เจียงวรีวงค
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมวาง

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2557
เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ และนโยบายเรงดวน
3.1 3.2ผลการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายรณรงค เส็งเอ่ียม  คลังจังหวัดเชียงใหม
3.2 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/
หัวหนาสํานักยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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3.3 การดําเนินงานศนูยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3.4 สถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
3.5 ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม
ผูนําเสนอ : พ.ต.ท.รณชัย ทองไทย ผูแทนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผูนําเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบประชาชน ประจําเดือน สิงหาคม 2557”
ผูนําเสนอ : นายโชคดี  อมรวัฒน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 รายงานสภาวะอากาศเดือนกันยายน 2557
ผูนําเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

4.4 ประชาสัมพันธการประมูลปายทะเบียนรถเลขสวย หมวด ขท  เชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม

4.5 ความคืบหนาการดําเนินโครงการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเชาลอยฟาเช่ือมโยง
เชียงใหมไนทซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา
ผูนําเสนอ : นายอดุลย  อิสลาม บริษัทท่ีปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก จํากัด

4.6 ประชาสัมพันธทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดหาเงินสมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณและ
เครื่องมือทางการแพทยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายแพทยสมบูรณ ทศบวร ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2557

วันจนัทรท่ี 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชนะ  แพงพิบูลย)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนาวิน  สินธุสอาด)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย)
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การสวดมนตไหวพระ
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบรางวัลการประกวดเรียงความและคําขวัญ ในหัวขอ “ชาติพันธุรวมใจ รูรักสามัคคี” ประจําป

2557 จํานวน 8 รางวัล (ศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑชาวเขา)) ไดแก

ประเภทประกวดเรียงความ  จํานวน 4 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.พัชรพงศ   เพ่ิมดี โรงเรียนบานปลาดาว
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ด.ช.ณัฐพงศ  ดวงคํา โรงเรียนบานปลาดาว
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ด.ญ.สุทธิภรณ  หงสทอง โรงเรียนบานปลาดาว
รางวัลชมเชย ด.ญ.กันฑิรา  เสงหลา โรงเรียนบานปลาดาว
ประเภทประกวดคําขวัญ   จํานวน 4 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ชลิตา  แซเฒา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

จังหวัดเชียงใหม
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ด.ช.ศศิธร  เลาลี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

จังหวัดเชียงใหม
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ด.ญ.กัญญาวีร  ลาเซอร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

จังหวัดเชียงใหม
รางวัลชมเชย ด.ญ.กัลยลักษณ  แซยาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

จังหวัดเชียงใหม

2. การมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น หัวขอ “คนดีเปนอยางไร” (สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม) จํานวน 6 รางวัล ไดแก

รางวัลท่ี 1 โรงเรียนพิงครัตน เรื่อง หนากาก
รางวัลท่ี 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เรื่อง  อยูท่ีจะมอง
รางวัลท่ี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เรื่อง คาของความดี
รางวัลชมเชย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง คุณคา
รางวัลชมเชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย เรื่อง ฝนบันดาลใจ
รางวัลชมเชย โรงเรียนชองฟาซินเซิงวานิชยบํารุง เรื่อง  เม่ือวาน

3. การมอบรางวัลสําหรับผูชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑกลุมผูผลิตชุมชน และกิจกรรม
ฝกอบรมผูผลิต/ผูประกอบการสินคา OTOP ดานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ จํานวน 2 โครงการ รวม 13 รางวัล
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) ไดแก

3.1 โครงการสงเสริมกระบวนการเครือขายองคความรูสูเศรษฐกิจสรางสรรค (กิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑกลุมผูผลิตชุมชน) จํานวน 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ กลุมหัตถกรรมบานหนองหา
(นายเกษตร ศรีธรรมราช)

แกะสลักชางฟอนเล็บ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ มหั ตถ ศิลป ล านนาวั ดศรี
สุพรรณ

หมอบูรณฆฎะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเทืองเครื่องเขิน กลองเครื่องเขิน 12 นักบัตร
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3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยท่ีเก่ียวของกับวงจรสินคา OTOP จังหวัดเชียงใหม
(กิจกรรมฝกอบรมผูผลิต/ผูประกอบการสินคา OTOP ดานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ)
จํานวน 10 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ รานหัตถกรรมเครื่องเงินบานกาด
(นางอัญชลี อุปนันท)

ชุดสรอยคอดอกไม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางประมวล ธนันทชัย เครื่องเงินวัวลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุมอาชีพอาหารแปรรูปสันติสุข ไสอ่ัวสมุนไพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวทัศนีย ยะจา คชสารจองพารา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 วิสาหกิจชุมชนเปงใจ ชุดสตรีดอกปปกาสะลอง
รางวัลชมเชย(1) ประเภท
อาหาร

กลุมของดีเมืองฝาง
(นางสาวอรุณลักษณ ดวงด)ี

พริกแกงบุญทา

รางวัลชมเชย(2) ประเภท
เครื่องดื่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุมประกาศกิจสุรา
(นายศรุต ประกาศกิจ)

โคโยตี้ลํากา

รางวัลชมเชย(3) ประเภท
ผาและเครื่องแตงกาย

ขุนทองผาฝาย
(นางวิญาภร แวนทอง)

ชุดสตรี

รางวัลชมเชย(4) ประเภท
ของใชของท่ีระลึกของ
ตกแตง

นางวารุณี ธิเปง ถาดไมมะมวง

รางวัลชมเชย(๕) ประเภท
สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

สมุนไพรหริภุญไชย
(นายบรรเลง อุปละกูล)

แชมพูสมุนไพรอัญชัน

4. การมอบโลประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
ท่ีมีผลงานโดดเดน (บานฉัน มีดี) ประจําป 2557 ระดับจังหวัด จํานวน 3 รางวัล 6 หมูบาน (ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม) ไดแก

รางวัลชนะเลิศ
1. บานแมใจใต หมูท่ี 7 ตําบลเวียง   อําเภอฝาง
2. บานตนผึ้ง  หมูท่ี 7 ตําบลแมโปง  อําเภอดอยสะเก็ด

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี 1
1. บานหวยทราย หมูท่ี 8 ตําบลแมปง  อําเภอพราว
2. บานใหมหวยสม  หมูท่ี 9 ตําบลสันกลาง  อําเภอสันปาตอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2
1. บานลุมใต หมูท่ี 2 ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง
2. บานปง (หวยลาน) หมูท่ี 8 ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง

5. การมอบชุดเคานเตอรประชาสัมพันธตั้งจุดบริการงานประกันสังคมแกอําเภอทุกอําเภอ(สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนสิงหาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)



๗

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม แนะนําตัว

ตอท่ีประชุม จํานวน 2 ทาน
1) นายสมคิด ปริมิตร

ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ  เรือนจําจังหวัดลําพูน

2) นายกิตติภูมิ แพงพิพัฒน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 9

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอท่ีเกษียณอายุราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 15 ทาน

1) นางเพ็ญศรี เอ่ียมโอภาส
ตําแหนงปจจุบัน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

2) นายนรินทร มนะเกษตรธาร
ตําแหนงปจจุบัน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม

3) นายวิทย นพรัตน
ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม

4) นายประทิน สินมณี
ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงปจจุบัน

5) นายสมควร ชอมาลี
ตําแหนงปจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

6) นายสินอาจ ลําพูนพงศ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
7) นายสุชิน สาระจันทร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
8) นายสมาน ปราการรัตน

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
9) นางประนอม เฉินบํารุง

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
10) นางบรรเจิด ดีมงคล

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม
11) นายบุรี ดีชัยยะ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอฝาง

12) นายสถาพร กาญจนพันธ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม

13) นายวิรัช พันธพานิช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค



๘

14) นายอภิชาติ ชุมเช้ือ
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง

15) นายนําชัย เจียงวรีวงค
ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมวาง

มติท่ีประชุม
..................................................................................................................................... .....................................
............................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................. ..........................................
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557

ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 30
กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ในฐานะเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวย
เอกสาร 24 หนา โดยมีผูวาราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสุริยะ
ประสาทบัณฑิตย) เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนา สวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้ง ท่ี 7/2557 และรับรองรายงานการประชุมผานทาง
www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
อีกครั้ง

- การรับรองรายงานการประชุมผานระบบดังกลาว จะตองใชรหัสผานในการเขาระบบ
หากทานตองการรหัสผานใหติดตอขอรับรหัสผานไดท่ี กลุมขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม โทรศัพท 053-112704
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๗/2557
วันพุธท่ี ๓๐ กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
**************

รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหนง

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายชนะ แพงพิบูลย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/หัวหนาสํานักบริหาร

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายชาตรี ธินนท (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายสุรพล ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
10. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. วาท่ี ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นางวราภรณ ธารสกุล (แทน)หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค ๕
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
14. นายประพันธ ภักดีนิติ (แทน)ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10 ลําปาง
15. นายกมลศิษฐ โรจนธนวิรชั นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
16. นายอาคม สุขพันธ นายอําเภอเมืองเชียงใหม
17. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง
18. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี
19. นายอนันต กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย
20. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง
21. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ นายอําเภอดอยสะเก็ด
22. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแมริม
23. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแมแตง
24. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด
25. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอเชียงดาว
26. นายคมกริช ตรีธัญญาพงศ นายอําเภอพราว
27. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง
28. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอไชยปราการ
29. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสะเมิง



๑๑

30. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอเวียงแหง
๓๑. นายศักดิ์ชาย วงศกนิษฐ นายอําเภอสันปาตอง
๓๒. นายคุณวัฒน สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง
๓๓. นายสงัด บุเสนภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแมอาย
๓๔. นายชุติเดช มีจันทร นายอําเภออมกอย
๓๕. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแมแจม
๓๖. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอดอยเตา
๓๗. นายนําชัย เจียงวรีวงศ นายอําเภอแมวาง
๓๘. นายปรีชา ศิรินาม (แทน)นายอําเภอแมออน
๓๙. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอดอยหลอ
๔๐. นายอมรรัตน วารินตะ (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
๔๑. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
๔๒. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จาจังหวัดเชียงใหม
๔๓. นายรัฐพล นราดิศร หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม
๔๔. นายสงา บัวระดก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
๔๕. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๔๖. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
๔๗. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๔๘. นายชัยนรงค วงศใหญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สํานักพระราชวัง
๔๙. นายธีระยุทธ อินตะเสน (แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๕๐. นางฉัตรรัตน ธนัทศรัณยดิดล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕๑. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๕๒. พ.ต.อ.ไพโรจน ริมประโคม (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
๕๓. พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
๕๔. พ.ต.ท.พงษศักดิ์ เข้ียวแกว (แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝก

พิเศษฯ
๕๕. ร.ต.อ.อุดม เปากัลย (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว ๑ กองกับการ ๕
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๕๖. ร.ท.สงวน สวัสดิ์วงค (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
๕๗. นายเกรียงวิศ รัตนกัลยา (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๕๘. นายสมเกียรติ เพชรรุงรัศมี (แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม



๑๒

๕๙. นายณัฐวุฒิ คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๖๐. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
๖๑. นายสัมพันธ ชางทอง (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
๖๒. นางอุบลรัตน คงกระพันธ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๖๓. นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
๖๔. นายวิโรจน หลุยสบุญเปง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
๖๕. นายบุรี ดีชัยยะ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
๖๖. พ.อ.ทรงพรต คุมเกตุ (แทน)รองผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคง

ภายในจังหวัดเชียงใหม(ฝายทหาร)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พ.อ.สุปกรณ เรือนสติ (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
๖๘. ร.อ.สมภาร สิริภูบาล (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
๖๙. พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
๗๐. พ.ต.กําพล พิเคราะหงาน (แทน)ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี ๓
๗๑. น.ท.ปรเมษฐ ศิริตานนท (แทน)ผูบังคับการกองบิน ๔๑
๗๒. พ.ต.วิสุทธ แกวกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
๗๓. พ.อ.ศิวปราโมทย สกุลดี (แทน)หัวหนาสวนบังคับการศูนยพัฒนาปโตรเลียม

ภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๗๔. นายสมชาย พุมจีน (แทน)คลังเขต 5
๗๕. นายรณรงค เส็งเอ่ียม คลังจังหวัดเชียงใหม
๗๖. วาท่ี ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
๗๗. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผูอํานวยการศาลาธนารักษ ๑
๗๘. นายอํานวย ตันติพิริยาภรณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
๗๙. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
๘๐. นางเพ็ชรดา นพวรรณ (แทน)สรรพกรภาค 8
๘๑. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
๘๒. นายพิพัฒน วรมาลี สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
๘๓. นางสายขวัญ เกตุคํา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
๘๔. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการ 700 ป
๘๕. นายศักดิ์พัฒน รุงเรือง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
๘๖. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
๘๗. นายไพชยนต นวมเพ็ง (แทน)นายดานศุลกากรเชียงดาว



๑๓

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๘๘. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (แทน)หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
๘๙. ผศ.วัฒนา สุริยจันทร (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

เชียงใหม
๙๐. นางจิรารัตน มีงาม (แทน)ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
๙๑. นายมนตรี ปยากุล ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๙๒. นางนิตยา จําลองราษฎร (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5
๙๓. นายกอพงศ นําบุญจิตต (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
๙๔. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
๙๕. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐
๙๖. นายมนตรี วงษวัชระโยธิน (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 13

จังหวัดเชียงใหม
๙๗. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๙๘. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
๙๙. นางสาวกมลวรรณ กําแหง (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๑๐๐. นางสุรียพร ชูสุข ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
๑๐๑. นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
๑๐๒. นางม่ิงขวัญ วีระชาติ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
๑๐๓. นายกระจาย หนูเก้ือ (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
๑๐๔. นายอนิรุท แกวสุวรรณ (แทน)หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
๑๐๕. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม ๑
๑๐๖. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
๑๐๗. นางนิภาวดี อินปนบุตร ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ

