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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
ครั้งที่ 9/2557 

วันจันทรท์ี่  29 กันยายน  2557  เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องอิมพเีรียลบอลรูม  โรงแรมดเิอ็มเพรส  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

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

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 จํานวน 12 รางวัล 

(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) 
2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  29 หน่วยงาน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่) 

3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่ เกษียณอายุราชการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน  2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวดัเชยีงใหมแ่นะนาํตัว 

ต่อทีป่ระชุม  จํานวน  2 ทา่น   
1)   นายกอบชัย  บญุอรณะ 

ตําแหน่งปัจจุบัน      ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     เขต 10 ลําปาง 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     เขต 15 เชียงราย   

2)  นายเจนศกัดิ ์  ลิมปติ ิ
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่

                              ตําแหน่งเดิม    ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ครั้งที่ 8/2557  
เม่ือวันที่  27 สิงหาคม  2557                                                                                                                                                                

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องตดิตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 ผลการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดัประจาํปี

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

              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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3.3 สถานการณ์อทุกภัย ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 รายงานสถานการณน์้าํจังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายเจนศักด์ิ  ลมิปิติ  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนตลุาคม 2557  
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 การประกอบพธิีวันปยิมหาราช ประจําปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 ผลการพิจารณาคดัเลือกพอ่ตัวอย่างแหง่ชาติจังหวดัเชยีงใหม่ ปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 แต่งตั้งหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม่ ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้าเวร

ประจําศูนยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ประจําเดือนตลุาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 ค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 ขอให้งดการขึน้ป้ายต้อนรบั 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 สรปุผลการฝกึซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดบัจงัหวดั  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 สรปุการเข้ารว่มกิจกรรมตามโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันทค์นืความสุข 

ใหป้ระชาชน 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 

ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําเดือน กันยายน 2557” 
 ผู้นาํเสนอ : นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 สภาวะอากาศเดือนตลุาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.11 ประชาสัมพนัธ์ วันรณรงคต์อ่ต้านการค้ามนษุย์ ประจาํป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
4.12 ประชาสัมพนัธ์งาน วันสมเด็จย่า ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่
4.13 ประชาสัมพนัธ์การบริจาคเงินเพือ่บูรณปฏิสังขรณห์อประชุมพทุธมณฑล 
 ผู้นาํเสนอ : นางฉัตรรัตน์  ธนัทศรัณย์ดิลก  ผูแ้ทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2557 

                   วันพฤหัสบดีที่ 30  ตุลาคม  2557   เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์   
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก   
 อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
 การแตง่กาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    6.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
    6.4  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
           1) การร่วมงานพิธีเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           2) นโยบายหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เรื่อง การควบคุมการจําหน่ายเหล้าป่ัน

บริเวณรอบสถานศึกษา โรงเรียน และหอพกั 
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เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 จํานวน 12 รางวัล 

(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  
1.1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ประถมศึกษา 

- ชนะเลิศ     เปลญวนถุงนมลดโลกร้อน   โรงเรียนบ้านหนองยาว 
- รองชนะเลิศอันดับ 1   โคมไฟฟ้ารีไซเคิล โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
- รองชนะเลิศอันดับ 2   สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากเศษผ้า  โรงเรียนเอื้อวิทยา    

1.2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) 
     - ชนะเลิศ   หีบเก็บของโบราณแบบ 3 ช้ัน   โรงเรียนศรีสังวาล 
     - รองชนะเลิศอันดับ 1  วิจิตรอลังการงานเครื่องทองโบราณไทย  โรงเรียนหอพระ 
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 นาฬิกาจากขุยมะพร้าว  โรงเรียนวาระเชียงใหม่ 
 1.3 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศกึษา ปวส./อุดมศึกษา 
      - ชนะเลิศ  เครื่องมือเกษตรในบ้าน จากเศษท่อ PVC  วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 
      - รองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ใส่กระดาษทิชชู่จากขวดน้ํา   วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม้มือที่สาม   วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 
 1.4 ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 
      - ชนะเลิศ  วันใหม่ที่สดใส   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
      - รองชนะเลิศอันดับ 1 Reuse  กันฝน   ชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ 
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 LESS IS MORE  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   
         

2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  29 หน่วยงาน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตําบลสันทรายหลวง เทศบาลตําบล           
หนองจ๊อม เทศบาลตําบลแม่แฝก เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตําบลสันนาเม็ง เทศบาลตําบลป่าไผ่ เทศบาล
ตําบลสันพระเนตร  เทศบาลตําบลหนองแหย่ง เทศบาลตําบลสันป่าเปา เทศบาลตําบลเมืองเล็น เทศบาลตําบล
หนองหาร โรงพยาบาลสันทราย ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มณฑลทหารบกที่ 
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์พิงค์นคร เทศบาลนครเชียงใหม่  กองกําลังผา
เมือง สํานักงานพัฒนาภาค 3  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 สถานีตํารวจภูธรสันทราย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  กองบิน 41  สํานักงานบริการลูกค้า กสท.เชียงใหม่ 
หน่วยบินตํารวจจังหวัดเชียงใหม่ 

3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่ เกษียณอายุราชการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่   

3.1 นายอภิชาต   ชุ่มเชื้อ   นายอําเภอแม่แตง 
3.2 นายนําชัย  เจียงวรีวงศ์  นายอําเภอแม่วาง 
3.3 นายทิณศักด์ิ  บุญดิเรก  ปลัดอําเภอ อําเภอพร้าว 
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3.4 นางเนียรนาฎ  อินต๊ะมูล  ปลัดอําเภอ อําเภอแม่แตง 
3.5 นางธนัทที  ไชยพนิตนันท์  เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
3.6 นายบูรนา  ป่ินแก้วศักด์ิ    เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

     
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน  2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่)  
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ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวดัเชยีงใหม่ แนะนําตัว 

ต่อทีป่ระชุม  จํานวน 2 ท่าน   
1)   นายกอบชัย  บญุอรณะ 

ตําแหน่งปัจจุบัน      ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     เขต 10 ลําปาง 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     เขต 15 เชยีงราย   

2)  นายเจนศกัดิ ์  ลิมปติ ิ
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่

                              ตําแหน่งเดิม    ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2557   
                        เม่ือวันที่  27 สิงหาคม  2557      

 

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2557  เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น .  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 
        สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะเลขานุการ  ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วย
เอกสาร 21 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ 
ประสาทบัณฑิตย์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  
หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง 
www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
อีกครั้ง  

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่๘/2557 

วันพุธที่ ๒๗  สิงหาคม  2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในทีป่ระชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
5. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายเกษม เงินอ่อน (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายวรวิทย์ 

 
อินต๊ะใจ (แทน) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
13. นางวราภรณ์ ธารสกุล (แทน) หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
15. นายปริทรรศน ์ ล่องชูผล (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 10 ลําปาง 
16. นายอภิชาติ เหมือนมนัส (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
17. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
18. นางสาวภัทราพร ลายจุด (แทน)นายอําเภอสารภี 
19. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
20. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
21. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
22. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
23. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
24. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
25. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
๒๖. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
27. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอไชยปราการ 
28. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
29. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
30. ว่าที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน (แทน)นายอําเภอสันป่าตอง 
31. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
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32. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
33. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
34. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
35. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
36. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
37. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
38. นายณรงค์พิชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
39. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
40. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
41. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
42. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
43. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
44. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
45. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
47. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
48. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
49. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
50. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
51. พ.ต.อ.ไพโรจน ์ ริมประโคม (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
52. พ.ต.ท.รณชัย ทองไทย (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
54. ร.ต.อ.อุดม เปากัลย์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
55. พ.ต.ท.อโนทัย แสงเฟือง (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
56. ร.ท.สงวน สวัสด์ิวงค์ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
57. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
58. นายเกรียงศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
59. นายสัญชัย กรุงกาญจนา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
60. นางสาวจีระพร จรอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
61. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางนันทนา อินหลี (แทน)ผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
63. นางสาวเดือน อินต๊ะ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
64. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

65. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อําเภอฝาง 

66. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่(ฝ่ายทหาร) 

67. นายเรไร รักศิลปกิจ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
68. พ.ต.ประกอบ มั่นอ้น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
69. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
70. พ.ต.กําพล พิเคราะห์งาน (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ ๓ 
71. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
72. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
73. พ.ต.อรรถพล ปุณยพุฒิพงค์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
74. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต5 
75. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
76. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
77. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
78. ว่าที่ ร.ต.ชะริด จอมเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
79. นายทนง พิมพ์ทอง (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
80. นางจินตนา วงษ์เวียน (แทน)สรรพกรภาค 8 
81. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
82. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
83. นางสุนทรี บุญยวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจงัหวัดเชียงใหม ่
84. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
85. นายอับดุลคอลิก มัสอูดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
86. นายนพดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
87. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
88. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
89. ผศ.วัฒนา สุริยจันทร ์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
90. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
91. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
92. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
93. นายตะวัน พรหมวงศ ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
94. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
95. นายทวิช จตุวรพฤกษ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
96. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
97. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
98. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
99. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
100. นางจิดาภา ปามาคํา (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
101. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
102. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
103. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
104. นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
105. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
106. นายยศพนต์ ด่านสมบูรณ์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
107. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ        

สันกําแพง 
108. นางนิภาวดี อันปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
109. นายศักด์ิชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
110. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายเลิศชัย อินทรักษ ์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
112. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายภูมิใจ รักธรรม (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
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114. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
115. นายชัยเดช จันทรศิริรัตน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
116. นายรุ่งฤทธ์ิ คําแสน (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายวิทยา สวนแก้วมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
118. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
119. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
120. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
121. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
122. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 
123. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  

จังหวัดเชียงใหม่ 
124. นางสุจารีย์ พิชา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
125. นางปาณิดา  เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
126. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
127. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
128. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
129. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
130. นายส่งศักด์ิ คําชัยลึก (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
131. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
132. นายสอาด ประจันพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
133. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
134. นายอุดม บุญช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
135. นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม ่
136. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
137. นายประจญ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
138. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
139. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
140. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
141. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
142. นายจํานง บุญศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
143. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
144. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
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145. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
146. นายประมุข เพ็ญสุต (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
147. นางสมพร อินตากาศ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
148. นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
149. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
150. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
151. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
152. นางสังวาล มัลลาน ู (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
154. นายไพโรจน ์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริการสง่ออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
156. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
157. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
158. นายคัมภีร์ อนุรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
159. นายสมคิด ปริมิตร ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
160. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
161. นายณัฐวุฒิ จันดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายสุรินทร ์ อินตาวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นายชานนท์ หันสวาสด์ิ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
165. นายประทิน สินมณ ี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
168. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม ่ 
170. นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
171. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
172. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
173. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 



