
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
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วันพฤหัสบดีที่ 30  ตุลาคม  2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 

โทรสาร  053-112707  
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ ครั้งที ่ 10/2557 
วันพฤหสับดทีี ่30  ตลุาคม  2557  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่
อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

******************************************** 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จํานวน  

14 ราย  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

ดีเด่น ประจําปี 2557 จํานวน  16 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้บุคลากรที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับจังหวัด จํานวน           

8 รางวัล (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่) 
4. การมอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2557 จํานวน 

2 รางวัล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1)  
5. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของสถานประกอบการดีเด่นส่วนภูมิภาคที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

อย่างครบถ้วนต่อเนื่อง จํานวน 6 แห่ง (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) 
6. การมอบโล่รางวัลโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม จํานวน 

5  หน่วยงาน (มณฑลทหารบกที่ 33) 
7. การมอบประกาศนียบัตรการจัดงาน Lanna Expo 2014 จํานวน 27 หน่วยงาน (สํานักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
8. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนตุลาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  10 ทา่น  ดังนี ้
1) นายทองสุข         วงศ์วรรณไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
2) นางสิรยิา            บญุญศริพิฤกษ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร                        
3) นางสาวชนสิา ชมศิลป ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 



๓ 
 

 

4) นายแพทยธ์ํารง หาญวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 
5) พลตํารวจตรี อํานวย พวกสนทิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจตระเวน

ชายแดนภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน 
6) พนัตํารวจเอก มนตร ี สัมบณุณานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 5 
7) นาวาอากาศเอก ชาตนินท์   สทา้นไผท 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการกองบิน 41 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองการจัด กรมยุทธการทหาร

อากาศ 
8) นาวาอากาศเอก วิสธู จันทนา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
9) นายสิงห์ชัย บณุยโยธนิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ที่ปรึกษาทางเทคนิคกับกลุม่ประเทศแอฟริกา

ตะวันออก ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า   
10) นายพงศศ์กัดิ ์ อริยจิตไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขา
เชียงใหม่ 

 ตําแหน่งเดิม - 
 

                                                                                                                      
1.2 ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่มีคําสัง่แต่งตั้ง โยกย้ายภายในจงัหวัดเชียงใหม ่

- 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 9/2557  เม่ือวันที่  29 กันยายน 2557 
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม ่

และการสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 จังหวดั
เชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 สรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ฉนายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม/่ 

              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.3 ตดิตามการรายงานผลการดาํเนนิงานตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการของ

จังหวดัเชียงใหม่  ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ตวัชี้วัดที่  4  
การประหยดัพลังงาน น้ําหนักร้อยละ 5 

 ผู้นาํเสนอ: นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ  พลังงานจังหวัดเชียงใหม ่
3.4 รายงานผลการดาํเนินการโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา “หมูบ่า้นรกัษาศีล ๕”  
 ผู้นาํเสนอ : นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา   หมืน่อนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

              สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ่
3.7 การดาํเนินงานของศูนยด์าํรงธรรมจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.8 การดาํเนินการโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9 แนวทางการบนัทึกผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายรัฐบาล  

ประเดน็การขบัเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของจังหวดัเชียงใหม่ 10 ประเดน็ 
51 ตัวชี้วัด 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.10 รายงานผลการดาํเนินงานแก้ไขปญัหาคลองแม่ข่า  
 ผู้นาํเสนอ : ผศ.ดร.วสันต์  จอมภักดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1  ขอความร่วมมือจองเข็มที่ระลกึเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ   
2  เมษายน  2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 โครงการคดักรองมะเรง็เตา้นมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
 ผู้นาํเสนอ: นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่
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4.3 โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจ 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 ผู้นาํเสนอ: พ.ต.อ.ปรีชา  วังปรีชา  ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ่33  
4.4 อาสาสมัครประชาสัมพนัธป์ระจําหมูบ่า้นและชุมชน (อป.มช.) ร่วมพฒันา

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ:  นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่
4.5 ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมรณรงค์แก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจงัหวดั

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายจงคล้าย วรพงศธร  ผู้อํานวยการสํานักงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    
4.6 ประชาสัมพนัธ์การจดังานประเพณเีดอืนยีเ่ป็งเชียงใหม่ ประจําป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายสรวมไชย  มสีมศักด์ิ   ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
4.7 การรณรงคป์อ้งกันกระแสไฟฟา้ขดัข้องจากการปล่อยโคมลอยในช่วง

เทศกาลยีเ่ป็ง 
 ผู้นาํเสนอ: นายอดิศร  สุขะตงุคะ  หัวหน้าสาํนักงานเชียงใหม ่2  

              ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
4.8 การจดังานฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม ่ประจําป ี2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบั ครั้งที ่39 ประจาํป ี2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 ผลการประชุมสรปุโครงการและรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชน 

การศกึษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยง
เชียงใหม่ไนทซ์าฟาร-ีดอยปยุ-ดอยผาดํา 

 ผู้นาํเสนอ:  นายศราวุฒิ  ศรศีกุน  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 

4.11 กิจกรรมเชียงใหมเ่มืองสร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ:  มร.มาร์ตินเฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
       ครั้งที่ 11/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) 
 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จํานวน  

14 ราย  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   ประกอบด้วย 
      1.1 ด้านศาสนา      พระปลัดประจวบ    วุฑฒิจารี 
  1.2 ด้านศิลปะ  นางอําไพ  พรหมเมตจิต 
  1.3 ด้านวัฒนธรรม นายอลงกรณ์  ไชยราช 
  1.4 ประเภทเด็ก  - เด็กหญิงสุขฤตา  หาญประเทศ 
     - เด็กหญิงเกี๋ยงคํา  ลุงจาย 
     - เด็กชายธนพัฒน์  ไพบูลย์ 
  1.5 ประเภทเยาชน - นายเกียรติภูมิ   ขัดศรี 
     - นางสาวจารีย์พร  สีสุก 
  1.6 เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล   - นางสรรพคุณ  ชินารักษ์ 
           - นางสาวเพียงฟ้า  กล้าผจญ 
  1.7 เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษา  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 
   
2. การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

ดีเด่น ประจําปี 2557 จํานวน  16 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย 
2.1 กิจกรรมที่ 1  การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2557 

1) รางวัลที่ 1  วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี  อําเภอแม่ริม  
2) รางวัลที่ 2  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คําซาว) อําเภอสันกําแพง 
3) รางวัลที่ 3  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย อําเภอสะเมิง 
4) รางวัลชมเชย 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง 
5) รางวัลชมเชย 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง อําเภอพร้าว 

2.2 กิจกรรมที่ 2  การประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจําปี 2557  
1) เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพทํานา นายสะอาด ไชยสุวรรณ อําเภอหางดง 
2) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและ

ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม 
3) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเภทข้าวอ่ืนๆ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ด

พันธ์ุข้าวสันต้นดู่ อําเภอดอยสะเก็ด 
4) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน  ได้แก่ นายคณิต  คํานวล อําเภอพร้าว 
5) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําไร่ ได้แก่ นายนคร  ป๋ันคํา อําเภอสันป่าตอง 
6) เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายศรีทนต์ น้อยคําเขียว อําเภอสันป่าตอง 
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยใยกัญชง  

อําเภอแม่ริม 
8) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  

อําเภอแม่ริม 
9) สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุวิชญา แซ่ลี กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม 
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10) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ได้แก่ นางอุรี โยริยะ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม 

2.3 กิจกรรมที่ 3  การประกวดคัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 
2557   
1) รางวัลที่ 3  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 
3. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้บุคลากรที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับจังหวัด จํานวน           

8 รางวัล (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่)  ประกอบด้วย 
3.1 นางนารีย์  หมื่นแจ่ม   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.2 นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.3 นางเอื้อมพร ย่ังยืน  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.4 นางสุพิชชา ปันศิริ  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.5 นายพิพัฒน์  สายสอน  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.6 นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.7 นางพูนมิตร  บุญสูง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.8 นางบุษบาณ์  ญาณสมเด็จ  และนางปราณี วงศ์ชัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและ

เงินรางวัล 800 บาท  
 

4. การมอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2557 จํานวน 
2 รางวัล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) ประกอบด้วย  

4.1 ครูระดับประถม ได้แก่  ร้อยตํารวจตรี วรวุฒิ  นาครุ่ง  โรงเรียนรัปปาปอร์ต อําเภอสะเมิง 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิฯ ได้แก่ นางอรัญญา  วงศ์ดาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1 
 

5. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของสถานประกอบการดีเด่นส่วนภูมิภาคที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
อย่างครบถ้วนต่อเนื่อง จํานวน 6 แห่ง (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)  ประกอบด้วย 

5.1 บริษัท  เสียงฝาง จํากัด 
5.2 บริษัท  ซี.ที.อะโกร จํากัด 
5.3 บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จํากัด 
5.4 บริษัท ธนภักดี  จํากัด 
5.5 บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จํากัด 
5.6 บริษัท นิ่ม ซี่ เส็ง ลิศซิ่ง จํากัด 

 
6. การมอบโล่รางวัลโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม จํานวน 

5  หน่วยงาน (มณฑลทหารบกที่ 33) ประกอบด้วย 
6.1 ผลการประเมินอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลหางดง อําเภอฮอด 
6.2 ผลการประเมินอันดับ 2 เทศบาลตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
6.3 ผลการประเมินอันดับ 3 เทศบาลตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 
6.4 ผลการประเมินอันดับ 4 เทศบาลตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง 
6.5 ผลการประเมินอันดับ 5 เทศบาลตําบลแม่ออนใต้ อําเภอสันกําแพง 
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7. การมอบประกาศนียบัตรการจัดงาน Lanna Expo 2014 จํานวน 27 หน่วยงาน (สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง 
จังหวัดลําพูน สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) ตํารวจภูธรภาค 5 สํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สํานักงานศึกษาธิการภาคที่ 1  สํานัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ ภาคเหนือ
ตอนบน 1  และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

8. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนตุลาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม   จํานวน  10  ท่าน  ดังนี ้
1) นายทองสุข         วงศ์วรรณไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
2) นางสิริยา            บญุญศริพิฤกษ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร                        
3) นางสาวชนสิา ชมศิลป ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
4) นายแพทยธ์ํารง หาญวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 
5) พลตํารวจตรี อํานวย พวกสนทิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจตระเวน

ชายแดนภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน 
6) พนัตํารวจเอก มนตร ี สัมบณุณานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 5 
7) นาวาอากาศเอก ชาตนินท์   สทา้นไผท 
 ตําแหนง่ปัจจุบัน ผู้บังคับการกองบิน 41 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองการจัด กรมยุทธการทหาร

อากาศ 
8) นาวาอากาศเอก วิสธู จันทนา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
9) นายสิงห์ชัย บณุยโยธนิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ที่ปรึกษาทางเทคนิคกับกลุม่ประเทศแอฟริกา

ตะวันออก ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า   



๑๐ 
 

 

 
10) นายพงศศ์กัดิ ์ อริยจิตไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขา
เชียงใหม่ 

 ตําแหน่งเดิม - 
 

                                                                                                                      
1.2 ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่มีคําสัง่แต่งตั้ง โยกย้ายภายในจงัหวัดเชียงใหม ่

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



๑๑ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2557   
                        เม่ือวันที่  29 กนัยายน  2557      

 

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557  เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2557 เวลา 09.00 น .  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 
        สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะเลขานุการ  ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วย
เอกสาร 28 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ 
ประสาทบัณฑิตย์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  
หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง 
www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
อีกครั้ง  

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 



๑๒ 
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่๙/2557 

วันจันทรท์ี่ ๒๙  กันยายน  2557 เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องอิมพเีรยีลบอลรูม  โรงแรมดเิอ็มเพรส  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

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. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นางต่อมแก้ว บุปผาเจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
13. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
15. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 10 ลําปาง 
16. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายอภิชาต เหมือนมนัส นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
18. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
19. นางสาวภัทราพร ลายจุด (แทน)นายอําเภอสารภี 
20. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
21. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
22. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
23. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
24. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
25. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
26. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
๒7. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
28. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอไชยปราการ 
29. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
30. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 

/31. ว่าที่ ร.ต.กนก... 



๑๓ 
 

 

๓๑. ว่าที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน (แทน)นายอําเภอสันป่าตอง 
๓๒. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
๓๓. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
๓๔. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
๓๕. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
๓๖. นายชัชวาล ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
๓๗. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
๓๘. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
๓๙. นายณรงค์พิชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
๔๐. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลป์ยาณิวัฒนา 
41. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
๔2. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
๔3. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
๔4. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
45. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
๔6. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
๔7. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
๔8. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
๔9. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
50. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
๕1. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
๕2. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๒. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคม (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
๕๓. พ.ต.ท.ภูษิต กฤษสมัย (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
๕๔. พ.ต.ท.ชํานาญ สมมิตร (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
๕๕. ร.ต.อ.เทอดพงษ์ จุลศิลป์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกบัการ ๕ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
56. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
๕7. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/59. นายณัฐวุฒิ... 



๑๔ 
 

 

๕๙. นายณัฐวุฒิ  คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
60. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
๖1. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
63. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
64. พ.ต.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
65. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
66. พ.ต.ประหยัด สุริยะวงค์ (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ ๓ 
67. น.ต.กิตติพงษ์ ศรีรินยา (แทน)ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
68. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
69. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต5 
70. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
71. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
72. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
73. นางสดศรี พงศ์อุทัย ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
74. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
75. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
76. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
77. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
78. นายบุญทา หน่อแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม ่
79. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
80. นายเอนก มนัสนิลุบล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
81. นายนพดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
82. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
83. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
84. ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
85. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
86. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
87. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 

/88. นายสุวิรฐั... 
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88. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่ 

89. นายตะวัน พรหมวงศ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
90. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
91. นางกนกกาญจน์ ศรีโพธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
92. นางบุษราคัมส์ วีระนาคินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
93. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
94. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
95. นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
96. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
97. นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
98. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
99. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
100. นายมนตรี สมประสิทธ์ิ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
101. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
102. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
103. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ        

สันกําแพง 
104. นางศิริวรรณ ถาวร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ 

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
105. นายจิตติศักด์ิ ศรีปัญญา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายสุรพล ทองเที่ยง (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
107. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชยีงใหม่ 
109 นายพิษณุ วีระสาระธรรม (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
110. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
111. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
112. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
114. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
115. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
116. นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
117. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 



๑๖ 
 

 

118. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
119. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
120. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
121. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
122. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
123. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
124. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
125. นายธนพงศ์ ลําเภาลอย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
126. นายนรินทร์ เสาร์ดง (แทน)ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
127. นายวรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
128. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
129. นายอุดม บุญช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
130. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานขนส่งทางน้ําที ่1 สาขาเชียงใหม ่
131. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
132. นายประจญ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
133. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
134. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
135. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
136. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
137. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
138. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
139. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
140. นางสมพร อินตากาศ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
141. นายสมาน ปราการรัตน ์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
142. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
143. นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ รก.ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
144. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
145. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
146. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 

/147. นายวรานนท์... 
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147. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
(เชียงใหม่) 

148. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
150. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
151. นายถาวร คงมั่น (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
152. นายเกษม แก้วจนิดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายณัฐวุฒิ จันดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
154. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
155. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดภาค 5 
156. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายภูชิชย์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
159. นายประทิน สินมณ ี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
162. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายอิลหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
164. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
167. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
169. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
170. นางสาวธณิกานณ์ วรธรรมานนท์     (แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
171. นายสุชิน สาระจันทร ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
172. นายประหยัด ทรงคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ 
173. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
174. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
175. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
/176. นายทวี ... 
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176. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

177. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

178. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

179. นายสิทธิชัย มูลเขียน (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 

180. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
181. รศ.ธีรภัทร วรรณกมล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
182. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
183. นายบุญยัง วิษณุมหิมาชัย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
184. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
185. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
186. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
187. นางนภัสสรณี รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
188. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
189. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
190. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
191. นพ.สมบูรณ ์ ทศบวร รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
192. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการสุขภาพ 

เขต 1(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
193. นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เขต 3(เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
194. นายกฤษเรศ วังทะพนิธ ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
195. นายวิฑูรย ์ วรโชตพิงศพ์นัธ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
196. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
197. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
198. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
199. นายชัชวาลย์ อินทรักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
200. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

/ภาคเอกชน 
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ภาคเอกชน 
201. นายไพรัช โตวิวัฒน์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
202. นายสราวุฒิ แซ่เต๋ียว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
203. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
204. นายชัชพล อภิชติมัย (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
205. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
206. นายปิยะศักด์ิ ยโสธนันชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
207. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
208. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
209. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
210. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
211. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
212. นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์ ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
213. นางกรรณิกา ไกยสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
214. นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่
215. นางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
216. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
217. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
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 ระดับอาชีวศึกษา ปวส./อุดมศึกษา 
        - ชนะเลิศ  เครื่องมือเกษตรในบ้าน จากเศษท่อ PVC  วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 
        - รองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ใส่กระดาษทิชชู่จากขวดน้ํา   วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 
        - รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม้มือที่สาม   วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 

/1.4 ประเภทเครื่องแต่งกาย... 
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 1.4 ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 
        - ชนะเลิศ  วันใหม่ที่สดใส   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
        - รองชนะเลิศอันดับ 1 Reuse  กันฝน   ชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ 
        - รองชนะเลิศอันดับ 2 LESS IS MORE  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   

2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  29 หน่วยงาน (สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
เทศบาลตําบลหนองจ๊อม เทศบาลตําบลแม่แฝก เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตําบลสันนาเม็ง เทศบาลตําบล
ป่าไผ่ เทศบาลตําบลสันพระเนตร  เทศบาลตําบลหนองแหย่ง เทศบาลตําบลสันป่าเปา เทศบาลตําบลเมืองเล็น 
เทศบาลตําบลหนองหาร โรงพยาบาลสันทราย ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   
มณฑลทหารบกที่ 33   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์พิงค์นคร เทศบาลนคร
เชียงใหม่  กองกําลังผาเมือง สํานักงานพัฒนาภาค 3  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33  สถานี
ตํารวจภูธรสันทราย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  กองบิน 41 สํานักงาน
บริการลูกค้า กสท.เชียงใหม่ และหน่วยบินตํารวจจังหวัดเชียงใหม่ 

3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่ เกษียณอายุราชการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) แก่ นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอ           
แม่วาง  และนายบูรนา  ป่ินแก้วศักด์ิ  เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน  2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัว 
ต่อที่ประชุม   จํานวน 3  ท่าน   ดังนี้   

๑) นายกอบชัย  บญุอรณะ 
     ตําแหน่งปัจจุบัน    ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    เขต 10 ลําปาง 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    เขต 15 เชียงราย   
2)  นายเจนศกัดิ ์  ลิมปติ ิ

  ตําแหน่งปัจจบัุน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
                           ตําแหน่งเดิม    ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง 

3)  นายวิฑูรย ์  วรโชตพิงศพ์นัธ ์
      ตําแหน่งปัจจุบัน          ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
      ตําแหน่งเดิม               ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติประจําจังหวัดอุดรธานี 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 2... 