ชาวเขา)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๐๘. นายจิตติศักดิ์ ศรีปญญา (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๐๙. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๑๑๐. นายนรินทร มนะเกษตรธาร ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๑๑๑. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม
๑๑๒. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๑๓. นายวีรชาติ เข่ือนรัตน ปศุสัตวเชียงใหม
๑๑๔. นายปราโมทย ยาใจ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6



๑๔

๑๑๕. นายเทวินทร รวมสุขนิรันดร (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๑๑๖. นายวิทยา สวนแกวมณี (แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
๑๑๗. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
๑๑๘. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
๑๑๙. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
๑๒๐. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
๑๒๑. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
๑๒๒. นางสดุคนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี9
๑๒๓. นายชาตรี บุญนาค ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๔. นายนิคม ใจโอบออม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
๑๒๕. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๖. นายธัญญะ สมสุข ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๗. นางสาวเปรมฤดี ปนทยา (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
๑๒๘. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
๑๒๙. นายเจริญ เรืองแกวมณี (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
๑๓๐. นางนรดารัตน ปรีดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๓๑. นางสุภาวดี ภัทรโกศล (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม
๑๓๒. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
๑๓๓. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม(ผึ้ง)
๑๓๔. นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๓๕. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
๑๓๖. นายวีระ กิจเวชเจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
๑๓๗. นายพฤษภ ศรีบุรี ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
๑๓๘. นางสาวณัฏฐวรัชญ จอมแปงตา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
๑๓๙. นายปุญญพัฒน ลาหบดี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานขนสงทางน้ําท่ี 1 สาขาเชียงใหม
๑๔๐. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
๑๔๑. นายจุมพจน นิยมศิริ (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
๑๔๒. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 1
๑๔๓. นายธีระพงษ ขจรเดชากุล (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 2
๑๔๔. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๔๕. นายจงคลาย วรพงศธร ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ



๑๕

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
๑๔๖. นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
๑๔๗. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1(เชียงใหม)
๑๔๘. นายระพีศักดิ์ มาลัยรุงสกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
๑๔๙. นายนิพนธ วิชัยรัตน (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
๑๕๐. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
๑๕๑. นายอานนท บุณกัณฑ ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๒. นายสมาน ปราการรัตน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๕๓. นายไพโรจน บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๕๔. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
๑๕๕. นางณัฐกานต อมาตกุล (แทน)ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร

แหงชาติ สาขาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๕๖. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
๑๕๗. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
๑๕๘. นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท (แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
๑๕๙. นางรัชชาวัลย ขันเฉียง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศเขต 1

(เชียงใหม)
๑๖๐. นางมนสิชา ไชยมณี (แทน)การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
๑๖๒. นางกุลฐินี ปานเพชร (แทน)พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๖๓. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
๑๖๔. นายหิรัญ จิตตาทิพย (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
๑๖๕. นางศุภสุรีย แสนวิเศษกุล (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
๑๖๖. นายเกษม แกวจินดา ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
๑๖๗. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม
๑๖๘. นายสุรินทร อินตาวงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
๑๖๙. นางสาวนุชนาฎ บุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๐. นายภูชิชย จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๗๑. นายประทิน สินมณี แรงงานจังหวดัเชียงใหม
๑๗๒. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม



๑๖

๑๗๓. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๔. นายประพันธ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๕. นางกาญจนา เสารอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๖. นายไพฑูรย สมนวล (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๗๗. นายบพิตร วิทยาวิโรจน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๘. นายไกรสิน อุนใจจินต (แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม
๑๗๙. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
๑๘๐. ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
๑๘๑. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘๒. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
๑๘๓. นางอุไร กุศล (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘

จังหวัดเชียงใหม
๑๘๔. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
๑๘๕. นายไพศาล เข่ือนเพชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
๑๘๖. นางอรพิน ฟนอินตะศรี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
๑๘๗. นายทวี อุปสุขิน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
๑๘๘. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
๑๘๙. นายปราโมทย เลิศชีวกานต (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
๑๙๐. นางพรรณี ใหมประสิทธิกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
๑๙๑. นายสิทธิชัย มูลเขียน รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
๑๙๒. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
๑๙๓. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๙๔. ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
๑๙๕. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๙๖. ผศ.ดร.สมพันธ วงษดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
๑๙๗. นายอวยพร บัวใบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ภาคพายัพเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข



๑๗

๑๙๘. นางรุงตะวัน หุตามัย (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๑๙๙. นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1๐ เชียงใหม
๒๐๐. นางมณฑิรา เมธา (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
๒๐๑. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
๒๐๒. นายแพทยพิรุณ คําอุน (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
๒๐๓. นางรวมพร มินานนท (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
๒๐๔. นางเกษดา เรืองสุทธินฤภาพ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
๒๐๖. นายถาวร ขาวแสง ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๐๗. นายอุทัย สอนเทศ รักษาการในตําแหนงอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
๒๐๘. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

เขต 3 (เชียงใหม)
๒๐๙. นางเรไร รักศิลปกิจ (แทน)ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจลงทุนภาคท่ี ๑
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
๒๑๐. นายกฤษเรศ วังทะพันธ (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๑๑. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี ๓ เชียงใหม
๒๑๒. นางถนอมจิต ไชยวงค คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
๒๑๓. นายชาญชัย บุรถาวร (แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
๒๑๔. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผูอํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องคการมหาชน)
๒๑๕. นางวันเพ็ญ ฤทธิบุตร (แทน)ผ ู อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
ภาคเอกชน
๒๑๖. นายวโรดม ปฏกานนท (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
๒๑๗. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
๒๑๘. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
๒๑๙. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
๒๒๐. นายสวาง กานิล (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
๒๒๑. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
๒๒๒. นางอารีย ลิ้มเจริญ (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
๒๒๓. นายเกษม นวลดี (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
๒๒๔. นายสุรนันธ วุทธานนท (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
๒๒๕. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
๒๒๖. นายอุทัย พรหมแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
๒๒๗. นายเทอดศักดิ์ บุญมาประเสริฐ (แทน)ผูจัดการธนาคารออมสินภาค 8



๑๘

๒๒๘. นางกรรณิการ ไกยสิทธิ์ (แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
๒๒๙. นายผานฟา ณ เชียงใหม สัตวแพทยอาวุโส ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒๓๐. ดร.วิวัฒน เศรษฐชวย ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม
๒๓๑. นางฟองแกว บัวลูน นักประชาสัมพันธ  โรงพยาบาลนครพิงค
๒๓๒. นางศิริพร รือเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
๒๓๓. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๔. นายณัฐจักร ชํานิชลธิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ
- โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)

2. การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน (กม)
ท่ีมีผลงานโดดเดน (บานฉัน มีดี) ประจําป 2557 จํานวน 24 แหง (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

๒.1 อําเภอเมืองเชียงใหม    รางวัลชนะเลิศ  บานดอนจั่น หมูท่ี 3 ตําบลทาศาลา
2.๒ อําเภอฝาง รางวัลชนะเลิศ    บานแมใจใต หมูท่ี 7 ตําบลเวียง
๒.3 อําเภอแมริม รางวัลชนะเลิศ    บานวังปอง หมูท่ี 6 ตําบลเหมืองแกว
๒.๔ อําเภอสารภี รางวัลชนะเลิศ    บานแควใน หมูท่ี 5 ตําบลทากวาง
๒.๕ อําเภอสันทราย รางวัลชนะเลิศ    บานปากลวย หมูท่ี 2 ตําบลสันนาเม็ง
๒.๖ อําเภอดอยสะเก็ด รางวัลชนะเลิศ    บานตนผึ้ง หมูท่ี 7 ตําบลแมโปง
๒.๗ อําเภอสันกําแพง รางวัลชนะเลิศ    บานปง(หวยลาน) หมูท่ี 8 ตําบลออนใต
๒.๘ อําเภอแมแตง รางวัลชนะเลิศ    บานเปา หมูท่ี 4 ตําบลบานเปา
๒.๙ อําเภอพราว รางวัลชนะเลิศ    บานหวยทราย หมูท่ี 8 ตําบลแมปง
๒.๑๐ อําเภอเชียงดาว รางวัลชนะเลิศ    บานหัวทุง หมูท่ี 14 ตําบลเชียงดาว
๒.๑๑ อําเภอแมอาย รางวัลชนะเลิศ    บานฮางต่ํา หมูท่ี 4 ตําบลแมนาวาง
๒.๑๒ อําเภอหางดง รางวัลชนะเลิศ    บานทุงออหลวง หมูท่ี 3 ตําบลหารแกว
๒.๑๓ อําเภอสันปาตอง รางวัลชนะเลิศ    บานใหมหวยสม หมูท่ี 9 ตําบลสันกลาง
๒.๑๔ อําเภอจอมทอง รางวัลชนะเลิศ    บานลุมใต หมูท่ี 2 ตําบลบานหลวง
๒.๑๕ อําเภอแมแจม รางวัลชนะเลิศ    บานกองกาน หมูท่ี 7 ตําบลแมศึก
๒.๑๖ อําเภอสะเมิง รางวัลชนะเลิศ    บานงาแมง หมูท่ี 3 ตําบลแมสาบ
๒.๑๗ อําเภอฮอด รางวัลชนะเลิศ    บานหลังกาด       หมูท่ี 12 ตําบลหางดง
๒.๑๘ อําเภออมกอย รางวัลชนะเลิศ    บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย
๒.๑๙ อําเภอดอยเตา รางวัลชนะเลิศ   บานหนองผักบุง หมูท่ี 4 ตําบลบงตัน
๒.๒๐ อําเภอไชยปราการ รางวัลชนะเลิศ   บานสันทราย หมูท่ี 12 ตําบลศรีดงเย็น
๒.๒๑ อําเภอแมวาง รางวัลชนะเลิศ   บานทุงปาคาเหนือ หมูท่ี 11 ตําบลทุงป
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๒.๒๒ อําเภอแมออน รางวัลชนะเลิศ   บานออนกลางใต   หมูท่ี 9 ตําบลออนกลาง
๒.๒๓ อําเภอดอยหลอ รางวัลชนะเลิศ   บานวังขามปอม หมูท่ี 7 ตําบลดอยหลอ
๒.๒๔ อําเภอกัลยาณิวัฒนา รางวัลชนะเลิศ   บานหนองแดง      หมูท่ี 6 ตําบลบานจันทร

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานในท่ีประชุมแนะนําผูบริหาร หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม

จํานวน ๒ ทาน ดังนี้
1) วาท่ีรอยตรี  ยงยุทธ เรืองภัทรกุล

ตําแหนงปจจุบัน ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงราย

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมพันธ   วงษดี
ตําแหนงปจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ตําแหนงเดิม ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๖/2557 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2557
เลขานุการในท่ีประชุม (หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม)ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุม

หัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี ๖/2557 เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
อเนกประสงคอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
นั้น

- ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 29 หนา โดยมี
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุม
หัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวน
ร า ชก า ร ป ระ จํ า จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม  ค รั้ ง ท่ี ๖ /2 5 57 แล ะ รั บ ร อ ง ร า ย ง าน ก า ร ปร ะชุ ม ผ า นท า ง
www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
๓.๑ ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)(นายกมลไชย คชชา) สํานักบริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) รับผิดชอบดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ โดยมีโครงการตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังสิ้น
5๕ โครงการ โดยมีภารกิจเพ่ือสนองงานในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ปองกันรักษาสภาพปาท่ีสมบูรณใหคงอยู ฟนฟูสภาพ
ปาท่ีเสื่อมโทรมใหคืนสูความสมบูรณดังเดิม โดยใหมีท้ังไมปาธรรมชาติ และปาไมใชสอยสําหรับชุมชน พัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดี  เพ่ือใหคนอยูรวมกับปาไดอยางเก้ือกูล
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เนื่องจากโครงการพระราชดําริแตละแหงมีการเริ่มตนและวัตถุประสงค ท่ีแตกตางกัน
จึงไดแบงออกเปน ๔ กลุม ท่ีมีลักษณะใกล เ คียงกัน กลุมท่ี ๑ โครงการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ีอําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  กลุมท่ี ๒ โครงการฟารมตัวอยางบานแมตุงติง อําเภอ
สะเมิง สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน อําเภอพราว  กลุมท่ี ๓ โครงการบานเล็กในปา
ใหญดอยคํา อําเภอเวียงแหง  กลุมท่ี ๔ โครงการอนุรักษกลวยไมรองเทานารอิีนทนนท

สรุปความกาวหนาการดําเนินงาน
๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและสิ่งแวดลอม ไดปลูกฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรมและดูแล

ปองกันรักษาปาท่ีสมบรูณ โดยมีการปลูกปาไมใชสอย จํานวน ๑๙,๙๔๓ ไร ปลูกปาท่ัวไป จํานวน ๓๖,๖๔๐ ไร ปลูก
ปาหวายเพ่ือใหราษฎรไดใชสอยในครัวเรือนและบริโภคเปนอาหาร จํานวน ๓๕,๘๖๐ ไร ปลูกปา ๓ อยางประโยชน
๔ อยาง จํานวน ๒,๒๕๓ ไร ปลูกปรับปรุงระบบนิเวศนตนน้ําเพ่ือฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรม ไรละ ๒๕ ตน
จํานวน ๕๔,๖๖๗ ไร เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพ้ืนท่ีดอยอมพาย อําเภอแมแจม พบพ้ืนปาท่ี
ถูกบุกรุกทําลายปาเปนจํานวนมากและจากสภาพปญหาตางๆ พระองคจึงมีพระราชดําริใหจัดตั้งโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยอมพาย เพ่ือแกไขการบุกรุกทําลายปา และดูแลคุณภาพชีวิตของราษฎร

ผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการ มีการรวบรวมพันธุกลวยไมปา เชน กลวยไมรองเทานารี
อินทนนท ศึกษาวิจัยและขยายพันธุกลวยไมปาสูธรรมชาติซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ตัวชี้วัดความสมบูรณของ
ปาอีกดานหนึ่งคือดานสัตวปาท่ีอยูอาศัยในปาธรรมชาติ จะเห็นไดวาในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ จากการ
ควบคุมดูแลสภาพปาในทุกรูปแบบจะพบวามีสัตวปาเพ่ิมข้ึนและพบเห็นสัตวปาท่ีหายากบอยครั้งข้ึน

๒. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน ถนนท่ีราษฎรใชสัญจร อดีตจะใชไดเฉพาะฤดูแลง
ฤดูฝนจะเดินทางลําบาก ปจจุบันหลายโครงการมีการสัญจรท่ีดี ข้ึนมาก ทําใหราษฎรสามารถเดินทางได
ทุกฤดูกาล ดานสาธารณูปโภค เชน น้ํากินน้ําใช ราษฎรมีแหลงน้ําอยางเพียงพอ ในการทําการเกษตรกรรม    และ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ดานการเกษตรกรรม มีการสงเสริมใหราษฎรปลูกพืช และไมผลยืนตน
เพ่ือลดการใชพ้ืนท่ีปา เชน โครงการนาแลกปา ไดสนับสนุนใหราษฎรเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากเดิมเปนปลูกขาวไร
ใหผลผลิตไรละประมาณ ๑๐-๑๕ ถัง เปนขาวนาข้ันบันไดโดยการขุดเปนนาซึ่งจะทําใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน
เปนไรละประมาณ ๔๐-๕๐ ถัง  หลังจากการเก็บเก่ียวขาว ก็สามารถปลูกพืชหลังนา เชน ฟกทองญี่ปุน ถ่ัวลิสง เพ่ิม
รายไดตอครัวเรือน สวนพ้ืนท่ีปาเดิมท่ีทําเปนไรเลื่อนลอยท่ีเหลืออยูราษฎรไดสงมอบคืนและนํามาปลูกฟนฟูปาท่ี
ประสบความสําเร็จ เชน สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยมอนลาน โครงการฟารมตัวอยางบานขุนแตะ สถานี
พัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยอมพาย

โครงการพระราชดําริบางแหงยังไดสงเสริมใหราษฎรแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ในโครงการเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา ควบคูไปกับการสงเสริมการทองเท่ียว เชน โครงการบานเล็กในปาใหญ
ดอยคํา  มีการเลี้ยงปลาสเตอรเจี้ยน ซึ่งไดสงไปทําไขปลาคาเวียท่ีอินทนนท และไดถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองคไดใหความสนใจเปนอยางมากและมีพระประสงคจะเสด็จฯ พ้ืนท่ีโครงการบานเล็ก
ในปาใหญดอยคํา ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยมอนลานมีการแปรรูปผลผลิตเปน
น้ํามัลเบอรรี่สงจําหนายเพ่ิมรายได  โดยนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียวชมโครงการสามารถซื้อผลิตภัณฑตางๆ ของโครงการ
เปนการเพ่ิมรายไดใหกับราษฎรในชุมชน

โครงการพระราชดําริทุกแหงจะมีการทํางานในรูปแบบบูรณการมีคณะทํางาน โดยมีหนวยงาน
ตางๆ มามีสวนรวมในการดําเนินงาน สงผลใหโครงการประสบความสําเร็จ เชน ดานการศึกษา ราษฎรในชุมชน
สามารถอานออกเขียนได มีการดูแลดานสุขภาพอนามัย สงเสริมดานอาชีพเสริม เชน จักสาน แกะสลัก ทอผา เพ่ือ
จําหนาย ใหความรูดานการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย  ลดการใชสารเคมี มีน้ําใชในการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ
ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมและชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เชน การจัดตั้งโครงการธนาคารขาว



๒๑

จากการพัฒนาสงเสริมราษฎรในโครงการพระราชดําริในทุกรูปแบบ ทําใหราษฎรมีรายไดเพ่ิมข้ึน
เชน โครงการอนุรักษสภาพปาไมฯ ปาสะเมิง กอนจัดตั้งโครงการพระราชดําริราษฎรในชุมชนมีรายได ๑๕,๐๐๐
บาท/คน/ป ปจจุบันมีรายได ๕๐,๐๐๐บาท/คน/ป ข้ึนไป  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยมอนลาน เดิมมีรายได
๕,๐๐๐ บาท/คน/ป ปจจุบันมีรายไดไมต่ํากวา ๗๐,๐๐๐ บาท/คน/ป  โครงการพระราชดําริทุกแหงมีเปาหมาย
สุดทาย คือ ใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความสุข และอยูรวมกับปาไดอยางเก้ือกูล

การตรวจเย่ียมโครงการพระราชดําริ
๑. นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ตรวจติดตามผลการดําเนินงานและมอบสิ่งของ

พระราชทานใหแกราษฎรโครงการพระราชดําริ ในป ๒๕๕๗
๒. นายไพศาล ลอมทอง สํานักพระราชวัง ตรวจติดตามผลการดําเนินงานและมอบสิ่งของ

พระราชทานใหแกราษฎรโครงการพระราชดําริ
๓. นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ (เชียงใหม) ตรวจติดตาม

ผลการดําเนินงานโครงการพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
๔. นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช พรอมดวย

นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ (เชียงใหม) ตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ
พระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 ผลการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายรณรงค  เส็งเอ่ียม)
๑. ผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดเชียงใหม ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จํานวน ๓๒,๒๙๖.๓๑ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๒๗,๖๗๘.๕๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๘๕.๖๙ งบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับการจัดสรร จํานวน ๕,๐๙๙.๓๒ ลานบาท  เบิกจายแลว
จํานวน ๓,๐๓๒.๒๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๙.๔๖ คงเหลือรอยละ ๔๐.๕๔ แยกเปนสวนราชการรอยละ ๙๗.๓๐
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ ๒.๗๐ งบประจําประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๗,๑๙๖.๙๙
ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๒๔,๖๔๓.๒๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๐.๖๑

สวนราชการท่ี ได รับการจัดสรรงบลงทุนประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแต ๕๐ ลานบาทข้ึนไปท่ีมีผลการเบิกจายตามเปาหมาย จํานวน ๔ หนวยงาน  ไดแก สถานีพัฒนาท่ีดิน
จังหวัดเชียงใหม  สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง
และสํานักงานทางหลวงท่ี ๑ เชียงใหม

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓
เรื่อง ไดแก

๒ . ๑ หนั งสื อด วน ท่ีสุด  ท่ี  กค (กวพ .อ . ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๑ ลง วัน ท่ี
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การซักซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน

เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการจัดหาพัสดุ และเรงรัดการเบิกจายเงินของ
ภาครัฐใหสามารถเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนงานโครงการท่ีกําหนดไว คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ



๒๒

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ขอซักซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน  ดังนี้

๑. หากเปนการจัดหาพัสดุเรื่องการจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุม
งาน การซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ หนวยงานสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได โดยไมตองขออนุมัติยกเวน การไมปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอ กวพ.อ. แตอยางใด

๒. ใหพิจารณาประเภทสินคาและบริการเปนหลัก ดังนี้
๒.๑) พิจารณาวาพัสดุท่ีจัดหามีการแขงขันนอยรายหรือไม
๒.๒) พิจารณาความซับซอนหรือเทคนิคเฉพาะของสินคาและบริการหรือ

จากงาน/โครงการท่ีจะจัดหา
๒.๓) สินคาและบริการเก่ียวกับเทคโนโลยี ประเภทระบบ IT เปนประเภท

ท่ัวไปหรือมีลักษณะเฉพาะ
๒.๔) พิจารณาพัสดุท่ีจัดหามีความผันผวนทางดานราคาหรือไม
หากการพิจารณาเขาหลักเกณฑตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค

๐๔๒๑.๓/ว๒๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หนวยงานสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได โดยไมตองขออนุมัติยกเวนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอ กวพ.อ. แตอยางใด

๓. กรณีหนวยงานไดทําการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ไมวา
จะอยูในข้ันตอนใดของการดําเนินการจัดหา ตอมาหนวยงานเห็นสมควรใหมีการยกเลิกการดําเนินการท้ังหมด หาก
การจัดหาใหมเปนไปตามขอ ๑) หรือขอ ๒) ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน ตามระเบียบฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได โดยไมตองขออนุมัติการจัดหาดวยวิธีการอ่ืนตอ
กวพ.อ.

๔. กรณีการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชเกณฑพิจารณา
ตัดสินดวยราคาตอรายการ หากมีบางรายการท่ีจัดหาแลวไมไดผลดีและมีวงเงินรวมไมถึงสองลานบาท ใหหนวยงาน
สามารถดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบขอบังคับ
ของหนวยงานได  แตหากรายการท่ีเหลือนั้นมีวงเงินรวมตั้งแตสองลานบาทข้ึนไป และหากการจัดหาเปนไปตามขอ
๑) หรือขอ ๒) ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน ตามระเบียบฯพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานไดโดยไมตองขออนุมัติการจัดหาดวยวิธีการอ่ืนตอ กวพ.อ.

๒.๒ หนังสือดวน ท่ีสุด ท่ี  กค (กวพ.อ. ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๕ ลงวัน ท่ี
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพ่ือใหการจัดหาพัสดุของหนวยงานภาครัฐเปนไปดวยความรวดเร็ว
คลองตัวและสอดคลองกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงใหยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
๒๕๔๙ สําหรับการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข้ันตอนกรณีมีการอุทธรณผล
การพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน และอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา ในระหวางการพิจารณาอุทธรณให
หนวยงานท่ีจัดหาพัสดุดําเนินการข้ันตอนตอไปไดโดยไมตองระงับการดําเนินการ ท้ังนี้ ใหอยูในความรับผิดชอบของ



๒๓

หัวหนาหนวยงานในการพิจารณาวาสมควรดําเนินการข้ันตอนตอไปในระหวางการพิจารณาอุทธรณหรือไมและให
กระทําไดเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเทานั้น

๒.๓ หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๘๑ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง  ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินชวย
คาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

ใหมีการปรับปรุงเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ ตามมาตรา ๔ นว
โดยใหผูมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภท เม่ือรวมกับ ช.ค.บ. แลว
ต่ํากวาเดือนละเกาพันบาทใหไดรับ ช.ค.บ.เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของจํานวนเงินเกาพันบาทหักดวย
จํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ.ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/หัวหนาสํานักยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)

3.3.1 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จั งหวัด เชี ยง ใหม ได รั บการจัดสรรงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ

พ.ศ. 2557 จํานวน 28 โครงการ (88 กิจกรรม) งบประมาณ 220,717,400 บาท โดยแบงตามกลุมภารกิจ
5 ดาน มีผลการเบิกจาย 124,840,708.47 บาท คิดเปนรอยละ 56.56 คงเหลืองบประมาณ 95,876,691.53
บาท

3.3.2 โครงการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557

กลุ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได รั บการจั ดสรรงบประมาณ จํ านวน
294,000,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 58,994,138.15 บาท คิดเปนรอยละ 20.06 คงเหลือ 235,005,861.95
บาท

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 สถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ( นางภัชธนิตา

สดุดี) สถานการณอุทกภัยและดินโคลนถลมจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2557 ตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 -
ปจจุบัน มีพ้ืนท่ีประสบปญหาอุทกภัย รวม 6 อําเภอ ไดแก อําเภอแมอาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แมแตง และ
พราว รวมท้ังสิ้น 11 ตําบล 71 หมูบาน ราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอน 2,481 ครัวเรือน 6,845 คน พ้ืนท่ี
การเกษตร 2,848 ไร บานเรือนเสียหาย 49 หลัง ประมง 65 บอ ปศุสัตว 150 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน 70
แหง ขณะนี้สถานการณไดกลับเขาสูภาวะปกติ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเขา
ใหการชวยเหลือ และฟนฟูสิ่งสาธารณประโยชนใหใชงานไดตามปกติ รวมท้ังไดเรงสํารวจความเสียหายเพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
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พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในการชวยเหลือเยียวยาราษฎรผูประสบภัยและซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ี
ไดรับความเสียหาย

การใหความชวยเหลือในเบ้ืองตน
๑. มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแก ราษฎร

ผูประสบภัย ในพ้ืนท่ีอําเภอไชยปราการ จํานวน 1,000 ชุด
๒. เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม มอบถุงยังชีพแกราษฎรผูประสบภัย ในพ้ืนท่ีอําเภอไชย

ปราการ จํานวน 200 ชุด
๓. ก่ิงกาชาดอําเภอไชยปราการ มอบถุงยังชีพ จํานวน 100 ชุด
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีการประชุมสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

เตรียมความพรอมกับสถานการณอุทกภัยและโรคภัยท่ีอาจจะเกิดในเดือนสิงหาคม  โดยฝายเลขานุการ คือ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม จะนําเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน และเครื่องวัดปริมาณ
ลําน้ํา มาประกอบในการแจงเตือนภัย และใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรายงานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปน
ลายลักษณอักษร  สําหรับเทศบาลนครเชียงใหมใหดูแลพ้ืนท่ีรับผิดชอบหากเกิดภาวะวิกฤตใหรายงานจังหวัด
เชียงใหมทราบทันที เพ่ือจะไดสนับสนุนอุปกรณและเครื่องสูบน้ําไดทันทวงที ท้ังนี้ จะนําเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประมาณ ๔๐๐ จุด รวมกับจังหวัดเชียงใหมสําหรับ
รายงานปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
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3.5 โครงการสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม รวมใจ หางไกลยาเสพติด
ผูแทนสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม(ร.อ.จรัญ คุณยศย่ิง)

โครงการสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม รวมใจ หางไกลยาเสพติด มีหลักการและเหตุผล คือ
๑) เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามคําสั่ง คสช.ท่ี 41/2557 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๕๗  ๒)เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายดานการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ๓) เพ่ือพัฒนาใหสถานประกอบกิจการท่ี
ผานเกณฑโรงงานสีขาวเขาสูมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (มยส.)