๑๕ 
 

 

174. นางเพียงแข จิตรทอง (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
175. นางสาวธณิกานณ์ วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
176. นางนงลักษณ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
177. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๘ 
178. นายเจตย์ สะสะรมย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 1 
179. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
180. นางประทุม ตามไท (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
181. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
182. นางนงลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
183. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
184. นางพรรณี ใหม่ประสทิธิกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
185. นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
186. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
187. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
188. ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
189. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
190. นางญาณิศา จันทร์เส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
191. นายประสิทธ์ิ อินทร์จันทร ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
192. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
193. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
194. นางบังอร สุปรีดา (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
195. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
196. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
197. นายทวี   เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
198. นพ.สมบูรณ ์ ทศบวร รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
199. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

เขต 1 (เชียงใหม่) 



๑๖ 
 

 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
200. นายชํานาญบุญ วอหล้า (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
201. ดร.สุชาต ิ ใจภกัด ี ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
202. นางสาวมิ่งขวัญ ม่วงอยู่ (แทน)หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
203. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
204. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
205. นายชาญชัย บุรถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
206. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
207. นางวรุมดี ภาคสินธ์ (แทน)ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ภาคเอกชน 
208. นายวโรดม ปิฏกานนท์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
209. นายพรชัย จิตรนวเสถียร (แทน)นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
210. นายอินทร์ศร พรหมมินทร ์ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
211. นายทัศนัย บูรณุปกรณ ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
212. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
213. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
214. นายธงชัย อัปการัตน์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
215. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
216. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
217. นายศุภชัย ภู่ทองวัฒนวงษ์ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
218. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
219. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
220. นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์ ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
221. นายภาณุเมศ ตันโกษา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
222. นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่/เลขานุการ

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
223. นายอดุลย์ อิสลาม บริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด 
224. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
- โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
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เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบรางวัลการประกวดเรียงความและคําขวัญ ในหัวข้อ “ชาติพันธ์ุร่วมใจ รู้รักสามัคคี” ประจําปี 

2557 จํานวน 8 รางวัล (ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา)) ได้แก่ 
ประเภทประกวดเรียงความ  จํานวน  4 รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.พัชรพงศ์   เพิ่มดี โรงเรียนบ้านปลาดาว 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ณัฐพงศ์  ดวงคํา โรงเรียนบ้านปลาดาว 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.สุทธิภรณ์  หงส์ทอง โรงเรียนบ้านปลาดาว 
รางวัลชมเชย ด.ญ.กันฑิรา  เส่งหล้า โรงเรียนบ้านปลาดาว 
ประเภทประกวดคําขวัญ   จํานวน  4  รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ชลิตา  แซ่เฒ่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ศศิธร  เลาลี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.กัญญาวีร์  ลาเซอร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ 
รางวัลชมเชย ด.ญ.กัลยลักษณ์  แซ่ย่าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2. การมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “คนดีเป็นอย่างไร” (สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่)  จํานวน  6 รางวัล ได้แก่ 

รางวัลที่ 1 โรงเรียนพิงค์รัตน์  เรื่อง หน้ากาก 
รางวัลที่  2  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เรื่อง อยู่ที่จะมอง 
รางวัลที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  เรื่อง ค่าของความดี 
รางวัลชมเชย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง คุณค่า 
รางวัลชมเชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย เรื่อง ฝนบันดาลใจ 
รางวัลชมเชย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชย์บํารุง เรื่อง เมื่อวาน 

3. การมอบรางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชน และกิจกรรม
ฝึกอบรมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ด้านพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์  จํานวน  2 โครงการ รวม 13 รางวัล 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 

3.1 โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชน) จํานวน  3 รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองห้า  
(นายเกษตร ศรีธรรมราช) 

แกะสลักช่างฟ้อนเล็บ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ  หม้อบูรณฆฎะ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเทืองเครื่องเขิน กล่องเครื่องเขิน 12  

นักบัตร 
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรสินค้า OTOP จังหวัด

เชียงใหม่ (กิจกรรมฝึกอบรมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ด้านพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์) จํานวน 10 รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ ร้านหัตถกรรมเครื่องเงินบ้าน
กาด (นางอัญชลี อุปนันท์) 

ชุดสร้อยคอดอกไม้ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางประมวล ธนันทชัย เครื่องเงินวัวลาย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มอาชีพอาหารแปรรูปสันติสุข ไส้อ่ัวสมุนไพร 

 



๑๘ 
 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวทัศนีย์ ยะจา คชสารจองพารา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 วิสาหกิจชุมชนเปิงใจ ชุดสตรีดอกปีปกาสะลอง 
รางวัลชมเชย(1) ประเภท
อาหาร 

กลุ่มของดีเมืองฝาง 
(นางสาวอรุณลักษณ์ ดวงดี) 

พริกแกงบุญทา 

รางวัลชมเชย(2) ประเภท
เครื่องดื่ม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประกาศกิจ
สุรา (นายศรุต ประกาศกิจ) 

โคโยต้ีลําก้า 

รางวัลชมเชย(3) ประเภท 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

ขุนทองผ้าฝ้าย 
(นางวิญาภร แว่นทอง) 

ชุดสตรี 

รางวัลชมเชย(4) ประเภท
ของใช้ของที่ระลึกของ
ตกแต่ง 

นางวารุณี ธิเป็ง ถาดไม้มะม่วง 

รางวัลชมเชย(๕) ประเภท
สมุนไพรที่ไมใ่ช่อาหาร 

สมุนไพรหริภุญไชย  
(นายบรรเลง อุปละกูล) 

แชมพูสมุนไพรอัญชัน 

4. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่
มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉัน มีดี) ประจําปี 2557 ระดับจังหวัด จํานวน 3 รางวัล 6 หมู่บ้าน (ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่    

รางวัลชนะเลิศ   
1. บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7  ตําบลเวียง   อําเภอฝาง 
2. บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 7  ตําบลแม่โป่ง  อําเภอดอยสะเก็ด 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  
1. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8  ตําบลแม่ป๋ัง  อําเภอพร้าว 
2. บ้านใหม่ห้วยส้ม  หมู่ที่ 9 ตําบลสันกลาง  อําเภอสันป่าตอง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
1.  บ้านลุ่มใต้ หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านหลวง  อําเภอจอมทอง 
2.  บ้านปง (ห้วยลาน) หมู่ที่ 8  ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง 

5. การมอบชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ต้ังจุดบริการงานประกันสังคมแก่อําเภอทุกอําเภอ(สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)  

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนสิงหาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัว 
ต่อที่ประชุม จํานวน  ๓ ท่าน  ดังนี้  

1)  นายสมคดิ  ปริมิตร   
ตําแหน่งปัจจุบัน     ผู้บัญชาการเรอืนจําอําเภอฝาง 
ตําแหน่งเดิม   นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจําจังหวัดลําพูน 

๒)  นายคัมภีร ์  อนุรักษ ์
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางลําปาง 
 



๑๙ 
 

 

๓)  นายกติติภมิู  แพ่งพพิฒัน ์
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค 8 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค 9 
 

๑.๒  หัวหนา้สว่นราชการย้ายไปดาํรงตาํแหน่งใหม่  จํานวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
๑)  นายกมลไชย   คชชา 
      ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสมุทรสาคร     
      ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)  
 

๑.๓  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอที่ เกษียณอายุราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 15 ท่าน 

1) นางเพญ็ศร ี เอี่ยมโอภาส 
 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
2) นายนรินทร ์ มนะเกษตรธาร 
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
3) นายวทิย ์ นพรตัน ์
 สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
4) นายประทนิ สินมณ ี
 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5) นายสมควร ช่อมาล ี
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
6) นายสินอาจ ลําพนูพงศ ์
 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
7) นายสุชนิ สาระจันทร ์
 ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
8) นายสมาน ปราการรตัน ์
 ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
9) นางประนอม เฉินบาํรุง 
 ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
10) นางบรรเจดิ ดีมงคล 
 หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม ่
11) นายบรุ ี ดีชัยยะ 
 ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอฝาง 
12) นายสถาพร กาญจนพนัธ ์
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
13) นายวิรชั พนัธพ์านิช 
 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์
14) นายอภิชาต ิ ชุ่มเชื้อ 
 นายอําเภอแม่แตง 
15) นายนําชัย เจียงวรีวงค ์
 นายอําเภอแม่วาง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 



๒๐ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหนา้สว่นราชการประจําจังหวดัเชยีงใหม่   
                         ครั้งที่ 7/2557  เม่ือวันที่  30 กรกฎาคม  2557     
       เลขานุการในที่ประชุม (หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่           
ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/2557 เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 2๔ หน้า โดยมี           
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ ๗/2557  และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุม  

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
 3.๑  ผลการเบกิจ่ายเงินประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชยีงใหม ่
        คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม) นําเสนอต่อที่ประชุม   

๓.๑.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2557 จํานวน ๓๒,๒๙๖.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒๙,๖๙๗.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ            
๘๘.๗๓  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน  ๕,๒๙๐.๓๐  ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓,๓๒๑.๗๖ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๙  คงเหลือร้อยละ ๓๗.๒๑  แยกเป็นส่วนราชการ    
ร้อยละ ๙๗.๗๐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ ๒.๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประจํา จํานวน 
๒๘,๑๗๘.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒๖,๓๗๕.๕๓ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ เงินกันเหลื่อมปี จํานวน 
๓,๑๕๕.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒,๓๖๑.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๔  

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗            
ต้ังแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย จํานวน ๕ หน่วยงาน  ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ ดิน            
จังหวัดเชียงใหม่  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗  สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๗๓  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐ สํานักงานทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม ่           
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๓ และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๙ 

๓.๑.๒ หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจาํเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗               
มีดังนี้ 
                                         ๑) หนงัสือด่วนทีส่ดุที่ นร ๐๕๐๖ /ว ๗๑ ลงวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เรื่อง  
การตดิตามเรง่รัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

    คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ รับทราบ
และให้ส่วนราชการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหนังสือกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๙๔๔๓ 
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้  



๒๑ 
 

 

(๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กําหนดให้การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นภารกิจเร่งด่วนซึ่งทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ และคงเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย 

(๒)  กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ออกมาตรการสนับสนุนการ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามนโยบาย คสช.  ดังนี้ 

      -  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ กรณีการดําเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา  แล้วมีผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายเดียว หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมต้องยกเลิกการ
ประกวดราคา แต่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ถ้าคณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปให้
คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้ 
ซึ่งจะทําให้การจัดหาพัสดุรวดเร็วขึ้น 

 - การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุ พ .ศ .๒๕๓๕ และ           
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบฯพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
(กวพ.) หรือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.) ให้เร่งเสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลาง
โดยด่วนเพื่อให้ทันกับการดําเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

- ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุกรณีวงเงินต้ังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปไม่ต้องทํา 
Auction ถ้าเป็นการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ 
หรือการจัดหาสินค้าและบริการที่มีการแข่งขันน้อยรายมีความซับซ้อนหรือเทคนิคเฉพาะของสินค้าและบริการ หรือ
งานหรือโครงการ สินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีประเภทระบบ IT ที่เป็นลักษณะเฉพาะ หรือเป็นพัสดุที่มีความ
ผันผวนด้านราคา หน่วยงานสามารถจัดหาพัสดุด้วยวิธีอ่ืน เช่น วิธีพิเศษ ได้โดยไม่ต้องเริ่มจาก Auction และไม่ต้อง
ขออนุมัติ กวพ.อ. 

- การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบ้ืองต้น 
และอุทธรณ์ผลการเสนอราคา ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้ 
โดยไม่ต้องระงับการดําเนินการ ทําให้ลดระยะเวลาจาก ๘๕ วัน คงเหลือ ๔๒ วัน 

- กระทร ว งก า รคลั ง จ ะ ไ ม่ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก เ หลื่ อ มปี           
ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้           
ถ้าหน่วยงานไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เว้นแต่จะมีความจําเป็น 

(๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พอสรุปได้  ดังนี้ 
- โครงการขนาดเล็กควรมีการแบ่งงวดงาน เพื่อให้มีการทยอยเบิก

จ่ายเงิน 
- การกัน เ งิ น ไ ว้ เ บิก เหลื่ อมปี  กรณี ไม่ มี หนี้ ควรพิ จารณาเป็น           

๒ แนวทาง คือ ถ้าเป็นงาน/โครงการที่ดําเนินงานปกติ(งาน/โครงการที่ไม่ต้องทบทวน) ให้ใช้มาตรการเข้มงวด 
สําหรับงาน/โครงการ ที่ต้องมีการทบทวน อาจมีมาตรการที่ผ่อนคลายได้ตามสมควรแก่กรณี   

สามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของ
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๒ 
 

 

3.๒  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  

                      3.3.1 โครงการตามแผนพฒันาจังหวัด ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จํานวน 28 โครงการ (88 กิจกรรม) งบประมาณ จํานวน 220,717,400 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน 
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๔๔,๗๙๗,๑๐๔.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๐ คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 
๗๕,๙๒๐,๒๙๕.๑๙ บาท 

3.3.2 โครงการพฒันากลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.
2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน  294,000,000 บาท  เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน  ๙๕,๐๒๐,๙๓๓.๔๓ 
บาท  คิดเป็นรอ้ยละ ๓๒.๓๒ คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน  ๑๙๘,๙๗๙,๐๖๖.๕๗ บาท 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3  การดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
                                หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สืบเนื่องจากประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  96/2557 เรื่อง  การจัด ต้ังศูนย์ ดํารงธรรม   ลงวันที่  18 กรกฎาคม           
พ .ศ . 2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดต้ังศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดอย่างเป็นทางการ           
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม 2557  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ศูนย์ดํารงธรรมมีหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คําปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนและทําหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม  สําหรับอําเภอให้มีการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมอําเภอทุกอําเภอ ขอให้
รายงานการจัดต้ังให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 1 กันยายน 2557   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4  สถานการณอ์ทุกภัย ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม ่ 
 ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์ อินต๊ะ

ใจ) สถานการณ์อุทกภัยเริ่มเกิดต้ังแต่วันที่ 8  กรกฎาคม 2557  อําเภอแรกที่เกิด ได้แก่ อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย 
และอําเภอเชียวดาว ถึงปัจจุบันมีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวม 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอฝาง  แม่อาย  ไชยปราการ  
เชียงดาว  แม่แตง  พร้าว  ฮอด และอําเภอกัลยาณิวัฒนา  รวมทั้งสิ้น 20 ตําบล 119 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อน 5,705  ครัวเรือน 17,287 คน พ้ืนที่การเกษตร 3,541 ไร่ อาคาร/สิ่งก่อสร้างเสียหาย 49 หลัง 
ประมง 66 บ่อ ปศุสัตว์ 150 ตัว  สิ่งสาธารณะประโยชน์ 100 แห่ง  

สถานการณ์ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1-3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยทหาร และ
ตํารวจในพื้นที่ ได้เข้าให้การช่วยเหลือ และฟื้นฟูสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งเร่ง
สํารวจความเสียหายเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
    การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 

1) มูลนิ ธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแก่ราษฎร
ผู้ประสบภัยในพื้นที่อําเภอ ไชยปราการ  จํานวน 1,000 ชุด  เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2557  ณ เทศบาลตําบล
ไชยปราการ 
 
 



๒๓ 
 

 

2) มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา-พรรณ
วดี  มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอแม่อาย  จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง และวัดสันปอธง ตําบลสันต้นมื้อ อําเภอแม่อาย  

3) เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอ ไชย
ปราการ จํานวน 200 ชุด  

4) ก่ิงกาชาดอําเภอไชยปราการ มอบถุงยังชีพ จํานวน 100 ชุด 
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรวงเงินทดรองราชการให้นายอําเภอไชยปราการ 

เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 2,379,800 บาท 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๕  ความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

      ผู้แทนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (พ .ต .ท .รณชัย  ทองไทย)           
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33  มี โรงเรียนในความรับผิดชอบ จํานวน ๒๕ แห่ง อยู่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ๑๒ แห่ง คือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนา
สันติ อําเภอแม่แจ่ม   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่าน
ผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ อําเภออมก๋อย  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค์   โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อําเภอแม่อาย  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า  อําเภอฝาง  โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหองแขม  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย อําเภอเชียงดาว  
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ อําเภอพร้าว  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตชด.           
ไลออนส์มหาจักร ๙ อําเภอแม่แตง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ อําเภอเวียงแหง  มีนักเรียนต้ังแต่
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวนทั้งหมด  ๒ ,๔๐๑ คน นักเรียนชาย ๑ ,๒๒๒ คน           
หญิง ๑,๑๗๙ คน นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มี ๑,๓๖๘ คน  ชาย ๖๘๗ คน หญิง ๖๘๑ คน  จํานวนครู
ทั้งหมด ๑๖๑ คน  ครูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มี ๘๙  คน แบ่งเป็น ครูตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน  ๖๐ คน      
ครูพลเรือน จํานวน  ๗ คน  ครู ผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๑๘  คน  ครู อัตราจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน ๒ คน  ครูอัตราจ้างสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( สสท ) จํานวน  
๑ คน และครูอาสาช่วยสอน จํานวน ๑ คน 

การดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวน ๘ โครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา โดยใช้ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร           
มีหน่วยงานร่วมสนองโครงการ  ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ งบประมาณ ๔,๖๙๔,๐๐๐ บาท  สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  กรมการประมง ศูนย์พัฒนาการศึกษาห้วยฮ่องไคร้  สนับสนุน 
พันธ์ุสัตว์ เช่น สุกร  ไก่ไข่ เป็ด กระต่าย  พันธ์ุไม้ผล ไม้ยืนต้น  เช่น มะม่วง ส้มโอ  ฝรั่ง  พันธ์ุปลา เช่น ปลาดุก  
ปลานิล และเมล็ดพันธ์ุพืชต่างๆรวมทั้งพืชผักสวนครัว 

๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดารมีหน่วยงานร่วมสนองโครงการ  ได้แก่  หน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลชุมชน 



๒๔ 
 

 

๓) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน           
มีหน่วยงานร่วมสนองโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฎลําปาง 

๔) โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน           
ในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาต่อตามความสามารถและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับงบประมาณ
มาจากสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท) ปัจจุบัน   นักเรียนในพระราชา
นุเคราะห์  ทั้งหมด ๑๗๑ คน  มีหน่วยงานร่วมสนองโครงการ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ดราช
วิทยาลัย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชนนี  และสถาบัน
การพลศึกษาเชียงใหม่ 

๕) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านสหกรณ์ และสร้างลักษณะ
นิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียนมีหน่วยงานร่วมสนองโครงการ ได้แก่ สหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่  

๖) โครงการฝึกอาชีพ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพเยาวชน
ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 

๗) โครงการส่ง เสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร           
เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับบริการ
ที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็ก  
เกิดรอด มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ มีหน่วยงานร่วมสนองโครงการ ได้แก่  ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ 
เชียงใหม่ 

๘) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน  เยาวชน 
และประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานร่วมสนองโครงการ
ได้แก่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)  

สถานการณ์ปัจจุบัน  ผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่๔ ปี ๒๕๕๐ – 
๒๕๕๙ ได้ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่สําคัญ  คือ  การเข้าถึงกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและขาดโอกาส
เพิ่มขึ้น  เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และ           
การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อยังคงอยู่ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ           
ทางวิชาการและการอาชีพอย่างต่อเนื่อง แต่คุณภาพของการศึกษายังคงเป็นปัญหา จากการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (O-Net ) ระดับการเรียนยังตํ่ากว่าระดับประเทศ  การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่นยังต้องการการพัฒนาเพื่อสร้างจิตสํานึกของเด็กและเยาวชนใน           
ถิ่นทุรกันดาร เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารส่วนหนึ่งได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  ประสิทธิภาพของ
ของกระบวนการบริหารจัดการโครงการต้องการการแก้ไขและพัฒนา 

ปัญหาอุปสรรค  คือ ขาดบุคลากรครู ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ           
ขาดยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ   
 ๔.๑  การรบัเสด็จพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ
    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค ์           
-เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จมาทรงเปิดงาน “5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์ 50 ปี แห่งความภาคภูมิ”   
ในวันที่  28 สิงหาคม  2557 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยจะประทับเครื่องบินที่นั่ง            



๒๕ 
 

 

ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  ในเวลา  13.50 น.  และเสด็จกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน เวลา 15.30 น.  
โดยกรมราชองครักษ์ สํานักพระราชวัง และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จไปแล้วเมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม  2557  จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด  เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ 
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 พร้อมรับเสด็จเวลา 12.50 น. และพร้อมส่งเสด็จเวลา 14.30 น. การแต่งกาย 
เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน” ประจําเดือนสิงหาคม  2557        
    ปลัดจังหวัดเชียงใหม่(นายโชคดี  อมรวัฒน์) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่
ดําเนินโครงการ “ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พบประชาชน”  จํานวน  ๒ ครั้ง  ได้แก่   

๑. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนไชยปราการ อําเภอไชยปราการ  
๒. วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อําเภออมก๋อย ขอขอบคุณ 

หน่วยงานทุกภาคส่วนที่นํางานบริการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี สําหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๗  
กําหนดจัดโครงการ จํานวน ๑ ครั้ง คือ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนแม่ออน  วิทยาคม อําเภอแม่ออน           
ขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานร่วมออกหน่วยให้บริการในเดือนกันยายน  ๒๕๕๗  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.๓  รายงานสภาวะอากาศเดือนกันยายน  2557         

 ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายสมาน  ปราการรัตน์) บริเวณภาคเหนือ 
วันที่ 26-31 สิงหาคม - 1 กันยายน ๒๕๕๗  ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน  ประเทศไทย และอ่าวไทย  ในขณะที่ในช่วงวันที่ 27- 29 สิงหาคม  ๒๕๕๗ ร่อง
มรสุมที่พาดผ่านจะมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบ
ทั่วไป ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่  วันที่  27- 29  สิงหาคม ๒๕๕๗  มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 
60-80 ของพื้นที่  และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30-31  สิงหาคม และ – 1 กันยายน ๒๕๕๗ มีฝน
ฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 

เดือนกันยายน  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย  โดยยังคงมี
กําลังแรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน  ลักษณะดังกล่าว
จะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะ
บริเวณที่ร่องมรสุมพาดผ่านอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากรวมทั้ง น้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่   

เดือนตุลาคม  ลักษณะอากาศจะแปรปรวน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอยู่
ในเกณฑ์ เป็นแห่งๆ ถึงกระจายกับมีฝนตกหนักได้ในบางวัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

           ๔.๔  ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวด ขท  เชียงใหม่ 
         ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย  กีฬาแปง) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหัวหน้า           
ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ขท  เชียงใหม่ จํานวน ๓๐๑ 



๒๖ 
 

 

หมายเลข กําหนดประมูล ในวันเสาร์ที่ ๓๐ – วันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  โดยป้ายทะเบียน
ทั้งหมดได้มีการทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิต และทําพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  ความคืบหน้าการดําเนินโครงการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา 
           บริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด (นายอดุลย์  อิสลาม) รายงานผลการ
โครงการการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ดอยปุย – ดอย
ผาดํา   
            ด้านวิศวกรรม ได้กําหนดเส้นทางของกระเช้าจากสถานีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี – บ้านทุ่งโป่ง- 
ดอยปุย-ดอยผาดํา รวม 4 สถานี ระยะทาง 12.9 กิโลเมตร   
  ด้านประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการในที่ประชุม
ประจําเดือนนายอําเภอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557   การประชุมประจําเดือนอําเภอหางดง  เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน 2557   การประชุมประจําเดือนอําเภอเมือเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557  และการประชุมช้ีแจง
โครงการฯ ของอําเภอต่างๆ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 
 ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ขณะนี้ได้ดําเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทําร่างรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.6 ประชาสัมพันธ์ทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์           
และเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
             รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร)  
คลินิกศูนย์วิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดคลินิกศูนย์วิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๑๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวง
สาธารณสุข  โดยให้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคทางประสาทวิทยาและ
ประสาทศัลยศาสตร์ เน้นการบริการแก่ประชาชนทางด้านประสาทวิทยา นับแต่นั้นมา โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และวิชาการด้านโรคระบบประสาทมาโดยตลอด  
    ปัจจุบัน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีผู้ป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑ ที่ถูกส่ง
ต่อมายังโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีอยู่อย่าง
จํากัด จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ได้อย่างเพียงพอ   

ในปีนี้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จะได้มีอายุครบ ๔๖ ปี จึงจัดต้ังกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น 
ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  ในโอกาสนี้ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงินทําบุญ
ผ้าป่าสามัคคี ตามกําลังศรัทธา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 



๒๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2557 

                   วันจันทร์ที่ 29  กันยายน  2557  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ช้ัน 2             
โรงแรมดิเอ็มเพรส  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง 
 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
   5.2.1 ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) (ดร.ศราวุฒิ           

ศรีสกุน) รายงานกิจกรรมช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ของไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ดังนี้ 
               1) ไนท์ซาฟารี  เปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกกวางผา  โครงการทําความดีเพื่อแม่คืน
ความสุขให้เยาวชน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2557  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557
กิจกรรมไนท์ซาฟารีสัญจร  ณ อําเภอไชยปราการ และอําเภออมก๋อย และร่วมงาน Chiang Mai Road Show at 
Singapore  
     2) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา
ชนมพรรษา จัดกิจกรรมงานเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประชุมฯ ในรายการมองเมืองเหนือช่อง 11 กิจกรรม “ปรองดองรวมใจ ถวายพระพรชัย มหาราชินี” เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2557  และกิจกรรม“ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันที่  
20 สิงหาคม 2557                                                                                                                                            

5.2.2 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขให้ประชาชน วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 – 23.00 น.           
ณ บริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กําหนดเปิดพิธีในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 
เวลา 07.00 น. ภายในงานมีการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประมาณ 200 บูท กิจกรรมบันเทิง  

5.2.3 ผู้แทนสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (นายนรงค์           
วงศ์ใหญ่) งาน LANNA EXPO 2014 กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2557 ที่ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงรุกของพื้นที่ สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  สําหรับรายละเอียดกิจกรรมการจัดงาน LANNA EXPO 2014 เป็น
การจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าการท่องเที่ยว สินค้าหัตถอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการสุขภาพ และของดี OTOP 
นอกจากนั้น ยังกําหนดให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงและเผยแพร่ผลงานวิชาการศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในด้าน
ต่างๆ การจัดประชุมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ  

5.2.4 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่(นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส) 
รายงานผลสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด ได้มีการทําแผนปฏิบัติการจะจัดทําโรงงานสี
ขาวให้ 100% ในเดือนกันยายน 2557 ได้รับนโยบายในเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งได้มีการจัดทําข้อมูลและ
ซักซ้อมคณะทํางานต่างๆ และเริ่มดําเนินการรณรงค์ไปยังอําเภอ ปัจจุบันดําเนินการแล้ว 10 อําเภอ ขอความ
ร่วมมือจากนายอําเภอได้ติดตามผลแล้วรายงานจังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้รวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ลงนามในประกาศเกียรติคุณโรงงานสีขาว ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการได้ไม่ถึง 100 %  แต่ในเดือนกันยายน 
2557 จะเริ่มติดตามผลและมีการรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยในสถานประกอบการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับ
จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ในการ
จัดการประชุมและการดําเนินกิจกรรม  



๒๘ 
 

 

5.2.5 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมพล  แสนคํา) ประชาสัมพันธ์การจัดงานคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อําเภอจอมทอง ในวันที่ 28 สิงหาคม  2557 เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อ
พ่ีน้องเกษตรกรชาวอําเภอจอมทองและอําเภอใกล้เคียง จะได้รับความรู้เรื่องต่างๆ ในด้านการเกษตรเพื่อการลด
ต้นทุน และการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร 
 ๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด)  
        1) ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
รีบดําเนินการตรวจสอบและให้รายงานผลให้จังหวัดทราบภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการเน้นคุณภาพ
ของงาน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
   2) อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชนให้ชัดเจน เพราะบางเรื่องที่ส่งมายังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจน ทําให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ   
 

๖.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
“มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านรายการเวทีไท ในวันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.00 -           
20 .00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ดําเนินการโดยกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพื่อคืนความสุขให้คนไทย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

 

 ๖.๓ ประธานในทีป่ระชุม  จํานวน  2  เรื่อง 
   1.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี  ขอให้ส่วนราชการดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 
หรือกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ ให้รีบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 กันยายน 
2557  ไม่เกินเวลา 16.30 น. หากไม่ดําเนินการและเงินงบประมาณถูกเรียกคืน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องรับผิดชอบ  
ทั้งนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานกํากับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด  โครงการใดที่ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายให้สํานักงานจังหวัด/สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เน้นย้ําเป็นรายโครงการ โดยให้มี
หนังสือไปยังหน่วยงานเป็นหลักฐาน  สําหรับหน่วยงานที่มีโครงการ/แผนงาน ประจําปี พ.ศ.2558  ให้จัดส่ง
เอกสารในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพื่อจะนําไปประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อสํานักงบประมาณ 
  2.  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินงานในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ           
(One stop Service) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นผู้แทนของกระทรวงจะต้องจัดเจ้าหน้าที่มาประจําศูนย์ และให้จัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานมาประกอบการให้คําแนะนํากับประชาชนเวลามาติดต่อสอบถาม  เรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้
ดําเนินการพิจารณา แก้ไข และให้ยุติเรื่องที่จังหวัด อย่าให้ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนไปยังส่วนกลาง  มอบหมายให้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดทําคําสั่งแต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าประจําศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ สับเปลี่ยนหมุนเวียน  สําหรับศูนย์ดํารงธรรมอําเภอก็ให้ดําเนินการในลักษณะเดียวกับศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัด ส่วนราชการใดที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ติดตามและรายงานผลการดําเนินการให้จังหวัดทราบ ซึ่งการดําเนินการต่างๆ จะต้องเน้นด้านคุณภาพของงาน   
   
มติที่ประชุม   รับทราบและนาํไปปฏิบัติ 
 



๒๙ 
 

 

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

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

           
                                 วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 



๓๐ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องตดิตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒  ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละ
หน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาส
ที่ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

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

๑ ๑๕ ๑๕ ๒๒ ๒๒ 

๒ ๒๐ ๓๕ ๒๔ ๔๖ 

๓ ๓๕ ๗๐ ๒๔ ๗๐ 

๔ ๑๒ ๘๒ ๒๕ ๙๕ 

 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  19  กันยายน  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

(ไตรมาสที่ ๔) 
คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 34,723.46 32,308.66 93.05 ๙๕.๐๐ 2,414.80 1,416.01 