๒๑ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหนา้สว่นราชการประจําจังหวดัเชยีงใหม่   
                         ครั้งที่ ๘/2557  เม่ือวันที่  ๒๗  สิงหาคม  2557     
       ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/
2557  เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่นั้น 

   ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร ๒๑ หน้า โดย           
มีนายสุริยะ 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 ๓๔,๗๒๓.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓๒,๓๐๘.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ            
๙๓.๐๕  แยกเป็นงบลงทุนและงบประจํา ดังนี้  

      ๑) งบลงทุน จํานวน  ๕,๕๑๒.๖๑ ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓,๘๐๗.๗๓ 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๗  คงเหลือร้อยละ ๓๐.๙๓  ทั้งนี้ ได้มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ร้อยละ ๗๑.๙๙            
โดยแยกเป็นส่วนราชการ ร้อยละ ๙๔.๑๖ และท้องถิ่นร้อยละ ๕.๘๔    

     ๒) งบประจํา จํานวน ๒๙,๒๑๐.๘๕ ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒๘,๕๐๐.๙๓ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๕๗   

      เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๖ จํานวน  ๓,๑๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
๒,๕๘๒.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๘   

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗            
ต้ังแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย จํานวน ๕ หน่วยงาน  ได้แก่ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานทาง
หลวงที่ ๑ เชียงใหม่  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)  สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ และแขวงการทาง
เชียงใหม่ที่ ๓  

๓ .๑ .๒  หนัง ส ือ เพื ่อ ท ร าบและถ ือปฏิบ ัต ิป ร ะจํา เ ด ือนก ันย ายน  ๒๕๕๗         
จํานวน 5 เรื่อง มีดังนี้ 

         ๑) หนังสือด่วนทีส่ดุที่ กค ๐๔๒๐.๒/ว ๒๑๘  ลงวันที่  ๒๒ สิงหาคม  
๒๕๕๗  เรื่อง  ซ้อมความเขา้ใจการปฏบิตังิานในระบบ GFMIS  ในวนัสิน้ปีงบประมาณ 

           การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินงบประมาณก่อนปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องบันทึกรายการขอเบิกเงิน 

/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)... 



๒๒ 
 

 

 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) รายการรับและ   นําส่งเงิน และรายการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวัน
อังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๒) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๗  ลงวันที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

          ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ และยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เสร็จสิ้น หรือยัง
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แต่มีความจําเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไป ต้อง
ดําเนินการขอกันเงินฯ กรณี ไม่มีหนี้ผูกพันผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ภายในระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกําหนด และเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่           
๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอเรียน  ดังนี้ 

๒.๑) อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มี
หนี้ผูกพันได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 

      (๑) เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 
    (๒) เงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจสําหรับส่วน

ราชการที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.ในภาพรวมมากกว่า ๓.๗๕ คะแนนขึ้นไป 
๒.๒) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 

๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐแจ้งข้อมูลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯดังกล่าว ตามแบบที่
กําหนด จํานวน ๔ ชุด ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS 
ต่อไป 

๒.๓) กรณีเป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและเป็นรายการที่มีความจําเป็นยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ขอทํา
ความตกลงการขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและ
อุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ หรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ ตามแบบแจ้งรายละเอียดที่แนบ จํานวน ๔ ชุด โดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องภายในวันที่           
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ได้ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงาน
นั้นไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้นต่อไป และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป 

๒.๔) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบผลการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

๓) หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๓  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                          คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สํานัก
งบประมาณเสนอ โดยประสานทุกหน่วยงานให้เบิกจ่ายตามนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน และมี
เงินหมุนเวียนโดยไม่ให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาด และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติ  
ดังนี้ 

 
/3.1) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ... 

 
 



๒๓ 
 

 

๓.๑) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการให้สามารถเริ่ม
เบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเน้นการดําเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการกระจายรายได้และการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ 
สําหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ความสําคัญต่อขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของราชการเป็นหลัก 

๓.๒) เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ ของ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ ของ
งบประมาณรายจ่าย 

๓.๓) แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้ 

                             (๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

                                 (๒) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม 
ข้อ ๓.๑ จะต้องดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 

                                       - รายจ่ายประจํา ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการ
ดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้ดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายใน
ไตรมาสที่ ๑ 

                                       - รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องพร้อมเกี่ยวกับคุณ
ลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีสิ่งก่อสร้างต้องพิจารณาให้มีความพร้อม
เกี่ยวกับข้อกําหนดและขอบเขตของงาน(TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง และทั้งสอง
กรณีต้องดําเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 

                                      - ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมเมื่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านการพิจารณาในวาระ
ที่ ๒ ให้ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเงื่อนไขจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้น
รายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ 

(๓) เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนฯตาม ข้อ ๓.๑ และจัดสรร
งบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐเร่งรัดดําเนินโอนจัดสรรงบประมาณที่
ดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังสํานักเบิกในส่วนภูมิภาคน้ันๆโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๗ วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

(๔) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวช้ีวัดผลผลิต และขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นราย
เดือน และรายไตรมาส เพื่อสํานักงบประมาณจะได้ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการ และรวบรวมรายงาน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป  

 
/(๕) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒... 

 



๒๔ 
 

 

(๕) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบพบว่าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนฯที่สํานักงบประมาณเห็นชอบให้พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งสํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ดังนี้ 

     - กรณีที่ยืนยันการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้เดิมให้ช้ีแจง
เหตุผลความจําเป็นและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีความพร้อมและเร่งรัดดําเนินงาน 

     - กรณีไม่ดําเนินการต่อ เนื่องจากหมดความจําเป็นให้เปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงเพื่อดําเนินรายการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้จริงภายใต้วัตถุประสงค์ที่สนองตอบต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล    

๔) หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๗  
เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ๔.๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
เห็นชอบมาตรการเร่งรัด   การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ดังนี้ 

          (๑) การเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงิน 
               - ให้เร่งรัดการก่อหนี้ให้ได้ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
         - ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่าย

งบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในไตร
มาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

              - ให้หน่วยงานท่ีมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจําที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

(๒) การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ให้หน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานให้พร้อม เช่น การกําหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม 
เป็นต้น เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

(๓) การติดตามเร่งรัดการดําเนินงาน 
     - ให้หน่วยงานรายงานผลการก่อหนี้ให้กระทรวงการคลังทราบ

ภายใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  
     - ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด 

ติดตามและกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 
     - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการ

เบิกจ่ายงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลักษณะเดียวกับข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ โดยมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดทั้งมิติส่วน
ราชการ(Function) และมิติพ้ืนที่(Area) 

- ให้กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาส 

  
/4.2) คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ... 

 
 



๒๕ 
 

 

 
๔.๒)  คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีความเห็นเพิ่มเติม  ดังนี้ 

                       (๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้เร่งรัดการดําเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนไปในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ให้จัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากแผนงาน/โครงการใดสามารถดําเนินการได้ทันทีก็ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาสแรก ส่วนโครงการใหญ่ที่ต้องใช้เวลาก็ให้เตรียมการดําเนินงานคู่ขนานกันไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  หากไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้จะถือเป็นเหตุหนึ่งในการพิจารณาปรับลดงบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป 

(๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการ
ก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ 
พัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ พัสดุที่โดยลักษณะ
ของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 

(๓) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดการ
จัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ
พิจารณาการให้ประชาชนในพื้นที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาด้วย 

(๔) ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐมี
ปัญหาไม่สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณไว้ได้ และมีความประสงค์จะขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดทําคําขอไปยังสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ การ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการเดียวกัน และห้ามโอนเปลี่ยนแปลงแผนงาน/
โครงการข้ามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการเดิม    

๕) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๗  
เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

                           ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้เสร็จสิ้น หรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป ดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว ผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กําหนด   ดังนี้ 

๕.๑) อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้จ่าย
ต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 

(๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ทุก
รายการ 

(๒) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตามรายการ
ต่อไปนี้ 

                                - เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 
- เงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจซึ่งได้รับ

อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ 

 
/๕.๒) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน... 



๒๖ 
 

 

๕.๒) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสําหรับรายการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 
๑.๒  ให้ส่วนราช รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามแบบที่กําหนดให้
กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป 

๕.๓) กรณีเป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
และเป็นรายการที่มีความจําเป็นยิ่งยวด ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ขอทําความตกลงการขอ
อุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน พร้อมชี้แจงเหตุผล ความจําเป็นและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้ว
เสร็จหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามแบบที่กําหนด โดยกรมบัญชีกลาง
ต้องได้รับเรื่องภายในวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  หากหน่วยงานใดไม่ได้ดําเนินการภายในกําหนด จะถือว่า
หน่วยงานนั้นไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้น และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป 

๕.๔) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบผลการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
    สามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  

       ๓.๒.๑ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
                จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

จํานวน ๒๘ โครงการ (๘๘ กิจกรรม)  งบประมาณ จํานวน ๒๒๐,๗๑๗,๔๐๐ บาท  โดยแบ่งตามภารกิจ ๕ ด้าน 
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๙๕ ,๙๕๐ ,๓๓๖ .๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘ .๗๘ คงเหลืองบประมาณ จํานวน 
๒๔,๗๖๗,๐๖๓.๙๔ บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗)  

      ๓.๒.๒  โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๑๕๗,๓๕๖,๐๐๔.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๒ คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน ๑๓๖,๖๔๓,๙๙๕.๗๘  บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3 สถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่   
      หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  

สดุดี) สถานการณ์อุทกภัยเริ่มเกิดต้ังแต่วันที่ 8  กรกฎาคม 2557  อําเภอแรกที่เกิด ได้แก่ อําเภอฝาง อําเภอแม่
อาย และอําเภอเชียวดาว  ถึงปัจจุบันมี พ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย 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  ครวัเรือน 71,๓8๙ คน... 



๒๗ 
 

 

๒2,๗63  ครัวเรือน 71,๓8๙ คน พ้ืนที่การเกษตร 8,656 ไร่ อาคาร/สิ่งก่อสร้างเสียหาย ๘๙ แห่ง ประมง ๑๑๔ 
บ่อ ปศุสัตว์ 5๖๕ ตัว สิ่งสาธารณะประโยชน์ 529 แห่ง  

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) ส่งผลให้
เกิดสถานการณ์ฝนตกและเกิดอุทกภัย 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        

สถานการณ์ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงการทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยทหาร และตํารวจในพื้นที่ ได้เข้า
ให้การช่วยเหลือ และฟื้นฟูสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  

การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 
1.  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแก่ราษฎร

ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอไชยปราการ  จํานวน 1,000 ชุด เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2557  ณ เทศบาลตําบล
ไชยปราการ 

๒. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี  
มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอแม่อาย จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2557 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง และวัดสันปอธง ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย  

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

๔. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอ           
ไชยปราการ จํานวน 200 ชุด  

๕. ก่ิงกาชาดอําเภอไชยปราการ มอบถุงยังชีพ จํานวน 100 ชุด 
๖ .  ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดเชียงใหม่   จัดสรรวงเงินทดรองราชการให้นายอําเภอ           

ไชยปราการ  พร้าว  กัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า สะเมิง ดอยสะเก็ด และแม่ออน รวม 7 อําเภอ เพื่อใช้ซ่อมแซม          
สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมเป็นเงิน ๕,3๒๓,800 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4 รายงานสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ 
      ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกูล  มานะสัมพันธ์สกุล)  สถานการณ์น้ํา

ในแม่น้ําปิงต้ังแต่อําเภอเชียงดาว ไปถึงอําเภอดอยเต่า  อําเภอฮอด อําเภอจอมทอง ในพื้นที่ตอนบนมีปริมาณน้ํา
ลดลงอย่างต่อเนื่องที่อําเภอเชียงดาวมีอัตราการไหลประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ปริมาณน้ําที่สถานี P1 
สะพานนวรัตน์ มีปริมาณนํ้า 50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  เปิดประตูระบายน้ําในแม่น้ําปิง ประมาณ 40 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที  อัตราการไหลไปถึงอําเภอจอมทอง ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล วัดประมาณน้ําได้ 150 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
เนื่องจากมีฝนตก   สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํามี ดังนี้  

1. อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ขณะนี้มีปริมาณน้ําร้อยละ 62.77  ของความจุเขื่อน หรือ 166.35  ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้า
ระวังและต้องเก็บน้ําอย่างต่อเนื่อง  สําหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ําร้อยละ 17.39%  ของความจุเขื่อน 
หรือ 45.744 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ําน้อยมาก   



๒๘ 
 

 

กรณีมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยจะทําให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ําเพียง 197  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะนําไปใช้ในช่วงฤดูแล้งของปี พ.ศ. 2558  ในภาคการเกษตร  การอุปโภคบริโภค ภาคบริการ  
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง การรักษาระบบนิเวศน์  สําหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ําเพียงร้อย
ละ  17.39  น้ําทั้งหมดจึงเตรียมไว้สําหรับใช้เพื่อเป็นน้ําดิบ สําหรับการผลิตน้ําประปาของเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 
12 ล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นในปี พ.ศ. 2558 ต้องงดการปลูกข้าวนาปรัง   

ปริมาณ Inflow ที่ไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย 2557) เท่ากับ 
41.3405 MCM เมื่อเทียบกับค่า Inflow เฉลี่ยปี  2536-2556 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 97.6504 MCM  มีค่าน้อยกว่าอยู่
ร้อยละ 57.66  และเมื่อเทียบกับค่า Inflow ของปี 2556 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 79.3802 MCM มีค่าน้อยกว่าอยู่ร้อยละ 
47.92  ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และบางส่วนของอําเภอสันทราย  ให้
เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งและให้มีการเฝ้าระวัง  

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปญัหาความแห้งแล้ง- โครงการฯ เขือ่นแมก่วงอดุม
ธารา   

การแกป้ญัหาระยะสั้น 
(1) การบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ROS และ Operation Rule 

Curve ให้เก็บกักน้ําในช่วงฤดูฝนได้พอเพียงต่อความต้องการใช้น้ําในการเพาะปลูกฤดูแล้ง  
(2) แจ้งเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่องดทํานาปรังในบางปีที่มีน้ําต้นทุนในเขื่อน               

ไม่เพียงพอ  และส่งเสริมการปลูกพืชผักใช้น้ําน้อยในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งทดแทน  
การแกป้ญัหาระยะยาว 
(1) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งจะเริ่มดําเนินการ

โครงการระยะที่ 1 (อุโมงค์ผนัน้ําแม่งัด-แมก่วง) ในปีงบประมาณ 2558 มีการประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

(2) ในปี พ.ศ. 2559 จะมีโครงการที่ เปิดต่อเนื่อง คือ โครงการนําน้ําจากลําน้ํา           
แม่แตงผันน้ําจากแม่แตงมาไว้ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งอีก 6 ปีข้างหน้าจะทําให้เกิดสถานการณ์น้ําดีขึ้นกว่า
ปัจจุบัน 

2. อ่างเก็บน้ําขนาดกลางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ําเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 36 
ซึ่งตอนเหนือมีปริมาณน้ํามากพอสมควร แต่ทางตอนใต้มีปริมาณน้ําค่อนข้างน้อย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่
แตง มีปริมาณน้ําไหลผ่านเชิงดอยสุเทพเข้าคลอง 11.22 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในปีนี้มีการปลูกพืชเป็นไปตามแผน
ที่กําหนดไว้ 

3. มาตรการรับมือภัยแล้ง  
    3.1 มาตรการบริหารจัดการน้ํา ฤดูแล้ง ปี 2557/58   
          1) เพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาเขตเมืองเชียงใหม่ (พ.ย. 