วัตถุประสงค ๑) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดานการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ ๒) เพ่ือใหสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแต 10 คนข้ึนไปผานเกณฑโรงงานสีขาว ๓) เพ่ือปองกัน
ไมใหยาเสพติดแพรระบาดเขาไปในสถานประกอบกิจการ

หลักเกณฑโรงงานสีขาว ๑) มีนโยบายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒) มีปายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับโทษของยาเสพติด ๓) มีคณะทํางานรับผิดชอบ ๔) มีการใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๕) มีกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกหางไกลยาเสพติด ๖) มีการตรวจสุขภาพและ
หรือวิเคราะหปญหาสุขภาพพนักงาน ๗) มีการควบคุม สอดสอง ไมใหมีผูเก่ียวของกับยาเสพติด ๘) มีการจัดเก็บ
เอกสารและมีกระบวนการตรวจสอบท่ีชัดเจน

สถานประกอบกิจการท่ีผานเกณฑโรงงานสีขาวป 2544-2556 แบงเปน
๑) ขนาดสถานประกอบการ 1 - 9 คน มีจํานวน 5,947 แหง มีลูกจาง 24,851 คน

ผานเกณฑ 122 แหง 595 คน
๒) ขนาดสถานประกอบการ 10 – 49 คน มีจํานวน 1,955 แหง มีลูกจาง 41,506 คน

ผานเกณฑ 313 แหง 8,112 คน
๓) ขนาดสถานประกอบการ 50 – 299 คน มีจํานวน 378 แหง มีลูกจาง 42,579 คน ผาน

เกณฑ 230 แหง 25,655 คน
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๔) ขนาดสถานประกอบการ 300 คนข้ึนไป มีจํานวน 46 แหง มีลูกจาง 25,926 คน ผาน
เกณฑ 40 แหง 22,909 คน

รวมสถานประกอบท้ังสิ้น 8,376 แหง  ลูกจาง 134,862 คน ผานเกณฑ 705 แหง
57,271 คน  ไมผานเกณฑ 7,671 แหง 77,591 คน จากการตรวจลาสุดจํานวนสถานประกอบการ ท่ีผานเกณฑ
705 แหง พบวายังคงดําเนินกิจการและยังคงสถานะจํานวน 324 แหง

กลุมเปาหมาย สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจาง 10 คนข้ึนไป 1,792 แหง ลูกจางท่ี
เก่ียวของ 62,435 คน แบงเปน อําเภอเมืองเชียงใหม 989 แหง (35,371 คน) อําเภอหางดง 112 แหง (3,298
คน) อําเภอสันทราย 106 แหง (3,240 คน) อําเภอสารภี 95 แหง (4,217 คน) อําเภอสันกําแพง 94 แหง
(3,287 คน) และอําเภอฝาง 92 แหง (3,716 คน)

แผนปฏิบัติการ โครงการสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม รวมใจ หางไกลยา
เสพติด

๑. ข้ันเตรียมการ สํารวจขอมูลสถานประกอบกิจการท่ียังไมผานเกณฑโรงงานสีขาว
จัดทําโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ สงโครงการ/คําสั่งแตงตั้งกรรมการใหทุกอําเภอ จัดประชุมคณะกรรมการ
ฝายปฏิบัติการ

๒. ข้ันปฏิ บัติการ ประสานกับ ศพส .อ. เ พ่ือจัดประชุมสถานประกอบกิจการ
จัดประชุมสถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ ตรวจประเมิน / จัดทําใบประกาศเกียรติคุณ

๓. ข้ันมอบใบประกาศเกียรติคุณ ศพส.อ.มอบใบประกาศเกียรติคุณแกสถานประกอบการ
ประกาศจังหวัดโรงงานสีขาว ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน 2557

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการประกวดแบบโครงการจัดสรางขวงหลวงเวียงแกวจังหวัดเชียงใหม

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสงา
บัวระดก) จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินงานโครงการพัฒนาขวงหลวงเวียงแกวจังหวัดเชียงใหม เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ
ทัณฑสถานหญิง เชียงใหม เดิม ให เปน พ้ืนท่ี ท่ีประชาชนได ใชประโยชนรวมกัน โดยจั งหวัด เชียงใหม
ไดกําหนดใหมีการประกวดแบบโครงการขวงหลวงเวียงแกวและแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด
เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผูเขาประกวด คัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดแบบใหเปนไปตามขอกําหนด
โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน ๒ สวน คือ  คะแนนจากคณะกรรมการตัดสินรอยละ ๗๐ และคะแนน
จากประชาชนรอยละ ๓๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบโครงการขวงหลวงเวียงแกว ไดดําเนินการประกวด
แบบเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยแบบผลงานท่ีชนะเลิศชื่อ “เผยแผนดิน…สูถ่ิน
เวียงแกว” เจาของผลงาน คือ คุณกวิน วองวิทยการ บริษัท เดสทรอย เดอรตี้ ติง จํากัด ท้ังนี้ แบบดังกลาวยังไม
สามารถนําไปประกาศจัดซื้อจัดจางไดเนื่องจากจะตองมีการพัฒนาแบบ ใชเวลาประมาณ ๑ เดือนครึ่ง โดยการ
พัฒนาแบบจะอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการกํากับการออกแบบของจังหวัดเชียงใหม
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4.2 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  ประจําป 2557

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเ ชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี ) เนื่ องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ไดเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันท่ี
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12 สิงหาคม 2557 จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัย
มงคล ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 โดยกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญ  ดังนี้

1. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เวลา 06.45 น. ณ ขวงประตูทาแพ อําเภอ
เมืองเขียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง, ชุดผาไทย  หรือชุดสุภาพ

2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินท อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.19 น. ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินท อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดไทย
พระราชทาน/สากลนิยม/พ้ืนเมือง/สุภาพ/เครื่องแบบตามสังกัด/เสื้อสีฟา  สก.

มติท่ีประชุม รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบประชาชน” ประจําเดือนกรกฎาคม 2557
จาจังหวัดเชียงใหม (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

จังหวัดเชียงใหมดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พบประชาชน” จํานวน ๒ ครั้ง  ไดแก

๑. วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนแมแจม ตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม
๒. วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา ขอขอบคุณ

หนวยงานทุกภาคสวนท่ีนํางานบริการเขารวมโครงการในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  สําหรับเ ดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
กําหนดจัดโครงการ จํานวน ๒ ครั้ง คือ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนไชยปราการ  อําเภอไชยปราการ  และ
วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอมกอยวิทยาคม อําเภออมกอย ขอเชิญชวนทุกสวนราชการ ทุกหนวยงานรวม
ออกหนวยใหบริการในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

มติท่ีประชุม รับทราบ
4.4 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม” ประจําเดือนสิงหาคม 2557

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหมขอเชิญ
หัวหนาสวนราชการรวมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม” ในวันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. ณ
หองราชพฤกษ  อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย/ชุดพ้ืนเมือง สําหรับเดือนสิงหาคม 2557 จังหวัดเชียงใหมไดรับเกียรติ จาก
อุทยานหลวงราชพฤกษ  รับเปนเจาภาพหลักในการจัดกิจกรรม สภากาแฟเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 กําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ดวยคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ลงมติวา
1. กําหนดใหวันจันทรท่ี 11 สิงหาคม 2557 เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเปนกรณี

พิเศษ เฉพาะป พ.ศ. 2557 เพ่ือใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และใหประชาชนไดรวมกิจกรรมในชวง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
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2. สวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป

3. ในกรณีหนวยงานใดท่ีมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือ
ราชการสําคัญ ในวันดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย
หรือกระทบตอการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิใหเกิด
ความเสียหายตอราชการและประชาชน

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กําหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ระหวาง
วันท่ี 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือสรางความตระหนักและกระจายองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหมๆ ใหแกนักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย และประชาชนท่ัวไป จึงขอเชิญชวนเขารับชมงานดังกลาว
จังหวัดเชียงใหมไดมีการคําสั่งมอบหมายภารกิจใหกับสวนราชการ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับการจัดงาน การ
รักษาความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกใหกับผูรวมงานในชวงเวลาดังกลาว  สําหรับพ้ืนท่ีภายนอกการจัด
งานจะมีการจัดจําหนายสินคา OTOP และผลผลิตลําไยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 รายงานสภาวะอากาศเดือนสิงหาคม 2557
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายสมาน ปราการรัตน) สภาวะอากาศ

ปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2557 บริเวณภาคเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย ตลอดชวง ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณอาวตังเก๋ีย
ทําใหบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝน และมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ อนึ่ง พายุดีเปรสชั่นในมหาสมุทร
แปซิฟกบริเวณดานตะวันออกของประเทศฟลิปปนส จะทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุโซนรอนในลําดับตอไป และมี
แนวโนมเคลื่อนตัวไปยังเกาะไตหวัน ในชวงวันท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557 บริเวณภาคเหนือ มีฝนฟา
คะนองกระจายถึงเกือบท่ัวไป รอยละ 60-70 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง สวนมาก ทางตอนบนและดาน
ตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2557 มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมประเทศ
ไทย และจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ ประกอบกับจะมีรองมรสุมพาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบน ในบางชวงซึ่ง
ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแนน โดยจะมีฝนกระจาย ถึงเกือบท่ัวไป และมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8 โครงการฟนฟูหมูบานถวาย
ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม (ดร.วิวัฒน เศรษฐชวย) โครงการ

ฟนฟูหมูบานถวายเปนโครงการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเพอรดู แหงสหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยนอรท-
เชียงใหม อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม แนวความคิดมาจากศาสตราจารย ดร.ชัด อัลเรด มหาวิทยาลัยเพอรดู โดย
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ไดรับการสนับสนุนจากนายวิเชียร พุฒิวิญู อดีตผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตเริ่มตน เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม
2556 ดร.ณรงค ชวสินธุ ไดนําคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม เขาปรึกษาหารือกับทานผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม (วิเชียร พุฒิวิญู) ซึ่งไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ในปนี้ศาสตราจารย ดร.ชัด อัลเรด
ไดนํานักศึกษา 15 คนจากมหาวิทยาลัยเพอรดู เดินทางมาศึกษาคนควาวิจัยรวมกับคณาจารย และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม เปนเวลา 5 สัปดาห ระหวางวันท่ี 19 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2557 โครงการ
ฟนฟูหมูบานถวายเปนโครงการศึกษาคนควาวิจัยในเชิงลึก ท่ีครอบคลุมถึงความเปนมาของในชีวิตความเปนอยู การ
แกปญหาเฉพาะหนารวมไปถึงทางออก ในการแกปญหาตางๆของหมูบานถวายท่ีกําลังเผชิญอยู  โดยโครงการศึกษา
หมูบานถวายของท้ังสองมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จะเปน
โครงการระยะยาว ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเพอรดูจะนํานักศึกษามาทําการคนควาวิจัยเพ่ิมเติมในหมูบานถวายทุกๆ ป และ
ตองการสราง Business Plan ใหหมูบานถวาย

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.9 ประชาสัมพันธโครงการ ครอบครัวสุขสันต ปนจักยานเท่ียวเวียงกุมกาม
ผูแทนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม (นางจิรารัตน  มีงาม)

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม รวมกับ เทศบาลทาวังตาล สํานักศิลปากรท่ี ๘ จังหวัด
เชียงใหม สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอสารภี และสมาคมธุรกิจทองเท่ียวเชียงใหม กําหนดจัดโครงการ “ครอบครัวสุข
สันต ปนจักยานเท่ียวเวียงกุมกาม” เนื่องในวันแมแหงชาติ โดยจัดใหมีการแถลงขาวพรอมเปดตัวโครงการในวัน
เสารท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนยขอมูลเวียงกุมกาม และบริเวณโบราณสถานเวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม โดยมีคาสมัครเพียงครอบครัวละ ๑๑๒ บาทพรอมเสื้อ รับจํานวนจํากัดโครงการ“ครอบครัวสุขสันต ปน
จักรยานเท่ียวเวียงกุมกาม”จัดข้ึนเพ่ือรวมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  อีกท้ังเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ใหเกิดกิจกรรมทองเท่ียวในชวงนอกฤดูกาลโดยจักรยาน ในลักษณะ
ทองเท่ียวแบบครอบครัว กลุมเปาหมายเปนนักทองเท่ียวกลุมครอบครัว จํานวน ๕๐ คู  เสนทาง โบราณสถานเวียง
กุมกาม พรอมกิจกรรมสานสายใยแหงรักระหวางแมลูก ชมการแสดงและรับประทานอาหารแบบกาดหม้ัว ณ วัดชาง
คํ้า และลุนรางวัลครอบครัวสุขสันตและครอบครัวอบอุนจาก ททท. สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดท่ี
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม โทรศัพท ๐ ๕๓๒๗ ๖๑๔๐ – ๒ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.10 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ผูแทนเชียงใหมเมืองสรางสรรค (มร. มารติน เฟนสกี้-สตาลลิ่ง) เม่ือวันท่ี ๓-๔