ลงทุน 5,512.61 3,807.73 69.07 ๘๒.๐๐ 1,704.88 1,227.31 

ประจํา 29,210.85 28,500.93 97.57  709.92 188.70 

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕๖ 

3,105.00 2,582.87 83.18  522.13  

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 

 

 



๓๑ 
 

 

การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  19  กันยายน  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม 5,512.61 3,807.73 69.07 1,704.88 

ส่วนราชการ 5,094.97 3,489.64 68.49 1,605.33 
ท้องถิ่น 417.64 318.09 76.16 99.55 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้
     

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 0.05 0.05 100.00 

2 สนง.พัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 744.31 744.31 100.00 

3 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร 503.00 503.00 100.00 

4 สํานักวิชาการพลังงานภาค 11 0.28 0.28 100.00 

5 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 296.31 296.31 100.00 

6 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่ 0.40 0.40 100.00 

7 
กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 3 ส่วนแยก 
2 เชียงใหม่ 

30.02 30.02 100.00 

8 แผนกสสัดีจังหวัดเชียงใหม่ 3.18 3.18 100.00 

9 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 11.85 11.85 100.00 

10 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

0.29 0.29 100.00 

ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ 16 กันยายน ๒๕๕๗               
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)   

   

 

 

หน่วย : ล้านบาท 



๓๒ 
 

 

   ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายลงทุนมี
เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๘๒.๐๐  มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑8 หน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๑๐๐ จํานวน ๒9 หน่วยงาน  เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 28 หน่วยงาน เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย           
51 หน่วยงาน และยังไม่มีการเบิกจ่าย 10 หน่วยงาน งบประมาณส่วนใหญ่มีการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ปัญหา
อุปสรรค ส่วนมากมีสาเหตุมาจาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ  และในขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง ไม่มีผู้มาย่ืน
องประกวด/สอบราคา หรือมีผู้เสนอราคาน้อยราย ประกอบกับส่วนราชการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาในช่วง
เดือนสิงหาคม และกันยายน ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สําหรับรายละเอียดการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนรายหน่วยงาน มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สนง.สรรพากรภาค  8 1.56 1.56 100.00 

๒ ศูนย์อนามัยที่  10  เชียงใหม่ 0.83 0.83 100.00 

๓ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ 43.80 43.80 100.00 

๔ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  10  เชียงใหม่ 3.83 3.83 100.00 

๕ โรงพยาบาลประสาท 5.47 5.47 100.00 

๖ กองบิน 41 2.79 2.79 100.00 

๗ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 1.93 1.93 100.00 

๘ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 0.08 0.08 100.00 

๙ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 0.09 0.09 100.00 

๑๐ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 0.30 0.30 100.00 

๑๑ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  2 5.98 5.98 100.00 

๑๒ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 0.95 0.95 100.00 

๑๓ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 1.09 1.09 100.00 

๑๔ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  1 1.65 1.65 100.00 

๑๕ สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 0.78 0.78 100.00 

๑๖ เรือนจําอําเภอฝาง 0.54 0.54 100.00 

๑๗ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ 1.34 1.34 100.00 

๑๘ สนง.การค้าต่างประเทศ 0.10 0.10 100.00 

๑๙ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 0.94 0.94 100.00 

 
 



๓๓ 
 

 

   

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๐ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที ่5 0.06 0.06 100.00 

๒๑ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข 0.34 0.34 100.00 

๒๒ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 0.10 0.10 100.00 

๒๓ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5                                     0.50 0.50 100.00 

๒๔ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 2.07 2.07 100.00 

๒๕ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ 0.23 0.23 100.00 

๒๖ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ 0.03 0.03 100.00 

๒๗ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 0.11 0.11 100.00 

๒๘ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.46 0.46 100.00 

๒๙ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 0.56 0.56 100.00 

๓๐ สนง.พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 379.62 379.59 99.99 

๓๑ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1.3478 1.3476 99.99 

๓๒ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ 0.3500 0.3499 99.97 

๓๓ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 0.0500 0.0497 99.40 

๓๔ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ 0.93 0.92 99.39 

๓๕ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1.00 0.99 99.20 

๓๖ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 112.00 111.08 99.18 

๓๗ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 0.5900 0.5850 99.15 

๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี 4.18 4.14 99.13 

๓๙ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ 104.76 103.78 99.06 

๔๐ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง 5.43 5.35 98.42 

๔๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 1.46 1.44 98.36 

๔๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ 0.35 0.34 97.99 

๔๓ สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ 87.11 84.36 96.84 

๔๔ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ 1.35 1.30 95.80 

๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 0.96 0.91 95.21 

 

หน่วย : ล้านบาท



๓๔ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๔๖ วิทยาลัยนาฎศิลป์ 1.27 1.21 94.98 

๔๗ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 0.30 0.28 93.33 

๔๘ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1 3.95 3.61 91.31 

๔๙ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16 (เชียงใหม่) 183.78 167.08 90.91 

๕๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 2.46 2.21 89.61 

๕๑ มณฑลทหารบกที่  33 9.21 8.18 88.89 

๕๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 4.87 4.23 86.84 

๕๓ สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ 111.40 96.52 86.65 

๕๔ ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 0.37 0.31 85.89 

๕๕ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 0.22 0.19 84.22 

๕๖ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 22.64 18.97 83.82 

๕๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 3 260.71 214.09 82.12 

๕๘ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  7  (เชียงใหม่) 0.96 0.79 81.95 

๕๙ สนง.พัฒนาที่ดินเขต  6 7.51 5.97 79.56 

๖๐ โครงการชลประทานเชียงใหม่ 795.21 628.77 79.07 

๖๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 2 315.56 245.52 77.80 

๖๒ สํานักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 426.32 327.41 76.80 

63 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2.83 2.16 76.36 

64 สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 417.64 318.09 76.16 

65 สนง.คลังเขต  5 1.62 1.23 75.92 

66 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) 2.46 1.79 72.83 

67 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 25.04 16.72 66.80 

68 แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 1 281.49 187.93 66.76 

๖๙ วิทยาเขตภาคพายัพ 8.20 5.37 65.45 

๗๐ เรือนจํากลางเชียงใหม่ 2.86 1.87 65.44 

๗๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 293.01 191.59 65.39 

 

หน่วย : ล้านบาท



๓๕ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๗๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ 21.55 13.54 62.84 

๗๓ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 38.63 24.27 62.83 

๗๔ กก.บก.กฝ. 5 4.49 2.79 62.18 

๗๕ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 3.73 2.16 57.94 

๗๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 32.14 18.37 57.15 

๗๗ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 15.04 8.58 57.05 

๗๘ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 1.12 0.62 55.26 

๗๙ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 37.98 20.95 55.17 

๘๐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 14.63 7.66 52.40 

๘๑ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ 6.85 3.55 51.82 

๘๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1.34 0.67 50.43 

๘๓ จังหวัดเชียงใหม่ 80.67 40.67 50.42 

๘๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 96.29 45.91 47.69 

๘๕ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 3.71 1.71 46.16 

๘๖ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ 146.76 64.72 44.10 

๘๗ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ 14.01 6.00 42.84 

๘๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 46.93 18.92 40.32 

๘๙ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 2.08 0.82 39.43 

๙๐ โรงพยาบาลนครพิงค์ 144.95 55.10 38.01 

๙๑ ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 0.15 0.06 36.67 

๙๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 อ.แม่แจม่ 7.22 2.52 34.90 

๙๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 7.54 2.57 34.15 

๙๔ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 เชียงใหม่ 17.98 6.09 33.86 

๙๕ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ 9.53 3.16 33.15 

๙๖ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 363.26 114.88 31.62 

๙๗ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ 24.12 6.81 28.23 

 

หน่วย : ล้านบาท



๓๖ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๙๘ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 3.04 0.85 27.94 

๙๙ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 26.67 6.40 24.00 

๑๐๐ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 98.25 20.01 20.36 

๑๐๑ สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต 3 1.07 0.20 18.46 

๑๐๒ สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่ 62.74 9.97 15.90 

๑๐๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 7.77 1.04 13.41 

๑๐๔ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1.07 0.12 11.63 

๑๐๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 12.03 1.23 10.20 

๑๐๖ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 25.83 1.35 5.21 

๑๐๗ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ 15.29 0.24 1.58 

๑๐๘ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 4.31 0.06 1.45 

๑๐๙ โรงพยาบาลดารารัศม ี 2.20 0.00 0.00 

๑๑๐ โรงพยาบาลสวนปรุง 0.63 0.00 0.00 

๑๑๑ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเชียงใหม่ 1.80 0.00 0.00 

๑๑๒ สนง.การขนส่งทางน้ําที่  1  สาขาเชียงใหม่ 0.09 0.00 0.00 

113 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 0.25 0.00 0.00 

114 ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) 0.24 0.00 0.00 

115 สนง.คลังจังหวัดเชียงใหม่ 0.36 0.00 0.00 

116 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 21.70 0.00 0.00 

117 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 24.50 0.00 0.00 

118 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 12.03 0.00 0.00 

  ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑6 กันยายน ๒๕๕๗   
           (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด) 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท



๓๗ 
 

 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน กันยายน  ๒๕๕๗ จํานวน 5 เรื่อง มีดังนี้ 

 ๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๐.๒/ว ๒๑๘  ลงวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ในวันสิ้นปีงบประมาณ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ได้รับอนุมัติ

ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) รายการรับและ   
นําส่งเงิน และรายการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗           
เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ๒.๒ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๗  ลงวันที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ           

ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ และยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เสร็จสิ้น หรือยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แต่มีความจําเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไป ต้องดําเนินการขอกันเงินฯ กรณี 
ไม่มีหนี้ผูกพันผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด และเพื่อเป็น
การสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ี
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอเรียน  ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้ถึงวันทําการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 

 ๑.๑ เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 
 ๑.๒ เงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจสําหรับส่วนราชการที่มีคะแนนการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.ในภาพรวมมากกว่า ๓.๗๕ คะแนนขึ้นไป 
๒. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๑ ให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐแจ้งข้อมูลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯดังกล่าว ตามแบบที่กําหนด จํานวน ๔ ชุด 
ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป 

๓. กรณีเป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและเป็น
รายการที่มีความจําเป็นยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ขอทําความตกลงการขออุทธรณ์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ หรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามแบบแจ้ง
รายละเอียดที่แนบ จํานวน ๔ ชุด โดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หาก
หน่วยงานใดไม่ได้ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานนั้นไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงิน
งบประมาณข้างต้นต่อไป และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป 

๔. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวใน
ระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi  
 



๓๘ 
 

 

