


 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่2/2558 

วันพฤหสับดทีี ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายสง่า บัวระดก (แทน)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายวิชาญ พัทธะศิลป์ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายชาตรี ธินนท์ รกท. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
10. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
14. นายประพันธ์ ภักดีนิติ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

10 ลําปาง 
15. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
16. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
17. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
19. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นางกุลสิริยา หล้ากาศ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อําเภอ 
24. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
25. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 

/26. นายวรกิตติ... 
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26. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
27. นายธนกร ประมูลผล (แทน)นายอําเภอสันทราย 
28. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
29. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ (แทน)นายอําเภอแม่ริม 
31. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
32. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด 
33. นายณัฐสิทธ์ิ จิ๋วเชื้อพันธ์ุ (แทน)นายอําเภอเชียงดาว 
34. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ (แทน)นายอําเภอพร้าว 
35. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
36. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
37. ว่าที่ ร.ต.อดิศักด์ิ ดาวจินดา นายอําเภอสะเมิง 
38. นายโอภาพล บัวศรี (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
39. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน)นายอําเภอสันป่าตอง 
40. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
41. นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
42. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
43. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
44. นายวิโรจน์ คงสุวรรณ (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
45. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
46. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
47. นายณรงค์พัชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
48. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
49. นายดุษฎี ศรีวิชัย (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
50. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
51. พ.ต.อ.ยุทธชัย พรประเสริฐ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
52. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
53. พ.ต.ต.กฤษดา ใจแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
54. พ.ต.ท.บงการ เจริญสุข (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
56. ร.ต.อ.เทอดศักด์ิ จุลศิลป์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
57. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
58. ร.ท.สงวน สวัสด์ิวงค์ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 

/59. นางสาวนวรัตน์... 
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59. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
60. นายณัฐเมธส ์ สิริไตรรัตนกุล  (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
61. นางพรพิสิทธ์ิ ปาวิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
62. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
63. นายณัฎฐ์ สินันตา (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
64. นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
65. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
66. นางสาวธิติมา พันรอด รกท.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย

อําเภอฝาง 
67. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ท) 
68. นางนงลักษณ์ ชมภู (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
69. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
70. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
71. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
72. พ.ต.วิสุทธ์ิ แก้วกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
73. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
74. พ.อ.สุรพงษ์ ศรีวัฒนสาร (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
75. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
76. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต 5 
77. นางสาวผกายมาศ วิเศษพาณิชย์ (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
78. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
79. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
80. นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
81. นายทนง พิมพ์ทอง (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
82. นายทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์ (แทน)สรรพกรภาค 8 
83. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
84. นางฐิติยา จิยะพงศ์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
85. นางสุนทรี บุญยวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม ่
/86. นายปัญญา... 

 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๔ 

 

- ๔ -

86. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
87. นายเอนก มนัสนิลุบล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
88. นางสาวสุทธดา รัตนวิภานนท์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
89. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
90. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
91. นายชุมพล วงศ์คําจันทร์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
92. นายอนันต์ สีแดง (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
93. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/นายทะเบียนธุรกิจนํา

เที่ยวและมัคคเุทศก์ สาขาภาคเหนือ 
94. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนยก์ารกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
95. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
96. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
97. นางกนกกาญจน์ ศรีโพธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
98. นางฉวีวรรณ ไพโรจน์กุล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
99. นางนันทวัน วงศ์โสภา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
100. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
101. นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
102. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
103. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
104. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
105. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
106. นางเอมอร วิรัตน์เกษ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
107. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
108. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
109. นางศิริวรรณ ถาวร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ 

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
110. นายสุรพล ปุสุรินทร์คํา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นางจุรีย์ ประเสริฐสกลุ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 

/114. นายสัตวแพทย์… 
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114. นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
115. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
116. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
118. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
119. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
120. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
121. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
122. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
123. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
124. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม ่
125. นายไฉน สรชัย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
126. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
127. นางแขสุมาลย์ ชมพูแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
128. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
129. นายเกรียงศักด์ิ เจนจิจะ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
130. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
131. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
132. นางวรุมดี ภาคสินธ์ (แทน)ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
133. นายชาญชยั กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
134. นายวีระ กิจเวชเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
135. นายธน แสนธนะ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
136. นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
137. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม ่
138. นางปวีณา จันทร์ฉาย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
139. นายประจญ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
140. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
141. นายชลอ เขยีวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
142. นายประทวน ทิพยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
143. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
144. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
145. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 1 (เชียงใหม่) 
146. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 

/147. นายนิพนธ์... 
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147. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
148. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
149. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่
150. นายอนันต์ กันตีวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
151. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
152. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
153. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายพันธ์พงศ์ ปิยสุรประทีป (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
155. นางสาวนภาพร ปานกลัด (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
156. นางนิยดา หมื่นอนันต์ รกท.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
157. นางนฤชล อยู่นัด (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
158. นางรัชดาวัลย์ มันเฉียว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
159. นางมนสิชา ไชยมณี รกน.การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม ่
160. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
161. นายสุพจน์ พัวพุ่มไทย (แทน)หัวหน้าศูนย์ช่ัง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
162. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
163. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
164. นางธิดา สขุสบาย (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
165. นางกรกนก อุทธโยธา (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
167. นายนิรภัฏ อุปสาร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นายวาทิน ดํารงเลาหพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดภาค 5 
169. นางกรรณิกา คงสมบูรณ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
170. นางสาวอาภากร ตัวละมูล (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
171. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
172. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
173. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
174. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
175. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 

/176.นายประพันธ์... 
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176. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
177. นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
178. นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
179. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
180. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
181. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
182. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
183. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกท.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
184. นางธณิกานต์ วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
185. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
186. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
187. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
188. นางจินดา นางจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
189. นายสุทัศน ์ ประสาธน์สุวรรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
190. นายพรชัย โพคันโย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๕ 
191. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
192. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 34 
193. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
194. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
195. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
196. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
197. ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลยัพายัพ 
198. ดร.ศิรประภา ชัยเนตร (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพเชียงใหม ่
199. นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
200. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

/201. นายวิทยาคม... 
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201. นายวิทยาคม ผาผิศาล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 
เชียงใหม่  

203. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
204. นายชาตรี กําลังเก่ง (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
205. นางสาวระพีพรรณ ทองลัดดาวัลย์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
206. นางฐิติรัตน์ ทองอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม ่
207. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
208. นายวินัย โพธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
209. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
210. นางสาวสุทธิพร ไชยวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
211. นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
212. นางสาวแสงทอง คําปันนา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

เชียงใหม่ 
213. ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
214. นายวิฑูรย์ วรโชติพงษ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
215. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
216. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
217. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
218. นางสุรีย์รัตน์ ลัคนานิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
219. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน รกท.ผู้อํานวยการสํานักงานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
ภาคเอกชน 
220. นายวโรดม ปิฏกานนท์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
221. นายเกียรติชัย ลออวรากุล (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
222. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
223. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
224. นายธงชัย อัปการัตน์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
225. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
226. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
227. นายเกษม นวลดี (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