57 – พ.ค. 58) 12.084 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอไม่ขาดแคลน  
2) เพื่อการเกษตรตามแผนพื้นที่ชลประทาน (จังหวัดเชียงใหม่) 57/58 จํานวน 

279.69 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีน้ําเพียงพอ  
3) เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ในลําน้ําปิง จํานวน 73.58 ล้านลูกบาศก์เมตร  

เพื่อให้คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี  
  4) เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว พืชสวนโลก/ ไนท์ซาฟารี/ศูนย์ประชุมฯนานาชาติ/ 

เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ น้ําเต็มคูเมือง/แม่น้ําปิงมีน้ําเพียงพอ 

/3.2 การเตรียมการระยะเร่งด่วน 



๒๙ 
 

 

3.2 การเตรียมการระยะเร่งด่วน 
 1) วางแผนพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุน  
 2) สํารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ําซาก  
 3) สํารวจแหล่งน้ําขนาดเล็กที่สามารถนํามาใช้ได้ในภาวะฉุกเฉิน  
 4)ขุดลอกทางน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา ที่สําคัญองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการกับเก็บน้ําและการขุดลอก 
 5) เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ รถยนต์บรรทุกน้ํา  
 6) จัดทําแผนการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลําน้ํา  

หากในปีต่อไปยังมีการเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําปิง อาจจะได้รับผลกระทบ
ค่อนช้างเยอะ เพราะเรามีน้ําไม่เพียงพอที่จะเจือจางในกรณีที่ลําน้ําปิงเกิดภาวะวิกฤตน้ําเริ่มมีค่า BOD ตํ่า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนตลุาคม 2557   
      หวัหนา้สาํนกังานจังหวดัเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 

จังหวัดเชียงใหม่มีการรับเสด็จ ดังนี้    
      1.  สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุารี  

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําปี 2555-2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  19-22 ตุลาคม  2557  
     2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
                                    จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 
ตุลาคม  2557  ดังนี้ 

๒.๑) วันที ่ 19 ตุลาคม  2557  เวลา  14.00 น.  เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน    
           ณ วัดบ้านหลวง ตําบลโหล่งขอด  อําเภอพร้าว 
๒.๒  วันที ่ 20 ตุลาคม  2557  เวลา 16.19 น. เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธเมตตา

สิงห์หนึ่งสําริดเศรษฐีดวงดี  ณ วัดหนองแสะ  ตําบลห้วยทราย อําเภอสันกําแพง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  การประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ.2557 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัด

งานวันปิยมหาราช  ประจําปี  พ .ศ .2557  เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ของปวงชนชาวไทย ในวันพฤหัสบดีที่  23  ตุลาคม  2557  
พิธีเริ่มเวลา  08.00  น.  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 
สวมหมวก  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/4.3 ผลการพิจารณา... 

 



๓๐ 
 

 

4.3  ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2557 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สมาคมผู้อาสาสมัครและ           

ช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ได้กําหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 เป็นปีที่ 35 ในวันศุกร์ที ่          
5 ธันวาคม 255๗ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดเชียงใหม่พิจารณา
คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่  ปี 255๗  จํานวน 2 คน เพื่อเข้ารับมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง
แห่งชาติ  บัดนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมี
ผลการพิจารณา  ดังนี้ 

๑ . พ่อตัวอย่ างแห่ งชาติจั งหวัดเชียงใหม่  ปี  ๒๕๕๗  จํานวน  2 คน  คือ  นายจํารูญ           
เร่งถนอมทรัพย์ และนายอินตา นามแก้ว โดยเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 255๗           
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

2.  บุคคลท่ีเสนอชื่อแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2557 จังหวัด
เชียงใหม่พิจารณาให้เป็นพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 จํานวน ๑๐ คน คือ นายสัญญา  รักชาติ นายธวัช  
นะติกา  นายปานเทพ  ชมภูรัตน์  นายอรุณ   ขาวสะอาด  พันเอก รนกร  สุดด้วงแก้ว นายวสันต์ วงศ์สกุล           
นายประกาศิต  สังข์แก้ว  นายยงยุทธ  จันทวรรณ์  นายพิบูลย์ สังหสันติ และร้อยตํารวจตรี บุญธรรม ปันอินทร์  
โดยเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  5 ธันวาคม 255๗  
เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4 แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรประจํา  
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนตุลาคม  2557  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ตามท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง  การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม           
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องรับรอง 
1 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งแต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เวรประจําวันศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  อํานวยการ สั่งการ 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม 
รวมถึง ปฏิบัติหน้าที่ในการรับหนังสือจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมาย่ืน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนเป็นที่ยุติ และประชาชนมีความ
พึงพอใจ  และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ  แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ่          
ในวัน และเวลาราชการ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ค่านิยมหลักของคนไทย 12  

ประการ ตามนโยบายของ คสช. ประกอบด้วย             
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

/2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ... 
 



๓๑ 
 

 

2.  ซื่อสัตย์ เสยีสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6.  มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ ่
9.  มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่ายจําหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมคีวามพร้อม เมือ่มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 

๑๑. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.6 ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้ง

จากกระทรวงมหาดไทยว่า สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชาว่าในการตรวจเยี่ยม
ราชการตามจังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ งดขึ้นป้ายต้อนรับ 
รวมทั้ง ขอให้งดการทําป้ายประชาสัมพันธ์บุคคลต่างๆ ของจังหวัดตามสถานที่ต่างๆ ด้วย 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.7 สรปุผลการฝกึซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดบัจงัหวดัประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  
สดุดี)ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ 602/2557 ลงวันที่18 กุมภาพันธ์ 2557 และที่ 2791/2557   
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานออกแบบ/จัดเตรียมสถานการณ์และคณะทํางาน
ประเมินผลการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3248/2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557  

จังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

1. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่           
โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมมอบกรอบนโยบายการ
ฝึกซ้อมแผน และสถานที่ฝึกซ้อมแผนฯ 

 
/2. เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2557 ... 



๓๒ 
 

 

2. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2557 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่           
โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่           
เป็นประธานการประชุมกําหนดวัน เวลา การฝึกซ้อมแผน และสถานที่ฝึกซ้อมแผน ฯ  

3. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอํานวย 
ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทํางานออกแบบ / 
จัดเตรียมสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฯ เป็นประธานการประชุมการกําหนดสถานการณ์จําลองการฝึกซ้อมแผนและ
ประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฯ 

4. เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่  โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมซักซ้อม
ความเข้าใจของหน่วยงาน และการจัดกําลังเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557  นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธานในพิธีเปิดและร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ณ ห้องประชุมอาคมกาญจน
ประโชติ อาคารอํานวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้  แบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้   (ระดับพ้ืนที่) 
2. กลุ่มเทศบาลเมืองแม่โจ้   (ผู้อํานวยการท้องถิ่นแห่งพื้นที่) 
3. กลุ่มอําเภอสันทราย     (ผู้อํานวยการอําเภอ) 
4. กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่     (ผู้อํานวยการจังหวัด)  
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่  ประธานในพิธีเปิดและร่วมการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) “การฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมี ผศ.ดร.จําเนียร           
ยศราช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ  การฝึกซ้อมแผนใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเรื่องของสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และมีพิธีปิดการฝึกซ้อมแผนฯ  

จากการประชุมประเมินผลการฝึกซ้อมแผนเมื่อวันที่  25 กันยายน  2557  โดยมี           
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้มีการจัด ต้ังศูนย์ บัญชาการส่ วนหน้า เพื่ อรองรับการสั่ งการของ           
กองอํานวยการระดับจังหวัด เพื่อรับทราบข้อขัดข้องของหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนหน้า 

2. หน่วยเผชิญเหตุที่เข้าไปไม่มีแบบแปลนของอาคารของหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้           
ไม่ทราบถึงการเข้าไปในการช่วยเหลือ หรือโครงสร้างของตัวอาคารนั้น ซึ่งในการปฏิบัติการจะต้องมีแบบแปลน
โครงสร้าง ในกรณีที่เกิดอาคารถล่ม หรือเกิดอัคคีภัยด้วย 

3. เรื่องของระบบการสื่อสาร  มีระบบการสื่อสารกลาง และมีระบบการสื่อสารสํารอง
กําหนดไว้ในแผนแล้ว  ที่ประชุมเห็นว่ากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วหน่วยระบบสื่อสารกลางและสื่อสารสํารองซึ่งใช้
วิทยุสื่อสารใช้การไม่ได้ ควรจะมีการกําหนดระบบการสื่อสารอีกอย่างน้อย 2 ระบบ อาจจะต้องขอให้บริษัท ทีโอที 
จํากัด  หรือภาคเอกชน เข้ามาร่วมในการดําเนินการของระบบสื่อสารสํารอง 

4. ขณะมีผู้ประสบภัยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการปลอบขวัญ การนันทนาการ           
ในเรื่องจิตวิทยา โดยกําหนดหน่วยงานไว้ในแผน 

5. ในกรณีที่แผ่นดินไหว  อาคารถล่ม อัตรากําลังคน เครื่องมือ ยานพาหนะจะมาเข้ามา
ทําการช่วยเหลือเป็นจํานวนมาก จะทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งการซ้อมแผนกําหนดจุดไว้ 1 จุด ซึ่งไม่
เพียงพอ ในแผนควรจะมีจุดที่ 2 ไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านจราจร และจัดยานพาหนะให้ผู้อํานวยการจังหวัดเข้า
ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ 

/6. หน่วยงานที่มีอากาศยาน... 



๓๓ 
 

 

6. หน่วยงานที่มีอากาศยาน ได้แก่ กองกําลังผาเมือง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑล
ทหารบกที่ 33  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 41 เห็นควรให้จังหวัดจัดทําแผนให้ชัดเจนในการมอบหมาย
หน่วยงานหลัก หรือว่าควรนําหน่วยกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่ฉุกเฉินหรือการนําผู้ป่วยหนักไปส่งโรงพยาบาล  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.8  สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์คืนความสุข 
ใหป้ระชาชน 

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  
สดุดี)  ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนดจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน เพื่อสร้าง
จิตสํานึกที่ดี และสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่  อปพร.ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกระทรวงมหาดไทย           
เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2557  ณ ฝูงบิน 416 อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน 16 จังหวัด  ได้แก่  
จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลําปาง แพร่ ลําพูน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน พิจิตร 
กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์  รวม อปพร. เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  5,000 คน   ในส่วนของ
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสมาชิก อปพร.  จํานวน 300 คน 
เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในระดับ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบล ดีเด่น           
1 แห่ง  คือ เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง    

อปพร. ดีเด่น  จํานวน 3 คน ได้แก่ นายกรองเกียรติ  ใจฉ่ํา สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาล
นครเชียงใหม่  นายอดิศักด์ิ บุญศรี  สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบลหนองผึ้ง  และนายเสน่ห์  บุญใส่  สังกัดศูนย์ 
อปพร. เทศบาลตําบลสันมหาพน 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.9  รายงานผลการดําเนนิโครงการ “ผู้ว่าราชการจงัหวดั หัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั ผูบ้รหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําเดือน กนัยายน 2557” 

 ปลดัจังหวดัเชยีงใหม่ (นายโชคดี  อมรวัฒน์)  เดือนกันยายน 2557 สรุปผลการดําเนิน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  มีจาํนวน 3  โครงการย่อย ดังนี้ 

1. โครงการที่ 1 โครงการหน่วยผู้เข้าร่วมเสริมสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจากหน่วย
บริการเคลื่อนที่แบบบูรณการ จากระดับจังหวัด ประชาชน 

2. โครงการที่ 2 โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ่น พบประชาชน  เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนมาดําเนินการในการแก้ไข
การประสานงาน 

3. โครงการที่ 3 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศเกียรติคุณ 

ในวันที่ 3 กันยายน 2557 เป็นการดําเนินการโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน” ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งจัด
ขึ้น ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อําเภอแม่ออน มีหน่วยงานเข ้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  63 หน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 143  กิจกรรมหลากหลายมีการสงเคราะห์ราษฎร์ผู้มีรายได้น้อย จํานวน 20 ราย มอบถุงยังชีพ 
จํานวน 250 ชุด ซึ่งมีประโยชน์แก่ประชาชนอําเภอแม่ออนเป็นอย่างยิ่ง 

/สําหรับภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557... 



๓๔ 
 

 

สําหรับภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการดําเนินการทั้งสิ้น 10 ครั้ง ใน 10 
อําเภอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ห่างไกลทั้งสิ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการประมวลความต้องการของประชาชน สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการนี้ยังคงจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

4.10  สภาวะอากาศเดือนตุลาคม 2557 
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายสมาน  ปราการรัตน์) ในช่วงวันที่ 29 

กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผล
ให้ภาคเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก ส่วนร่องมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นและเลื่อนลง
มาพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์
กระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 ตุลาคม 2557  
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบมี
หย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้  

  สภาวะอากาศเดือนตุลาคม  ระยะครึ่งแรกของเดือนตุลาคม  ลักษณะอากาศจะ
แปรปรวน  เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาล  โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอยู่ในเกณฑ์เป็น
แห่งๆ ถึงกระจาย   และเริ่มจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของทั้งภาคเหนือ จากนั้นในช่วงกลางเดือน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็น
ระยะๆ  โดยจะมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง  แต่ยังไม่ต่อเนื่องมากนักทําให้ในระยะแรกที่ บริเวณความกดอากาศ
สูงแผ่ลงมาปกคลุม  จะมีฝนฟ้าคะนองและอาจเกิดลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย  
โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป  และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ส่วนมากทาง
ตอนบนของภาค 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
4.11  ประชาสัมพนัธ์ วันรณรงคต์อ่ต้านการค้ามนษุย์ ประจาํป ี2557 

 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางมยุรี ยกตรี) การค้า
มนุษย์ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ ใช้คนเป็นเครื่องในการแสวงหาประโยชน์ ซึ่งมีรูปแบบ 7 แบบ คือ การค้า
ประเวณี การหลอกแรงงาน การขอทาน การใช้คนมาเต้นโป๊เปลือย  การถ่ายภาพลามก อวัยวะเพื่อการค้า และการ
ขูดรีดบุคคล ส่วนเรื่องการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มักจะพบในเรื่องของการค้าประเวณีเป็นส่วนใหญ่  ทุกจังหวัด
จะมีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ช่ือย่อ สปคม. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ดําเนินงาน
เรื่องของการป้องกันแก้ไข การบําบัดฟ้ืนฟู การช่วยเหลือ และการดําเนินการคดีมาอย่างต่อเนื่อง  

 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กํากับ
ดูแล ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังเน้นเรื่องของ NGO องค์กรเอกชน  ทั้งนี้มีองค์กรเอกชนที่ทํางาน
เรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ในเดือนที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ผ่านหลายช่องทาง เช่น การเผยแพร่กิจกรรม
ผ่านสื่อมวลชน  และมีการประกวดเยาวชนทําสื่อ โดยเชิญชวนเยาวชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์แล้วมีการจัดประกวดทําสื่อ  ขณะนี้อบรมไปแล้วอยู่ระหว่างการเก็บคะแนน กําหนดประกาศผลการพิจารณา
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 

/กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน... 



๓๕ 
 

 

 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในโรงเรียน มีกําหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่  
๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๗   ณ โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  ๓๐ อําเภอแม่อาย   โดยมี กิจกรรมบรรยายความรู้บนเวที           
เรื่อง สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์กิจกรรมฉายหนังสั้นซึ่งเป็นผลงานของการผลิตหนังสั้นของนักเรียน           
ในกิจกรรมที่ ๑ กิจกรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมนันทนาการ  สําหรับโครงการ “เสริมสร้างความรู้
สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์” 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  มีความคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน สามารถสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และร่วมแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนที่ถูกล่อลวงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ที่ได้จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

  การดําเนินการเรื่องศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ทางกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้อย่างมาก ซึ่งศูนย์ป้องกันระดับจังหวัดจะสนับสนุน
การดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอ เป็นประธาน  จะมีการดําเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้าน
นโยบาย การป้องกัน การดําเนินคดี และการคุ้มครองช่วยเหลือ  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

4.12 ประชาสัมพนัธ์งาน วันสมเด็จย่า ประจาํปี 2557  
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (นางพวงทอง  ศรีวิลัย) จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกับ อําเภอสันทราย  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิสากลเพ่ือ
คนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  กําหนดจัดงาน “วันสมเด็จย่า”ประจําปี 2557 โดยใช้ช่ืองานว่า “114 
ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบรมมีเกริกก้องเกรียงไกร” ในวันที่  21 ตุลาคม  2557  เพื่อเป็นการ
ถวายราชสักการะ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา   บรมราชชนนี  ผู้มีคุณูปการต่อ
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึง เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  และเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้  

1. พิธีสืบชะตาหลวงและทําบุญครบรอบ 114 ปี วันพระราชสมภพของสมเด็จย่า 
2. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยเรียนเชิญ

หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชนเชิญร่วมวางพานพุ่ม 
3. ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อนําไปใช้ในกิจการของโรงเรียน 
4. กิจกรรมกาดมั่วครัวฮอม โดยเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ชุมชนร่วมออกร้านอาหาร

บริการประชาชน 
5. กิจกรรมการแสดงศักยภาพของคนพิการ 

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

4.13  ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอประชุมพุทธมณฑล 
 ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก)   

วัดศรีสุดาราม  ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาและประสงค์จะมีส่วนร่วม
ในการบูรณปฏิสังขรณ์หอประชุมพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ระหว่างการ 

/บูรณะซ่อมแซม... 