 ๒.๓ หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๓   ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ โดย
ประสานทุกหน่วยงานให้เบิกจ่ายตามนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน และมีเงินหมุนเวียนโดยไม่ให้มี
การทุจริตอย่างเด็ดขาด และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑.   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตร
มาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเน้นการดําเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นการกระจายรายได้และการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ สําหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้
ความสําคัญต่อขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก 

๒. เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗  ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๖  ของงบประมาณรายจ่าย 

๓. แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้ 

  ๓.๑  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

  ๓.๒  การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม ข้อ ๓.๑ จะต้อง
ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑) รายจ่ายประจํา ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้ดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ 

   (๒) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการ
สืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีสิ่งก่อสร้างต้องพิจารณาให้มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกําหนดและ
ขอบเขตของงาน(TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง และทั้งสองกรณีต้องดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 

   (๓) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้
พร้อมเมื่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ดําเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเงื่อนไขจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มี
วงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ 

  ๓.๓  เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนฯตาม ข้อ ๓.๑ และจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเร่งรัดดําเนินโอนจัดสรรงบประมาณที่ดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไป
ยังสํานักเบิกในส่วนภูมิภาคน้ันๆโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๗ วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  ๓.๔  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามตัวช้ีวัดผลผลิต และขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดย
ให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นรายเดือน และรายไตรมาส 
เพื่อสํานักงบประมาณจะได้ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการ และรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ต่อไป  



๓๙ 
 

 

๓.๕  เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตรวจสอบพบว่าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯที่สํานัก
งบประมาณเห็นชอบให้พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเสนอรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด และส่งสํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๘  ดังนี้ 

   (๑) กรณีที่ยืนยันการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้เดิมให้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นและแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีความพร้อมและเร่งรัดดําเนินงาน 

   (๒) กรณีไม่ดําเนินการต่อ เนื่องจากหมดความจําเป็นให้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อดําเนิน
รายการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้จริงภายใต้วัตถุประสงค์ที่สนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล    
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ๒.๔ หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๕   ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัด   

การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ดังนี้ 
๑.๑ การเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงิน 

(๑) ให้เร่งรัดการก่อหนี้ให้ได้ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
(2) ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและ

ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในไตรมาสที่ ๑ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๓) ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจําที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

 ๑.๒ การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานให้พร้อม เช่น การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

๑.๓ การติดตามเร่งรัดการดําเนินงาน 
 (๑) ให้หน่วยงานรายงานผลการก่อหนี้ให้กระทรวงการคลังทราบภายใน วันที่ ๓๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๗  
 (๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกํากับดูแล
หน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 
 (๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดในลักษณะเดียวกับข้อ ๑ .๑ และ ๑ .๒ โดยมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดทั้งมิติส่วนราชการ
(Function) และมิติพ้ืนที่(Area) 
 (๔) ให้กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาส 
  



๔๐ 
 

 

๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีความเห็นเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๒.๑  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้เร่งรัดการดําเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนไปในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ให้จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ หาก
แผนงาน/โครงการใดสามารถดําเนินการได้ทันทีก็ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ส่วนโครงการใหญ่
ที่ต้องใช้เวลาก็ให้เตรียมการดําเนินงานคู่ขนานกันไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  หากไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กําหนดไว้จะถือเป็น
เหตุหนึ่งในการพิจารณาปรับลดงบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป 
 ๒.๒  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ พัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจาก
ต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ พัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทาง
เทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 
 ๒.๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาการให้ประชาชนในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาด้วย 
 ๒.๔ ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐมีปัญหาไม่สามารถดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณไว้ได้ และมีความประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดทําคําขอไปยังสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดังกล่าวจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการเดียวกัน และห้ามโอนเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการข้ามวัตถุประสงค์
ของแผนงาน/โครงการเดิม    
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ๒.๕ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๘๔   ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้เสร็จสิ้น หรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป ดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว ผ่าน
ระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กําหนด   ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้จ่ายต่อไปถึงวันทําการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 

 ๑.๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ทุกรายการ 
 ๑.๒ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตามรายการต่อไปนี้ 
  (๑) เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 
  (๒) เงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
๒. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสําหรับรายการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๒  ให้ส่วนราช 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามแบบที่กําหนดให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป 



๔๑ 
 

 

๓. กรณีเป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและเป็นรายการที่มีความ
จําเป็นยิ่งยวด ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ขอทําความตกลงการขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน พร้อมชี้แจงเหตุผล ความจําเป็นและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จหรือก่อหนี้ผูกพันได้
ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามแบบที่กําหนด โดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องภายในวันที่  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  หากหน่วยงานใดไม่ได้ดําเนินการภายในกําหนด จะถือว่าหน่วยงานนั้นไม่มีความประสงค์
จะใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้น และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป 

๔. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวใน
ระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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3.2 ผลการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดัประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
 

โครงการตามแผนพฒันาจงัหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 28 โครงการ  
(88 กิจกรรม) งบประมาณ 220,717,400 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 13 โครงการ (58 กิจกรรม) งบประมาณ 119,871,500 บาท 
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ (3 กิจกรรม) งบประมาณ 19,000,000 บาท 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 โครงการ (21 กิจกรรม) งบประมาณ 52,071,300 

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

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

การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) 

งบประมาณที่ ไ ด้รับการจัดสรรทั้ งหมด  จํานวน  220,717,400 บาท  เ บิกจ่ายงบประมาณ   
187,943,360.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.15 คงเหลืองบประมาณ 32,774,039.29 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
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3.3 สถานการณ์อทุกภัย ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   สถานการณ์อุทกภัยเริ่มเกิดต้ังแต่วันที่ 8  กรกฎาคม 2557  อําเภอแรกที่เกิด ได้แก่ อําเภอฝาง 
อําเภอแม่อาย และอําเภอเชียวดาว  ถึงปัจจุบันมีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวม ๑๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอฝาง           
แม่อาย  ไชยปราการ เชียงดาว  แม่แตง พร้าว ฮอด กัลยาณิวัฒนา  แม่ออน ดอยเต่า แม่ริม สะเมิง สารภี หางดง 
ดอยสะเก็ด และอําเภอแม่แจ่ม  รวมทั้งสิ้น 51 ตําบล ๒94 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ๒2,๗63  
ครัวเรือน 71,๓8๙ คน พ้ืนที่การเกษตร 8,656 ไร่ อาคาร/สิ่งก่อสร้างเสียหาย ๘๙ แห่ง ประมง ๑๑๔ บ่อ ปศุสัตว์ 
5๖๕ ตัว สิ่งสาธารณะประโยชน์ 529 แห่ง  
   และเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) ส่งผลให้เกิด
สถานการณ์ฝนตกและเกิดอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอสะเมิง แม่แจ่ม ดอยหล่อ และแม่แตง รวม 4 อําเภอ  6 ตําบล 
28 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 3,934  ครัวเรือน 9,559 คน พ้ืนที่การเกษตร 250 ไร่  สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ 36 แห่ง 

1. สถานการณ์ปัจจุบัน  
       สถานการณ์ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น แขวงการทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยทหาร และตํารวจในพื้นที่ ได้เข้าให้การ
ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  

2. การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 
3.1  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ใน

พ้ืนที่อําเภอไชยปราการ  จํานวน 1,000 ชุด  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม 2557  ณ เทศบาลตําบลไชยปราการ 
3.2  มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุง

ยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอแม่อาย จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง และวัดสันปอธง ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย  

๓ .๓ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่
ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ในพื้นที่อําเภอแม่อาย จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด  ณ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๐ และในพื้นที่อําเภอเชียงดาว จํานวน 1,000 ชุด  ณ หอประชุมเทศบาลตําบลเชียงดาว  

3.๔  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอ ไชย
ปราการ จํานวน 200 ชุด  

3.๕  .ก่ิงกาชาดอําเภอไชยปราการ มอบถุงยังชีพ จํานวน 100 ชุด 
3.๖   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จัดสรรวงเงินทดรองราชการให้นายอําเภอไชยปราการ พร้าว 

กัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า สะเมิง ดอยสะเก็ด และแม่ออน รวม 7 อําเภอ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์           
รวมเป็นเงิน ๕,3๒๓,800 บาท 
 
มตทิีป่ระชุม  
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3.4 รายงานสถานการณน์้าํจังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายเจนศักด์ิ  ลมิปิติ  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนตลุาคม 2557  
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
   1.  สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมารี  
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปี 
2555-2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภกัเชียงใหม่ 
อําเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  19-22 ตุลาคม  2557  
       ทั้งนี้ สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  และจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้มีการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2557  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํากําหนดการ
เสด็จ   เมื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับกําหนดการเสด็จจากสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ แล้ว จะรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันท ี
 
  2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ  
                         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงปฏิบัติ                   
พระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  19-20 ตุลาคม  2557  ดังนี้ 

1) วันที่  19 ตุลาคม  2557  เวลา  14.00 น.  เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน  ณ วัดบ้านหลวง 
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว 

2) วันที่  20 ตุลาคม  2557  เวลา 16.19 น. เสด็จไปทรงหลอ่พระพุทธเมตตาสิงห์หนึ่ง
สําริดเศรษฐีดวงดี  ณ วัดหนองแสะ  ต.ห้วยทราย อ.สันกําแพง 

      ทั้งนี้  กรมราชองครักษ์และจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จไปแล้ว           
เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน  2557  เมื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับกําหนดการเสด็จแล้ว จะรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.2 การประกอบพธิีวันปยิมหาราช ประจําปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 

   จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ.2557 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหา-
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ของปวงชนชาวไทย           
ในวันพฤหัสบดีที่  23  ตุลาคม  2557  เวลา  08.00  น.  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่           
การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 
   จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการ ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชา-           
นุสาวรีย์ รัชกาลที่  5   
  

กําหนดการ 
ประกอบพิธีวันปิยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่  ประจําปีพุทธศักราช 2557 

ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
วันพฤหัสบดีที่  23  ตุลาคม  2557 

----------- 

เวลา  06.30  น. -  หน่วยงานทีน่ําพวงมาลามาถวายบังคม  นําพวงมาลามาลงทะเบียน  ณ จุดรับลงทะเบียน  
จากนั้น  พิธีกรจะเชิญหน่วยงานนําพวงมาลาถวายบังคม  ณ  บริเวณหนา้พระบรมราชา- 
นุสาวรีย์ฯ  ตามลําดับ  (พวงมาลาแต่ละหนว่ยงานจัดไปเอง พร้อมขาตั้ง) 