2(ช้ันพิเศษ) 
/228.นายเกรียง... 
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228. นายเกรียง บุญพรประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
229. นายวิฑูรย์ ประเสริฐสุวรรณ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
230. นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม ่
231. นางอัญธิภรณ์ พลไพรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
232. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
233. นายจิรศักด์ิ จิรจันทร์จรสั (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
234. นายยงยุทธ ชอบทําดี ประธานคณะกรรมการผูใ้ช้พลังงานประจําเขต 1 
235. นางสาวจิราวรรณ วงศ์ดอกไม้ (แทน)กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
236. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนคนเก่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน            

8 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้ 
  1.1 นายสรภูม  สุนทรพันธ์ 
  1.2 นางสาวนาถยา  ยาตรา 
  1.3 นายปวเรศ  พรมมาลา 
  1.4 นางสาวปิยะพร โพธ์ิวารี 
  1.5 นางสาวพิกุล  โสภา 
  1.6 นางสาววัลยาภรณ์ ใจแปง 
  1.7 นางสาวสุดาพร ปู่เสาร์ 
  1.8 นายวุฒิกร  จินาติ 
2. การมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด 

จํานวน    3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 
2.1 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  นายบุญทรง  ยุติธรรม 
2.2 สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น  ได้แก่  นายนิเวศน์  โอดบาง 
2.3 สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย ได้แก่  นายชน  เสาร์คาํ 

3. การมอบประกาศเกียรติคุณโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”                
ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด จํานวน 4 ราย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1) 
ดังนี้ 

3.1 นายสุพล  ประสานศรี    ผู้อํานวยการโรงเรียนจอมทอง 
3.2 นายชัยยศ  สุขต้อ     ครูโรงเรียนบ้านยางเปา 
3.3 นายเฉลิม  ลาภิวงค์     ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 
3.4 นางสาวดารา  ญาณโรจน์   ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลา 

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2558(สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

/ระเบียบวาระที่ 1 ... 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  2  ท่าน  ดังนี ้
1) นางวรพรรณ ี  ดํารงมณ ี

ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม  นักการทูต ระดับชํานาญการ (ที่ปรกึษา) กรมยุโรป 

2) นางสาวศศิวิมล พงษป์รชีา 
ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการพิเศษ ส่วนผลิตรายการ  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
1.2  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

จํานวน   2 ท่าน ดังนี้ 
1) นางนิยดา    หมื่นอนันต์    

ตําแหน่งปัจจุบัน   รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

2 ) พ.ต.อ.วาทยุทธ  สิงห์ไผแ่ก้ว 
     ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้กํากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน 
 ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่กา 
 

1.3  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ ส่วนกลาง/จังหวดัอืน่   
 จํานวน  3  ทา่น  ดงันี ้
1) นายไพโรจน ์ กุลละวณชิย ์

ตําแหน่งเดิม  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่   
ย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการส่วนกลาง  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

2) นายชาํนาญ  กายประสทิธ ์
ตําแหน่งเดิม  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี 

3) นายนพพร    รัชเวทย์   
ตําแหน่งเดิม  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ (อัครราชทูตที่ปรึกษา)  
    สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 1/2558   เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 29  มกราคม 2558  

ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่      
ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

/ฝ่ายเลขานุการ... 
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ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 22 หน้าโดยมี                
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร ่               
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า                
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่        
ครั้งที่1/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอ                
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
                       3.1 สภาปฏริปูแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่ 

            - ไม่มี- 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.2  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงใหม่ 
     ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวผกายมาศ วิเศษพาณิชย์)  

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ตาม
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน  
     การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ภาพรวม ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 
ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 
ร้อยละ 

คงเหลือ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 19,964.738 13,371.657 66.98 55.00 6,593.081 1,784.477 

ลงทุน 6,720.195 2,169.487 32.28 55.00 4,550.708 1,718.797 

ประจํา 13,244.543 11,202.170 84.58  2,042.373 65.679 

เงินเหลื่อม
ปี ๒๕๕7 

2,618.378 1,313.692 50.17  1,304.686 645.826 

การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน 

รวมลงทุน 6,720.195 2,169.487 32.28 4,550.708 1,718.797 

ส่วนราชการ 6,130.657 2,148.986 35.05 3,981.671 1,718.797 

ท้องถิ่น 589.538 20.501 3.48 569.037 - 

/ส่วนราชการ... 
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ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั มีดังนี ้
     

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,489.99 3,376.23 96.74 

2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 20.99 19.20 91.46 

3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ 8.30 7.58 91.32 

4 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล 0.55 0.49 88.85 

5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ 9.81 8.59 87.51 

6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ 23.81 20.29 85.22 

7 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 11.55 9.64 83.45 

8 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 110.33 91.62 83.04 

9 โรงพยาบาลดารารัศม ี 1.66 1.38 82.89 

10 อัยการเขต  5 87.02 71.14 81.75 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕8 จํานวน 
3 เรื่อง มีดังนี้ 

     ๒.๑  หนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การ
พัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย ตามท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยกําหนดให้หน่วยงานที่ต้องเบิกจ่ายผ่านระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ต้องระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ในการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามสถานะการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้เป็นรายโครงการ รวมถึงขอให้
หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ครบถ้วนทุกโครงการทั้งที่เบิก
จ่ายเงินไปแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน  เนื่องจากรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินยังทําให้ทราบว่า
รายการใดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําหรือรายจ่ายลงทุน ในการนี้ จึงได้พัฒนาระบบ e-GP  เพิ่มเติมโดย
กําหนดเงื่อนไข หากไม่มีการบันทึกรหัสงบประมาณและ รหัสแหล่งของเงินจะไม่สามารถดําเนินการขั้นตอน
ต่อไปได้  

โดยจะเริ่มใช้ระบบงานดังกล่าวต้ังแต่วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เป็นต้นไป ทั้งนี้  สามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินเพื่อรองรับมาตรการเร่งรัด
เบิกจ่ายที่เว็บไซต์ www.gprocurement .go.th 

๒.๒  หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เรื่อง  การจัดทํารายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ํามัน
เพิ่มเติม ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างให้สอดคล้องตาม
การประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ รวม ๖ รายการโดยมีรายการที่เกี่ยวข้องกับ 

/ค่าน้ํามัน... 