๓๖ 
 

 

บูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  เนื่องจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ร่วมบริจาคจะได้รับพระ
เครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษซึ่งจัดสร้างต้ังแต่ปี ๒๕๐๐ และได้เก็บรักษาไว้ที่พุทธมณฑลมีอายุการสร้างถึง ๕๗ ปี  
ดังนี้ 

๑. บริจาค ๑,๕๐๐ บาท ได้รับพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ จํานวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วยพระเครื่องฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษเนื้อชิน  เนื้อดิน  และเหรียญนิกเกิล 

๒. บริจาค ๕๐๐ บาท ได้รับพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อผง จํานวน ๑ องค์ 
๓. บริจาค ๕๐๐ บาท ได้เหรียญพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษเนื้อนิกเกิล  จํานวน 

๑  เหรียญ 
ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดย

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอํานวยการ  ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน ๔ ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์หมายเลข 
๐๕๓-๑๑๒๖๗๑  ในวันและเวลาราชการ 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

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  จังหวัด
เชียงใหม่  การแต่งกาย  เครือ่งแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
        1) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์) งาน Lanna Expro กําหนด

จัดงานเมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ           
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ซึ่งเป็นการบูรณการระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิดที่ว่า ที่สุดของผลิตภัณฑ์บริการภูมิปัญญาล้านนาสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีหน่วยงานกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และองค์กรเอกชน ร่วมงานออกบูทจําหน่ายสินค้าและ
บริการ การจัดนิทรรศการ และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ มากกว่า 20 หน่วยงาน บูทจําหน่ายสินค้าและ
บริการมีประมาณ 700 คูหา นิทรรศการประมาณ 100 คูหา รวมทั้งสิ้น 800 คูหา กิจกรรมในงานประกอบด้วย
เทวีกลาง มีการแสดง มีการสัมมนา การสาธิต การเล่นเกมส์ตอบคําถามชิงรางวัล  กิจกรรมนาทีทอง กิจกรรมการ
ประกวดการมอบรางวัลของหน่วยงานต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การแสดงจากผู้ชนะเลิศของ
และรองชนะเลิศจากรายการ Thailand got talent การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และมีกิจกรรมคืน
ความสุขให้ผู้เข้าชมงาน โดยมีการแจกรางวัลรถยนต์ Suzuki จํานวน 1 รางวัล   รางวัลโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 รางวัล 
มีบริการขนส่งรถสี่ล้อแดงฟรีตลอดงาน มีผู้เข้าชมงานทั้ง 5 วัน จํานวน 479,078 คน เฉลี่ยวันละ 95,815 คน  
ยอดขายสินค้าทั้ง 5 วัน รวม 47,422,816 บาท  

2) ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นายทฤษฎี ชุติวงษา)           
จากการที่สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เทส
โก้ จํากัด  ทําการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ดอยปุย - 
ดอยผาดํา  ขณะนี้ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว                  
 

/จึงกําหนดให้มีการประชุม...
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จึงกําหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการใน
แสดงความคิดเห็น และรับทราบข้อมูล ในวันที่ 16 ตุลาคม  2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเอวัณ           
ช้ัน 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์)  จาํนวน 2 เรื่อง 

   1) การขุดขยายแม่น้ําปิง  เป้าหมายคือ การขุดขยายลําน้ําปิงให้ได้ความกว้างเฉลี่ยไม่ตํ่า
กว่า 90 เมตร ซึ่งขณะนี้ความกว้างประมาณ 85 เมตร มีบางส่วนกว้าง 90 เมตร มีการขุดลอกไปบางส่วนแล้ว 
บางสว่นแล้วโดยกรมเจ้าท่า ในเรื่องดังกล่าวมีแผนแม่บทแล้ว แต่ติดในเรื่องของที่ดินริมแม่น้ําปิง ซึ่งมีการครอบครอง 
ยึดถือ ก่อสร้างอาคารต่างๆ  หลักคือ เริ่มต้ังแต่ที่สะพานนวรัฐไปยังอําเภอแม่ริม ประมาณ 10 กิโลเมตร  ไปทางทิศ
ใต้ถึงตํารวจภูธรภาค 5 ประมาณ 10 กิโลเมตร  ปัจจุบันมีคณะทํางาน 2 คณะ คือ คณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ 
ซึ่งมีผังที่ชัดเจน การที่จะขุดขยายแม่น้ําปิงให้กว้างอยู่ในเขตของแม่น้ําปิงเป็นที่ดินของแม่น้ําปิง แต่เพื่อให้ได้ชัดเจน
ในเรื่องแนวเขตแม่น้ําปิงของประชาชนอยู่ตรงจุดไหนเพื่อจะให้ประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน มีสิทธิที่
จะชี้แจงแถลงความ โต้แย้งสิทธิที่มีอยู่ต่อทางราชการ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม อําเภอสารภี อําเภอหางดง โดยนายอําเภอเป็นคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตต่างๆ ใน
ระดับอําเภอยังมีคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ขณะนี้ผ่านไปแล้ว 1 เดือน เมื่อครบ 3 เดือนจะ
ทราบว่าที่ดินริมแม่น้ําปิงทั้ง 2 ฝั่ง มีที่ดินของประชาชนอยู่ตรงบริเวณใดบ้าง แล้วจะดําเนินการขุดลอกตรงบริเวณ 
เมื่อทราบข้อมูลชัดเจนแล้วจะทําการปักหลักแนวเขตหลังจากนั้นจะทําการขุดลอกแม่น้ําปิง    

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการเจรจา  ซึ่งในระดับพ้ืนที่ยังเจรจาไม่ยุติ จึงเป็นหน้าที่ของจังหวัดที่
จะต้องเข้าไปพูดคุยเจรจา หากการเจรจาไม่ยุติต้องใช้หลักกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการที่อยู่ติดกับแม่น้ําปิงจึงต้องมีการพูดคุย เพราะเป็น
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  สําหรับการรื้อถอนสามารถกระทําได้เลย  

2) คลองแม่ข่า คลองแม่ข่า ต้นน้ําอยู่บริเวณตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม บริเวณกลาง
น้ําอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่าและมีการปล่อยทิ้งน้ําเสียจากการซักล้าง 
โดยไม่มีการบําบัด บริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ บ้านดอนชัย ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่  เป็นจุดสุดท้าย
ที่ปล่อยน้ําคลองแม่ข่าลงสู่แม่น้ําปิงความสูงประมาณ 5 เมตร ส่งกลิ่นเหม็นมาโดยตลอด 30 ปี  การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวยังไม่ประสบผลสําเร็จ สําหรับส่วนปลายน้ํา ต้ังแต่บริเวณตําบลป่าแดด – อําเภอหางดง จะพบคลองแม่ข่า
ย่อย  คุณภาพของน้ําดีพอสมควร สามารถนําไปใช้ด้านการเกษตรได้  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 ตําบลแม่ข่า 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการนําของนายอําเภอเมืองเชียงใหม่  นายกเทศมนตรีตําบลป่าแดด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กําลังมวลชนต่างๆ หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
เรือนจํากลางเชียงใหม่  ทําการขุดลอกคลองแม่ข่า ระยะเวลา 1 ปี 52 สัปดาห์เป็นสัญญาประชาคมว่าอําเภอเมือง
เชียงใหม่ และอําเภอแม่ริม จะต้องทําการขุดลอกคลองแม่ข่าทุกสัปดาห์ บ้านที่อยู่ติดคลองแม่ข่าต้องช่วยกันดูแล 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)  จํานวน 4 เรื่อง  
1) การรับเสด็จ ในวาระที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ         

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  พระกรณียกิจ ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม  2557 ส่วนราชการต่างๆ ได้มีการประชุมเตรียมการก่อน
ล่วงหน้าแล้ว สิ่งใดที่ได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ขอให้ติดตามผล  ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์หน้าจะมี
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การประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  ในปีนี้สํานักพระราชวังเน้นเรื่องความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จ 

2) หมู่บ้านรักษาศีล 5 มีการประชุมส่วนราชการและอําเภอที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติ 
คือ อําเภอจะมีนายอําเภอ เป็นเจ้าภาพหลัก  ทั้งนี้ ให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนภารกิจดังกล่าวแก่นายอําเภอ  ส่วนในการปฏิบัติขอให้ดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สิ่งที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนดมานั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ในส่วนของจังหวัดกําหนดว่าทุกหมู่บ้านจะต้องเป็น
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในปี พ.ศ.2558 

3) การเตรียมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่จะมีการ
ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว  

4) ไวรัสอีโบล่า จังหวัดเชียงใหม่โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
เตรียมการ มาตรการเฝ้าระวัง จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสบายใจ 

 

6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด)  จํานวน 3 เรื่อง 
1) การตรวจสอบพัสดุ  ตามระ เบี ยบสํ านั กนายก รัฐมนตรี ว่ า ด้ วยการพั ส ดุ           

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสอบพัสดุประจําปี ข้อ 155  กําหนดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี  ให้
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความ
จําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน  จนถึงวันที่  ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน  และ
ตรวจนับพัสดุประเภท ที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น (30 กันยายนปีปัจจุบัน) โดยให้ตรวจสอบพัสดุว่าการรับจ่าย
ถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
เพราะเหตุใด  พัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งต้ังภายใน ๓๐ วันทํา
การ  นับแต่วันทําการวันแรกของเดือนตุลาคม  เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่ง
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ ๑ ชุด สําเนาส่งไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค  1 ชุด  หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้ส่งสําเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัด ๑ ชุด   

2) การท่องเที่ยว  ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่มากขึ้น ฉะนั้นขอความกรุณาส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ป้ายประชาสัมพันธ์ที่เก่าและหมดอายุแล้วให้ทําการรื้อถอนออก  ดูแลด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ
ให้กําหนดราคาที่เหมาะสม  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยดูแลด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

3) การก่อสร้างทางลอด จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างทางลอด
บริเวณสามแยกแม่โจ้ (โรงพยาบาลเทพปัญญา) ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1,080 วัน โดยเริ่มต้ังแต่วันที่           
1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

   6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบณัฑิตย์) 
           1) การร่วมงานพธิเีพื่อถวายความจงรักภักดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัริย์ ให้ทุกท่านให้

ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย  
     2) นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เรื่อง การควบคุมการจําหน่ายเหล้า

ปั่นบริเวณรอบสถานศึกษา โรงเรียน และหอพัก  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามพระราช บัญญัติการ
ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด  

      3) ร้องเรียนการส่งเสียงดังรบกวนของร้านอาหารและสถานประกอบการต่างๆ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและนาํไปปฏิบัติ 
 

เลิกประชุม  เวลา    17.30 น.      



๓๙ 
 

 

        วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
         วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
             หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 



๔๐ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่ 

และการสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 จังหวดั
เชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑. สรปุผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 
    1.1 ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที ่30 กันยายน ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

รวม 34,811.08 33,236.10 95.48 ๙๕.๐๐ 1,574.98 

ลงทุน 5,621.53 4,181.08 74.38 ๘๒.๐๐ 1,440.45 

ประจํา 29,189.55 29,055.02 99.54  134.53 

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕๖ 

3,102.35 2,644.60 85.25  457.75 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ถงึวันที่ 
30 กันยายน ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม 5,621.53 4,181.08 74.38 1,440.45 

ส่วนราชการ  5,213.05   3,808.68  73.06  1,404.37  
ท้องถิ่น    408.48     372.40  91.17      36.08  

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕7 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๘11.08 
ล้านบาท เบิกจ่ายจํานวน ๓3,236.10 ล้านบาท หรือร้อยละ ๙5.48 สําหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้รับทั้งสิ้น 
5,621.53 ล้านบาท เบิกจ่ายจํานวน ๔,181.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 7๔.38  หากจัดเรียงลําดับการเบิกจ่าย
ภาพรวมของประเทศมีทั้งสิ้น 16 จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผลการ



๔๑ 
 

 

เบิกจ่ายสูงอยู่ในลําดับที่ 9 ของประเทศ จาก 10 อันดับสูงสุดประกอบด้วยจังหวัดสิงห์บุรี, พะเยา, บุรีรัมย์, 
นครราชสีมา, ลําพูน, น่าน, สุพรรณบุรี, อํานาจเจริญ, เชียงใหม่ และร้อยเอ็ดตามลําดับ และจากการจัดเรียงลําดับ
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในลําดับที่ 28  หากจัดเรียงลําดับจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่ มีลําดับการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ ๒ จาก 4 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา, เชียงใหม่, สงขลา และขอนแก่นตามลําดับ 

 จากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจากมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําสูงถึงร้อยละ 99.54 แต่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนยังตํ่ากว่า           
เป้าหมายถึงร้อยละ 7.62 สาเหตุเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และในขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง      
ไม่มีผู้มาย่ืนซองประกวดราคาหรือมีผู้เสนอราคาน้อยราย ประกอบกับส่วนราชการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ           
มาในช่วงเดือนสิงหาคม จํานวน 268.24 ล้านบาท และกันยายน จํานวน 251.86 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 520.10 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของกรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทางหลวง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  ได้ร้อยละ 100 มีดังนี้ 

ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณไม่เกิน 15 ล้านบาท 
 

ลําดับที่ ช่ือหน่วยงาน 
1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
3 กรมการขนส่งทางบก 
4 กรมเจ้าท่า 
5 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
8 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
9 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

10 กรมอุตุนิยมวิทยา 
11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
12 กรมการค้าต่างประเทศ 
13 กรมบังคับคดี 

ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณเกนิ 15 ลา้นบาท ถึง 30 ล้านบาท 

ลาํดับที ่ ช่ือหน่วยงาน 
1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
2 กรมที่ดิน 
3 กรมสรรพากร 
4 กรมคุมประพฤติ 

 

 



๔๒ 
 

 

ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณเกนิ 30 ลา้นบาท ถึง 100 ลา้นบาท 

ลําดับที ่ ช่ือหน่วยงาน 
1 กรมควบคุมโรค 
2 กรมส่งเสริมสหกรณ ์
3 กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณ 100 ลา้นบาทขึ้นไป 

ลําดับที่ ช่ือหน่วยงาน 
1 กองทัพอากาศ 
2 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
3 กรมอนามัย 

องค์การมหาชน ทีเ่บกิจา่ยได้ร้อยละ 100 

ลําดับที ่ ช่ือหน่วยงาน 
1 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
3 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

    
1.2  ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

         ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 

 การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง วันที ่24 ตุลาคม 
๒๕๕7 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

รวม 10,761.17 5,521.50 51.31 96.00 5,239.68 

ลงทุน 2,442.30 606.11 24.82 87.00 1,836.19 

ประจํา 8,318.87 4,915.39 59.09  3,403.49 

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕7 

1,601.91 374.05 23.35  1,227.86 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 
 



๔๓ 
 

 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ จํานวน 2 เรื่อง มีดังนี้ 

     ๒.๑  หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๙๙  ลงวันที่  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงิน 
            ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สําหรับเงินงบประมาณ
สมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ และเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจสําหรับส่วนราชการ
ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. กรณีเป็นรายการนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าวและเป็นรายการที่มีความจําเป็นยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐขอทํา
ความตกลงขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   

 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
สามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
โดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ส่งผลให้มีเม็ดเงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จึงขอเรียน ดังนี้ 

๑. การขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของ
รัฐ ดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๑.๑  แจ้งแผนการใช้จ่ายเงินและรายละเอียดการขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ตามแบบแจ้งรายละเอียดที่กําหนด โดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องอย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 ๑.๒ กรณีหน่วยงานใดได้ขอทําความตกลงขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันไปแล้ว
ก่อนหนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ขอให้หน่วยงานนั้นแจ้งเลขที่หนังสือที่ขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ดังกล่าวประกอบด้วย 

๒.   กรมบัญชกีลางจะอนุมัติให้กันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ขออุทธรณก์ารกันเงินฯ ตามข้อ ๑ ทุก
งบรายจ่าย ยกเว้น งบบุคลากร  เฉพาะที่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี ้

 ๒.๑ กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐยังประสงค์จะดําเนินงานโครงการ
หรือรายการเดิมที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  หรือรายการที่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ 

๒.๒ กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โครงการหรือรายการเดิม เพื่อนําไปดําเนินโครงการหรือรายการใหม่ ที่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้
ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณในอนาคต  ค่าใช้จ่ายชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ ค่าปรับ 
เป็นต้น  โดยให้หน่วยงานขอทําความตกลงในการการขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ 
ผูกพันพร้อมกับขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณดังกล่าวกับกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ          
ควบคู่ไปด้วย 

๓.   การขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๒ เมื่อส่วนราชการได้
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณตามระเบียบแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้กรมบัญชีกลางทราบ
โดยตรงเพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS 

๔.  หากหน่วยงานใดประสงค์จะขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันรายการนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ ให้ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเป็นกรณีๆ ไป 
    



๔๔ 
 

 

    ๒.2  หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๓   ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการเพิ่ม 
            ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   และ 
            หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๕   ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการเร่งรัด 
            การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีมติ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  สรุปได้  ดังนี้ 

๑. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ พัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจาก
ต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ พัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทาง
เทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 

๒.   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ใน    
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเน้นการดําเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการกระจายรายได้และการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ สําหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
ให้ความสําคัญต่อขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก 
 ๓.   เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗  ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๖  ของงบประมาณรายจ่าย 

๔.  รายจ่ายประจํา ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ 
ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้ดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ 

๕.   รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา 
และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีสิ่งก่อสร้างต้องพิจารณาให้มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกําหนดและขอบเขตของ
งาน(TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง และทั้งสองกรณีต้องดําเนินงานตามขั้นตอนของ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 

๖.   ให้ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขจะก่อหนี้
ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ 

๗. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐตรวจสอบพบว่าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่สํานัก
งบประมาณเห็นชอบให้พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเสนอรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด และส่งสํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๘  ดังนี้ 

   ๗.๑ กรณีที่ยืนยันการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้เดิมให้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นและแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีความพร้อมและเร่งรัดดําเนินงาน 

  ๗.๒ กรณีไม่ดําเนินการต่อ เนื่องจากหมดความจําเป็นให้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อดําเนิน
รายการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้จริงภายใต้วัตถุประสงค์ที่สนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

๘. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาใน
ประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ๙. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและ
เบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาการให้ประชาชนในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาด้วย 

๑๐. ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยเฉพาะใน
ส่วนของรายจ่ายประจําที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

๑๑. ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐมีปัญหาไม่สามารถดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณไว้ได้ และมีความประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดทําคําขอไปยังสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดังกล่าวจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการเดียวกัน และห้ามโอนเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการข้ามวัตถุประสงค์
ของแผนงาน/โครงการเดิม 