เวลา  07.30  น. -  เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร ตํารวจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครู  อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา  กํานันผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการและ
สมาชิกของกลุ่มสมาคม  ชมรม  สโมสร  สถาบันต่างๆ รวมทั้ง พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ร่วมชุมนุมพร้อมกัน  ณ บริเวณสถานที่ประกอบพิธี 

เวลา  08.00  น. -  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณเต็นท์พิธี 
 -  ประธานพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 -  พิธีกรอาราธนาศีล 
 -  ไหว้พระรับศีล 
 -  ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธี  เดินไปยืนบริเวณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
 -  ประธานพิธี  เดินขึ้นบนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 
 -  ถวายความเคารพ  (วันทยหัตถ์)  พร้อมกับคณะ   
 -  ประธานพิธี วางพวงมาลาถวายบังคมในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า 
 -  ประธานพิธี  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  
 -  ถวายความเคารพ  (วันทยหัตถ์)  พร้อมกับคณะ   
 -  ประธานพิธี  เดินลงจากพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  ขึ้นแท่นกล่าว 
 -  ประธานพิธี อ่านคํากล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว  “สมเด็จพระปิยมหาราช” 
 -  จบแล้ว วงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 33, วงป่ีพาทย์ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  (วันทยาหัตถ์) 
 -  ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีเดินไปยังเต็นท์พิธี 
 -  ประธานพิธี ทอดผ้าบังสุกุล  พระสงฆ์สดับปกรณ์ 



๔๗ 
 

 

   **************************************** 
 
การแต่งกาย 
ข้าราชการพลเรือน :  เครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก 
ข้าราชการทหาร  ตํารวจ :  เครื่องแบบปกติขาว  กระบี่  ถุงมือ  สวมหมวก 
บุคคลทั่วไป  :  ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ 
สมาคม  ชมรม  สโมสร :  เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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 -  ประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติ  ถวายจตุปัจจัย  พระสงฆ์อนุโมทนา 
 -  เสร็จพิธี 



๔๘ 
 

 

4.3 ผลการพิจารณาคดัเลือกพอ่ตัวอย่างแหง่ชาติจังหวดัเชยีงใหม่ ปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 

   สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ได้กําหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  
ปี 2557 เป็นปีที่ 35 ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 255๗ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ 
ขอให้จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่  ปี 255๗  จํานวน 2 คน เพื่อเข้ารับ
มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  บัดนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗     
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลการพิจารณา  ดังนี ้

๑.  พ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗  จํานวน 2 คน  คือ 
       ๑.๑ นายจํารูญ  เร่งถนอมทรัพย์     (โดย อําเภอหางดง) 
      ๑.๒ นายอินตา  นามแก้ว     (โดย อําเภอสารภี) 

              เข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 255๗ ณ อาคารใหม่           
สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 
 

2.  บุคคลที่เสนอชื่อแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่
พิจารณาให้เป็นพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557  จํานวน ๑๐ คน คือ 

    ๒.๑  นายสัญญา  รักชาติ          (โดย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
    ๒.๒  นายธวัช      นะติกา         (โดย  อําเภอแม่แจ่ม) 
    ๒.๓  นายปานเทพ  ชมภูรัตน์     (โดย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34) 
    ๒.๔  นายอรุณ   ขาวสะอาด      (โดย อําเภอดอยสะเก็ด) 
    ๒.๕  พันเอก รนกร  สุดด้วงแก้ว  (โดย  อําเภอแม่ริม) 
    ๒.๖  นายวสันต์   วงศ์สกุล        (โดย  อําเภอแม่แตง) 
    ๒.๗  นายประกาศิต  สังข์แก้ว     (โดย  อําเภอสันทราย) 
    ๒.๘  นายยงยุทธ    จันทวรรณ์    (โดย  อําเภอแม่ออน) 
    ๒.๙  นายพิบูลย์   สังหสันติ        (โดย   อําเภอฝาง) 
    ๒.๑๐ ร้อยตํารวจตรี บุญธรรม ปันอินทร์  (โดย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่) 

       เข้ารับเกยีรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 
5 ธันวาคม 255๗  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๔๙ 
 

 

4.4 แต่งตั้งหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม่ ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้าเวร
ประจําศูนยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ประจําเดือนตลุาคม  2557 

 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
   ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง  การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจดัต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2557 ณ หอ้งรับรอง 1 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   
   ในเดือนกันยายน  2557  จงัหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งแต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรประจําวันศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
ในวัน และเวลาราชการ   
    สําหรับเดือนตุลาคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่มีคําสั่งแต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรประจําวันศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้  
ลําดบัที ่ หัวหน้าส่วนราชการ วันทีป่ฏบิตัหิน้าที ่

๑ นางอุบลรัตน์   คงกระพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๒ พ.อ.สุขเกษม   สุทธิวานิช 
สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๓ นายบรรจง   จํานงศิตธรรม 
ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๔ นายวีรชาติ   เขื่อนรัตน์ 
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๕ นายชาญชัย   กีฬาแปง 
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๖ นายจงคล้าย   วรพงศธร 
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๗ นายไพโรจน์   บุญลือ 
สถิติจังหวัดเชียงใหม ่

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๘ นายไพโรจน์   กุละวาณิชย์ 
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๙ นายโชคดี   อมรวัฒน์ 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๐ นายสมหวัง    บุญระยอง 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๑ นายเทพพรหม    อ่อนสีบุตร 
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๒ นายทรงศิลป์   ภิรมย์กุล 
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 



๕๐ 
 

 

๑๓ นายประพันธ์   วิศิษฏจินดา 
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๔ นางสาวทัศนีย์   นนทจิต 
ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๕ นายบพิตร   วิทยาวิโรจน์ 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๖ นายแพทย์ไพศาล   ธัญญาวินชิกุล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๗ นายอุทัย   สอนเทศ 
(รก.)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๘ นายณรงค์   ทรงอารมณ์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๙ (รก.) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๒๐ (รก.) ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๒๑ (รก.) สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๒๒ (รก.) แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่ดังนี้ 

๑. อํานวยการ สั่งการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม รวมถึง ปฏิบัติหน้าที่ในการรับหนงัสือจากบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลท่ีมาย่ืน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่

๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจน
เป็นที่ยุติและประชาชนมีความพึงพอใจ 

๓. ให้บริการข้อมลูข่าวสารต่างๆแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

๔. งานอื่นๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย 

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



๕๑ 
 

 

4.5 ค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ ตามนโยบายของ คสช. ประกอบดว้ย 

 
          1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
           2.  ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
           3.  กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย์ 
           4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรยีนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
           5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
           6.  มศีีลธรรม รกัษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
           7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
           8.  มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
           9.  มสีติรู้ตัว รู้คิด รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
           10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่าย
จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมคีวามพร้อม เมือ่มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



๕๒ 
 

 

4.6 ขอให้งดการขึน้ป้ายต้อนรบั 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า 

นายกรัฐมนตรีมีบัญชาว่าในการตรวจเยี่ยมราชการตามจังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้จังหวัด
และหน่วยงานต่างๆ งดขึ้นป้ายต้อนรับ รวมทั้ง ขอให้งดการทําป้ายประชาสัมพันธ์บุคคลต่างๆ ของจังหวัดตาม
สถานที่ต่างๆ ด้วย 

 
 

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



๕๓ 
 

 

4.7 สรปุผลการฝกึซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดบัจงัหวดั  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 

วันที่ 5 กันยายน 2557 
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top 
Exercise : TTX) ณ หอ้งประชุมอาคมกาญจนประโชติ 

อาคารอํานวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
 
 



๕๔ 
 

 

 
 

การดําเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 
(Table Top Exercise : TTX) 

“การฝึกซ้อมแผนเผชญิเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย 
และสารเคมีรั่วไหล”

 
 
 
 

วันที่ 6 กันยายน 2557 การฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX)     
“การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีร่ัวไหล”

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 ผศ.ดร. จําเนียร  ยศราช  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลา่วต้อนรับ  

 
 
 



๕๕ 
 

 

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้วา่ราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพธิีเปิดการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ                  

(Full Scale Exercise : FSX)  
“การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีร่ัวไหล”

 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความพร้อม
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ

 



๕๖ 
 

 

เร่ิมสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฯ

 
 
 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าบญัชาการ
เหตุการณ์  บริเวณหอพักรัตมา

 



๕๗ 
 

 

นายอําเภอสันทรายเข้าควบคุมสถานการณ์ และร้องขอกําลังไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัด  แจ้งโรงพยาบาลสันทราย              

 และสถานีตํารวจภูธรสันทราย  เข้าดําเนินการตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอําเภอสันทราย

 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการจังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากเกินขีดความสามารถของอําเภอสัน
ทราย และร้องขอกําลังสนับสนนุจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ อบจ. หน่วยทหารในพื้นที่ 
และหนว่ยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนที่เก่ียวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่
ติดค้างอยู่ภายในตัวอาคารหอพักรัตมา และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เข้าพื้นที่รายงานตัว 

ณ ศูนย์อํานวยการฯบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรอรับภารกิจ

 



๕๘ 
 

 

ทุกหน่วยงานระดมสรรพกําลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภยั
บริเวณหอพักรัตมา

 
 
 
 
 

เกิดเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นทับรถบรรทุกสารเคมีบริเวณหน่วยวิจยักุ้งก้ามกราม 
เกิดสารแอมโมเนียร่ัวไหล มีผูบ้าดเจ็บและปนเปื้อนสารเคมี 

 



๕๙ 
 

 

การลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยหน่วยบินตํารวจ
เชียงใหม่และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๐ 
 

 

4.8 สรปุการเข้ารว่มกิจกรรมตามโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันทค์นืความสุข 
ใหป้ระชาชน 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

โครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วม
คืนความสุขให้ประชาชน

วันท่ี  15  กันยายน 2557  
ณ  ฝูงบิน 416 อําเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

โดย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่

 
 
 

โครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืน
ความสุขให้ประชาชน

ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนดจัดโครงการ อปพร.
ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน 
เพ่ือสร้างจิตสํานึกท่ีดี และสร้างความรัก ความ
สามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ 

อปพร. 