หน่วย : ล้านบาท 
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ค่าน้ํามัน จํานวน ๔ รายการ  ได้แก่ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน และตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  สําหรับ 
กรณีราคาน้ํามันดีเซล(โซล่า) ต้ังแต่ราคา ๒๕.๐๐ – ๖๙.๙๙ บาทต่อลิตร เพื่อใช้ประกอบการถอดแบบคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  นั้น  เนื่องจากราคาน้ํามันดีเซลมีแนวโน้มลดลงต่ํากว่า ๒๕.๐๐ บาท 
ต่อลิตร และคณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างได้มีมติเห็นชอบให้จัดทํา
ตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ํามัน จํานวน               
๔ รายการ  ดังกล่าว สําหรับกรณีราคาน้ํามันดีเซล(โซล่า) ต้ังแต่ราคา ๒๐.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร เพื่อส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้ประกอบการถอดแบบคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างเพิ่มเติมกรณีที่ราคาน้ํามันดีเซล (โซล่า) ลดตํ่ากว่า ๒๕.๐๐ บาทต่อลิตร  ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ํามันที่ได้
จัดทําเพิ่มเติม ทั้ง ๔ รายการได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement .go.th    

๒.๓  หนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  เรื่อง  ตัวอย่างหนังสือค้ําประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗  เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗  มีเหตุผลที่เป็นการสมควรแก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ในเรื่องค้ําประกันและจํานอง เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน สมควร
กําหนดให้ผู้ค้ําประกันที่เป็นนิติบุคคลสามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้รวมท้ังสามารถทําข้อตกลง
ล่วงหน้าให้มีการผ่อนเวลาได้ หากเป็นสถาบันการเงินหรือการประกอบอาชีพค้ําประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติธุระ  
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่......) พ.ศ....(แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ําประกันและจํานอง) เพื่อเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป  ดังนั้น  เพื่อให้การทําสัญญาค้ําประกันสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว รวมถึงให้หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  กวพ. จึงอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๕) ให้ยกเลิก
ตัวอย่างหนังสือสัญญาค้ําประกัน ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) ๑๒๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่               
๑ เมษายน ๒๕๓๕  โดยให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ๑. เมื่อลูกหนี้ (คู่สัญญา) ผิดนัด หน่วยงานจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง               
ผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้(คู่สัญญา) ผิดนัด  ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน    
ซึ่งหากมิได้บอกกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผู้ค้ําประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย 
และสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้น  ฉะนั้น เมื่อเกิดความเสียหายหน่วยงาน
ไม่อาจจะเรียกร้องให้ ผู้ค้ําประกันรับผิดชอบได้  

 ๒. ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดว่าสัญญาค้ําประกันที่ได้ทําไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ(ก่อนวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘) ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาค้ําประกันเดิมต่อไป 

๓. สัญญาค้ําประกันที่ลงนามต้ังแต่วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ให้ถือปฏิบัติตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันที่ได้กําหนดใหม่นี้  ทั้งนี้ ให้ใช้ตัวอย่างฯ ดังกล่าวไปพลางก่อนจนกว่า
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติจะมีผลใช้บังคับ 

 
/๔. ให้หน่วยงานคู่สัญญา... 
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๔. ให้หน่วยงานคู่สัญญากําหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างว่า                
“หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ   
เรื่อง ค้ําประกันมีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนําสัญญาค้ําประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ.จะได้กําหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา” 
       สามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

ประธานในที่ประชุม  หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจํานวนมาก  แต่มีผลการเบิกจ่ายน้อย 
ให้รีบดําเนินการเบิกจ่าย เช่น  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่  แขวงการทางเชียงใหม่ 1,2,3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  โรงพยาบาลนครพิงค์  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 
       รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก)  

 3.3.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปี                
พ.ศ. 2558  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 34 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 218,611,700 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 19,111,165.50 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 8.74 

3.3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ จํานวน 126,739,098.87 บาท  ผลการ
เบิกจ่าย จํานวน 53,546,049.99  บาท คงเหลือ 73,193,048.88 บาท และงบประมาณประจําปี 2558 
จํานวน 284,801,200 บาท  ผลการเบิกจ่าย 2,801,578.88 บาท คงเหลือ  281,999,621.12 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4 การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่               
(นายจงคล้าย วรพงศธร) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  มีการประชุมคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สัปดาห์ละ ๑ วัน และเรียกประชุมทันที ในกรณีที่เกิด
สถานการณ์มลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่รุนแรง  ในปีที่ผ่านมาจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ แต่
ในปีนี้มีการประสานขอทางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สํานักจัดการป่าไม้ที่ 1 และสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนถึงเวลา 17.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อ
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของ Gistda ทางศูนย์ฯ ได้ติดต้ังอุปกรณ์
ต่างๆ และจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า หมายเลขโทรศัพท์ หนังสือ ไลน์ วีดีโอคอนเฟอร์เรน ประจําศูนย์ฯ          
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้จัดทําแนวกันไฟ จํานวน 1,300 กิโลเมตร  อําเภอฮอด จอมทอง อมก๋อย              
แม่แจ่ม ฝาง ได้ทําการชิงเผาไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง และในการจัดทํา                  
 

/แนวกันไฟและการชิงเผา... 
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แนวกันไฟและการชิงเผาทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้นําข้อมูลลงไว้ใน
แผนที่เพื่อจะได้ง่ายต่อการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งสรุปได้ว่าไฟป่าต้ังแต่ก่อน 60 วันของการห้ามเผา 
ต้ังแต่วันที่  1 มกราคม 2558 – 14 กุมภาพันธ์ 2558  จะมีไฟป่าต้ังแต่ปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 
ในจํานวนที่น้อย และคงที่ไม่มีการเผาเพิ่ม แต่เป้าหมายที่ต้ังไว้คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม  2558 
เป็นช่วงห้ามเผาโดยเด็ดขาด สถิติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม  2558 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 คือก่อนการห้ามเผา
สังเกตในอําเภอต่างๆ ทางโซนใต้ จุด Hotspot ค่อนข้างจะมากกว่าโซนเหนือและโซนกลาง  สําหรับอําเภอ
จอมทองสามารถนํามาเป็นกรณีศึกษาได้ โดยจะมีการเกิดไฟป่า 19 จุด ซึ่ง จุด Hotspot เกิดขึ้นจํานวนมาก 
ค่า PM10  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ค่าสูงสุดคือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 วัดได้ 92  
นอกจากนั้นจะอยู่ในระดับ 70-90 ช้ีวัดได้ว่าปีนี้จะแล้ง เนื่องจากวัดจากปริมาณน้ําในดิน น้ําบนดิน สถิติในการ
รับแจ้งดับไฟ 89 ครั้ง เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟป่าพ้ืนที่เสียหาย 167 ไร่ สรุปในช่วง 60 วันก่อนการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ปกติ  แต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 Hotspot ขึ้นวันเดียวจํานวน 32 จุด และขณะนี้ (26 
กุมภาพันธ์ 2558) เพิ่มขึ้น เป็น 41 จุด สะสมทุกอําเภอ 140 จุด ค่า PM10 ต้ังแต่เริ่มจนถึงขณะนี้สูงสุด คือ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ 94 (ug/m3) แต่ไม่เกิน 120 (ug/m3)  พ้ืนที่ในการดับไฟป่าต้ังแต่ 15 -
24 กุมภาพันธ์ 2558  ได้รับแจ้ง 128 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 890 ไร่ ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของ Gistda มาช่วยใน
เรื่องภาพถ่ายดาวเทียม  นอกจากการวัดค่า PM10 แล้ว  ต่อไปจะรายงานในเรื่องหมอกควันในช่องทางไลน์ 
เพราะทางภาพถ่ายดาวเทียมสามารถเข้าไปจับหมอกควัน โดยไม่ต้องมีเครื่องวัด PM10 เครื่องวัด PM10             
จะใช้เฉพาะอําเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จะมี
การนําค่าจุด Hotspot ไปเทียบกับ Google Earth ต้ังแต่นี้ต่อไปจะต้องวิเคราะห์หลายๆ จุดเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขต่อไป 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์) การป้องกันไฟป่าและ
หมอกควันในสถิติปี 2557 ในช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวัง คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2558 มี
ไฟป่าค่า 41 แห่ง แต่สถิติปี 2558 ต้ังแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2558  มีเหตุการณ์ไฟป่าแล้ว 114 จุด 
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึงแม้ในด้านในเขตชุมชน เขตเกษตรจะมีอําเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลอยู่          
เหตุจะเกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์ที่ กรมสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชดูแลอยู่ ในเขตของป่าสงวน กรมป่าไม้รับผิดชอบ แต่
อยากให้มีการร่วมมือกันรับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจไฟป่าและหมอกควันของอําเภอทุกอําเภอ 
อย่างน้อยให้มีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้มีเวรยามอยู่รักษาการประจํา และช่วยกันรับผิดชอบและ
ร่วมมือในด้านนี้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5  การเตรียมการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
    หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา 
สดุดี)  คณะกรรมการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.                 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่          
เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ          
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีการกําหนดพื้นที่            
การให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๕ โซน ดังนี้ 
  