๑๒. 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 

๑๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกํากับดูแลหน่วยงาน
ในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 

๑๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดในลักษณะเดียวกับข้อ ๑ .๑ และ ๑ .๒ โดยมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดทั้งมิติส่วนราชการ
(Function) และมิติพ้ืนที่(Area) 
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3.2 สรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ผู้นาํเสนอ :นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

1. งบประมาณโครงการตามแผนพฒันาจังหวัด ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 28 โครงการ วงเงินงบประมาณ 220,717,400 บาท 
(สองร้อยย่ีสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว  163,657,095.17 บาท คิดเป็น ร้อยละ 74.15             
ดังมีรายละเอียดตามตารางสรุป ดังนี้ 

ลําดับ ผลผลติ 
จํานวน
โครงการ 

งบรายจา่ยประจาํ 
(140,051,000 บาท) 

งบรายจา่ยลงทุน 
(80,666,400 บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบดาํเนินงาน งบรายจา่ยอื่น ท่ีดิน/สิ่งก่อสรา้ง ครุภัณฑ์ 

1 ด้านเศรษฐกิจ 13 49,018,600 25,665,200 45,097,700 90,000 119,871,500 

2 ด้านสังคม 5 14,526,500 1,500,000 - 2,973,500 19,000,000 

3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 16,765,300 2,800,800 31,105,700 1,399,500 52,071,300 

4 ด้านการรักษาความ
ม่ันคงและความสงบ 

3 19,774,600 - - - 19,774,600 

5 ด้านบริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 

รวม 28 100,085,000 39,966,000 76,203,400 4,463,000 220,717,400 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 
(เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 95) 

จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ เงินเหลือจา่ย 

220,717,400 163,657,095.17 74.15 50,094,183.83 6,966,121 

 
รายจ่ายประจํา รายจ่ายลงทุน 

จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ 

140,051,000 111,671,922.17 79.74 80,666,400 51,985,173.00 64.45 

    

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กรณีก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งหมด 

19,849,753 37,210,551.83 57,060,304.83 

 
 



๔๗ 
 

 

2. งบประมาณโครงการตามแผนพฒันากลุม่จังหวดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
เงินกนัไว้เบกิเหลื่อมปีงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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3.3 ตดิตามการรายงานผลการดาํเนนิงานตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการของ

 
เงินกนัไว้เบกิเหลื่อมป ี

 

 
ผลการเบกิจา่ย 

 
คดิเปน็ร้อยละ 

 
คงเหลือ 

 
คดิเปน็ร้อยละ 

 
90,256,903.00 

 
14,188,000.00 

 
15.72 

 
76,068,903 

 

 
84.28 



๔๘ 
 

 

จังหวดัเชียงใหม่  ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ตวัชี้วัดที่  4  
การประหยดัพลังงาน น้ําหนักร้อยละ 5 

 ผู้นาํเสนอ: นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ  พลังงานจังหวัดเชียงใหม ่
 
   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ปรับปรุงรายงานข้อมูลการใช้พลังงานของส่วนราชการ               
ให้เป็นผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556  – เดือนกันยายน  2557  ณ วันที่ 6  ตุลาคม  2557                  
จึงทําให้ คะแนนของหน่วยงานลดลง  
  จึงขอให้ส่วนราชการได้ตรวจสอบการรายงานผลการดําเนินงานการใช้พลังงานและดัชนีการใช้
พลังงานใน www.e-report.energy.go.th  ใหค้รบถ้วน รายละเอียดวิธีการบันทึกข้อมูล ได้แจ้งให้          ส่วน
ราชการแล้ว ตาม หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0015/35092 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557  
 

ผลการรายงานการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
www.e-report.energy.go.th
ณ วันที่ 21 ตุลาคม  2557  มีคะแนน 2.301/5.000

 
 
หน่วยงานที่มีคะแนนเป็น 0.000 คะแนน  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557   มีดังนี้ 

1. สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
3. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2 
4. ด่านศุลกากรเชียงดาว 
5. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
6. สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง 
7. สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 
8. สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ริม 
9. สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แตง 
10. สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย  
11. สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง 
12. สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ 
13. สํานกงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่



๔๙ 
 

 

14. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่
15. อําเภอเมืองเชียงใหม ่
16. อําเภอแม่ริม 
17. อําเภอสะเมิง 
18. ที่ทําการปกครองฝาง 
19. อําเภอแม่อาย 
20. อําเภอสันกําแพง 
21. ที่ทําการปกครองดอยหล่อ 
22.  อําเภอแม่แจม่  
23. ที่ว่าการอําเภอเชียงดาว 
24. ที่ว่าการอําเภอหางดง 
25. อําเภอฮอด 
26. อําเภออมก๋อย 
27. อําเภอสารภี  
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3.4 รายงานผลการดาํเนินการโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้



๕๐ 
 

 

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา “หมูบ่า้นรกัษาศีล ๕” 
 ผู้นาํเสนอ : นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 
   
   จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนิน การโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรกัษาศีล ๕” 

1. ได้มีการประชุมช้ีแจงพระสังฆาธิการทุกวัด ทุกอําเภอ จํานวน ๑,๘๐๐ รูป เมื่อวันที่                  
๒  กรกฎาคม  2557 

2. พิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล ๕ เมือ่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหา            
รัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสงัฆราช หมู่บ้านพื้นที่ปฏิบัติงานพระจาริก พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาว          
ในภาคเหนือ จํานวน ๒๐๐ หมู่บ้าน และหมูบ้่านรักษาศีล ๕ จํานวน ๑๖๗ แห่ง 

3. พิธีเปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕  บ้านสันมะฮกฟ้า อ.สันกําแพง  โดยพระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้า
คณะภาค ๗  เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๗  

4. ประชุมช้ีแจงเจ้าคณะอําเภอทุกอําเภอ นายอําเภอทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลเมือง/ตําบลทุกแห่ง อบต.ทุกแห่ง  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๕๗ 

5. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชุมชนแม่แก้ดน้อย เทศบาลเมืองแม่โจ้   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

6. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 
2557  

7. กิจกรรมธรรมะสัญจร คณะสงฆ์อําเภอแม่ริม ประจําปี 2557 ภายใต้โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ โดยใชห้ลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรกัษาศีล 5”  ณ วัดสว่างบันเทิง ตําบลแม่สา 
อําเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557  

8. กิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ “ฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
อําเภอสารภี กิจกรรมธรรมะสัญจรในทุกอําเภอ โดยสอดแทรกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เข้าในกจิกรรม 

จากการดําเนินกิจกรรม ได้รบัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับ สรปุผล ดังนี้  
จํานวนอําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ  

 



๕๑ 
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๕๒ 
 

 

3.5 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา   หมืน่อนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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๕๓ 
 

 

3.6 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

              สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
 
การเตรียมการรับมือภัยหนาว 

๑. สถานการณ์ 
  ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศ

จีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้
อุปการะ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบภัยหนาวโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอที่มีที่ต้ังบนภูเขาสูง อยู่ห่างไกล
และทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและยาวนานกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ   

๒. การสํารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาว 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แจ้งใหจ้ังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการสํารวจความต้องการเครื่อง 

กันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
ประเภทผูเ้ดือดร้อน (คน) 

ผู้สูงอายุ 
เด็กไร้         ผู้

อุปการะ 
คนพิการ 

ทุพพลภาพ 
ผู้มีรายได้น้อย 

ผู้ประสบภัย 
ทั่วไป 

รวม 

๑๓๓,432 ๕,896 ๑๙,๒65 ๖๘,๔39 ๑๐๔,๒๕๖ ๓๓๑,26๒ 

 
ความต้องการเครื่องกนัหนาว (ชิ้น) 

ผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม เสื้อกันหนาว 
เครื่องกันหนาวอื่น 

ๆ 
รวม 

๒๕3,870 ๒๒,๖14 ๕๐,๗๘๓ ๓,๙๙๕ 
 

๓๓๑,262 
 

๓. การเตรียมการให้ความช่วยเหลือ 
จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน  

ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ โดยจัดหาเครื่องกัน
หนาวสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ทั้งในส่วนของเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดซื้อ
เครื่องกันหนาว จํานวน ๑ ล้านบาทแรก ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมการด้านงบประมาณ
สําหรับการให้ความช่วยเหลือ ตลอดถึงประสานภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่จะนําเครื่องกันหนาว
สงเคราะห์ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย ตามบัญชีสํารวจความต้องการเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถบริจาคเงินและเครื่องกันหนาว
ได้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๕๗๒๑ หรือ ๐๕๓-๒๒๑๔๗๐ 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

๔. มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย  ร่วมกับ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ดําเนินโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

และภัยหนาว ปี ๒๕๕๗”  ได้กําหนดส่งมอบเครื่องกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ   ต.บ้านกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ประกอบด้วย 

๑) เสื้อผ้าห่มกันหนาว   จํานวน    4,๐๐๐ ผืน 
๒) เสื้อกันหนาว (เด็ก)   จํานวน    1,๐๐๐ ผืน  
๓) ถุงเท้า (เด็ก)    จํานวน    2,๐๐๐ คู่ 
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3.7 การดาํเนินงานของศูนยด์าํรงธรรมจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
นําเสนอ  3  ประเดน็  ดังนี ้ 

1. สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –  24 
ตุลาคม พ.ศ.2557 

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสง่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนยดํ์ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE (E-OFFICE) 

3. รายงานการดําเนินการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรม 
 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. สถิตเิรื่องร้องเรียน/ร้องทกุขศ์ูนยด์าํรงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –  
24 ตุลาคม พ.ศ.2557     
  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดสายด่วน Call Center 1567 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ตลอด 24 ช่ัวโมง และได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กันยายน 2557  ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 
มีผู้ใช้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน Call Center 1567   จํานวน  43 ราย (ข้อมูลถึง           
ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) โดยส่วนใหญ่เรื่องที่ประชาชนได้โทรศัพท์ร้องเรียน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่อง
ทั่วๆไป และจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ  
  สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
– 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) มีจํานวน 702 เรื่อง  โดยผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 381 เรื่อง  และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกอง
กําลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33  จํานวน 321 เรื่อง                    
  เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ เรื่องการการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า  
จํานวน ๑8๕ เรื่อง (ผ่านช่องทาง ผวจ. จํานวน ๘7 เรื่อง และ ผ่านช่องทาง มทบ.33 จํานวน ๙8 เรื่อง) คิดเป็น           
ร้อยละ 26.35  %    ลําดับที่ 2 เป็นเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ  จํานวน ๑56 เรื่อง (ผ่านช่องทาง ผวจ. 
จํานวน 84 เรื่อง และ ผ่านช่องทาง มทบ.33 จํานวน 72 เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.22 %  และลําดับที่ 3           
เป็น เ รื่ อ งร้ อ ง เรี ยน เกี่ ย ว กับข้ อพิพาทใน เรื่ อ งที่ ดิ น  และการออกเอกสารสิท ธิ  จํ านวน  ๑37 เ รื่ อ ง           
(ผ่านช่องทาง ผวจ. จํานวน 8๒ เรื่อง และ ผ่านช่องทาง มทบ.33 จํานวน 55 เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 19.51 % 

แผนภูมิแสดงปริมาณเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยจําแนกเป็นประเภทที่มีการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ มากที่สุด 3 ลําดับ ระหว่าง เดือน มกราคม – ตุลาคม พ.ศ.2557 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) 

26%

22%20%

32%

ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ปา

กลาวโทษเจาหนาที่รัฐ

ขอพิพาทในเรื่องที่ดิน และการออก

เอกสารสิทธิ

อ่ืนๆ
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 จากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 702 เรื่อง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 24 ตุลาคม 
พ.ศ.2557 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการยุติ จํานวน ๒16 เรื่อง และเรื่องที่อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข จํานวน 486 เรื่อง ซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ จะได้บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขทุกปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้มีประสิทธิภาพ           
และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนให้มากที่สุด ต่อไป 
 

  สถิติผู้มาใช้บริการ ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557           
รวมจํานวน 1,921 ราย (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. งานบริการชําระค่าไฟฟ้า       จํานวน  714  ราย         เฉลี่ยวัน   40      ราย  
๒. งานบริการชําระค่าน้ําประปา    จํานวน  703  ราย          เฉลี่ยวัน   39      ราย 
๓. งานบริการชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์       จํานวน  169  ราย เฉลี่ยวัน 9   ราย 
๔. งานบริการรับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้านคดีความ จํานวน   96   ราย เฉลี่ยวัน  5  ราย 
๕. งานบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป            จํานวน  156 ราย เฉลี่ยวัน  9  ราย 
6. งานบริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน            จํานวน    62  ราย เฉลี่ยวัน  3  ราย 
7. งานบริการให้คําปรึกษาด้านการทําธุรกิจประกันภัย จํานวน   21  ราย เฉลี่ยวัน  1   ราย 

 

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE (E-OFFICE) 

    จังหวัดเชียงใหม่ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยผ่านระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE (E-OFFICE) เป็นหลัก ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่           
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ   ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนปฏิบัติงาน   จึงขอให้ส่วนราชการได้ให้ความสําคัญและได้           
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเปิดรับหนังสือผ่านระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART 
OFFICE (E-OFFICE) เป็นประจําทุกวัน    

สําหรับการเข้าใช้งาน  การขอรับรหัสผ่านของหน่วยงาน  ให้ติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  053 -112704 

 

3. รายงานการดาํเนนิการใหบ้ริการของศูนยด์ํารงธรรม 
  ตามที่ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดและอําเภอรายงานผลการดําเนินการ
ให้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันศุกร์ ซึ่งจังหวัด
เชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งให้อําเภอทราบเพื่อดําเนินการไปแล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่           
ชม 0017.3/30297 ลงวันที่  11 กันยายน  2557   
   ต่อมาศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดรายงานผลผลการ
ดําเนินการให้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวัน เวลา 
16.00 น.  ดังนั้น จังหวัดจึงมีหนังสือ ที่  ชม 0017.3/ 31607  ลงวันที่ 19  กันยายน  2557  ขอความ
ร่วมมืออําเภอทุกอําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการให้บริการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ           
แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบทุกวันก่อนเวลา 15.00 น.  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน  2557  
เป็นต้นไป   
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3.8 การดาํเนินการโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
   ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557   ให้จังหวัดบูรณาการการทํางานร่วมกันกับ           
ทุกภาคส่วนในการรณรงค์การกําจัดขยะ  ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกําจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ําลําคลองและ
แหล่งน้ําอ่ืนๆ โดยให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ “เมืองสวย น้ําใส” 1 ใน 8 กิจกรรมหลักของ
กระทรวงมหาดไทย   เพื่อให้เกิดความย่ังยืน และรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ กําหนด
เป้าหมายในเบื้องต้นที่จะให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 
  
   กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ร่วมกันจัดทําโครงการ  
“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” และกําหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557           
เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ   เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว  กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัด
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางภายใต้โครงการ “เมืองสวย น้ําใส” ซึ่งเป็น           
โครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.1 คัดเลือกพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่จะดําเนินการ พร้อมจัดทําแผนมาตรการกวดขัน           
การรักษาความสะอาดของบ้านเมืองอย่างจริงจัง โดยกําหนดเป็นวาระของจังหวัด 

1.2 จัดพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 15.00 น. เป็นการรณรงค์แบบ Big Cleaning Day พร้อมกับส่วนกลาง 

1.3 แจ้งอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการรณรงค์ลดปริมาณขยะ 
จัดระบบในการเก็บขน และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ก่อนนําเข้าสู่ระบบกําจัด พร้อมทั้งการจัดเก็บข้อมูล 

1.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคม สร้างวินัย และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการขยะทุกรูปแบบ ทั้งทางโทรทัศน์ สถานีวิทยุ วิทยุชุมชน และสื่อทุกแขนงในพื้นที่ 

2. ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคม ประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
บุคลากรและพืน้ที่ดําเนินการในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

3. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นรูปธรรมในทศิทางเดียวกัน 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 



๕๘ 
 

 

 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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๕๙ 
 

 

3.9 แนวทางการบนัทึกผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายรัฐบาล  
ประเดน็การขบัเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของจังหวดัเชียงใหม่ 10 ประเดน็ 
51 ตัวชี้วัด 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

   กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัด  โดยสํานักงานจังหวัดเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาลของทุกหน่วยราชการในจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และส่วนราชการสังกัด
ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในพื้นที่จังหวัด เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
 

ประเดน็การขบัเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของจังหวดัเชียงใหม ่
ประกอบประเดน็การขบัเคลือ่นฯ  จํานวน 10 ประเด็น  51 ตัวชี้วัด  ดังนี ้

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมสร้างโอกาสและเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ 
     อย่างยั่งยืน 
๙. การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินทีม่ีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปราม การทุจริต 
๑๐. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

จังหวดัเชียงใหม่ จึงใหห้น่วยราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการสว่นกลางทีต่ัง้อยู่ในพืน้ที่จังหวัดทกุส่วน
ราชการดาํเนนิการ ดังนี ้

   1. ให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ ต้ังอยู่ในพื้นที่จังหวัด           
ทุกส่วนราชการ ที่ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล รายงานผลการดําเนินงานเป็นประจํา           
ทุกสัปดาห์   โดยให้ส่ งรายงานในวันพฤหัสบดี เวลา  14.00 น .  พร้อมทั้ งส่ ง ไฟล์ เอกสารทางอี เมล์ 
chiangmai.report2014@gmail.com  
   2. ให้ส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานละ           
2 คน และส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ทางโทรสารหมายเลข 053-890-528  
 

จังหวดัเชียงใหม่ จึงใหห้น่วยราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการสว่นกลางทีต่ัง้อยู่ในพืน้ที่จังหวัดทกุส่วน
ราชการดาํเนนิการ ดังนี ้

