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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ครั้งที่  10/2562 
วันพุธที่  30  ตุลาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

******************************************** 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ  

2.1 การมอบปายรับรองโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q และโครงการ
สงเสริมการบริโภคและใชวัตถุดิบสินคา Q (Q Market) จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จํานวน 3  แหง  โดย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนตอสาํนักงานประกันสังคม ประจําป 2562 
จํานวน 1 ราย โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

2.3 การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนดี                
มีคุณธรรม ประจําป 2562  โดย  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  

2.4 มอบโลรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อําเภอสะอาด” ประจําป              
พ.ศ. 2562  จํานวน 1 แหง  โดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

2.5 การสงมอบเครื่องตรวจวัดความเร็วแบบพกพาใหแกตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม จํานวน  
16 เครื่อง  โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม  2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตาํแหนงใหม     
4.1 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูวาราชการจังหวัดตาก 
4.2 นายประเสรฐิ ฝายชาวนา 
 ตําแหนงปจจุบัน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม พาณิชยจังหวัดอุดรธาน ี
4.3 นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร 
 ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดพังงา 
4.4 นายสุธรรม บัวแกว 
 ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดชลบุรี 
4.5 นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ 
 ตําแหนงปจจุบัน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 
4.6 นางสาววลัยลักษณ ชุมชื่น 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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4.7  นายสุรัตน ปาละนันทน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยบริภัณฑเทคโนโลยีการพัฒนาฝมือ

แรงงาน สาํนักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
4.8  นางธิติพร มิ่งเชื้อ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสาํนักสงเสรมิพัฒนาการบัญชีและ

ถายทอดเทคโนโลยี  
4.9 นางอาจาร ี ศรสีุนาครวั 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรอืนจํากลางตาก 
4.10 นางสาวสุรีรัตน คนธรตันะกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 1 
 ตําแหนงเดิม สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 2 
4.11 นาวาเอกชัยยศ คงขวัญ 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการกองสรางแผนที่  
4.12  นาวาโทวุฒิพล สุขผดุง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาแผนกแผน กองขาว  
4.13  นายโอรส เพชรเจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สาํนักงานภาคเหนือ ธนาคารแหง

ประเทศไทย 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารแหง

ประเทศไทย 
4.14 นายประพันธ สีนวล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ 

(จังหวัดเชียงใหม) 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรกัษา 
4.15 นายถนัดกิจ นวมอินทร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดกําแพงเพชร 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
-  การมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 9/2562  เม่ือวันศกุรที่ 27  กันยายน 2562     
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 
2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/                    
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร  
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  
  3.1.3  สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  โครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นท่ีอันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
      3.1.4 การขับเคลื่อนการจัดทําถังขยะเปยกหรือถังขยะอินทรีย  (สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) 
      3.1.5  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว                
ป 2562/63 รอบที่  1  (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 

3.1.6  ผลการดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

3.1.7 แนะนําท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน  ชุดท่ี 1  (พ.ศ. 2563 – 
2565) จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)      

3.2 โดยเอกสาร   
      - สรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562  (สํานักงานสงเสริม

การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน   2562 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
18 – 19 พฤศจิกายน  
2562 

 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ                
สยามบรมราชกุมารี  

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา แมฟาหลวง                       
บานเลอะกา ตาํบลแมตื่น 
อําเภออมกอย 

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา แมฟาหลวง                    
บานแมลง ตําบลนาเกียน  
อําเภออมกอย 

- โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา  

-  ที่วาการอําเภอกัลยา-                   
ณิวัฒนา 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

28 พฤศจิกายน  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  11/2562 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

28 พฤศจิกายน  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
5.1 การคาดหมายสภาพอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน  2562  (ศูนยอุตุนิยมวิทยา      

ภาคเหนือ) 
 5.2 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม  ประจําป  พ.ศ. 2563     

(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
 5.3 การจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป  2562  (เทศบาลนครเชียงใหม) 
 5.4 ประชาสัมพันธกิจกรรม PWA9 MINITHON  (การประปาสวนภูมิภาคเขต 9) 

 5.5 ประชาสัมพันธโครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห
สาขาเชียงใหม)  
      5.6  โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี ๑  (การยางแหงประเทศไทย) 

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
 6.3  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย)       
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เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ  

2.1 การมอบปายรับรองโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q และโครงการ
สงเสริมการบริโภคและใชวัตถุดิบสินคา Q (Q Market) จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จํานวน 3  แหง  โดย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนตอสาํนักงานประกันสังคม ประจําป 2562 
จํานวน 1 ราย โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