/๑. โซน A ได้แก่... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๖ 

 

- ๑๖ -

๑. โซน A ได้แก่ อําเภอดอยสะเก็ด สันทราย เมืองเชียงใหม่ สันกําแพง และ แม่ออน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค  เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ 
 ๒. โซน B ได้แก่ อําเภอสารภี หางดง สะเมิง สันป่าตอง แม่วาง กัลป์ยาณิวัฒนา 
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ กองบิน ๔๑ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่         
การประปาส่วนภูมิภาค  เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนที่เทศบาลตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบลในพื้นที่ 

๓. โซน C ได้แก่ อําเภอจอมทอง แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย ดอยหล่อ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ 
การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ 

๔. โซน D ได้แก่ อําเภอแม่ริม แม่แตง เชียงดาว พร้าว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานชลประทานที่ ๑ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ การ
ประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ 

๕. โซน E ได้แก่ อําเภอไชยปราการ เวียงแหง ฝาง แม่อาย  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓                
การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ 
  สรุปประเด็นการประชุมที่สําคัญ มีดังนี้ 

1. ที่ประชุมมอบหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลสํารวจ
พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพืชสวนและพืชเกษตรอื่นๆ 
(ยกเว้นนาข้าว)  เพื่อรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานในที่ประชุมเสนอว่าในปัจจุบัน
ประชาชนในหลายพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะภาคการเกษตร ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
อย่างเป็นระบบ จึงขอให้จังหวัดสํารวจพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อพืชสวนและพืชเกษตรอื่นๆ (ยกเว้นนาข้าว) โดยให้ที่ทําการปกครองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชุมร่วมกันจัดทําข้อมูลเรียงลําดับความเสี่ยงจากมากไปหา
น้อยเป็นรายหมู่บ้าน ตําบล สําหรับประกอบการจัดทําแผนดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพืชสวนและพืชเกษตรอื่นๆ (ยกเว้นนาข้าว) โดยคาดว่า
พ้ืนที่เกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จํานวน ๙ อําเภอ ประกอบด้วย ๑) อําเภอดอยหล่อ ๒) อําเภอ
จอมทอง ๓) อําเภอดอยเต่า ๔) อําเภอพร้าว ๕) อําเภอแม่แจ่ม ๖) อําเภอแม่ริม ๗) อําเภอสะเมิง ๘) อําเภอ
ฮอด และ ๙) อําเภอหางดง  โดยอยู่ในพื้นที่  ๔๖ ตําบล ๓๖๐ หมู่บ้าน ไม้ผล ๔๕,๗๑๔ ไร่ ยางพารา  
๑๑๖.๗๕ ไร่ พืชผัก ๑๑๒๗๙ ไร่ ข้าวโพด ๑,๕๓๕ ไร่ ถั่วเหลือง ๖,๓๙๓ ไร่ และยาสูบ ๑๐ ไร่ และได้จัดส่งให้
กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมกภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทางโทรสารและไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งส่งเอกสารอย่างเป็นทางการโดยทางไปรษณีย์อีกช่องทางหนึ่ง 

๒. แนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยถึง
การดําเนินการในการเตรียมการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง คือการซ่อมแซมซ่อมแซมบ่อน้ําบาดาลที่ชํารุด และสร้าง
บ่อบาดาลใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานข้อมูลจากอําเภอต่างๆ ว่า มีบ่อน้ําบาดาลชํารุด ๕๒๓ บ่อ 

/และความต้องการ... 
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- ๑๗ -

และความต้องการสร้างบ่อน้ําบาดาลใหม่ จํานวน ๑,๕๓๘ บ่อ มติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการเฉพาะ
กิจป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เห็นชอบ  มอบหมายให้
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ประสานข้อมูลเกี่ยวกับกับสํานักงานทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต ๑ ลําปาง สําหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล ปี ๒๕๕๘ เพื่อบูรณาการข้อมูลการสร้างบ่อน้ํา
บาดาลใหม่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบ่อน้ําบาดาลที่ชํารุดและก่อสร้างบ่อน้ําบาดาลใหม่ 
                      ๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพิ่มเติมคือ การสํารวจและตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่
ภัยแล้งซ้ําซาก ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ซึ่งเป็นข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ประสบภัยพิบัติแล้งไปแล้ว 
จํานวน ๑๔ อําเภอ ๖๓ ตําบล ๕๐๕ หมู่บ้าน สําหรับอําเภอที่ไม่มีบัญชีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งซ้ําซาก ๓ ปี
ขอให้ดําเนินการสํารวจเพิ่มเติมหากมีพ้ืนที่ภัยแล้ง จํานวน ๑๐ อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอ          
สันทราย อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอ แม่อาย อําเภอแม่วาง อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่แตง อําเภอหางดง 
อําเภอฝาง และอําเภอสันป่าตอง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5 แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการ            
ฝนหลวงบรรเทาปัญหาไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2558 

      ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง)  
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจะรับผิดชอบ 15 จังหวัดภาคเหนือ ยกเว้น นครสวรรค์ อุทัยธานี ศูนย์กลาง
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  และรับผิดชอบทั้งหมด 7 เขื่อน คือ เขื่อนแม่งัด  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแควน้อย  แผนปฏิบัติการฝนหลวงของภัยแล้งจะมี 3 แผน โดย
แผนแก้ไขปัญหาภัยจะมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ต้ังแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ระยะที่ 2 เดือนมีนาคม – 
เมษายน ระยะที่ 3 เดือนพฤษภาคม-กันยายน  เรื่องภัยพิบัติที่ 2 คือปัญหาหมอกควันและไฟป่าจะมีแผนตั้งแต่
เดือนมีนาคม-เมษายน ส่วนแผนเพิ่มเติมน้ําต้นทุนเขื่อนเก็บกักน้ําจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม สําหรับ
หน่วยงานจะปฏิบัติการคือ หน่วยที่มีเครื่องบิน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก  โดยจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่ม
เปิดปฏิบัติการต้ังแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม หลังจากนั้นจะย้ายเครื่องบินไปที่จังหวัดตาก ส่วนจังหวัดตากจะมี
การปฏิบัติการเติมน้ําต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม  และจังหวัดพิษณุโลกจะมีการเติมน้ําต้ังแต่เดือนมีนาคม-
ตุลาคม เป็นจังหวัดที่มีการเติมน้ําเขื่อนที่ยาวที่สุด ทางฝนหลวงจะมีเรดาร์ที่อําเภออมก๋อย ที่ใช้มาปฏิบัติการใน
ด้านหมอกควัน จะติดตามในเรื่องไฟป่าและหมอกควัน และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง การ
เตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงฤดูร้อน ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงมีการติดตามปัญหาหมอกควันเพื่อ
วิเคราะห์ในการจัดทําฝนหลวง ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ และ GISTDA เพื่อติดตามว่าโอกาสการทําฝนจะมีเมื่อใดเพื่อจะได้ปฏิบัติการติดต้ังหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ให้เกิดฝนได้ตรงจุด การประเมินการต้องการฝนจะนําข้อมูลจาก สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการต้องน้ําในการเพาะปลูก และ
การร้องขอฝนก็จะมีการประเมินแผนที่ไว้ เพื่อจะได้ป้องกันว่าทําแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยใด  ในด้านการ
เตรียมความพร้อมในปัจจัยที่จําเป็นทั้งสารฝนหลวง เครื่องมืออุปกรณ์ รถยก เครื่องบด ยานพาหนะ จะมีการ
ประชุมติดตามต่อไปเป็นระยะ ที่ผ่านมามีการปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วต้ังแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2558 แต่
ช่วงดังกล่าวปฏิบัติงานไป 2 วัน คือวันที่ 13 , 15 กุมภาพันธ์ 2558 ก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปลายกลางบริเวณ
พ้ืนที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก  ในช่วงที่ 2 มีการปฏิบัติการวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 
 

/โดยปฏิบัติจริงวันที่... 
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- ๑๘ -

โดยปฏิบัติจริงวันที่ 22 - 23กุมภาพันธ์ 2558 มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ และเขื่อนแคว
น้อย จังหวัดพิษณุโลก และถ้าจะมีการติดต่อขอฝนหลวงให้ติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงโดยตรง เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.7 แนวทางการแก้ไขปัญหาหอมหัวใหญ่และกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ 
     รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่(นางนิยดา  หมื่นอนันต์) จังหวัด
เชียงใหม่จะมีสินค้าที่สําคัญในช่วงนี้ คือ หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง  
     หอมหัวใหญ่ การนําเข้าเมล็ดพันธ์ทั้งหมด 6,944 ปอนด์ ของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
การจัดสรรมา จํานวน 5,637 ปอนด์ คิดเป็นร้อยละ 85 ได้แบ่งไปยัง 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์บ้านกาด ฝาง 
พร้าว แม่วาง  ผลผลิตที่ได้คือ  39,459 ตัน โดย 1 ปอนด์ของเมล็ดพันธ์ุจะได้ผลผลิต 7 ตัน ในส่วนความ
ต้องการในการภาพรวมประเทศไทยต้องการหอมหัวใหญ่ 90,000 ตัน/ปี มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน โดยกรมการค้าต่างประเทศประมาณ 76,000 กว่าตัน โดยพิจารณา
นําเข้าเมื่อหอมหัวใหญ่ของประเทศขาดตลาด และยังมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น จํานวน 7,440 ตัน และ
ยังมีการผลผลิตเกิน จํานวน15,000 ตัน ในปีนี้อุปสงค์ของไทยไม่ได้มีการเกินความต้องการ แต่การส่งออกไป
ยังประเทศญี่ปุ่นมีลดลง จากปีที่ผ่านมามีการส่งออกลดลงร้อยละ 50 ปีนี้มีปริมาณการส่งออกลดลงจากปีที่ผ่าน
มาอีกร้อยละ 15 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 35 ทําให้เกิดสินค้าล้นตลาด ทําให้ราคาอ่อนตัวลง ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร
เดือดร้อน และทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์การเกษตร ได้มีการ
ประชุมในเรื่องของสินค้าทั้ง 4 อย่าง ข้อสรุปคือ ทางเกษตรกรอําเภอฝางขอให้มีการตรวจสอบเข้มงวดในเรื่อง
การนําเข้าหอมหัวใหญ่และการลักลอบนําเข้า และการสต๊อกสินค้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสาะหาข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ขอทราบความต้องการของเกษตรกรอีกครั้ง เพื่อเสนอ
กับ คชก.ต่อไป หลังจากนั้นมีการประชุมหาข้อสรุปกับเกษตรกรและส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ถ้าราคา
หอมหัวใหญ่ไม่ตํ่ากว่า 7.5 บาท เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ทางอําเภอฝางต้นทุนอยู่ที่ 5.8 บาท ดังนั้นถ้าราคาไม่
ตํ่ากว่า 7.5 บาท จะไม่ขอความช่วยเหลือใดๆ นอกจากการเข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่อง ทางส่วนกลาง อธิบดี
การค้าภายในและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะประสานด่านทุกด่านไม่ให้มีการลักลอบนําเข้าหอมหัวใหญ่เข้ามาใน
พ้ืนที่ในตลาดใหญ่ๆ  
    กระเทียม ผลผลิตในปี 2557 และ 2558 จะเป็นข้อมูล 4 ปี ผลผลิตจะมี 
88,000 ตัน ลดลงร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมีการสต๊อกกับการเกรงราคา ราคาสด
กระเทียมปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่ 54-58 คือ ย้อนหลัง 5 ปี ราคา ณ ขณะนี้อยู่ที่ 9 -12 บาท ราคาตํ่าที่สุดอยู่ที่ 
10 บาท ของอําเภอเวียงแหงเพราะมีการขนส่งไกล ตัวแทนเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียม 8 อําเภอ ร่วมประชุมหา
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกร  ได้สรุปว่า ชะลอการขายคือแขวนไว้ในโกดังก่อนและขอเงินทุนจาก คชก.มา
หมุนเวียนในการใช้จ่าย และปีนี้มีกระเทียมจีนมาสมทบในปริมาณที่มาก ส่งผลกระทบต่อกระเทียมไทยและ
ขอรับความช่วยเหลือเงินทุนจาก คชก. จํานวน 3 ล้านกว่าบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร ร้อยละ 3 และ
ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเวลา 4 เดือนช่วงชะลอการจําหน่าย 
    หอมแดง ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดด้านการช่วยเหลือราคาของหอมแดงต้องมีการ
นําหอมแดงมาแขวนไว้ก่อน ในด้านการส่งออกจะค่อนข้างมีปัญหาด้านการส่งออกเนื่องจากตลาดที่ส่งออกหลัก
คือ ประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีการกําหนดด้านราคาการนําเข้าที่เป็นราคากลางจึงจะพิจารณา
นําเข้าจากประเทศไทย และขณะนี้ก็ยังไม่สามารถส่งออกได้ 
     