   เนื่องจากระบบข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงไปยังทําเนียบรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
มีหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ประกอบด้วย ทําเนียบรัฐบาล คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (ด้านความมั่นคง) สํานัก
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และศูนย์ติดตามสถานการณ์สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และรัฐบาล  การรายงานให้ตรวจสอบข้อมูลทุกรายการให้เป็นไปตามความเป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมี
เอกสารหลักฐานดําเนินการทุกเรื่อง เพื่อใช้อ้างอิงหากมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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๖๐ 
 

 

3.10 รายงานผลการดาํเนินงานแก้ไขปญัหาคลองแม่ข่า  
 ผู้นาํเสนอ : ผศ.ดร.วสันต์  จอมภักดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
  



๖๑ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  ขอความร่วมมือจองเข็มที่ระลกึเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ   
2  เมษายน  2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
    

   ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทราบฝ่าละอองพระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาตดําเนินการจัดทําเข็มที่
ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ           
2 เมษายน 2558  เพื่อจําหน่ายโดยนําเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา           
ซึ่งความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาต และในการประชุมหารือ การจัดทําเข็มที่ระลึก
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 101 ช้ัน 1  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล โดยท่ีประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ ให้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนและรับเข็มที่ระลึกฯ           
ไปจําหน่าย โดยให้แจ้งทุกจังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการรับสั่งจองเข็มที่ระลึก โดยกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเข็มที่
ระลึกฯ ให้จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2,200 เข็ม จําหน่ายราคาเข็มละ 300 บาท  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 660,000 
บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
  
   จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน
สังกัด ร่วมสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยส่งใบสั่งจองเข็มและชําระเงิน ได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ (งานการเงินและ
บัญชี) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนถึงวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2558 ทั้งนี้ ผู้ผลิตจะส่งเข็มที่ระลึกให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนมีนาคม  2558  
เป็นต้นไป 
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๖๒ 
 

 

4.2 โครงการคดักรองมะเรง็เตา้นมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

 ผู้นาํเสนอ: นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่
 

โครงการคดักรองมะเรง็เตา้นมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
 

หลักการเหตุผล 
   ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี ได้รับพระราชานุญาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร             
ในฐานะทรงเป็นองค์ประทาน “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาพิเษก ปีพุทธศักราช 2539”ให้จัด
ต้ังขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง
และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล  และในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2555  ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รู้สึกสํานึก             
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram)             
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 
2. เพื่อกระตุ้นเตือน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับ

ประชาชนทั่วไป และเอ็กซเรย์เต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 
3. เพื่อรณรงค์รับเงินบริจาคให้กับโครงการดังกล่าว โดย 

     3.1 ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น “เสาร์ 5 เบญจนวมงคล” 
               3.2 สั่งจองซื้อเสื้อยืดโปโลมูลนิธิกาญจนบารมี 
     3.3 ร่วมบริจาคเงินฯ  
          4. เพื่อจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) 
 

กิจกรรม 
1. ตรวจร่างกายเบื้องต้น ซักประวัติคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม 

 2. ให้ความรู้เรือ่งโรคมะเร็งเต้านมและสอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และตรวจมะเร็งเต้านม
กลุ่มเป้าหมาย  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

3. กรณีสตรทีีต่รวจพบความผิดปกติ ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammogram พร้อม
ทั้งได้รับการวินิจฉัยและรกัษาตามขั้นตอนที่กําหนด 

4. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมในสถานบริการสาธารณสุขทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป  อาสาสมัครสาธารณสุข  สตรีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
วันที่   19  พฤศจิกายน  2557 

สถานทีด่าํเนนิการ  
ณ  อาคารรวมใจ  โรงพยาบาลสันป่าตอง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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เรื่องที่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทกุภาคส่วน 
  1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลสันป่าตอง และสถานบริการ
สาธารณสุขทุกอําเภอ ในจังหวัดชียงใหม่  

2. ขอความร่วมมือบริจาคเงิน 
     2.1. บริจาคเงินสมทบทนุมูลนิธิกาญจนบารมี  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
     2.2. การเช่าวัตถุมงคลฯ และซื้อเสื้อยดืโปโลมูลนิธิฯ สามารถเช่าและซื้อได้ในบริเวณงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.3 โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 ผู้นาํเสนอ: พ.ต.อ.ปรีชา  วังปรีชา  ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ่33  
 

โครงการสุขศาลาพระราชทาน 
   เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม 
ราชกุมารี  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางของแหล่งบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ที่มีการ
เข้าถึงบริการเป็นไปด้วยความยากลําบาก เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี    
   ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับการดูแล และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคม โดยการปรับปรุงห้องพยาบาลของ
โรงเรียนจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสอดคล้องกับสภาพปัญหาการเจ็บป่วยของนักเรียน และประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูพยาบาลตํารวจตระเวนชายแดนผู้ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทาน ให้มีความรู้ 
และทักษะในด้านการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
ตลอดจนการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพ  
   โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน มีสุขศาลาพระราชทาน จํานวน ๙ แห่ง อยู่ระหว่างขยายโครงการเพิ่มเติมในปี พ.ศ.๒๕๕๗ อีกจํานวน           
๗ แห่ง ซึ่งผลการดําเนินงานตอบสนองต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  
  ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้ พสกนิกรของพระองค์ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงได้จัดทําโครงการสุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

 
๑. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ   

                ต้ังอยู่ที่บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๒ ต.สบโขง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประชากร ๕๑๙ คน  ๑๒๖ 
หลังคาเรือน เป็นชนเผ่า กะเหรี่ยง ใช้ระบบน้ําประปาภูเขา และ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ  
รพ.สต.อุมโล๊ะ  อยู่ห่างจากโรงเรียน ๑๕ ก.ม. ระยะเวลาเดินทางรถยนต์ ๓ ชม. เดินเท้า ๖ ชม. การคมนาคม
ยากลําบาก จาก กก.ตชด.๓๓ ถึง โรงเรียน ทางรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ระยะทาง ๓๒๑ กม. ๘ ช่ัวโมง ,ทาง ฮ. ๑.๓๐ 
ช่ังโมง การติดต่อสื่อสาร ใช้สัญญาณโทรศัพท์ดาวเทียม สัญญาณไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  สามารถรับ-ส่ง
วิทยุสื่อสารได้ 

๒. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา  คานธี  
                ต้ังอยู่ที่บ้านพะกะเซ ม.๑๑ ต.แม่ต่ืน อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ ประชากร ๖๕๕ คน ๑๒๕ หลังคา
เรือน เป็นชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยง  ใช้ระบบน้ําประปาภูเขา และ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้คือ  รพ.สต.
บา้นทุง่ต้นงิ้ว อยู่ห่างจากโรงเรียน ๑๘ ก.ม. เดินทางโดยรถยนต์ ๒ ชม. เดินเท้า ๕ ชม.  การคมนาคมยากลําบาก 
จาก กก.ตชด.๓๓ ถึง โรงเรียน ระยะทาง ๓๒๔ กม. โดยทางรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ๗ ช่ัวโมง, ทาง ฮ. ๑.๒๐ ช่ัวโมง 
การติดต่อสื่อสาร ไม่มีสญัญาณโทรศัพท์ สามารถรับ-ส่งวิทยุสื่อสารได้ 
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โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจเฉลมิพระเกียรต ิ       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
๑. หลกัการและเหตผุล 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรมาเป็นระยะเวลา
อย่างยาวนาน ทรงมีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่บริเวณแนวชายแดนในถิ่น
ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม การเข้าถึงของบริการสาธารณะต่างๆ มีความยากลําบาก ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน และการบริการด้านสุขภาพ ฯลฯ ที่รัฐจัดให้ รวมถึงพื้นที่ที่มีภัยคุกคามด้านความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบกับความยากจน ขัดสน และความหวาดกลัว ทําให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของรัฐที่จัดให้
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเสี่ยงภัยดังกล่าว จึงทรงมีพระราชปณิธานห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้ และทรงมุ่งหวังให้
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จึงได้สนองพระราชปณิธานดังกล่าว โดย
ได้น้อมนําแนวพระราชดําริมาดําเนินการจัดทําเป็นโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้เข้ารับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และดําเนินการตามแนวพระราชดําริ คือ เน้น
การเพิ่มศักยภาพของห้องพยาบาลและครูพยาบาล ตลอดจนดูแลชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยได้ดําเนินโครงการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน มีสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๙ แห่ง 
และอยู่ระหว่างการดําเนินการขยายโครงการเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๗ อีกจํานวน ๗ แห่ง ซึ่งผลการดําเนินโครงการ
ตอบสนองความต้องการของราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  
 ในปี ๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้พสกนิกรของพระองค์ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงได้จัดทําโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมมายุ   ๕ 
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเปิดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรมในสุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั้ง ๑๖ แห่ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือโรงพยาบาล
ในพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอันจะเป็นการบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชนตามพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๒.๒ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีที่อยู่
อาศัยใกล้เคียงกับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนได้อย่างทั่วถึง 
 ๒.๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนให้
ประชาชนทราบอีกช่องทางหนึ่ง 

๓. เป้าหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ทั้ง ๑๖ แห่ง 
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๔. แนวทางการดําเนินการ 

 ๔.๑ ต้ังคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๔.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ และยาเวชภัณฑ์ 
เพื่อร่วมเปิดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 ๔.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
รับทราบ และให้ไปใช้บริการ 
 ๔.๔ ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

๕.สถานที่ดําเนินการ 

 สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑๖ แห่ง ดังนี้ 

 ๕.๑ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทีไล่ป้า อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ 

      ๕.๒ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ 

      ๕.๓ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก  อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี   สังกัด 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔         

      ๕.๔ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อําเภอสามร้อยยอด จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์  สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ 

      ๕.๕ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ  อําเภอหัวหิน   จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์  สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔  

      ๕.๖ ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย สังกัดกอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ 

      ๕.๗ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชมรมพุทธศิลปะไทยอนุสรณ์   อําเภอปางมะผ้า จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓  
       ๕.๘ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ  อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 

      ๕.๙ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี  อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 
       ๕.๑๐โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ 

      ๕.๑๑ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดกองกํากับ 
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔  
       ๕.๑๒ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์จันทรเสน  อําเภอแม่ระมาด  จังหวัด
ตาก  สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ 

      ๕.๑๓ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘ (กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด 
อุปถัมภ์) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ 
       ๕.๑๔ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สังกัดกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔  
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       ๕.๑๕ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต  อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส สังกัดกอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ 
       ๕.๑๖ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  สังกัดกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ 

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๒ เมษายน ๒๕๕๙  

๗. งบประมาณ 

 ๗.๑ งบประมาณปกติของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
      ๗.๒ ได้รบัการสนับสนนุจากกระทรวงสาธารณสุข 
      ๗.๓ ได้รบัการสนับสนนุจากปัจเจกบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานเอกชน 

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนโดย ฝ่ายสนับสนุน ๕ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน และฝ่ายอํานวยการ ๗ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
ร่วมประสานการดําเนินงาน 

๙. การประเมินผล 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ 

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๑๐.๒ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปท่ีมีที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน มีโอกาสได้รับบริการด้านสาธารณสุขจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น 
 ๑๐.๓ เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.๔ ประชาชนทั่วไปรับทราบและสามารถเข้ารับบริการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเพิ่มมากขึ้น 
      
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 



๖๘ 
 

 

4.4 อาสาสมัครประชาสัมพนัธป์ระจําหมูบ่า้นและชุมชน (อป.มช.) ร่วมพฒันา
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ:  นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
อาสาสมคัรประชาสัมพนัธ์ประจาํหมูบ่้านและชุมชน (อป.มช.) รว่มพัฒนาจังหวดัเชยีงใหม่ 
 

กรมประชาสัมพันธ์ได้ดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทํา
หน ้าที ่ประชาส ัมพ ันธ ์ซึ ่ง เป ็นช ่องทางการใช ้สื ่อประเภทสื ่อบ ุคคล  โดยได ้อบรมอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน” หรือ “อป.มช.” พร้อมกับมอบหมายให้ทําหน้าที่ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทัศนะ  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสูภาครัฐ และเผยแพร่ผลงาน
ของรัฐ/รัฐบาล สู่ประชาชนในลักษณะการสื่อสารสองทางอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยมอบหมาย
ให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการ
อบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชนจากผู้แทนชุมชนที่แต่ละอําเภอจัดส่งมาทั้ง 
๒๕ อําเภอ จํานวน  ๒  รุ่น ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  รวมจํานวน ๙๕  คน เพื่อทําหน้าที่ตาม
บทบาทดังกล่าวผ่านส่ือในพื้นที่ อาทิ เสียงตามสาย หอกระจายข่าวหรือวิทยุชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วม
ผลิตรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประจํา  จํานวน  ๒ 
รายการ  ได้แก่ 

๑. รายการข่าวท้องถิ่น “มองเชียงใหม”่  ช่วง “เสียงจาก อป.มช.”   
     ออกอากาศวันจันทร ์ – ศุกร์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม ่
จํานวน๓  คล่ืนความถี่ คือ 

- ความถ่ี  FM ๙๘.๐๐ MHZ  ออกอากาศเวลา  ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 
- ความถ่ี  FM ๙๓.๒๕ MHZ  ออกอากาศเวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. 
- ความถ่ี  AM   ๖๓๙  KHZ  ออกอากาศเวลา  ๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. 

๒. รายการ “อู้จาประสา อป.มช.”   
     ออกอากาศวันเสาร์ ความถ่ี  FM ๙๘.๐๐ MHZ  เวลา  ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

 รวมทั้ง ได้นําความรู้ข้อมูลข่าวสารที่สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดส่งให้และจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป็นประจําอีกด้วย 
 ในโอกาสนี้  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์  ส่วนราชการ  
อําเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน 
หรือ อป.มช.   ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมขึ้น ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน  อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  เพื่อร่วมส่ือสารสร้างความ
เข้าใจระหว่างกันในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติต่อไป   
 ทั้งนี้ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหมได้แนบรายชื่อและที่อยู่ของอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่มาด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------       
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ทาํเนียบอาสาสมัครประชาสมัพนัธป์ระจาํหมูบ่า้นและชมุชนจังหวดัเชยีงใหม ่

 
ลําดบั ชื่อ – นามสกลุ ที่อยู ่ โทรศัพท ์

1 นางตุลา กิตติกุล 9/29 หมู2่ ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50100 

08-3321-4929  
08-5035-4678 

๒ นายอานนท์ ไชยรัตน์ 137 หมู่ 7 ถ.ฟ้าฮ่าม-สันผีเสือ้  
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

089-4337395, 
053-852423 

๓ นายวิโรจน์ พิริยะกฤต 97/10 ถ.ต้นขาม ซ.ต้นขาม1 ต.ท่าศาลา  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

08-9191-6475 

๔ นายพิมุกข์พงศ์ พลับพลาทอง 22/1 หมู่ 6 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
50200 

08-1671-1016 

๕ ส.ต.ท.เกษมศกัด์ิ บุตรกวี 457/6 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
50000 

08-1196-1423 

๖ นางเพียงตา ศิริปัญญา 178/90 หมู่ 8 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แมร่ิม  
จ.เชียงใหม่ 50180 

08-6194-0059 

๗ นางสาวบัวจันทร์  
เรือนสุวรรณ์ 

3 หมู่ 9 ต.ดอนแก้ว  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

08-5034-8794 

๘ นางฐิติวรกุล หินมาลัย  128/7 หมู่ 9 ถ.เชียงใหม-่ฝาง ต.ดอนแก้ว  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

08-3484-4303, 
0906946154 

๙ นายสมศักด์ิ พิลึก 150/32 หมู่3 ถ.เชียงใหม่-แม่ริม  
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

08-1724-3318 

๑๐ นางพรรณี ปันชัย  68 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่  
50180 

08-1882-5923 

๑๑ นางสาวนภาพัฒน์ จุ่มไฝ 466 หมู่ 7  ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ 50160 

08-9552-2502 

๑๒ นางมาลัย ไชยสุ 68 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สบเต๊ียะ  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 

08-4803-3351 

๑๓ นายสายัณห์ แก้วบุรี 17 หมู่ 5 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
50150 

08-1960-3530 

๑4 นางอุบลรัตน์ ลอยม ี 105/6 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม-่ฝาง ต.ขี้เหล็ก  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่50150 

08-1950-0824 

๑๕ นายตรัยเทพ รักประสิทธ์ิ 228 หมู่ 18 บ้านหนองผึ้ง ซอย 2 ถ.โชตนา  
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

08-1386-0186 

๑๖ นายทวี ต๊ะมา 219/2 หมู่ 1 บ้านช่อแล ถ.เชียงใหม่-เขื่อนแม่งัด  
ต.ช่อแล อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 

08-9835-4354 

๑๗ นายไสว สุระเดช 40 หมู่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
50130 

08-5036-8534 

๑๘ นายณัฐกิตต์ิ มลูพนัส 45/1 หมู่ 7 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน  
จ.เชียงใหม่ 50130 

08-9432-4467 



๗๐ 
 

 

ลําดบั ชื่อ – นามสกลุ ที่อยู ่ โทรศัพท ์
๑๙ นายสรวิศ เติมนาค 16/3 หมู่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

50130  
089-6342495 

๒๐ นายศุภกิจ โยธาคํา 91 หมู่ 11 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
50130  

084-2212310 

๒๑ นายวิจิตร อินจันทร ์ 10/1 หมู่ 1 ต.ห้วยแก้ว  
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 

08-1998-9592 

๒๒ นายสายัณห์ กุนเมืองใจ 27 หมู่ 1 ถ.ดอนจั๋น ต.ออนกลาง  
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 

08-3766-3918 

๒๓ นายสมชาย จิ่งต่า 6/1 หมู่ 4 ต.บ้านสหกรร์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
50130 