เมษายน ๒๕๕๗ มีการจัดประชุมเมืองสรางสรรคในอาเซียน สัมมนาโครงการแฮนดเมดเชียงใหม ณ ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบเชียงใหม TCDC มีผูเขารวมประชุมจากจารกาตา บันดุง ปนัง กัวลาลัมเปอร กูชิง ฮานอย ซีบู องคกร
ภายในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานคร

ในวันท่ี ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะมีการจัดแสดงสินคาหัตถกรรมของผูประกอบการ
จังหวัดเชียงใหมประมาณ ๑๕ ราย ใหตางประเทศไดชมผลงาน มีการบันทึกลงนามขอตกลง  ภายในงาน George
Town Festival in Penang ณ ประเทศมาเลเชีย

ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๓๐ น. เชญิชมงาน TEDx
Chiangmai

มติท่ีประชุม รับทราบ



๒๙

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2557

วันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสัง กัด (จังหวัดเชียงใหม เปลี่ยนแปลงการประชุม
จากเดิมวันท่ี ๒๘ สิงหาคม คม ๒๕๕๗ เปนวันพุธท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
5.2.๑ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

(นายจงคลาย วรพงศธร) สรุปประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยปาไม

(๑) ชนิดไมท่ีตองขออนุญาตตัด แมข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือในท่ีอ่ืนใด
เดิมไดแก ไมสัก ไมยาง คณะรักษาความสงบแหงชาติไดประกาศเพ่ิมเติมอีก ๑๖ รายชื่อ รวมเปน ๑๘ รายชื่อ คือ
ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยุงแกลบ ไมกระพ้ี ไมแดงจีน ไมขะยุง ไมซิก ไมกระซิก
ไมกระซิบ ไมพะยูง ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพ้ีเขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา และไมเก็ดเขาควาย

(๒) แปรรูปไม/หรือมีไมแปรรูปไวครอบครอง เดิมกําหนดไมสักชนิดเดียว
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดกําหนดไมแปรรูปเพ่ิมข้ึนเปน ไมสัก ไมยาง และไมตามประกาศอีก ๑๖ รายชื่อตาม
ขอ (๑) ซึ่งหากเปนไมแปรรูปชนิดอ่ืนตามกฎหมายเดิม หากมีจํานวนเกิน ๐.๒๐ ม.๓ ถือวาผิดกฎหมายมีโทษจําคุกไม
เกิน ๕ ปปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ คําสั่งใหมไดเพ่ิมชื่อไมเปนไมสัก ไมยาง และไมตามประกาศ
อีก ๑๖ รายชื่อ หากมีไวครอบครองเกิน ๐.๒๐ ม.๓ ถือวาผิดกฎหมาย มีโทษจําคุกไมเกิน ๕ ปปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สรุปคือรับโทษเทาเดิม แตเพ่ิมรายชื่อไม

(๓) มีไมทอนไวในครอบครอง เดิมกําหนดเฉพาะไมสักและไมยาง สําหรับ
คําสั่งใหมเพ่ิมเปน ไมสัก ไมยาง และไมประกาศเพ่ิม ๑๖ รายชื่อ  ถาไมชนิดอ่ืนหากมีครอบครองเกิน ๒๐ ตนหรือ
ทอน หรือรวมปริมาตรไมเกิน ๔ ม.๓ จะมีความผิดเดิมโทษจําคุก ๑ – ๒๐ ป ปรับ ๕,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คําสั่งใหมเพ่ิมโทษเปนจําคุก ๑ – ๒๐ ป ปรับ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตหากมีไวในครอบครองนอยกวา
๒๐ ตนหรือทอน จะมีความผิดรับโทษ ๑-๕ ป ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

(๔) สําหรับผู รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม เดิมกําหนดเฉพาะไมสักและ
ไมยาง คําสั่งใหมเพ่ิมเปน ไมสัก ไมยางและไมประกาศเพ่ิม ๑๖ รายชื่อ  ถาผูประกอบการมีไมชนิดอ่ืนท่ี ผิดกฎหมายไว
ในครอบครองเกิน ๕ ตนหรือทอนหรือเกิน ๑ ม.๓ ไมแปรรูป เกิน ๑ ม.3 เดิมจําคุก ๒ – ๑๕ ป ปรับ ๑๐,๐๐๐ ถึง
๑๐๐,๐๐๐ บาท คําสั่งใหมเพ่ิมโทษเปนจําคุก ๒ – ๑๕ ป ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) การทําไม เดิมกําหนดเฉพาะไมสักและไมยาง คําสั่งใหมเพ่ิมเปนไมสัก
ไมยางและไมประกาศเพ่ิม ๑๖ รายชื่อ ไมชนิดอ่ืนท่ีไมใชไมสัก ไมยาง และไมประกาศเพ่ิม ๑๖ รายชื่อถาเปนไมทอนเกิน
๒๐ ตนหรือทอนหรือเกิน ๔ ม.๓ ไมแปรรูป เกิน ๒ ม.๓ เดิมจําคุก ๑ – ๒๐ ป ปรับ ๕,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท คําสั่ง
ใหมเพ่ิมโทษเปน จําคุก ๑ – ๒๐ ป ปรับ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายชื่อไมท่ีมีในเชียงใหม คือ ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน (เก็ดแดง) กระพ้ีเขาควาย
(กระพ้ี,อีเฒา,เก็ดเขาควาย, เก็ดดํา ) พะยูง ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหมจะมีหนังสือแจงไปยังอําเภอทุกอําเภอเพ่ือ
ประชาสัมพันธและเพ่ือชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

๕.๒.๒ เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา) จังหวัดเชียงใหมจัดงาน
เทศกาล “ลําไยเชียงใหมป 2557” สรางความปรองดองสมานฉันท คืนความสุขใหประชาชน ระหวางวันท่ี
31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ ขวงประตูทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม วัตถุประสงคของการจัดงานเพ่ือประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณลําไยดีมีคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม



๓๐

สงเสริมการบริโภคลําไยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม กระจายผลผลิตของเกษตรกรสงตรงถึงผูบริโภค เพ่ือ
เผยแพรองคความรูดานการผลิตลําไยคุณภาพ และสรางเครือขาย ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท ระหวาง
ประชาชน เกษตรกร ผูประกอบการเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม

๕.๒.๓ ผู แทนพระตําหนักภูพิ งคราชนิ เวศน (นายธีระยุทธ  อินตะ เสน)
เนื่องดวย ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกป  เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทางสํานักพระราชวังไดจัดใหมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวังและ
พระราชฐานท่ีประทับตางจังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สํานักพระราชวังจึงไดจัดใหมีการลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล ณ เรื อนรับรอง ภายในพระตําหนักภู พิงคราชนิ เวศน  จั งหวัด เชียงใหม ในการนี้
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนใหหัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ ประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ัวไป เขารวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐
น. ณ เรือนรับรองภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม โดยผูท่ีมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล ไม
ตองเสียคาธรรมเนียมเขาเยี่ยมชมพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

๕.๒.๔ นายอําเภอไชยปราการ (นายชาตรี กิตติธนดิตถ) ขอเชิญรวมพิธีปลูกตนไมเพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา ณ บริเวณปาตนน้ําอําเภอไชยปราการ ในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใตโครงการ ธรรมะตามแนวพระราชดําริ โครงการยอย เอาน้ําแลกปา โดยไดเรียนเชิญผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี

๕.๒.๕ ประมงจังหวัดเชียงใหม (นายบรรจง จํานงศิตธรรม) สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม กําหนดจัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ํ าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหามหาราชินี” ณ แมน้ําปง หนาวัดทาหลุก ตําบล สันผีเสื้อ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยไดเรียนเชิญผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมพิธีดังกลาว

๕.๒.๖ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) (ดร. ศราวุฒิ
ศรีศกุน ) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน) จัดกิจกรรม “ปรองดอง รวมใจ ถวายพระพรชัย
มหาราชินี” ในวันอาทิตยท่ี 10 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอเชิญทุกๆ ทานท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมปนจักรยาน โดยมีกําหนดการ
คือ เวลา 06.30 - 07.30 น. ลงทะเบียนผูเขารวมงานฯ และสื่อมวลชน เวลา 07.30 น. เปดงาน และปลอยตัว
ขบวนจักรยานฯ เดินทางสูเชียงใหมไนทซาฟารี เวลา 08.30 น. จุดพักท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี รวมรับประทานอาหารวาง
และถายภาพรวมกัน เวลา 09.30 น. ปลอยตัวขบวนจักรยานฯ เดินทางกลับสู ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เวลา 10.30 น.เดินทางถึงศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษารวมกันรับประทานอาหารกลางวัน

๕.๒.๗ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
(นายชาตรี  บุญนาค) เนื่องจากปจจุบันมีผลผลิตลําไยจํานวนมาก ขอความรวมมือนายอําเภอทุกอําเภอ
ประชาสัมพันธผานกํานันและผูใหญบาน สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงใหเกษตรกรผูปลูกลําไยอยาได ตื่น
ตระหนักรีบเก็บผลผลิตลําไยเพราะเห็นวาราคากําลังลดลงหรือฝนตกหนัก ขอใหเก็บลําไยท่ีมีคุณภาพ แกเต็มท่ี
ขณะนี้สวนราชการมีแผนการกระจายลําไยสดชอไปยังทุกจังหวัด ซึ่งจะทําใหราคาท่ีดีข้ึน จึงขอเนนย้ําใหเกษตรกร
เก็บลําไยสดชอ อยาใหหลุดลวงเพราะจะทําใหราคาลดลง



๓๑

๕.๒.๘ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม (นายประพันธ วิศิษฏจินดา) ตามท่ีคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีประกาศ ฉบับท่ี 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหาแรงงานตาง
ดาวและการคามนุษย ใหจัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพ่ือจัด
ระเบียบแรงงานตางดาวและพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวใหแกแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร ลาว
และกัมพูชา ซึ่งเปนมาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย โดยเปดใหจดทะเบียน
แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร ลาว และกัมพูชา เพ่ือผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและทํางานไดเปนการชั่วคราว
รวมถึงผูติดตาม โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก และปฏิบัติงานรวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ใหจัดตั้งศูนยดังกลาวในจังหวัด
สมุทรสาครเปนแหงแรก สําหรับจังหวัดเชียงใหมไดจัดเตรียมการตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จํานวน ๒ แหง คือ วิทยาลัยการปกครอง ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาคเหนือ
อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอฝาง ท้ังนี้ สามารถดําเนินการไดทันทีเม่ือคณะรักษาความสงบแหงชาติออกประกาศ
จึงขอความกรุณาจากตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาผอนผันใหแรงงานตางดาวเดินทางไปจดทะเบียน
แรงงานตางดาว ณ ศูนยจดทะเบียนท้ัง ๒ แหง

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนาวิน สินธุสอาด) จํานวน ๓ เรื่อง

๑) ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการชวยกันบริโภคลําไยของจังหวัดเชียงใหม
หรือซื้อเปนของฝาก  ขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
วางแผนกระจายลําไยไปสูผูบริโภคและนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางมาชมงานเทศกาลลําไยของจังหวัดเชียงใหม
งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การประชุมของกระทรวงสาธารณสุข  และงาน LANNA EXPRO
ใหไดมากท่ีสุด

๒) วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปนวันกํานัน ผูใหญบาน ขอใหทุกอําเภอพิจารณา
จัดงานเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบาน  และขอเชิญชวนสวนราชการ
รวมงานในวันดังกลาวท่ีแตละอําเภอจัดข้ึน  เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณท่ีกํานันผูใหญบานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานและเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับกํานัน  ผูใหญบาน

๓) ในวันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหมไดจัดพิธีเปดศูนย
ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี  ในโอกาสนี้ขอความรวมมือหัวหนา
สวนราชการท่ีไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนท่ีจังหวัดเชียงใหมจัดสงไปยังหนวยงานของทาน ไดเรงรัด
ดําเนินการ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมจะมีการประชุมรวมกับมณฑลทหารบกท่ี ๓๓ เปนประจําทุกวัน  ซึ่งจะมีการ
เรงรัดและติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขดังกลาว  ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมจึงไดมอบนโยบายใหตอง
ดําเนินการอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงการรองเรียนซ้ํา จึงขอใหหัวหนาสวนราชการท่ีไดรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ไดกํากับและดูแลอยางใกลชิด

๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) จํานวน ๑ เรื่อง
ขณะนี้เขาสูชวงของการระบายของไขเลือดออก ขอใหอําเภอทุกอําเภอประสานงานกับ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี นําขอมูลของปท่ีผานมาเพ่ือมาบูรณการรวมกัน
ในการปองกันไขเลือดออก สําหรับชุมชน/ท่ีพักของแรงงานตางดาวแจงใหกํานัน ผูใหญบานประสานชุมชนดังกลาว
จัดตัวแทนของชุมชนคอยประสานงาน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกและรายงานสถานการณไขเลือดออกของ
ชุมชนใหกับเจาหนาท่ี



๓๒

๖.๓ ประธานในท่ีประชุม จํานวน ๗ เรื่อง
1. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม เรื่อง โครงการหมวก
กันนอค 100 %

2. ใหหัวหนาสวนราชการ และขาราชการรวมพิธีเฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายราชสดุดีและ
ถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพรอมเพรียงกันเพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย และรวมงานพิธีท่ีจังหวัดเชียงใหมจัดข้ึนทุกพิธีดวยพรอมเพรียงกันกรณีหัวหนาสวน
ราชการติดราชการใหสงผูแทนเขารวมพิธีดวย

3. เนื่องจากระหวางวันท่ี ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปนวันหยุดหลายวันติดตอกัน ขอให
สวนราชการตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดภายในสํานักงาน เพ่ือปองกันไฟฟาลัดวงจร และใหมีการจัดเจาหนาท่ี
อยูเวรประจําสํานักงานดวย

4. ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประสานสื่อมวลชนทุกแขนงในการ
ประชาสัมพันธขาวสารการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจําป ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑2-28
สิงหาคม ๒๕๕๗ การจัดงาน LANNA EXPRO ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในวันท่ี ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
และการจัดงาน TCDC ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ท้ังนี้ การบริการสาธารณะ ระบบขนสงมวลชน ระบบ
สาธารณูปโภคตองมีความพรอม

5. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมจัดลําไยบรรจุกลองมาวางขายดานหนาอาคาร
อํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพ่ือชวยกระจายผลผลิตลําไยของจังหวัดเชียงใหม  ท้ังนี้ ลําไยท่ีบรรจุใน
กลองตองมีคุณภาพดี  และใหมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูปลูกลําไยเก็บผลผลิตลําไยท่ีแกเต็มท่ี อยาไดเรงรีบ
เก็บผลผลิตกอนกําหนด

6. ศูนยดํารงธรรม  ใหหนวยงานแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหลัก หนวยงานท่ีไดรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขจากจังหวัดเชียงใหม  ใหรีบดําเนินการตรวจสอบ หรือแกไขปญหาโดยทันที ผลการดําเนินการ
หรือผลการพิจารณา เปนประการใดให มีหนั งสื อแจ งจั งหวัด เชี ย ง ใหมทราบด วย  เ พ่ือจะไดแจ ง ให
ผูรองเรียนทราบ

7. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบการบรรจุสินคาลงในบรรจุภัณฑ อยาใหมีการบรรจุ
กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีแสดงใหเห็นวาสินคาท่ีบรรจุในกลองผลิตภัณฑมีปริมาณมาก

มติท่ีประชุม   รับทราบและนําไปปฏิบัติ

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น.