/มันฝรั่ง... 
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มันฝรั่ง  เราไม่ควรมีปัญหาเพราะการทํา Contact กับบริษัทผู้ผลิตเป็น MOU เป็น 
Contact forming คือ 4 บริษัทแต่อาจจะมีการเก็บหัวพันธ์ุไว้ปลูก และทําสัญญาที่โรงงานทําไว้กับกลุ่ม อาจจะ
รับซื้อได้ไม่หมด หรือเงื่อนไขที่มีต่อกัน ทางประธานสหกรณ์มันฝรั่งแจ้งปัญหาเบื้องต้น และส่งสําเนาสัญญากับ 
คพจ. จะดูสัญญาว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.8  รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) สถิติผู้         
มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.255๘ รวมจํานวน ๓,๐๕๓ ราย
สําหรับสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.255๘                
มีจํานวน ๑๕๑ เรื่องโดยผ่านช่องทางการร้องเรียนหลัก ๓ ช่องทาง  ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน 122  เรื่อง  ตู้ ปณ. ๑๑๑๑  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  จํานวน ๒๑ เรื่อง และเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๘ เรื่อง  โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ร้องเรียนเดือดร้อน
ทั่วไป จํานวน  ๘๕ เรื่อง  ขอความช่วยเหลือ จํานวน ๓๘ เรื่อง  ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จํานวน ๒๘ 
เรื่อง จากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน ๑๕๑ เรื่อง ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.255๘  ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการยุติ จํานวน ๒๓ เรื่อง  และเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการให้หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข จํานวน ๑๒๘  เรื่อง ซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้         
บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขทุกปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนให้มากที่สุด ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
  4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม  2558 
      ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร) การคาดหมาย 
ลักษณะอากาศเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
กําลังอ่อนจากประเทศจีน  ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็น
ช่วงๆ  ทําให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า  และจะเริ่มมีอากาศร้อนประมาณ ๓๓.๐-
๓๕.๐ องศาเซลเซียส  ในตอนกลางวันเกือบทั่วไป  ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
(๘.๐-๑๕.๐ องศา) ส่วนในช่วงครึ่งหลังของเดือน หย่อมความกดอากาศตํ่าเนื่อง จากความร้อนประเทศไทย
ตอนบนเป็นช่วงๆ  ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย พัดเข้า ปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ทําให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไปในตอนกลางวัน กับมี
อากาศร้อนถึงร้อนจัด (๓๕.๐-๔๐.๐ องศาเซลเซียส) ในหลายพื้นที่   
    ข้อควรระวังจากภัยธรรมชาติ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน อาจมีความกดอากาศสูง
หรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะทําให้บริเวณภาคเหนือมี
พายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (พายุฤดูร้อน) กับมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ 
    เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   ๓๕.๐-๓๗.๐ องศาเซลเซียสและ
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย  ๒๑.๐-๒๓.๐ องศาเซลเซียส 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.2  แนวทางการปฏิบัติ... 
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4.2  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการรับเสด็จพระราชดําเนิน 
     รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กรมราชองครักษ์ได้เชิญผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
การถวายความปลอดภัย ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนิน  
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อปรึกษาประมาณสถานการณ์และการวางแผนถวายความปลอดภัย                
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ประชุมได้แจ้งข้อกังวลกรณี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี   ในห้วงปัจจุบันทรงมีพระอาการประชวรด้านกล้ามเนื้อทําให้พระสุขภาพไม่แข็งแรง จึงต้องหลีกเลี่ยง
การขึ้นลงในพื้นที่สูง หรือพื้นที่ลาดชัน ดังนั้น การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสถานที่
ต่างๆ  จึงต้องมีการจัดเตรียมสถานที่รองรับให้เหมาะสม  และเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จพระราชดําเนิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ จึงให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ในพื้นที่รับเสด็จพระราชดําเนิน การจัดเตรียมสถานที่ประทับแรม หรือบริเวณที่
จะเสด็จพระราชดําเนิน ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการขึ้นลงบันได ทางลาดเอียงหรือมีความลาดชัน หากมีความ
จําเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีราวบันไดที่มีความมั่นคงแข็งแรง 

2. กรณีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนขอพระราชทานทูลเชิญเสด็จพระราช
ดําเนินไปยังส่วนภูมิภาคในโอกาสต่างๆ เช่น งานเปิดอาคาร เปิดงานแสดง ขอให้จัดกิจกรรมบริเวณชั้นล่าง
เพื่อให้สะดวกในการเสด็จพระราชดําเนิน 

3. การจัดเตรียมรถยนต์พระที่นั่ง ควรใช้รถยนต์ตู้ที่มีลักษณะกว้างขวางสะดวกสบาย 
โดยสามารถเปิดประตูได้ทั้งสองด้าน (ซ้าย-ขวา) พร้อมทั้งจัดเตรียมพระแท่นขึ้นลงเป็นขั้น (Step) โดยมีขนาด
ความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร 
     ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว9834 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์  2558  ไปยังส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และอําเภอ ไปแล้วผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้หน่วยงานเปิดรับหนังสือด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
       รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดทราบว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า  เพื่อให้การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  เป็นไป
อย่างสมพระเกียรติ  จึงมีมติให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  เสนอแผนงาน โครงการ  
และงบประมาณค่าใช้จ่าย  ต่อคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในชุดนั้น ๆ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนที่จะนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  และในกรณีที่จะต้องนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา             
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยผ่านสํานักราชเลขาธิการด้วย 
     ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว9252 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์  2558  ไปยังส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และอําเภอ ไปแล้ว  ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้หน่วยงานเปิดรับหนังสือด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.4 ผลการพิจารณาคัดเลือก... 
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4.4 ผลการพจิารณาคดัเลือกข้าราชการพลเรือนดีเดน่ ประจําปี พ.ศ.2557 
     รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) ตามท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2557 ซึ่งการคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนภูมิภาคให้หมายรวมถึง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการตํารวจ  และหมายรวมถึงลูกจ้างประจําในสังกัด               
ส่วนราชการดังกล่าว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กําหนดตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ.2557                
เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2557” ในวันที่ 1 เมษายน 2558    
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2557 ได้ดําเนินการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้  
   1.  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี  พ.ศ. 2557  จํานวน  4  คน  ได้แก่ 