08-4987-7124 

๒๔ นายวิทยา กันธวงค์ 49 หมู่ 6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
50170 

08-5688-3482 

๒๕ นางผ่องพรรณ กันธวงค์ 49 หมู่ 6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
50140 

08-9851-1807 

๒๖ นางสาวจันทร์ทิรา กันธารส 94 หมู่ 13 ถ.สายเกาะกลาง ต.ท่าวังตาล  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 

08-6182-5090 

๒๗ นางอุบลวรรณ มาเจริญ 69/1 หมู่ 6 ถ.ขัวมุง-สันทราย ต.ขัวมุง  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 

08-1952-3156 

๒๘ นางอัมพร กริ่งกรับ 45 หมู่ 8 ถ. เชียงใหม่-ลําพูน ต.หนองผึ้ง  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 

08-9434-8260 0-
5342-4692 

๒๙ นางพัฒนา สีหะวงษ์ 142 หมู่ 7 ต.สันกําแพง อ.สนักําแพง  
จ.เชียงใหม่ 50130 

08-1030-5074 

๓๐ นางศิริกาญจน์ จันทรเสน 109/48 หมู่ 8 ถ.สันกําแพง-เชียงใหม่  
ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง  
จ.เชียงใหม่ 50130 

081-5689249, 
084-1519202 

๓๑ นางฉวีวรรณ ท้าวอาษา 61 หมู่ 14 ต.สันกําแพง  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

08-5708-3560 

๓๒ นางนัฐนันท์ อินถา 50/1 หมู่ 3 ต.สันกําแพง  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

085-7197185 

๓๓ นางยุพิน เงินอินต๊ะ 55 หมู่ 3 ต.สันกําแพง  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

081-0353895 

๓๔ นายสมเกียรต์ิ แซ่ลี ้ 36 หมู่ 5 ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 
50130 

08-9432-5065 

๓๕ นางศุภนิดา อารีหนู 129/1 หมู่ 2 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง  
จ.เชียงใหม่ 

08-8400-7434 

๓๖ นางสาวสุดารัตน์ อ่ิมเอี่ยม 6/35 หมู่ 5 บ้านสันพระเจ้างาม ต.ต้นเปา  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

08-6730-6630 

 
 



๗๑ 
 

 

ลําดบั ชื่อ – นามสกลุ ที่อยู ่ โทรศัพท ์
๓๗ นายแสงเมือง บุญทาเมือง 90 หมู่ 16 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  

จ.เชียงใหม่ 50320 
08-9952-9112 

๓๘ นายสมศักด์ิ ปัญญาบุตร 58 หมู่ 1 ต.ปงคํา อ.ไชยปราการ  
จ.เชียงใหม่ 50320 

08-5631-0588 

๓๙ นายมานิตย์ เสาร์แก้ว 142 หมู่ 6 ต.ปงคํา อ.ไชยปราการ  
จ.เชียงใหม่ 50320 

08-1950-8003 

๔๐ นายอาหน่อ สะโงะ 169/1 หมู่ 12 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 50170 

08-5622-3482 

๔๑ นายคาชิด อะเต๋า 32 หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 50170 

087-1867131 

๔๒ นายสุวิทย์ แก้วกําเนิด 149 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 50170 

087-1821371 

๔๓ นายศรีวัน ผาสพ 130 หมู่ 3 ต.เมืองงาย  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 

08-9262-8147 

๔๔ นายเจริญ สันโตษะพงษ์ 486 หมู่ 2 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 50170 

08-9855-7178 
053-375307 

๔๕ นายยิ่งยศ โกฏิแก้ว 128/1 หมู่ 9 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 50170 

087-1784938 

๔๖ นายรักษ์ คํามลูละ 109 หมู่ 2 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 50170 

08-6198-8133 

๔๗ นายศุภกิจ พงศ์รังสีมา 88 หมู่ 9 ต.เหมืองแหง อ.เวียงแหง  
จ.เชียงใหม่ 50350 

08-9265-5733 

๔๘ นางศิรัสวดี อ่อนนุ 5/1 หมู่ 4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง  
จ.เชียงใหม่ 50350 

08-0677-1525 

๔๙ นางสุรภีร์ ใจคาํ 125 หมู่ 4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง  
จ.เชียงใหม่ 50350 

08-5721-7326 

๕๐ นายอินผล ชัยวงษ์ 20/1 หมู่ 6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง  
จ.เชียงใหม่ 50120 

08-9429-9263 
053-837351 

๕๑ นายสวัสด์ิ คําแล 120/1 หมู่ 7 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง  
จ.เชียงใหม่ 50120 

08-9559-8124 

๕๒ นายบุญธรรม กันทาสม 17/1 หมู่ 2 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง 
จ.เชียงใหม่ 50120 

08-0673-0313 

๕๓ นายชูศักด์ิ ศิริวนกุล 146 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง  
จ.เชียงใหม่  

08-6186-5065 

๕๔ นายนันท์พิพัฒน์ กาพย์ชา 67 หมู่ 9 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  
50310 

08-5714-6545 

๕๕ นางสาวสริญญา ธนุพลหาร 160 หมู่ 8 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ 50310 

08-1882-2398 



๗๒ 
 

 

ลําดบั ชื่อ – นามสกุล ที่อยู ่ โทรศัพท ์
๕๖ นายทัศนพล กํ่าบุตร 189 หมู่ 2 ถ.ฝาง-ท่าตอน ต.ท่าตอน  

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
08-1020-4017 

๕๗ นายอภิชาติ อินตารักษา 242 หมู่ 2 ถ.โชตนา ต.แม่สาว อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ 50280 

08-4378-5479 

๕๘ นายสุทธินันท ์วรพันธ์ 38 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.มาสาว อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ 50280 

08-5867-4712 

๕๙ นายธีระพันธ์ ทนันต์ไชย 158 หมู่ 6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่  
50270 

08-6185-9692 

๖๐ นายเกษม ดาราวรรณ 83 หมู่ 7 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
50270 

08-0500-0396 

๖๑ นายสุรศักดิ์ คุณเลิศ 55 หมู่ 1 ต.สําราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 50220 

08-9998-1277 

๖๒ นายสมศักดิ์ จินะใจ 73 หมู่ 6 ต.สําราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม ่50220 

082-1912237, 
053-042658 

๖๓ นางดวงเดือน สุวรรณศร ี 1 หมู่ 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่
50220 

08-1034-2697  
0-5388-7213 

๖๔ นางบุษบาพร ชยัชนะ 140 หมู่ 2 บ้านสันต้นดู่ ต.สันปูเลย  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่50220 

08-6911-5745 

๖๕ นางอรพิน โปธปิัน 27/3 หมู่ 4 บ้านยางทอง ต.สันปูเลย  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 

08-7657-2417 

๖๖ นายประพัฒน ์ศรีบุญเรอืง 309 หมู8่ ถ.หารแก้ว-หนองตอง 
ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 50230 

08-6916-2788 
08-9554-7950 
053-832-789 

๖๗ นายทว ีบัวคําซาว 78 หมู่ 3 ถ.สันป่าตอง-ลําพูน  
ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340 

089-7563347 

๖๘ นายพิเชษฐ์ สุจนัทร์จี ๋ 7 หมู่ 4 ถ.สันป่าตอง-ลําพูน ต.หนองตอง  
อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 50340 

081-9514225 

๖๙ นางสาวจารวุรรณ ขยัน 41 หมู่ 2 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.หางดง อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ 50230 

08-9433-3983 

๗๐ นายอุเทน ดีคําปวน 12 หมู่ 6 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 08-2190-0527    
0-5343-3163 

๗๑ นายณัฐกกฤชา  คําแสน 537/1 หมู่ 13 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด  
ต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่50160 

085-6267039 

๗๒ นายสําราญ นาคชุ่ม 48 หมู่ 2 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.สองแคว  
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 

081-9802971 

๗๓ นายดวงต๋า ยอดนางคํา 305 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม-่ฮอด  
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 

085-0308253 

๗๔ นายทวีแกว้ ทาเหมย 190 หมู่ 8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  
จ.เชียงใหม่ 50160 

08-7181-9038 

๗๕ นางเพชร กวงคํา 454 หมู่ 9 ถ.สันทราย-พร้าวต.สันทรายน้อย  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

086-9104898 
053-397728 



๗๓ 
 

 

ลําดบั ชื่อ – นามสกุล ที่อยู ่ โทรศัพท ์
๗๖ นางสาวสายหยดุ สุดใจ 91 หมู่ 8 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

50210 
08-4406-9175 

๗๗ นางสาวพรอุษา ชนะคงถาวร 363 หมู่ 5 บ้านท่อ ต.สันทรายหลวง  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

08-6922-3511 

๗๘ นายศรีเพ็ชร สตางาม 108/1 หมู่ 7 ถ.โชตนา ต.สันทราย อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 50110 

089-9512746 

๗๙ นางปราณี นาคเสน 275 หมู่ 9 บ้านสันป่าไหน่ ต.เวียง อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 50110 

08-1784-0530    
08-8263-1432 

๘๐ นางสาวจันทร์สวย พรมวัน 153/1 หมู่ 5 บ้านต้นหนุน ต.เวียง อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 50110 

08-4173-8505 

๘๑ นายทนงศกัดิ์ แซมู 84 หมู่ 4 ต.บ้านจันทร์  
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 

085-7215128 

๘๒ นายสมจิตร กิจรุ่งพัฒนา 18 หมู่ 3 บ้านวัดจันทร์ ต. บ้านจันทร์  
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 

08-6197-0556 

๘๓ นายโชคชัย ใจเลิศปัญญา 112 หมู่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กลัยาณิวัฒนา  
จ.เชียงใหม่ 58130 

08-4885-9612 

๘๔ นายวิชานร์ คําหนัก 37 หมู่ 7 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว  
จ.เชียงใหม่ 50190 

084-7408337 

๘๕ นายอ็อด ปาวิน 90 หมู่ 5 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
50190 

08-7192-3478 

๘๖ นางกินรี วรรณศิริ 49 หมู่ 6 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 08-6115-6597 

๘๗ นายรุ่งเรือง พรหมคณาวุฒ ิ 145 หมู่ 13 ถ.ฮอด-แม่สะเรียง ต.หางดง  
อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ 50240 

081-9615445 

๘๘ นายทักษิณ ศรวีรรณะ 7 หมู่ 2 ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 50250 

081-7461659 

๘๙ นายวัฒนา สายเขื่อนส ี 42 หมู่ 4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 50250 

085-7212976 

๙๐ นายคําจันทร์ บญุมาลา 10 หมู่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
50250 

08-61186817 

๙๑ นายประภัศร์ คําตั๋น 80 หมู่ 10 บ้านดงช้างแก้ว ต.สะเมิงใต้  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 

08-8409-3637 

๙๒ นายยงยทุธ โกฏิแก้ว 13 หมู่ 4 ต.ทุง่ปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 08-1387-1117 

๙๓ นายดวงจันทร ์หน่อแก้ว 95/1 หมู่ 2 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ 50360 

08-1881-9685 

๙๔ นายนิพนธ์ เปง็ใจ 150 หมู่ 3 บ้านแอ่นจัดสรร ถ.ฮอด-แม่ตื่น  
ต.บ้านแจ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 

09-0471-9275 

๙๕ นายสอ ใจมา 73/1 หมู่ 6 บ้านงิ้วสูง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า  
จ.เชียงใหม่ 50260 

09-0472-0328 

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



๗๔ 
 

 

4.5 ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมรณรงค์แก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจงัหวดั
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 ผู้นาํเสนอ:  นายจงคล้าย วรพงศธร  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    

การป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษหมอกควัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

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

๑. การเกดิปญัหามลพษิหมอกควันจังหวัดเชียงใหม ่
จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบกับปัญหามลพิษหมอกควัน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน       ในห้วง

เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุหลักเกิดจาก 
 มีการเผาในที่โล่งแจ้งเป็นบริเวณกว้าง 
 เผาเศษวัสดุทางการเกษตรและเตรียมแปลงเพาะปลูกในฤดูการ  เพาะปลูกปีต่อไป 
 พื้นที่ในภาคเหนือเป็นหุบเขา 
 ความกดอากาศสูงปกคลุมภาคเหนือ 
 ลมอ่อน และเกิดค่าอุณหภูมิผกกลับ (INVERSION)  

 

   
 

๒. การดําเนนิการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

• ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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  ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด
เชียงใหม่โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เป็นประธานในการประชุม  

     
 

ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาในการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีมติให้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ในวันอังคารที่             4 
พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณสนามภายในอาคารอํานวยการ     ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม ่ 

สําหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะดําเนินการ  ให้
สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ซึ่งกําลังนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดย
มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 

๑. การดําเนินงานในระดับจังหวัด จะใช้ระบบ Single Command มีการกําหนดช่วงเวลาห้ามเผา การ
บังคับใช้กฎหมาย และกําหนดแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงนอกช่วงเวลาห้ามเผา 

๒. การดําเนินงานในพื้นที่ป่า จะมีการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ระดมสรรพกําลังเครือข่ายเฝ้า
ระวัง กํากับดูแลและดําเนินการทางกฎหมาย เรียกคืนผืนป่า และสร้างแนวร่วมเฝ้าระวังไฟป่ากับชุมชน 

๓. การดําเนินงานในพื้นที่เกษตร จัดการวัสดุทางการเกษตรให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาห้ามเผา   ให้
ความรู้เรื่องการจัดการเศษวัสดุการเกษตร และให้เอกชนจัดการกับซังข้าวโพดโดยปราศจากการเผา 

๔. การดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน สนับสนุนด้านวิชาการในการ
จัดการหมอกควันข้ามแดนแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 

 การประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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 กองทนุสนบัสนุนการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาไฟปา่ และหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม ่
จัดต้ังขึ้นเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนใน ๑,๐๐๒ หมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่         

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามป้องกันและดับไฟป่า และใช้เป็นเงินรางวัลนําจับผู้ที่ลักลอบจุดไฟเผา ในช่วงเวลาห้ามเผา 
- โอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่”      

ธนาคารกรุงไทย สาขาศนูยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่ บญัชีเลขที่ ๙๘๑-๓-๗๖๓๔๖-๙ 
-  หรือบริจาคส่ิงของอื่น ๆ ที่จําเป็น ได้ที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   
 

 การประชุมหารือเรื่อง การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (ชิงเผา) วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 
2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  
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  การสะสมของเชื้อเพลิงที่มีจํานวนมากในป่านั้น ทําให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและอาจจะ
ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น จึงต้องหาวิธีลดความรุนแรงของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นและให้การเตรียมการ
ป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานจากทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์กรเครือข่าย
ภาคเอกชน และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2558 ในวันอังคารที่  4 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณ
สนามภายในอาคารอํานวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.6 ประชาสัมพนัธ์การจดังานประเพณเีดอืนยีเ่ป็งเชียงใหม่ ประจําป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายสรวมไชย  มสีมศักด์ิ   ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ประชาสัมพนัธ์การจดังานประเพณย่ีีเป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2557 
ระหว่างวนัที่ 1-7 พฤศจกิายน 2557   เทศบาลนครเชยีงใหม ่

ภายใตแ้นวคดิ  “แอ่วย่ีเป็งเจียงใหม่  ปลอดประทดัยักษ์  ไร้แอลกอฮอล์” 
************************************************* 

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง 
เชียงใหม่ ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2557  กิจกรรมที่สําคัญ มีดังนี้  
วันที่  2  พฤศจิกายน 2557     

- พิธีแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2557   เวลา 18.00 น.  ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  
- พิธีเปิดโคมไฟมหัศจรรย์แสงสีแห่งรัตติกาลย่ีเป็งเชียงใหม่   และการแสดงประติมากรรมโคมไฟ  
  เวลา 18.00 น. ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 
 - ประเพณีต้ังธรรมหลวง เทศน์มหาชาติชาดก   ณ วัดเจ็ดลิน 

  พิธีเปิด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. 
  เทศน์มหาชาติ  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
 - พิธีเปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจําปี 2557”   เวลา 18.30 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ 
 - การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง   เวลา 19.00น. เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 
 - พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว, ขอขมาแม่น้ําปิง  เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป 
            ณ สํานักงานเทศบาล และท่าน้ําศรีโขง 
 - การประกวดโคมลอย, กระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   ณ สํานักงานเทศบาลฯ 
 - การประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ณ ข่วงประตูท่าแพ-หน้าสํานักงาน
เทศบาลฯ 
 - การแสดงมหรสพวงดนตรีลูกทุ่ง  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ณ  เวทีหน้าสํานกังานเทศบาลฯ 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 
 - การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
     เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงประตูท่าแพ-หน้าเทศบาล  

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีหน้าสํานักงานเทศบาลฯ  
- การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 20.00 น.  ณ แพกลางน้ําหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ 

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2557 
 - การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  ณ ข่วงประตูท่าแพ 
วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 
 - จัดทําโคมไฟประดับตกแต่งเมือง   ถนนท่าแพ–ถนนไปรษณีย์–หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ 

- ประกวดกระทงลอยน้ําประดับแต่งเมือง  ณ บริเวณคูเมืองตั้งแต่แจ่งศรีภูมิ – แจ่งกะต๊ํา 
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 - การประกวดซุ้มประตูป่า   ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 - การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา   ณ ลําน้ําปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 - ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง  ตามแจ่งเมือง และสํานักงานเทศบาลฯ 

 

  กําหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

กิจกรรม เวลา 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สถานที่จัดกิจกรรม 
๑ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๑. หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัวลาย ประจําปี ๒๕๕7 ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ 1 - 7 พฤศจิกายน ย่านวัวลาย 

๒. พิธีแถลงข่าวงานประเพณีเดอืนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี ๕7 ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ 2 พฤศจิกายน ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