วัลยา  สิปปพันธ บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา  สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

วิราชินี  คําชมภู ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี  คําชมภู )

หัวหนากลุมงานอํานวยการ



๓๓

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการ และนโยบายเรงดวน
3.1 3.2ผลการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม

ผูนําเสนอ: นายรณรงค  เส็งเอ่ียม  คลังจังหวัดเชียงใหม

๑. สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๕
รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนรายไตร
มาสดังนี้

ไตรมาส
ท่ี

เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม

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

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง  วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

หนวย : ลานบาท

เงินงบประมาณ เบิกจาย รอยละ เปาหมายรอยละ
(ไตรมาสท่ี ๔) คงเหลือ

รวม ๓๓,๔๖๘.๖๙ ๒๙,๖๙๗.๒๙ ๘๘.๗๓ ๙๕.๐๐ ๓,๗๗๑.๔๐
ลงทุน ๕,๒๙๐.๓๐ ๓,๓๒๑.๗๖ ๖๒.๗๙ ๘๒.๐๐ ๑,๙๖๘.๕๔

ประจํา ๒๘,๑๗๘.๓๙ ๒๖,๓๗๕.๕๓ ๙๓.๖๐ ๑,๘๐๒.๘๖
เงินเหลื่อมป

๒๕๕๖ ๓,๑๕๕.๗๗ ๒,๓๖๑.๘๖ ๗๔.๘๔ ๗๙๓.๙๑

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

/การเบิกจายเงิน...



๓๔

การเบิกจายเงินงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง  วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

หนวย : ลานบาท

รายจายลงทุน
เงินงบประมาณ

ท่ีไดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ

รวม ๕,๒๙๐.๓๐ ๓,๓๒๑.๗๖ ๖๒.๗๙ ๑,๙๖๘.๕๔
สวนราชการ ๔,๙๔๖.๐๖ ๓,๐๒๒.๘๗ ๖๑.๑๒ ๑,๙๒๓.๑๙
ทองถ่ิน ๓๔๔.๒๔ ๒๙๘.๘๙ ๘๖.๘๓ ๔๕.๓๕

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
สวนราชการท่ีมีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้

ลํา
ดับ ชื่อหนวยงาน

ภาพรวม ลงทุน
งบ

ประมาณ เบิกจาย รอยละ งบ
ประมาณ เบิกจาย รอยละ

๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๑๐๐.๐๐ - - -

๒ สนง.พัฒนาพิงคนคร(องคการ
มหาชน) ๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - -

๓ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - -

๔ สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๑ ๐.๒๘ ๐.๒๘ ๑๐๐.๐๐ - - -

๕ สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ ๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - -

๖ สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๑๐๐.๐๐ - - -

๗ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๘.๒๕ ๘.๒๔ ๙๙.๙๐ - - -

๘ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ๑๑.๘๕ ๑๑.๘๔ ๙๙.๘๗ - - -

๙ สนง.สรรพากรภาค ๘ ๕.๐๙ ๕.๐๓ ๙๘.๖๘ ๑.๕๖ ๑.๕๖ ๑๐๐.๐๐

๑๐ โรงเรียนไชยปราการ ๖.๐๖ ๕.๙๘ ๙๘.๖๕ - - -

ท่ีมา : รายงานสถานะ การใชจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(ไมรวมเบิกจายจากงบกลาง /งบสวนกลางท่ีจังหวัด)

ผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ในไตรมาสท่ี ๔ รายจายลงทุนมีเปาหมายการ
เบิกจายอยูท่ีรอยละ ๘๒.๐๐ มีหนวยงานไดรับงบลงทุนท้ังสิ้น ๑๑๒ หนวยงาน สามารถเบิกจายไดรอยละ ๑๐๐
จํานวน ๒๔ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๒๑.๔๓ เบิกจายเปนไปตามเปาหมาย ๒๕ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๒๒.๓๒
เบิกจายต่ํากวาเปาหมาย ๕๕ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๔๙.๑๑ และยังไมมีการเบิกจาย ๘ หนวยงาน คิดเปนรอย

หนวย : ลานบาท



๓๕

ละ ๗.๑๔ ปญหาอุปสรรคสวนใหญมีสาเหตุเนื่องมาจาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และในข้ันตอนการหา
ตัวผูรับจาง ไมมีผูมายื่นซองประกวด/สอบราคา หรือมีผูเสนอราคานอยราย ขณะนี้สวนราชการกําลังเรงดําเนินการ
กอหนี้ผูกพันและดําเนินการเบิกจาย สําหรับรายละเอียดการเบิกจายงบลงทุนรายหนวยงาน มีดังนี้

หนวย : ลานบาท

ลําดับ ชื่อหนวยงาน
ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๑ สนง.คลังเขต ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐
๒ ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม ๑.๒๙ ๑.๒๙ ๑๐๐.๐๐
๓ สถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐
๔ สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐
๕ ดานกักกันสัตวเชียงใหม ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐
๖ ศูนยวิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๓ ๑.๙๓ ๑๐๐.๐๐
๗ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐
๘ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๕๔ ๐.๕๔ ๑๐๐.๐๐
๙ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐

๑๐ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเชียงใหม ๔๓.๘๐ ๔๓.๘๐ ๑๐๐.๐๐
๑๑ สนง.สรรพากรภาค ๘ ๑.๕๖ ๑.๕๖ ๑๐๐.๐๐
๑๒ ศูนยอนามัยท่ี ๑๐ เชียงใหม ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๑๐๐.๐๐
๑๓ สนง.สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม ๒ ๕.๙๘ ๕.๙๘ ๑๐๐.๐๐
๑๔ สนง.ปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ี ๑๐ เชียงใหม ๓.๘๓ ๓.๘๓ ๑๐๐.๐๐
๑๕ โรงพยาบาลดารารัศมี ๒.๒๐ ๒.๒๐ ๑๐๐.๐๐
๑๖ โรงพยาบาลประสาท ๕.๔๗ ๕.๔๗ ๑๐๐.๐๐
๑๗ สนง.สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม ๑ ๑.๖๕ ๑.๖๕ ๑๐๐.๐๐
๑๘ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม ๑.๐๙ ๑.๐๙ ๑๐๐.๐๐

๑๙ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ๑.๓๔ ๑.๓๔ ๑๐๐.๐๐

๒๐ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม ๒.๔๖ ๒.๔๖ ๑๐๐.๐๐

๒๑ กลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐

๒๒ สนง.สวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ๐.๗๘ ๐.๗๘ ๑๐๐.๐๐

๒๓ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐

๒๔ สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐.๔๖ ๐.๔๖ ๑๐๐.๐๐



๓๖

ลําดับ ชื่อหนวยงาน
ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๒๕ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ๑.๓๕ ๑.๓๕ ๙๙.๙๙
๒๖ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗
๒๗ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๙๙.๙๒
๒๘ เรือนจํากลางเชียงใหม ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๙๙.๘๕
๒๙ สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ๐.๙๖ ๐.๙๕ ๙๙.๕๑
๓๐ ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ๐.๙๓ ๐.๙๒ ๙๙.๓๙
๓๑ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๙๙.๒๐
๓๒ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ๐.๕๖ ๐.๕๕ ๙๘.๒๑
๓๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ๐.๓๕ ๐.๓๔ ๙๗.๙๙
๓๔ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม ๑๐๔.๗๖ ๑๐๑.๓๗ ๙๖.๗๗
๓๕ สนง.พัฒนาภาค ๓ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๗๙.๖๒ ๓๖๓.๔๐ ๙๕.๗๓
๓๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๙๑ ๙๕.๒๑
๓๗ วิทยาลัยนาฎศิลป ๑.๒๗ ๑.๒๑ ๙๔.๙๘
๓๘ สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ๐.๑๒ ๐.๑๑ ๙๔.๗๔
๓๙ ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง ๑๑๒.๐๐ ๑๐๕.๗๓ ๙๔.๔๐
๔๐ สํานักทางหลวงท่ี ๑ เชียงใหม ๘๗.๑๑ ๘๒.๐๓ ๙๔.๑๗
๔๑ ศูนยวิจัยขาวสะเมิง ๐.๓๐ ๐.๒๘ ๙๓.๓๓
๔๒ ศูนยวิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ๑.๓๕ ๑.๒๐ ๘๘.๗๙
๔๓ วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง ๕.๔๓ ๔.๗๘ ๘๗.๙๘
๔๔ สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม ๑.๙๖ ๑.๗๑ ๘๗.๖๒

๔๕ สนง.การคาตางประเทศ ๐.๑๐ ๐.๐๙ ๘๖.๕๙

๔๖ สนง.พัฒนาท่ีดินเขต ๖ ๕.๙๖ ๕.๐๔ ๘๔.๕๘

๔๗ สนง.สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ๒๘๑.๔๖ ๒๓๔.๗๓ ๘๓.๓๙

๔๘ กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๕ ๐.๖๐ ๐.๕๐ ๘๓.๐๐

๔๙ โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม ๔.๘๗ ๔.๐๑ ๘๒.๒๗

๕๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ อ.แมแจม ๕.๕๐ ๔.๓๙ ๗๙.๘๑



๓๗

ลําดับ ชื่อหนวยงาน
ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๕๑ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑ ๒๒.๖๔ ๑๗.๓๔ ๗๖.๕๙
๕๒ โครงการชลประทานเชียงใหม ๗๔๕.๐๒ ๕๗๐.๕๕ ๗๖.๕๘
๕๓ มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ ๙.๒๑ ๖.๘๓ ๗๔.๑๕
๕๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๒.๑๖ ๗๓.๖๘
๕๕ สํานักชลประทานท่ี ๑ เชียงใหม ๑๐๘.๓๒ ๗๙.๗๐ ๗๓.๕๘
๕๖ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ ๓.๖๒ ๒.๖๑ ๗๒.๐๙
๕๗ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ (เชียงใหม) ๑๘๓.๗๘ ๑๓๒.๔๔ ๗๒.๐๖
๕๘ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ ๓๐.๖๕ ๒๑.๐๙ ๖๘.๘๓
๕๙ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ ๑๐.๐๖ ๖.๘๖ ๖๘.๒๖
๖๐ สํานักทางหลวงชนบทท่ี ๑๐ (เชียงใหม) ๔๑๙.๑๕ ๒๘๕.๘๑ ๖๘.๑๙
๖๑ สนง.ท่ีดินจังหวัดเชียงใหม ๒.๐๗ ๑.๔๐ ๖๗.๘๕
๖๒ แขวงการทางเชียงใหมท่ี ๓ ๒๕๙.๔๐ ๑๗๕.๑๙ ๖๗.๕๓
๖๓ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕ ๒๐.๑๘ ๑๓.๔๔ ๖๖.๖๒
๖๔ แขวงการทางเชียงใหมท่ี ๒ ๓๐๗.๙๐ ๒๐๒.๑๖ ๖๕.๖๖
๖๕ กองบิน ๔๑ ๒.๗๙ ๑.๘๑ ๖๔.๗๔
๖๖ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม ๐.๒๒ ๐.๑๔ ๖๔.๔๔
๖๗ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ๒๘.๔๒ ๑๘.๐๔ ๖๓.๔๙
๖๘ ศูนยพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําท่ี ๗ (เชียงใหม) ๐.๙๖ ๐.๖๐ ๖๒.๙๕
๖๙ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ๒๑.๕๕ ๑๓.๕๔ ๖๒.๘๔
๗๐ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ๒๕.๖๔ ๑๕.๖๗ ๖๑.๑๐
๗๑ ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม ๓.๗๓ ๒.๑๖ ๕๗.๙๔
๗๒ แขวงการทางเชียงใหมท่ี ๑ ๒๘๐.๒๔ ๑๕๕.๘๙ ๕๕.๖๓
๗๓ ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘ ๑.๑๒ ๐.๖๒ ๕๕.๒๖
๗๔ ศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี ๖ (เชียงใหม) ๒.๔๖ ๑.๒๙ ๕๒.๔๕
๗๕ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๓๔ ๐.๖๗ ๕๐.๔๓
๗๖ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม ๑.๗๒ ๐.๘๒ ๔๗.๗๗
๗๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ๒๗๓.๐๖ ๑๓๐.๑๔ ๔๗.๖๖