     1.1 นายวิรุฬ   พรรณเทวี 
1.2 นายนิคม   ผัดแสน   
1.3 นายเจษฎา   กาพย์ไชย 
1.4 นายสายัณห์   จันทร์อ่อน 

ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวจะได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  (ครฑุทองคํา) และบันทึก
ประวัติในหนังสือที่ระลึก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยเดินทางไปรับรางวัลในวันที่                 
1 เมษายน  2558  ณ ตึกสนัติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  

2.  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี  พ.ศ. 2557 จํานวน 7  คน  
ได้แก่ 

2.1 นายสมาน  เผือกอ่อน 
2.2 นายมนูญ โพธาวัน 
2.3 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 
2.4 นางศิริพร ผาสุขดี 
2.5 นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ 
2.6 นางบัวซอน บุตรศักด์ิ 
2.7 นางสาวปทุม   กาวิละ 

ข้าราชการดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันประกอบพิธี วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2558”  
ในวันที่ 31 มีนาคม  2558  เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแต่งกาย  เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี  แขนยาว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  งานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจําปี 
2558  
     ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ ทรงอารมณ์)   
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๕๘   ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ –                
๔ มีนาคม ๒๕๕๘  กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันบรรยายธรรมะ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา 
๐๘.๓๐ น. ณ วัดพันอ้น  พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและ 

/การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ... 
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การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ กิจกรรม 
“ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์” วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่  และ               
พิธีเวียนเทียน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  และวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6 โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558”  

      ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์) กําหนดการจัดโครงการ                
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฯ พบปะประชาชนประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๘  กําหนดดําเนินการ ๒ ครั้ง ดังนี้ 

1) วันที่ ๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กําหนดพิธีเปิดโครงการในเวลา ๑๓.๐๐ น.      
ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ประจําปี ๒๕๕๘  

2) วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนประดู่
วิทยา หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตร 
    จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานนํากิจกรรมเข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งสองแห่งโดยพร้อม
เพรียงกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7  โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 
     แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวกัญจนา  กลิ่นทอง) กระทรวงแรงงานกําหนดจัด
โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนใน  4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา                
โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 10,000 คน  วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย อันจะนํามาซึ่ งความสามัคคีและความปรองดองในชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และน้อมนําแนวทางตามพระราชดําริมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
เพื่อนําภารกิจการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ มาให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกระทรวงแรงงานพบ
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ รวม ๒ ครั้ง มติที่ประชุม สรุปดังนี้  
    ๑. จัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ร่วมกับ โครงการผู้ว่าฯ               
พบปะประชาชนจังหวัด  ในวันที่ ๘ – ๙  มีนาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  
    ๒. กิจกรรมในโครงการฯ มี ๓ ส่วน คือ การแสดงผลงานของส่วนราชการ (Show 
Case)  การจัดบริการผู้ว่าฯ พบปะประชาชน หน่วยบริการกาชาด การแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP การจัด
โครงการธงฟ้าราคาประหยัด / ความบันเทิง  
    กิจกรรมภายในงานฯ วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมให้
ความรู้ ได้แก่ นัดพบแรงงาน มีสถานประกอบการกว่า 200 แห่ง ตําแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา 
 

/  แนะแนวอาชีพ ... 
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แนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดความพร้อมทางด้านอาชีพ  ให้คําปรึกษาด้านแรงงาน  ให้คําปรึกษาด้านการ
ประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว การไป
ทํางานต่างประเทศ การแสดงนิทรรศการ ผลงาน (Show Case) 70 หน่วยงาน  ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐ 48 
แห่ง  รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง  สถานศึกษา 4 แห่ง  ภาคเอกชน 14 แห่ง  กิจกรรมการให้บริการประชาชน ได้แก่ 
บริการตรวจสุขภาพ บริการทําบัตรประชาชน บริการเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ สาธิตกิจกรรมสปาไทย 
สาธิตการประกอบอาหารนานาชาติ  ให้คําปรึกษาด้านสินเชื่อการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ฯลฯ                
ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน การแสดงผลงานของ 25 อําเภอ  หน่วยบริการกาชาดเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต                
มีผู้แสดงเจตจํานงกว่า 100 ราย  รับบริจาคดวงตา  การแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP / สินค้าธงฟ้าราคา
ประหยัด ๒) กิจกรรมบันเทิง ได้แก่  คอนเสิร์ต 7 ID BAND กองพลทหารราบที่ ๗ และวงดนตรีชาติพันธ์ุ 
คอนเสิร์ตลูกทุ่งวงใหญ่ เทิดไท ชัยนิยม พร้อมทีมงานตลก  คอนเสิร์ตลูกทุ่ง ศิลปินล้านนา บุญศรี รัตนัง และ 
อ้อม รัตนัง  ดนตรีโปงลาง / ละครพื้นบ้าน  และการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย – สากล  เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการประจําปี 2558 เรื่อง “ก้าวข้ามพัฒนา                  
การเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ : บริบทของภาคเหนือ” 

       ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นางสุรีรัตน์               
ลัคนานิตย์) ขอเชิญ ร่วมงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2558  ปาฐกถาพิเศษ โดย ท่านผู้ว่าการ ดร.ประสาร  
ไตรรัตน์วรกุล เรื่อง “ความท้าทายของนโยบายการเงิน กับการก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย” และ                
การเสวนา เรื่อง “ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ : บริบทของภาคเหนือ” โดย                
ดร.สมชัย จิตสุชน  ผู้อํานวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดร.เศรษฐพุฒิ                
สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา ดร.เกรียงศักด์ิ เทพผดุงพร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อําพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด  และดําเนินการเสวนาโดย ดร. สิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อํานวยการ
อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ   ในวันศุกร์ที่ 13  มีนาคม 2558 เวลา 12.30 -
17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.9  การแนะนําคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต (คพข.)ประจําเขต ๑ 
     ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต ๑ (นายยงยุทธ ชอบทําดี ) 
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์เพื่อปรับโครงสร้างการ
บริหารกิจการพลังงาน โดยแยกงานนโยบาย งานกํากับดูแล และ การประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น ให้การประกอบกิจการพลังงาน
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพได้
มาตรฐาน  ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคมเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม  มาตรา ๙๘ “เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้ใช้พลังงานประจําเขตประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกไม่เกินสิบคนซึ่งเป็นผู้แทนของ
ผู้ใช้พลังงานในแต่ละเขต”   
   เขต 1 เชียงใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่  6 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  
ลําพูน  ลําปาง  พะเยา และแม่ฮ่องสอน  คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต 1 (เชียงใหม่) ประกอบด้วย 
 

/นายยงยุทธ  ชอบทําดี  ... 
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นายยงยุทธ  ชอบทําดี  ประธาน คพข. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอิ่นคํา 
ฟองสมุทร์ นายภิชิษ ปัญญาเจริญ และนายยุทธพล ดํารงชื่นสกุล  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี                
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม ่               
ได้ โดยคราวต่อไปต้องพ้นจากการเป็น คพข. มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ .ศ . 2550               
มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาตผู้ใช้พลังงานมีสิทธิย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขตได้หนังสือร้องเรียน
ต้องระบุข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวไปด้วย และ มาตรา ๑๐๓  
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิ            
ย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขตได้ และ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  
  ข้อเสนอแนะที่ไดน้ําเสนอ กกพ. 

1. อายุความกรณีมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ควร
กําหนดอายุความในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครีบดําเนินการ  

2. การทวนสอบมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยมี Third party เป็นผู้ตรวจสอบ 

3. ควรให้มีการกําหนดให้มาตรฐานของมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นมาตรฐานบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อจะได้มีการตรวจสอบและรับรองจาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจว่าไม่ถูกเอาเปรียบ เกิด
ความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าและผู้จําหน่ายพลังงานไฟฟ้า 

4. การคํานวณค่าไฟฟ้าย้อนหลัง กรณีมีการคิดค่าไฟฟ้าผิดพลาด ต้องมีการช้ีแจง
ขั้นตอน วิธีการพร้อมรายละเอียดประกอบการคิดคํานวณค่าไฟฟ้าย้อนหลังและแสดงให้ผู้ใช้พลังงาน (คู่กรณี) 
รับรู้ด้วย 

5. หากพิสูจน์แล้วว่าข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้ใช้ไฟฟ้าเอง
แต่เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ของการไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขต 1(เชียงใหม่) ที่ต้ังอาคาร            
แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก  ช้ัน 2 เลขที่ 90 ถนน มหิดล   ตําบลหายยา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
โทร 0-5320-3433-4  โทรสาร 0-5320-3433-4 ต่อ 103 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2558 

                                    วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร           
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่ง
กาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี /เครื่องแบบตามสังกัด (เลื่อนการประชุมเป็นวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม  
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.) 
 

/๕.๒หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
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5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
๕.๒.๑ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) ประชาสัมพันธ์การ

ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ขธ มีความหมายว่า ขนเงิน ขนทอง ธุรกิจรุ่งเรือง กําหนดวันประมูล
ในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนําเข้ากองทุน 
กปภ. เพื่อพัฒนาผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดเชียงใหม่ 

๕.๒.๒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางมยุรี              
ยกตรี) ประเทศไทยมีสถิติการค้ามนุษย์อยู่ในระดับต้นๆ การค้ามนุษย์ คือ การใช้คนในรูปแบบต่างๆ การค้า
ประเวณี การบังคับใช้แรงงานเด็ก ผู้ใหญ่ การฆ่า การขอทานโดยไม่สมัครใจ การถ่ายภาพลามกต่างๆ โดย
แสวงหาประโยชน์ การค้าอวัยวะ สหรัฐอเมริกาได้จัดทําวิจัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยมีการจัดระดับประเทศ
ต่างๆ ว่ามีระดับการค้ามนุษย์อยู่ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ประเทศที่มีความสนใจและใส่ใจอย่างเข็มงวดการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป  กลุ่มที่ ๒  มีความเอาใจใส่เรื่องการค้ามนุษย์แต่ยังไม่
ประสบความสําเร็จอยู่ระหว่างการดําเนินการ  กลุ่มที่ ๓ คือ ไม่ให้ความสนใจและใส่ใจมีภาคส่วนที่ช่วยกันดูแล
ในเรื่องนี้ตลอด  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ค้ามนุษย์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด และมีหน่วยงานอ่ืนๆ อีกหลายหน่วยที่
ช่วยกันดูแลในเรื่องจุดอ่อนในด้านการใช้แรงงาน การค้าประเวณี ขอทาน โดยทางเหนือจะมีปัญหาการ
ค้าประเวณีเด็ก ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จะเน้นในเรื่องนี้ ให้
ความสําคัญในเรื่องนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ต้ังศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามมนุษย์ที่มีการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด พร้อมกับตํารวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับ ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยจะทําร่วมกันทั้งหมด                
ทั้งภาครัฐ เอกชน ตํารวจ เพื่อยกระดับให้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่ ๒ เพื่อไม่ให้ถูกนานาประเทศคว่ําบาตรสินค้า
แรงงานของประเทศไทยได้  

๕.๒.๓ รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า               
บัวระดก) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ              
การบริหารงบประมาณ และการกําหนดราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.  ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม  ๒๕๕๘               
เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม CGV1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วม
สัมมนาและวิทยากร  จึงขอให้ส่วนราชการประจําจังหวัดจัดส่งผู้แทน จํานวน ๒ คน และอําเภอ จัดส่งผู้แทน 
จํานวน ๑ คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 

๕.๒.๔ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมพล แสนคํา) คณะรัฐมนตรีมีมติการ
ประชุม 27 มกราคม 2558 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินโครงการสร้าง
รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
และชุมชนในช่วงฤดูแล้ง   เป้าหมาย: 17 อําเภอ 44 ตําบล  ตําบลละไม่เกิน 1 ล้านบาท  ลักษณะโครงการ
การจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชน  การผลิต/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสร้างรายได้
ในฤดูแล้ง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิต
เกษตร  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุน จํานวน 44 ตําบล   
จัดเวทีชุมชนพิจารณาโครงการ  เมื่อวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ จํานวน 44 ตําบล  มีการประชุมคณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอกลั่นกรองโครงการ  เมื่อวันที่ 24-27  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ จํานวน 34 ตําบล  และจะประชุม
คณะกรรรมการในวันที่ 2-6 มีนาคม  ๒๕๕๘ อีกจํานวน 10 ตําบล  มีการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จํานวน 17 ตําบล (นําร่องอําเภอละ 1 ตําบล) และ
กําหนดในวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕๘ จํานวน 17 ตําบล  ในวันที่ 13 มีนาคม  ๒๕๕๘ จํานวน 10 ตําบล 

/๕.๒.๕ ผูแ้ทนศนูย์การค้า... 
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๕.๒.๕ ผู้แทนศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต  บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โอเคแมส จํากัด ผู้ผลิตบล๊อค โอเคเนชั่น ร่วมจัดกิจกรรม “มีเทศน์                
มีทอล์ค 4 ตอน ชีวิตงาม” มหกรรมเทศนาธรรม ๙ ช่ัวโมง กับ ๙ พระนักเทศน์ระดับประเทศ โดยมี                
พระวิทยากรชื่อดังมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ อาทิ พระมหาวุฒิชัย               
วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) ,พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ,พระพรหมบัณฑิต ประยูร ธมฺมจิตฺโต  โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ โดยลูกค้า
สามารถติดต่อรับบัตรได้ต้ังแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2558  ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๕๐ น.   
      
 

    วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
           วิราชินี คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางสาววิราชินี คําชมภู) 
               หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