 



๖๑ 
 

 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ และกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 
15 กันยายน 2557  ณ ฝูงบิน 416 อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน 16 จังหวัด 
ดังนี้ 

 
 
 

จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลําปาง แพร่ 
ลํ าพู น  อุ ตร ดิตถ์  ตาก  สุ โขทั ย  พิษณุ โลก 
แม่ฮ่องสอน พิจิตร กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ และ
จังหวัดนครสวรรค์  ร ว ม  อ ป พ ร .  เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม จํานวน  5,000 คน 

 



๖๒ 
 

 

- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด
เชียงใหม่ จัดสมาชิก อปพร.  จํานวน 300 คน เข้าร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าว

 
 
 

พิธีมอบรางวัล ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. 
ดีเด่น ประจําปี 2557 

 



๖๓ 
 

 

ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล         
   ในระดับ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบล ดีเด่น 

1 แห่ง  คือ เทศบาลตําบลหนองควาย  
อําเภอหางดง

 
 
 

อปพร. ดีเด่น  จํานวน 3 คน ได้แก่

1. นายกรองเกียรติ   ใจฉํ่า  

       สังกัดศูนย์ อปพร. ทน.เชียงใหม่

2. นายอดิศักดิ์   บุญศรี   

       สังกัดศูนย์ อปพร. ทต.หนองผึ้ง

3. นายเสน่ห์   บุญใส่  

       สังกัดศูนย์ อปพร. ทต.สันมหาพน
 

 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
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๖๔ 
 

 

4.9 รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําเดือน กันยายน 2557” 

 ผู้นาํเสนอ : นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พบปะประชาชน”  

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ประจําเดือนกันยายน 
๒๕๕๗

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   อําเภอแม่ออน  

ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๗
 

 
 
 

พิธีเปิดโครงการฯ อําเภอแม่ออน

 



๖๕ 
 

 

พิธีประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน

 
 
 
 

มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค

 



๖๖ 
 

 

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน

 
 
 

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน

 



๖๗ 
 

 

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน

 
 

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน

 
 



๖๘ 
 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่

 
 

ขอขอบคุณ  

หน่วยงานทุกภาคส่วน   
ท่ีนําบริการเข้าร่วม
กิจกรรมจนสําเร็จลุล่วง
ไปด้วยความเรียบร้อย

  จังหวัดเชียงใหม่ โดย ท่ีทําการปกครองจังหวัด
ี ใ ่  

 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๙ 
 

 

4.10 สภาวะอากาศเดือนตลุาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

4.11 ประชาสัมพนัธ์ วันรณรงคต์อ่ต้านการค้ามนษุย์ ประจาํป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 

“กิจกรรมรณรงคต์่อต้านการค้ามนษุย์ ประจําปี ๒๕๕๗” 
 
 ด้วยพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๖ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสถานะเป็นจังหวัดต้นทาง 
ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์  มีปัญหาหลักที่สําคัญคือปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจาก
การค้าประเวณี และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการนําคนมาขอทาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและ
หญิงจากประเทศไทยและประเทศพม่า (ข้อมูลจาก แบบรายงานการดําเนินคดีความผิดฐานการค้ามนุษย์ ของกอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ในปีที่ผ่านมามีคดีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จากการรายงานสถิติการจับกุม และการจําแนกประเภทความผิด ประกอบกับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ พบว่า การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลมีวิธีการที่หลากหลาย มีการนําเด็กและผู้หญิงมา
ค้าประเวณี โดยใช้สถานที่ โรงแรม เกสเฮ้าสท์เป็นสถานที่ให้บริการ ซึ่งผ่านการติดต่อจากนายหน้าที่ทําหน้าที่เป็น
ธุระ จัดหา ซึ่งมีทั้งเด็กหญิง เด็กชาย และผู้หญิงที่ถูกนําพาเพื่อมาแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซึ่ง
เด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นเด็กชนเผ่า และเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ 
พบการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากการนําคนมาขอทาน โดยมีพฤติการณ์เช่าเด็กชาย เด็กหญิงและผู้หญิงมาจาก
ประเทศพม่าเพื่อนํามาขอทาน อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๖ มีจํานวนคดีค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่จํานวนทิ้งสิ้น           
๙ คดี (ข้อมูลจากกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๕๖) โดยเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการแสวง
ประโยชน์จากการค้าประเวณีและการนําคนมาขอทาน มีผู้ต้องหาทั้งสิ้นจํานวน ๑๒ คน และมีผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ จํานวน ๑๐ คน (ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๖)  
  จากปัญหาและสถานการณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงต่อ
การชักจูงสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความห่างไกล สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทําโครงการ“เสริมสร้างความรู้สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์”เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะในโรงเรียนเด็กด้อยโอกาสในอําเภอแม่อายและอําเภอเชียงดาวให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาด้าน
การค้ามนุษย์ โดยเน้นรูปแบบการล่อลวงไปค้าประเวณี สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์ในรูปแบบของการการจัดทําสื่อที่สร้างสรรค์ ที่เหมาะสมกับวัยเยาวชนและสามารถเข้าถึงสิทธิและร่วม
แจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนที่ถูกล่อลวงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีได้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  โดยในโครงการ “เสริมสร้างความรู้สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์”ได้มีการดําเนินกิจกรรมหลักอยู่ ๒ กิจกรรม ดังนี้คือ 
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๑. กิจกรรมอบรมการผลติหนังสั้น 
  กิจกรรมการผลิตหนังสั้น มีกําหนดการจัด
กิจกรรมระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗           
ณ บ้านพักทัศนาจร เชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
มีการอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการ
ผลิตหนังสั้น ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้คิดเรื่องที่จะทําหนังสั้น 
และทําการผลิตเองทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีทีมวิทยากรให้
คําปรึกษาในกระบวนการผลิตและเผยแพร่ผลงานใน 
Facebook ของโครงการ และ YouTubeเพื่อวัดผลการ
ป ร ะ ก ว ดผ ล ง า น จ า ก ก า ร ก ด ถู ก ใ จ  ห รื อ ก ด  Like           
ใน Facebook ๒๐ เปอร์เซ็นต์  การวัดผลจากจํานวนผู้เข้า

ชม ใน YouTube ๒๐ เปอร์เซ็นต์ วัดผลจากการโหวตของกลุ่มรวมพลคนทําหนัง (นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)           
๑๐ เปอร์เซ็นต์ และวัดผลโดยคณะกรรมการ ๕๐ เปอร์เซนต์ซึ่งมีเงินรางวัล โล่รางวัล (อันดับ ๑) และเกียรติบัตร 
(อันดับ ๒,๓)สําหรับผลงานการผลิตหนังสั้นที่ชนะการประกวด 

๒. กิจกรรมรณรงคต์่อตา้นการค้ามนษุย์ในโรงเรียน 
  กิจกรรมรณรงค์ ต่อ ต้านการค้ ามนุษย์ ในโรง เรี ยน  มี กํ าหนดการจัด กิจกรรม  ในวันที่  
๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนอรุ โณทัยวิทยาคม  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  และ ในวันที่  
๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมบรรยาย
ความรู้บนเวที เรื่องสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์กิจกรรมฉายหนังสั้นซึ่งเป็นผลงานของการผลิตหนังสั้นของ
นักเรียนในกิจกรรมที่ ๑ กิจกรมการจัดต้ังบูธนิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมเกมส์สันทนาการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๐ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จํานวน  ๑,๐๐๐ คนเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 สําหรับโครงการ “เสริมสร้างความรู้สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์” สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  
มีความคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน สามารถสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และร่วมแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนที่
ถูกล่อลวงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีที่ได้จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.12 ประชาสัมพนัธ์งาน วันสมเด็จย่า ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่

 

   จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่  และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ หน่วยงานราชการกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดงาน “วันสมเด็จย่า” เป็นประจําทุกปี           
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
   ปัจจุบันโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  มีนักเรียนพิการ จํานวน 306คน  นักเรียนส่วนใหญ่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรงเรียนจําเป็นต้องจัดจ้างพี่เลี้ยงเพื่อดูแลนักเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินงบประมาณที่
ได้รับเป็นจํานวนเงินกว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดือน  โรงเรียนจึงได้จัดงานวันสมเด็จย่าประจําปี 2557  ใช้ช่ืองานว่า 
“114 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร”  ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  
ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรําลึกถึงดวง           
พระวิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเด็ก
พิการทุกประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.13 ประชาสัมพนัธ์การบริจาคเงินเพือ่บูรณปฏิสังขรณห์อประชุมพทุธมณฑล 
 ผู้นาํเสนอ : นางฉัตรรัตน์  ธนัทศรัณย์ดิลก  ผูแ้ทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2557 

                   วันพฤหัสบดีที่ 30  ตุลาคม  2557   เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์   
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก   
 อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
 การแตง่กาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
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ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 

    6.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 

    6.4  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
           1) การร่วมงานพธิเีพื่อถวายความจงรักภักดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
                ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจําปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือเชิญ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมพิธี จํานวน 3 พิธี มีผู้เข้ารว่มพิธี ดังนี้ 

  1.1 พิธีทําบุญตักบาตร  จํานวน   640 คน 
  1.2 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1,587 

คน มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ส่วนราชการประจําจังหวัด 31 หน่วยงาน และสังกดัส่วนกลาง 
จํานวน 117 หน่วยงาน   

  1.3 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล จํานวน 
2,400 คน  

 
      2) นโยบายหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ  เรื่อง การควบคุมการจําหน่าย

เหลา้ปัน่บรเิวณรอบสถานศกึษา โรงเรียน และหอพกั 
          ตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนใน

ชาติ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชน ซึ่งได้รับการร้องเรียนเป็น
จํานวนมากทําให้เกิดปัญหาสงัคมที่ยังไม่มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ในการควบคุม เช่น บารากู และเหล้าป่ันที่จําหน่าย
โดยรถเข็นตามตรอก  ซอกซอย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล 

           กระทรวงมหาดไทยให้จงัหวัดดําเนินการดังนี้ 
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับทุกส่วนราชการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัว โดยให้แจ้งในที่ประชมุ
ประจําเดือนของจังหวัดทุกครั้ง 

2. ให้กําชับทุกอําเภอกวดขันสถานบริการโดยเฉพาะร้านเหล้า ผับ บาร์ ที่ต้ังอยู่
บริเวณรอบสถานศึกษาไม่ใหม้ีการทําผิดกฎหมายเป็นแหลง่มั่วสุมของเด็กและ
เยาวชน 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจะถือเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมาย โดยให้ดําเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ตามข้อ 2. และ 3. จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจง้อําเภอทุกอําเภอ  
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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