๓๘

ลําดับ ชื่อหนวยงาน
ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๗๘ กก.บก.กฝ. ๕ ๔.๔๙ ๒.๑๑ ๔๗.๐๕
๗๙ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ ๑๐.๔๒ ๔.๗๕ ๔๕.๖๓
๘๐ จังหวัดเชียงใหม ๘๐.๖๗ ๓๕.๐๓ ๔๓.๔๒
๘๑ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ๑๔๓.๐๒ ๖๐.๒๗ ๔๒.๑๔
๘๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ๔๖.๙๓ ๑๘.๙๒ ๔๐.๓๒
๘๓ ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ๑๓.๔๔ ๕.๑๘ ๓๘.๕๔
๘๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม ๓.๑๘ ๑.๒๐ ๓๗.๘๕
๘๕ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม ๐.๑๕ ๐.๐๖ ๓๖.๖๗
๘๖ มหาวิทยาลัยแมโจ ๙๖.๕๐ ๓๔.๗๗ ๓๖.๐๓
๘๗ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ๑๗.๙๑ ๖.๐๑ ๓๓.๕๔
๘๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ๑.๔๒ ๐.๔๐ ๒๗.๘๓
๘๙ โรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม ๖.๘๕ ๑.๘๒ ๒๖.๕๑
๙๐ องคการสวนพฤกษาศาสตร ๒๔.๑๒ ๕.๗๖ ๒๓.๘๘
๙๑ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔ ๒๗.๑๙ ๖.๑๑ ๒๒.๔๖
๙๒ โรงพยาบาลนครพิงค ๑๔๔.๙๗ ๒๙.๒๕ ๒๐.๑๘
๙๓ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ๙๘.๒๕ ๑๘.๘๖ ๑๙.๑๙
๙๔ วิทยาเขตภาคพายัพ ๒๘.๑๕ ๕.๓๗ ๑๙.๐๖
๙๕ สนง.อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เขต ๓ ๑.๐๗ ๐.๒๐ ๑๘.๔๖
๙๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ ๖.๙๔ ๑.๒๑ ๑๗.๔๗
๙๗ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ๓๖๒.๖๘ ๕๗.๗๔ ๑๕.๙๒
๙๘ สํานักศิลปากรท่ี ๘ เชียงใหม ๖๒.๗๔ ๙.๑๗ ๑๔.๖๒
๙๙ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๑.๐๗ ๐.๑๒ ๑๑.๖๓

๑๐๐ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๕๙ ๐.๐๒ ๓.๓๙
๑๐๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ๓.๔๖ ๐.๐๖ ๑.๘๑
๑๐๒ ศูนยการทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ๑๕.๒๙ ๐.๒๔ ๑.๕๘
๑๐๓ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ๓.๐๔ ๐.๐๕ ๑.๕๑
๑๐๔ สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๕.๘๓ ๐.๐๒ ๐.๐๙



๓๙

ท่ีมา : รายงานสถานะการใชจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
(ไมรวมเบิกจายจากงบกลาง/งบสวนกลางท่ีจังหวัด)

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ มีดังนี้
- หนังสือดวนท่ีสุดท่ี นร ๐๕๐๖ /ว ๗๑ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การติดตามเรงรัดการใชจาย

งบประมาณภาครัฐ
คณะรักษาความสงบแหงชาติมีมติเม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ รับทราบและใหสวนราชการติดตาม

เรงรัดการใชจายงบประมาณ การดําเนินการจดัซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวของรวมท้ังหนังสือ
กระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๐.๕/๙๔๔๓ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

๑. คณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) กําหนดใหการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณเปนภารกิจ
เรงดวนซึ่งทุกหนวยงานตองถือปฏิบัติ และคงเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ
๘๒.๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน ภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๕.๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย

๒. กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดออกมาตรการสนับสนุนการเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณตามนโยบาย คสช. ดังนี้

๒.๑ การอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
กรณีการดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพ่ือหาผูมีสิทธิเสนอราคา  แลวมีผูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว หรือมีผูมีสิทธิ
เสนอราคาเพียงรายเดียวเม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ซึ่งตามหลักเกณฑเดิมตองยกเลิกการประกวดราคา แตตาม
หลักเกณฑใหม ถาคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปใหคณะกรรมการฯ
ตอรองราคากับผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น แลวเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณาในข้ันตอนตอไปได ซึ่งจะทําใหการ
จัดหาพัสดุรวดเร็วข้ึน

๒.๒ การขอยกเวนไมปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบฯ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ ตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) หรือคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(กวพ.อ.) ใหเรงเสนอเรื่องใหกรมบัญชีกลางโดยดวนเพ่ือใหทันกับการ
ดําเนินการกอหนี้และเบิกจายภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับ ชื่อหนวยงาน
ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๑๐๕ สนง.การขนสงทางน้ําท่ี ๑ สาขาเชียงใหม ๐.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๖ ศูนยสงเสริมและอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ๐.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๗ ศูนยสงเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) ๐.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๘ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ๑๔.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๙ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๑๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๑๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๑๒ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐



๔๐

๒.๓ ซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
๒๕๔๙ และอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุกรณีวงเงินตั้งแต ๒ ลานบาทข้ึนไปไมตองทํา Auction ถาเปนการจางท่ี
ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อการจางโดยวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ หรือการจัดหาสินคาและ
บริการท่ีมีการแขงขันนอยรายมีความซับซอนหรือเทคนิคเฉพาะของสินคาและบริการ หรืองานหรือโครงการ สินคา
และบริการเก่ียวกับเทคโนโลยีประเภทระบบ IT ท่ีเปนลักษณะเฉพาะ หรือเปนพัสดุท่ีมีความผันผวนดานราคา
หนวยงานสามารถจัดหาพัสดุดวยวิธีอ่ืน เชน วิธีพิเศษ ไดโดยไมตองเริ่มจาก Auction และไมตองขออนุมัติ กวพ.อ.

๒.๔ การเพ่ิมความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีมีการอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน และอุทธรณผล
การเสนอราคา ระหวางการพิจารณาอุทธรณใหหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุดําเนินการข้ันตอนตอไปได โดยไมตองระงับ
การดําเนินการ ทําใหลดระยะเวลาจาก ๘๕ วัน คงเหลือ ๔๒ วัน

๒.๕ กระทรวงการคลังจะไมอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ท้ังปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ
เงินกันไวเบิกเหลื่อมปกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียังไมไดกอหนี้ ถาหนวยงานไมสามารถกอหนี้ไดภายในวันท่ี
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวนแตจะมีความจําเปน

๓. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม พอสรุปได  ดังนี้
๓.๑ โครงการขนาดเล็กควรมีการแบงงวดงาน เพ่ือใหมีการทยอยเบิกจายเงิน
๓.๒ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณีไมมีหนี้ควรพิจารณาเปน ๒ แนวทาง คือ ถาเปนงาน/

โครงการท่ีดําเนินงานปกต(ิงาน/โครงการท่ีไมตองทบทวน) ใหใชมาตรการเขมงวด สําหรับงาน/โครงการ ท่ีตองมีการ
ทบทวน อาจมีมาตรการท่ีผอนคลายไดตามสมควรแกกรณี

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

มติท่ีประชุม
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............................................................................................................................. ..............................................



๔๑

3.2 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/
หัวหนาสํานักยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

3.2.1 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด งบประมาณ พ.ศ. 2557
จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

จํานวน 28 โครงการ (88 กิจกรรม) งบประมาณ 220,717,400 บาท โดยแบงตามกลุมภารกิจ 5 ดาน ดังนี้
1. ดานเศรษฐกิจ จํานวน 13 โครงการ (58 กิจกรรม) งบประมาณ

119,871,500 บาท
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ (3 กิจกรรม) งบประมาณ

19,000,000 บาท
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 6 โครงการ (21 กิจกรรม)

งบประมาณ 52,071,300 บาท
4. ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ (6 กิจกรรม)

งบประมาณ 19,774,600 บาท
5. ดานการบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000

บาท

การเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ขอมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2557)

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ท้ังหมด จํานวน 220,717,400 บาท เบิกจ ายงบประมาณ
144,797,104.81 บาท คิดเปนรอยละ 65.60 คงเหลืองบประมาณ 75,920,295.19 บาท

3.2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนากลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 294,000,000 บาท ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2557 มีผลการเบิกจายแลว
จํานวน 95,020,933.43 บาท คิดเปนรอยละ 32.32 คงเหลืองบประมาณจํานวน 198,979,066.57 บาท

มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .............................................
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............................................................................................................................. ..............................................



๔๒

3.3 การดําเนินงานศนูยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม



๔๓

3.4 สถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
1. สถานการณอุทกภัยและดินโคลนถลมจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2557

สถานการณอุทกภัยเริ่มเกิดตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 อําเภอแรกท่ีเกิด ไดแก อําเภอฝาง
อําเภอแมอาย และอําเภอเชียวดาว ถึงปจจุบัน มีพ้ืนท่ีประสบปญหาอุทกภัย รวม 8 อําเภอ ไดแก อําเภอฝาง
แมอาย  ไชยปราการ เชียงดาว  แมแตง พราว ฮอด และอําเภอกัลยาณิวัฒนา รวมท้ังสิ้น 20 ตําบล 119
หมูบาน ราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอน 5,705 ครัวเรือน 17,287 คน พ้ืนท่ีการเกษตร 3,541 ไร อาคาร/
สิ่งกอสรางเสียหาย 49 หลัง ประมง 66 บอ ปศุสัตว 150 ตัว สิ่งสาธารณะประโยชน 100 แหง

2. สถานการณปจจุบัน
สถานการณปจจุบันกลับเขาสูภาวะปกติ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เชน แขวงการทาง องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม หนวยทหาร และตํารวจในพ้ืนท่ี ไดเขาใหการ
ชวยเหลือ และฟนฟูสิ่งสาธารณะประโยชนใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมท้ังเรงสํารวจความเสียหายเพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากเงินทดรองราชการในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

3. การใหความชวยเหลือในเบ้ืองตน
3.1 มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแกราษฎรผูประสบภัย

ในพ้ืนท่ีอําเภอ ไชยปราการ  จํานวน 1,000 ชุด เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลตําบลไชยปราการ
3.2 มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี

มอบถุงยังชีพพระราชทานใหแกผูประสบภัย ในพ้ืนท่ีอําเภอแมอาย  จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม
2557 ณ องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง และวัดสันปอธง ตําบลสันตนหม้ือ อําเภอแมอาย

3.3 เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม มอบถุงยังชีพแกราษฎรผูประสบภัย ในพ้ืนท่ีอําเภอ ไชยปราการ
จํานวน 200 ชุด

3.4 ก่ิงกาชาดอําเภอไชยปราการ มอบถุงยังชีพ จํานวน 100 ชุด
3.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  จัดสรรวงเงินทดรองราชการใหนายอําเภอไชยปราการ เพ่ือใช

ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 2,379,800 บาท

มติท่ีประชุม
....................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
...........................................................................................................................................................................
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3.5 ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : พ.ต.ท.รณชัย  ทองไทย  ผูแทนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน

ท่ี 33

๑. กก.ตชด.๓๓ มี ร.ร./ ศกร.ตชด.ในความรับผิดชอบ จํานวน ๒๕ แหง อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
๑๒ แหง ดังนี้

๑. ร.ร.ตชด.บานแมลอง อ.แมแจม จว.เชียงใหม
๒. ร.ร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ  อ.แมแจม จว.เชียงใหม
๓. ร.ร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี  อ.อมกอย จว.เชียงใหม
๔. ร.ร.ตชด. เฮียงไทยธํารงค  อ.แมอาย  จวเชียงใหม
๕. ร.ร.ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ  อ.แมอาย  จวเชียงใหม
๖. ร.ร.ตชด.อาโอยามา  อ.ฝาง  จว.เชียงใหม
๗. ร.ร.ตชด.บานหองแขม  อ.เชียงดาว  จว.เชียงใหม
๘. ร.ร.ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ ๒ อ.พราว  จว.เชียงใหม
๙. ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บานแกนอย  อ.เชียงดาว  จว.เชียงใหม
๑๐. ร.ร.ตชด.ไลออนสมหาจักร ๙ อ.แมแตง    จว.เชียงใหม
๑๑. ร.ร.ตชด. เบญจมะ ๑ อ.เวียงแหง  จว.เชียงใหม
๑๒. ร.ร.ตชด.ทานผูหญิงประไพ ศิวะโกเศศ  อ.อมกอย จว.เชียงใหม

๒. มีนักเรียนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวนท้ังหมด ๒,๔๐๑ คน นักเรียน
ชาย ๑,๒๒๒ คน หญิง ๑,๑๗๙ คน นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม มี ๑,๓๖๘ คน  ชาย ๖๘๗ คน หญิง ๖๘๑ คน

๓. จํานวนครูท้ังหมด ๑๖๑ คน ครูในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม มี ๘๙ คน  มี
- ครูตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๖๐ คน
- ครูพลเรือน จํานวน ๗ คน
- ครู ผูดแูลเดก็ จํานวน ๑๘ คน
- ครู อัตราจางขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒ คน
- ครู อัตราจางสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( สสท )

จํานวน ๑ คน
- ครู อาสาชวยสอน จํานวน ๑ คน

๔. มีการดําเนินการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จํานวน ๘ โครงการ ดังนี้

4.๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาทางโภชนาการบริโภคตลอดปการศึกษา โดยใชผลผลิต