๓. พิธีเปิดประติมากรรมโคมไฟมหัศจรรย์แสงสีแห่งรัตติกาลย่ีเป็ง ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ 2 พฤศจิกายน ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

๔. มหัศจรรย์โคมไฟล้านนาใต้แสงแห่งพระบารมีบรมราชจักรีวงศ ์ ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ ๑ - 7 พฤศจิกายน ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

๕. มหัศจรรย์โคมไฟ 12 นักษัตร ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ 1 - 7 พฤศจิกายน ข่วงประตูช้างเผือก 

๖. มหัศจรรย์โคมไฟเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ 1 - 7 พฤศจิกายน แจ่งศรีภูมิ 

๗. มหัศจรรย์โคมไฟ Sawasdee ASEAN ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ 1 - 7 พฤศจิกายน ข่วงประตูท่าแพ 

๘. มหัศจรรย์โคมไฟ นานาชาติสายสัมพันธ์นครพิงค ์ ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ 1 - 7 พฤศจิกายน พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา 

๙. มหัศจรรย์โคมไฟคชสารคู่แผน่ดินถิ่นล้านนา ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ 1 - 7 พฤศจิกายน แจ่งกู่เฮือง 

10. มหัศจรรย์โคมไฟนครที่เป็นท่ีสดุแห่งความสงา่งามทางวัฒนธรรม ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ 1 - 7 พฤศจิกายน ข่วงประตูสวนดอก 

๑๑. ประเพณีต้ังธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เขาวงกต ต๋ามผางปะติ๊ดบูชาพระเจดีย์ ๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ 3 - 7 พฤศจิกายน วัดเจ็ดลิน 

12. พิธีเปิดงาน"ประเพณีเดือนยี่เป็ง" ประจําปี ๒๕๕7 ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐   
5 

  ข่วงประตูท่าแพ 

๑3. การประกวดขบวนแห่โคมย่ีเป็ง ครั้งที่ ๒3  ไนท์บาซาร์ ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐   
5 

  
ข่วงประตูท่าแพ - ห้างพันธ์ทิพย์ 

14. การประกวดหนูน้อยย่ีเป็งเชียงใหม่ ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐   
5 

  หน้าสํานักงานเทศบาล 

๑5. ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ๑๘.๓๐ - ๒๔.๐๐  
4 

   ตามแจ่งเมือง 

16. การประกวดกระทงลอยน้ําประดับเมือง 18.00 - 24.00 
  

5 6 7 แจ่งศรีภูมิ - แจ่งกะต๊ํา 

17. การตกแต่งโคมไฟประดับเมือง ตลอดเวลา   
5 6 7 ข่วงประตูท่าแพ - สํานักงานเทศบาล 

๑8. การประกวดจัดซุ้มประตูป่า ตลอดเวลา   
5 6 7 วัดและชุมชนในเขตเทศบาล 

๑9. ประเพณีต้ังธรรมหลวง ต๋ามผางปะติ๊ดบูชาพระธาตุเจดีย์ ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐   
5 6 7 วัดโลกโมฬี 

20. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย ์ ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐   
5 6 7 พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ 

๒1. เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข ไร้แอลกอฮอล ์ ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐   
5 6 7 หน้าคริสตจักรที่ ๑ - ข้างสะพานนวรัฐ 

๒2. การประกวดเทพี - เทพบุตรย่ีเป็งเชียงใหม่ ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐   
5 6 

 ข่วงประตูท่าแพ 

๒3. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ,เจดีย์ขาว,ขอขมาแม่น้ําปิง ๐๘.๐๙ - ๑๐.๓๐    
6 

 
สํานักงานเทศบาล , ท่าน้ําศรีโขง 

๒4. การประกวดโคมลอยและปล่อยโคมลอยแฟนซี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐    
6 

 สํานักงานเทศบาล 

๒5. การประกวดกระทงฝีมือใบตอง - ดอกไม้สด ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐    
6 

 สํานักงานเทศบาล 

๒6. การประกวดขบวนแห่กระทงเล็กย่ีเป็ง ๑๙.๐๐ - ๒๓.๐๐    
6 

 
ข่วงประตูท่าแพ - สํานักงานเทศบาล 
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๒7. การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ๑๙.๐๐ - ๒๓.๐๐    
6 7 ลําน้ําปิงหน้าสํานักงานเทศบาล 

28. การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ 20.00 - 24.00 
   

6 7 แพกลางน้ําหน้าเทศบาล 

๒9. การแสดงมหรสพวงดนตรลูีกทุ่งและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ๑๙.๐๐ - ๒๓.๐๐    
6 7 สํานักงานเทศบาล 

30. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ๑๙.๐๐ - ๒๓.๐๐     
7 ข่วงประตูท่าแพ - สํานักงานเทศบาล 
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4.7 การรณรงคป์อ้งกันกระแสไฟฟา้ขดัข้องจากการปล่อยโคมลอยในช่วง
เทศกาลยีเ่ป็ง 

 ผู้นาํเสนอ: นายอดิศร  สุขะตงุคะ  หัวหน้าสาํนักงานเชียงใหม ่2  
              ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

 

การรณรงคป์อ้งกันกระแสไฟฟา้ขดัข้องจากการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยีเ่ป็ง 
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยคํานึงถึงความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าและความต่อเนื่องของ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ   ในเทศกาลงานลอยกระทงทุกปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณีอันดีงามที่สืบ
ทอดกันมาคือการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยแต่ละปีที่ผ่านมามีการปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมากและมี
แนวโน้มจะมีการปล่อยเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแน่นอนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยจํานวนมากก่อให้เกิดไฟฟ้า
ดับเนื่องจากโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตกลงพาดสายไฟหรือตกลงพาดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า 
นอกจากนั้นโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานยังส่งผลกระทบให้เกิด  อัคคีภัยทําความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
และหากลอยเข้ามาในรัศมีเส้นทางการบินทําให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุได้  
                   แนวทางการแก้ไข รณรงค์ให้ผู้ผลิตโคมลอยเพื่อจัดจําหน่ายหันมาผลิตโคมลอยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.808/2552 แทนโคมลอยรูปแบบเดิมและรณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุนโดยเลือกซื้อแต่
โคมลอย “ธรรมชัย”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โคมลอยมาตรฐาน มผช. 808/2552 

ขนาด 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

(ซม.) 

ความสูง 

(ซม.) 
น้ําหนัก
เชื้อเพลิง
(กรัม) 

ระยะเวลา
การเผาไหม้

(นาที) 
เล็ก ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 70 ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 4 
กลาง 50-70 70-90 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 5 
ใหญ่ 70-90 90-140 ไม่เกิน 55 ไม่เกิน 8 

หมายเหตุ ไส้โคมใช้ลวดเบอร์ 24 ยึดจํานวน 2 เส้น แต่ละเส้นยาวไม่เกิน 30 ซม. 
            โคมลอยรูปทรงอื่น ปริมาตรต้องไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

 
 

ผลการใช้โคมลอย”ธรรมชัย” 
ในการจัดงาน “สันทรายยี่เป็งพุทธบูชา”ที่ ธุดงคสถานล้านนา ซึ่งเป็นงานที่ปล่อยโคมลอยจํานวนมากที่สุดใน

ประเทศตั้งแต่ปี 2553-2556 การปล่อยโคมลอยในงานอนุญาตให้ใช้โคมลอย “ธรรมชัย” เท่านั้น จากการติดตามไม่เกิด
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับและไม่เกิดอัคคีภัยในวันงานทั้งสามปีที่ผ่านมา กฟผ. และ กฟภ.ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้โคม “ธรรมชัย” และส่งเสริมการผลิตโคมลอย”ธรรมชัย”แก่ผู้ประกอบการ สืบสานประเพณี
ปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา ใช้โคมลอย “ธรรมชัย” ปลอดภัย ได้บุญ 

1. ลวดยึดไส้โคมลอยทุกขนาดยาวไม่เกิน 30 ซม.โอกาสเกิด
ไฟดับน้อย 

2. ไส้โคมไม่หยดและเผาไหม้หมดก่อนตก ไม่เกิดปัญหาอัคคีภัย 
3. ขนาด น้ําหนัก เวลาลอยในอากาศได้มาตรฐานตามประกาศ

ของกรมขนส่งทางอากาศ 
4. ราคาจําหน่ายราคาเดียวกับโคมลอยแบบเดิม 
 

6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน * จ.เชียงใหม่ 

ปี 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ระยะเวลาไฟฟ้าดับ  
(ชั่วใมง นาที) 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ระยะเวลาไฟฟ้าดับ  
(ชั่วใมง นาที) 

2. 
2554 

78 43 ชม. 51 นาที 30 13 ชม. 2 นาที 

2555 55 34 ชม. 52 นาที 25 15 ชม. 5 นาที 
2556 41 25 ชม. 8 นาที 16 8 ชม. 46 นาที 

* เชียงใหม, เชียงราย, ลําพูน, ลําปาง, พะเยา และ แมฮองสอน 

ไสโคม เชือก 

  สูง 

เสนผานศูนยกลาง 
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สถิติจาํนวนครั้งและระยะเวลาไฟดบัเนื่องจากโคมลอย 

 

         รณรงคการใชโคมลอย “ธรรมชัย”ในเทศกาลประเพณียี่เปง2557 

ระยะเวลาไฟฟาขัดของเน่ืองจากโคมลอยจังหวัดเชียงใหม ป 2556 ต่ํากวา ป 2555 คิดเปน 41.51% 

จ.เชียงใหม ป 2555 รวม 15 ช่ัวโมง 5 นาที
จ.เชียงใหม ป 2556 รวม 8 ช่ัวโมง 549นาที
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จํานวนครั้งไฟดับ ระยะเวลาไฟฟาดับ

 
 
 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ราชการจังหวัด

ร่วมรณรงค์ให้ใช้โคมลอยธรรมชัยตามแบบที่ถูกต้อง

•ส่งเสริมการใช้โคมลอยธรรมชัยแก่ประชาชนและใช้ในงานหน่วยงานราชการ

•ส่งเสริมการผลิตโคมลอยธรรมชัยแก่ผู้ประกอบการ

         รณรงค์การใช้โคมลอย “ธรรมชัย”ในเทศกาลประเพณีย่ีเป็ง2557 
 

 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.8 การจดังานฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม ่ประจําป ี2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ข้อมูลการจดังานฤดหูนาว และงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหมป่ระจาํปี  2558 
…………. 

1.  ชื่องาน   “งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่  ประจําปี 2558” 

2. ระยะเวลาการจัดงาน “ระหว่างวันที่  26  ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558  รวม  10 วัน 

3. สถานที่จัดงาน  บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

4. วัตถุประสงค์  เพื่อ   
     1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจน 
         พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
     2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล 
     3) เพื่อใหห้น่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ ภาคเอชน ได้นําเสนอผลงาน 
     4) เป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจําทุกปี 

5. กิจกรรม  ประกอบด้วย 
    1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ทุกพระองค์) 
    2) ร้านมัจฉากาชาด    
    3) การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 
    4) การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
    5) การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ร่วมถงึกิจกรรมต่าง ๆ บนเวท ี
    6) การจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมชาติพันธ์ และของดี ๒๕ อําเภอ ประกอบด้วย 
        - การจัดนิทรรศการสิน้ค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  และของดี 25 อําเภอ 
        - การจัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ 
        - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่/ท้องถิ่น 
    7)  การส่งเสริมการกีฬาทางน้ํา 
    8)  การจัดกิจกรรมช่วยเหลือ และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน 

5. กําหนดวันเปิดงาน  ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ เวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่      ใน
บริเวณจัดงาน 

             สําหรับการจัดงานประจําปี 2558  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบณัฑิตย์)    ขอ
ความร่วมมือทกุภาคส่วน จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน โดยให้แจ้งความประสงค์ในการจัดกิจกรรม และความต้องการ
พ้ืนที่สําหรับใชใ้นการจัดกิจกรรมให้จังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ทราบภายในวันที่  14  
พฤศจิกายน 2557  
 
 6. กิจกรรมของเหลา่ชาดจงัหวัดเชียงใหม่   ได้จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อใช้จ่ายในภารกิจของ 
     เหล่ากาชาด สําหรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ใหแ้ก่ราษฎรผู้ประสบภัย หรือผู้ด้วยโอกาส  ดังนี้ 
     1)  การจดัทําร้านมัจฉากาชาด  ในบริเวณงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่   
         จําหน่ายสลากฉบับละ  ๒๐ บาท 
     ๒) การจัดทําสลากกาชาดการกุศล  จํานวน 80,000  ฉบับ จําหน่ายในราคาฉบับละ 50 บาท 



๘๘ 
 

 

โดยรางวัล  มีจํานวน  212 รางวัล ดังนี้ 
รางวัลที่  1 รถยนต์(กระบะ) 2 ประตู(ตอนเดียว)  ย่ีห้อนิสสัน นาวารา เครื่องยนต์  2500 ซีซ ี จํานวน  1 รางวัล             
รางวัลที่  2  รถยนต์(เก๋ง)  5 ประตู   ย่ีห้อ ซูซูกิ รุ่น เซเลริโอ  ขนาด  998  ซีซี   จํานวน  1  รางวัล 
รางวัลที่  3 รถจักรยานยนต์  110 ซีซ ี                        จํานวน  3  รางวัล         
รางวัลที่   4   สร้อยคอทองคํา  หนัก  ๒  สลึง                                   จํานวน     6   รางวัล  
รางวัลที่   5  โทรศัพท์เคลื่อนที่                                                       จํานวน    5   รางวัล     
รางวัลที่  6 ตู้เย็น                                                  จํานวน  8 รางวัล  
รางวัลที่  7  ทีวี                                                    จํานวน  8  รางวัล  
รางวัลที่  8 รถจักรยาน 2 ลอ้ มูลค่าคันละไม่เกิน 1,500 บาท จํานวน 20  รางวัล  
รางวลัเลขทา้ย 3  ตัว หมุน 2 ครั้ง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า   มลูค่ารางวัลละไมเ่กิน 1,000  บาท   จํานวน 160  รางวัล                      
 
๓) การจัดกิจกรรมวันรวมน้ําใจ  เพื่อรับบริจาคส่ิงของ สําหรับนําไปเป็นของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในร้านมัจฉากาชาด 
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4.9 การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบั ครั้งที ่39 ประจาํป ี2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

 
การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบั จังหวดัชียงใหม ่

ครั้งที่  ๓๙  ประจําปี  ๒๕๕๘ 
วันที่  ๖  - ๘  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๘ 

ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงคข์่วงประตทูา่แพ และ
สวนสาธารณะหนองบวกหาด 

  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ๓๘ ปี โดยกําหนด
จัดงานในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี   สําหรับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ใน
ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ ๓๙    โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

 ๑.  กําหนดการจัดงาน    ระหว่างวันที่  ๖ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 วันศุกรท์ี่  ๖  กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘   
                    เวลา ๑๗.๐๐ น. เปิดงานนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน 
  เวลา ๑๘.๐๐ น. เปิดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ 
  เวลา ๑๙.๐๐ น. การประกวดนางงามบุปผชาติ  และนางงามบุปผชาตินานาชาติ  
ณ เวทีลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 

 วันเสารท์ี่  ๗  กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘ 
  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   พิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ    
  เวลา 19.00 น.   พิธีเปิดงานมหกรรมไมด้อกไม้ประดับครั้งที่ 3๙ ณ เวทีลานอเนกประสงค์ข่วง
ประตูท่าแพ 

 วันอาทติย์ที่ ๘  กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 

 เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี สําหรับหน่วยงานที่ได้ชนะเลิศการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ทั้ง ๓ ประเภท  

 ๒.  สถานที่จัดงาน    เชิงสะพานนวรัฐ  ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

๓.  วัตถุประสงค์การจัดงาน 
     ๓.๑  เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และความงดงามตระการตาของไม้

ดอกไม้ประดับนานาพันธ์ุของจังหวัดเชียงใหม่   
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ  รฐัวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
๓.๓ เพื่อส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานทําให้แก่ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้าง

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีย่ิงขึ้น 
๓.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนํารายได้เข้าสู่

ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ 
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 ๔.  กิจกรรม   จํานวน   ๑๐ กิจกรรม   
                                ๑) การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน 
                                ๒) การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ 
          ๓) การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ 
          ๔) การจัดกาดหมั้ว 
          ๕) การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ 
          ๖) การแสดงนาฎศิลป์ดนตรีในสวน / การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา 
                                 ๗) การจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ 
          ๘) การตกแต่งเส้นทาง / การทําถนนดอกไม้ 
          ๙) การจัดมหกรรมอาหาร 
          ๑๐) การจัดกิจกรรมการประกวดหน้าบ้านน่ามอง 

                         ๕.  ประเภทรางวัลประกวดรถบุปผชาติ   แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
   ๑) ประเภทสวยงาม 
   ๒) ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
   ๓) ประเภทความคิดสร้างสรรค์  
                         สําหรับการจัดงานครั้งที่ ๓๙ ประจําปี ๒๕๕๘  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายสุริยะ  
ประสาทบัณฑิตย์)  ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้ให้
มีความย่ิงใหญ่ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รูจักและประทับใจ ของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   
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4.10 ผลการประชุมสรปุโครงการและรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชน 
การศกึษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยง
เชียงใหม่ไนทซ์าฟาร-ีดอยปยุ-ดอยผาดํา 

 ผู้นาํเสนอ:  นายศราวุฒิ  ศรศีกุน  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 



๙๒ 
 

 

 



๙๓ 
 

 

 



๙๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



๙๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 กิจกรรมเชียงใหมเ่มืองสร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ:  มร.มาร์ตินเฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 



๙๖ 
 

 



๙๗ 
 

 



๙๘ 
 

 



๙๙ 
 

 



๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

...........................................................................................................................................................................



๑๐๑ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
       ครั้งที่ 11/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
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ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) 
 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 

 
 
 