การเกษตรท่ีผลิตข้ึนภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร มีหนวยงานรวมสนองโครงการไดแก
- เทศบาลนครเชียงใหม งบประมาณ ๔,๖๙๔,๐๐๐ บาท ,
- สํานักงานเกษตร , สํานักงานปศุสัตว , กรมการประมง,ศูนยพัฒนาการศึกษาหวยฮองไคร

สนับสนุน
- พันธุสัตว เชน สุกร  ไกไข เปด กระตาย
- พันธุไมผล – ไมยืนตน เชน มะมวง สมโอ  ฝรั่ง
- พันธุปลา เชน ปลาดุก  ปลานิล
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- เมล็ดพันธุพืชตางๆรวมท้ังพืชผักสวนครัว
4.๒ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

เพ่ือควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพ้ืนท่ีทุรกันดารมีหนวยงานรวมสนอง
โครงการไดแกหนวยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลชุมชน

4.๓ โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีหนวยงานรวมสนองโครงการ ไดแก มหาวิทยาลัย

เชียงใหม, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม,มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
4.๔ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห

เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนในถ่ินทุรกันดารไดรับการศึกษาตอตามความสามารถและ
กลับไปชวยพัฒนาชุมชนในถ่ินทุรกันดาร ไดรับงบประมาณมาจากสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ( สสท ) ปจจุบันนักเรียนในพระราชานุเคราะห ท้ังหมด ๑๗๑ คน มีหนวยงานรวมสนอง
โครงการไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โรงเรียนมงฟอรดราชวิทยาลัย, โรงเรียนราชประชานุเคราะห ,โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ,วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชนนี, วิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม

4.5 โครงการสงเสริมสหกรณ
เพ่ือสงเสริมความรู และทักษะดานสหกรณ และสรางลักษณะนิสัยท่ีสอดคลองกับอุดมการณสหกรณ

ใหแกเด็กนักเรียนมีหนวยงานรวมสนองโครงการไดแก สหกรณจังหวัดและสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
4.6 โครงการฝกอาชีพ

- เพ่ือใหนักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
- เพ่ือใหเยาวชนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนําไปประกอบอาชีพได

4.๗ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
เพ่ือสงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ป ท่ีอยูในถ่ิน

ทุรกันดาร ไดรับบริการท่ีเหมาะสม และไดรับความรูดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือชวยใหแมมีภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยท่ีดี เด็ก  เกิดรอด มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ มีหนวยงานรวมสนองโครงการ
ไดแกศูนยอนามัยท่ี ๑๐

4.๘ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ือปลูกฝงใหเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนวยงานรวมสนองโครงการไดแกสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ เชียงใหม
สถานการณปจจุบันผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ระยะท่ี๔ ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ได

สงผลตอเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารท่ีสําคัญดังนี้
๑. การเขาถึงกลุมเด็กดอยโอกาสและขาดโอกาสเพ่ิมข้ึน
๒. เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารมีภาวะโภชนาการดีข้ึน แตยังมีปญหาในกลุมหญิงมีครรภ และ

การเจ็บปวยจากโรคติดเชื้อยังคงอยู
๓. เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาการและการอาชีพอยาง

ตอเนื่อง แตคุณภาพของการศึกษายังคงเปนปญหา จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ( o -Net ) ระดับการเรียน
ยังต่ํากวาระดับประเทศ

๔. การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมทองถ่ินยัง
ตองการการพัฒนาเพ่ือสรางจิตสํานึกของเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

๕. เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารสวนหนึ่งไดรับโอกาสในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน
๖. ประสิทธิภาพของของกระบวนการบริหารจัดการโครงการตองการการแกไขและพัฒนา
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ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริฯ ไดกําหนดเปาหมายสูงสุดของการ
พัฒนาไวดังนี้ “ เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝเรียนรู ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน มีความรู
และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได”

วัตถุประสงค เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารไดรับโอกาสในการพัฒนา และมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามเปาหมายสูงสุด อันจะชวยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงไดกําหนดวัตถุประสงคของ

๗. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไลออนสมหาจักร ๙ สะพานขามแมน้ําแตง ถูกน้ําปาไหลหลาก
พัดพังเสียหาย ไมสามารถใชการได

8. ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ศอน.ร.ร.ตชด.) ต.อินทขิล อ.แมแตง
จ.เชียงใหม

- มีครูท้ังหมด ๑๕ คน
- นร.ศอน.ฯ รุนท่ี ๒๓ / ๒๕๕๗ ฝกอบรมวิชาชีพ วิชาชางยนตเล็ก ณ วิทยาลัยสารพัดชาง

เชียงใหม จํานวน ๒๕ คน
กก.ตชด.๓๑ - คน
กก.ตชด.๓๒   ๑๒ คน
กก.ตชด.๓๓     ๘ คน
กก.ตชด.๓๔     ๕ คน

- ไดรับงบประมาณมาจาก บช.ตชด.
๙. ปญหาขอขัดของ

- ดานบุคลากร ไมเพียงพอ ขอรับการสนับสนุนจาก อปท.อบจ. ครูชํานาญเฉพาะทาง เชน ครู
สอนภาษาอังกฤษ ครูสอนคณิตศาสตร

- ขาดแคลนยาพาหนะ เนื่องจากพ้ืนท่ีอยูหางไกล การเดินทางยากลําบาก
- น้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากในการเดินทางมาราชการ ไมไดรับการสนับสนุนอยางพอเพียง

มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .............................................
............................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ..............................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผูนําเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเปด
งาน “5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร 50 ป แหงความภาคภูมิ” ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยจะประทับเครื่องบินท่ีนั่งถึงทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในเวลา
13.50 น. และเสด็จกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน เวลา 15.30 น. โดยกรมราชองครักษ สํานักพระราชวัง
และจังหวัดเชียงใหม ไดตรวจพ้ืนท่ีและประชุมเตรียมการรับเสด็จไปแลวเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2557

ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ และขาราชการในสังกัด เฝาฯ รับ-สงเสด็จ ในวันท่ี 28
สิงหาคม 2557 ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 พรอมรับเสด็จเวลา 12.50 น. และพรอมสงเสด็จเวลา
14.30 น. การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

มติท่ีประชุม
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๔๘

4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบประชาชน ประจําเดือน สิงหาคม 2557”
ผูนําเสนอ : นายโชคดี  อมรวัฒน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม

พิธีเปดโครงการฯ อําเภอไชยปราการ

การดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พบปะประชาชน” ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนไชยปราการ ตําบลหนองบวั อําเภอไชยปราการ ในวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
และ

โรงเรียนอมกอยวทิยาคม ตําบลอมกอย อําเภออมกอย ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗



๔๙

พิธีเปดโครงการฯ อําเภออมกอย

พิธีประกาศเจตนารมณปกปองสถาบัน

อําเภอไชยปราการ อําเภออมกอย



๕๐

ขอเชิญชวนทุกสวนราชการ/หนวยงาน
รวมออกหนวยใหบริการประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๗

- อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนแมออนวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ...............................................
..................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ...............................................



๕๑

4.3 รายงานสภาวะอากาศเดือนกันยายน 2557
ผูนําเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ เดือน กนัยายน 2557
ลักษณะท่ัวไป เดือน กันยายน ปลายฤดูฝน รองมรสุมท่ีพาดผานภาคเหนือจะเลื่อนลงไปพาดผานภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม และมีกําลังแรงข้ึนเปนครั้งคราว ทําใหภาคเหนือ มีฝน
ตกชุกหนาแนน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากไดหลายพ้ืนท่ีสวนมากตอนลางของภาค มีโอกาสท่ีพายุหมุนเขตรอนใน
ทะเลจีนใตเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามรองมรสุม และเขาใกลภาคเหนือตอนลาง ทําใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง
อาจเกิด น้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลม ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย บริเวณท่ีลาดเชิงเขา น้ําลนตลิ่ง ตลอดจน
น้ําทวมขัง บริเวณท่ีลุมลําน้ําได เดือนนี้ปริมาณฝนมีคาใกลเคียงคาเฉลี่ย และอุณหภูมิมีคาสูงกวาคาเฉลี่ย
เล็กนอย
ขอควรระวัง ปริมาณฝนเพ่ิมข้ึนทางตอนลางของภาค พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย บริเวณ ท่ีลาดเชิงเขา ท่ีลุมลําน้ํา ควรเตรียม
ความพรอม ปองกัน เฝาระวัง อุทกภัย และ ดินโคลนถลม/ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ท่ีหมายเลข
โทรศัพท 053-277919 053-922365 และ ในwww.cmmet.tmd.go.th ไดตลอด 24 ชั่วโมง

เดือน กันยายน 2557
คาดหมายอุณหภูมิ(°เซลเซียส)
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร)

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน

ภาคเหนือ
ตอนบน

ตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 22-25°ซ
บาย อุณหภูมิสูงสุด31-34°ซ มีเมฆมากกับมีฝน
เล็กนอยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบท่ัวไป กับมีฝน
ตกหนักและหนักมากบางแหงสวนมาก ทางตอนลาง
ของภาค ระหวางบายและคํ่า ปริมาณฝน 210-
290 มม. จํานวน 18-25 วนั ลมตะวันตกเฉียงใต
10-25 กม./ชม.

แมฮองสอน 22-24 32-34 230/25
เชียงราย 22-24 31-33 290/18
พะเยา 23-25 31-33 210/18

เชียงใหม 23-25 31-33 220/19
ลําพูน 23-25 32-34 210/19
ลําปาง 23-25 32-34 220/19
นาน 23-25 32-34 210/18

ภาคเหนือ
ตอนลาง ตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 24-26°ซ บาย อุณหภูมิ

สูงสุด32-34°ซ มีเมฆมากกับมีฝนเล็กนอยถึงปาน
กลางกระจายถึงเกือบท่ัวไป กับมีฝนตกหนักและหนัก
มากบางแหงสวนมาก ทางตอนลางของภาค ระหวาง
บายและคํ่า ปริมาณฝน 210-320 มม. จํานวน
17-20วัน ลมตะวันตกเฉียงใต 10-25 กม./ชม.

แพร 24-26 32-34 200/19
อุตรดิตถ 24-26 33-35 250/19
สุโขทัย 24-26 32-34 300/19
พิจิตร 24-26 32-34 320/21

พิษณุโลก 24-26 32-34 250/20
ตาก 24-26 32-34 220/17

เพชรบูรณ 24-26 32-34 210/19
กําแพงเพชร 24-26 32-34 270/20

สรุป ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มข้ึนทางตอนลางของภาค มีโอกาสเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได โดยทั่วไป เดือนนี้
ปริมาณฝนมีคาใกลเคียงคาเฉลี่ย และอุณหภูมิมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย

ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนัก 35.0-90.0 มม. ฝนหนักมาก 90.1 มม. ขึ้นไป
มติท่ีประชุม
.................................................................... ................................................................................... ...................
............................................................................................................................. ...............................................



๕๒

4.4 ประชาสัมพันธการประมูลปายทะเบียนรถเลขสวย หมวด ขท  เชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม
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มติท่ีประชุม
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๕๘

4.5 ความคืบหนาการดําเนินโครงการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเชาลอยฟาเช่ือมโยง
เชียงใหมไนทซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา
ผูนําเสนอ : นายอดุลย  อิสลาม บริษัทท่ีปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก จํากัด



๕๙
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มติท่ีประชุม
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๖๖

4.6 ประชาสัมพันธทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดหาเงินสมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณและ
เครื่องมือทางการแพทยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายแพทยสมบูรณ ทศบวร ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

ฎีกาบุญทอดผาปาสามัคคี
เพ่ือจัดหาเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย

ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

************************************
คลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยาเชียงใหมไดเปดใหบริการแกประชาชนท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พรอมดวย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดคลินิกศูนยวิจัยประสาทวิทยา
เชียงใหม ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๘ ไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดมีการแบง
สวนราชการใหมในกระทรวงสาธารณสุข โดยใหโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ปรับปรุงเปนโรงพยาบาลเฉพาะโรค
ทาง ประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร เนนการบริการแกประชาชนทางดานประสาทวิทยา นับแตนั้นมา
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมไดมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และวิชาการดานโรคระบบประสาทมาโดยตลอด

ปจจุบัน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมมีผูปวยในเครือขายบริการสุขภาพท่ี ๑ ท่ีถูกสงตอมายังโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหมเปนจํานวนเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
ประกอบกับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการในการจัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยไดอยางเพียงพอ

ในปนี้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมจะไดมีอายุครบ ๔๖ ป โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมจึงไดเห็นสมควร
จัดตั้งกองผาปาสามัคคีข้ึน ในวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาเงินสมทบทุนจัดซื้อ
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

จึงขอบอกบุญและเชิญชวนผูมีจิตศรัทธา ไดรวมบริจาคเงินทําบุญผาปาสามัคคี ตามกําลังศรัทธาและขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยไดปกปกรักษาทานและครอบครัว ใหมีความสุขความเจริญยิ่งๆข้ึนไป ขอขอบพระคุณ
และอนุโมทนาลวงหนามา ณ โอกาสนี้

กําหนดการ
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

***********************************
เวลา ๐๗.๐๙ น. ทําบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเชา
เวลา ๑๐.๒๙ น. พิธีทอดผาปาสามัคคี

ฟงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑและรับพรจากพระสงฆ
เวลา ๑๑.๐๙ น. ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆสามเณร จํานวน ๙ รูป

พระสงฆอนุโมทนา เปนเสร็จพิธี



๖๗

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2557

วันจนัทรท่ี 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม

มติท่ีประชุม
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๖๘

ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชนะ  แพงพิบูลย)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนาวิน  สินธุสอาด)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย)

มติท่ีประชุม
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