2.3 การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนดี                
มีคุณธรรม ประจําป 2562  โดย  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  

2.4 มอบโลรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อําเภอสะอาด” ประจําป              
พ.ศ. 2562  จํานวน 1 แหง  โดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

2.5 การสงมอบเครื่องตรวจวัดความเร็วแบบพกพาใหแกตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม จํานวน  
16 เครื่อง  โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม  2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตาํแหนงใหม     
4.1 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูวาราชการจังหวัดตาก 
4.2 นายประเสรฐิ ฝายชาวนา 
 ตําแหนงปจจุบัน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม พาณิชยจังหวัดอุดรธาน ี
4.3 นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร 
 ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดพังงา 
4.4 นายสุธรรม บัวแกว 
 ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดชลบุรี 
4.5 นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ 
 ตําแหนงปจจุบัน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 
4.6 นางสาววลัยลักษณ ชุมชื่น 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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4.7  นายสุรัตน ปาละนันทน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยบริภัณฑเทคโนโลยีการพัฒนาฝมือ

แรงงาน สาํนักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
4.8  นางธิติพร มิ่งเชื้อ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสาํนักสงเสรมิพัฒนาการบัญชีและ

ถายทอดเทคโนโลยี  
4.9 นางอาจาร ี ศรสีุนาครวั 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรอืนจํากลางตาก 
4.10 นางสาวสุรีรัตน คนธรตันะกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 1 
 ตําแหนงเดิม สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 2 
4.11 นาวาเอกชัยยศ คงขวัญ 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการกองสรางแผนที่  
4.12  นาวาโทวุฒิพล สุขผดุง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาแผนกแผน กองขาว  
4.13  นายโอรส เพชรเจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สาํนักงานภาคเหนือ ธนาคารแหง

ประเทศไทย 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารแหง

ประเทศไทย 
4.14 นายประพันธ สีนวล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ 

(จังหวัดเชียงใหม) 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรกัษา 
4.15 นายถนัดกิจ นวมอินทร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดกําแพงเพชร 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
-  การมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 9/2562  เม่ือวันศกุรที่ 27  กันยายน 2562     
 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 9/2562  เม่ือวันศุกรท่ี 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  
นั้น 

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 16 หนาโดยม ี                   
นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม  www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  9/2562  ทั้งน้ี มีหนวยงาน จํานวน  3 แหง ขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อผูเขารวมประชุม ไดแก  1)  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขารวมประชุมเปน                
นายภพลทอง ทาวยศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม   2) หอการคาจังหวัดเชียงใหม             
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขารวมประชุมเปน  นางสาวกิติมา คลังภักดี (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม  และ 
3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขารวมประชุมเปน  นางปลื้มปติ                
พุมจําปา   (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา         
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2562 
 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที ่ 9/2562 

วันศกุรที่  27  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

รายชื่อผูมาประชุม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในที่ประชุม 
2. นายมนัส ขันใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายคมสัน สวุรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
7. นายเจริญ สวีาโย (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
10. นายนรศักด์ิ สขุสมบูรณ ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
11. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม 
12. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
13. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม) 
14. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
15. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
16. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
17. นายศเนต ิ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
18. นางสาวอําพัน ใจอินตา ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
19. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม  
20. นางสาววลิตญา บัวตาปน (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอ 
21. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
22. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง  
23. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 
24. นายจักรินทร สริินทรภูมิ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
25. นายสราวุฒ ิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง 

 
26. นายอรรถชา...
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26. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด 
27. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอแมริม 
28. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสด์ิ นายอําเภอแมแตง 
29. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
30. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
31. นายอัษฎางค พุทธวงศ (แทน) นายอําเภอพราว 
32. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
33. นายธวัฒน จิตตกาวิน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
34. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
35. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
36. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง 
37. นายพงศศักดิ์ เพชรคงแกว (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
38. นายสมภพ หนอแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย 
39. นายพิสุทธิศักดิ ์ ธรรมะวุฒิสุข (แทน) นายอําเภออมกอย 
40. นางสาวพัทธนันท ทิพาคํา (แทน) นายอําเภอแมแจม 
41. นางผองศรี ตรีศิลสัตย (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
42. นายมนัส สรุิยสิงห นายอําเภอแมวาง 
43. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
44. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
45. นายธีรพงษ อินทรพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
46. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
47. พ.ต.ท.ธีรัตน ชูดละออง (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
48. ร.ต.อ.นิวัติ เหงาจําปา (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
49 วาที่ พ.ต.ต.หญิง นิสพิร  เจริญทรัพย (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
50. ร.ต.อ.อรรถชัย ไตรจักร (แทน) สารวัตรสถานีตาํรวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2 
51. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
52. นายกฤติ พฤกษอัครกูล อัยการจังหวัดเชียงใหม 
53. นายณัฐวิทย จําปาแขม (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
54. นายครรชิต หุตะกมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
55. นายสราวธุ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ

บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
56. นางราตร ี จักรแกว (แทน) ผูอํานวยการสาํนักประชาสัมพันธเขต 3 
57. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

58. นางนันทนา... 
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58. นางนันทนา อินหลี (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม 

59. นางสาวธิติมา พันรอด (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม 

60. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ปฏิบัติราชการแทน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม (ทหาร) 

61. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศนูยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม 
62. นายอัตราพงษ ฉันทานุมัติ ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรนํ้าแหงชาติ ภาค 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
63. พ.อ.สุปกรณ เรือนสติ (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 
64. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
65. ร.อ.ถนอม แสงแกว (แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
66. ร.อ.ศรัณย พุมอินทร (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
67. นางสญัญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 
68. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
69. นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษพื้นท่ีเชียงใหม 
70. นางสาวชวนพิศ ทองใบ ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1 
71. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
72. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
73. นายสักรินทร ไชยวงค (แทน) สรรพากรภาค 8 
74. นายจีระยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
75. นายฉัตรชัย กุลสุ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
76. นางสาวกาญจนาภรณ หาญประกอบสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิ

การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม 
77. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
78. นายวิรตั ิ วนาวิริยะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
79 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
80. นายเรืองยศ โตกมลธรรม (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
81. นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
82. นางปลื้มปต ิ พุมจําปา (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต

เชียงใหม 
83. นายสรรเสริญ ศีลสาร ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
84. นางปวีณวรรณ นิลกําแพง (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
85. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
 

หนวยงาน... 
 

12 



 
 
 
 

- ๔ - 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
86. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
87. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ ์ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  
88. นางแสงเดือน อารยีเกิดเพียร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
89. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน 
90. นายประเสรฐิ บุตรโคษา (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพึ่งสันมหาพน 
91. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
92. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
93. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ                    

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
94. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
95. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
96. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดเชียงใหม 
97. นางสาวอาจารีย เรือนดี (แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา  1/ (แทน) เคหะจังหวัด

เชียงใหม สาขา 2 
98. นายวิเชษฐ ธรรมขันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ     

สนักําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดาํริ จังหวัดเชียงใหม 
99. นางศิริกรณ ถาวร (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

100. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
101. นางณัฐธยาน ศรีสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
102. วาท่ี ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
103. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
104. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
105. นายธีระพงษ พันธะไชย (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
106. นางพัชรินทร ศุขอราม (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6 
107. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดนิเชียงใหม 
108. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม /  

(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี  ๑ 
109. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
110. นางวิมลรัตน จันทรสกาว ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
111. นางพจนีย แสนลา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
112. นายสมชาย คันธะวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม 
113. นางสุดคะนึง อินทะนนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
114. นางสางบุษรา แกวสม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 

จังหวัดเชียงใหม 
115. นายพิภพ ใจโอบออม (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

เขต 1 (เชียงใหม) 
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116. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
117. นายสุทัด ปนตาเสน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชยีงใหม 
118. นายววิัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
119. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร                 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
120. นายเกรียงศักดิ์ เจนจิจะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม 
121. นางสาวสิรลัิกษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา

จังหวัดเชียงใหม 
122. นายปริวรรต ปญจะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
123. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม 
124. นายศุภศักดิ์ ศรีโสดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
125. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม     

ท่ี 1 
126. นายโชติ ทองเอียด ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
127. นางสุภมาส ลลีารกัษสกุล (แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
128. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม) 
129. นายภพลทอง ทาวยศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
130. นายบุญสง ตาแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม  
131. นางสาวเก็ตวล ี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
132. นายวพิากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1 
133. นายจาํเนยีร สเีขื่อนแกว (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒ 
134. นายชวัช วัฒนธรรม รก. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
135. นางศศภิา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสาํนักงานขายจังหวัดเชียงใหม บริษัท การบินไทย 

จํากัด (มหาชน)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
136. นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม 
137. นายสุเมธ สงิหขรา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักบรหิารพื้นท่ีอนุรกัษท่ี 16 (เชียงใหม) 
138. นางสาวสวุารี สงิหเพช็ร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1  (เชียงใหม) 
139. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
140. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
141. นายไพศาล ไชยสาร ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
142. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
143. นายธนาวุฒ ิ ปญจพรอุดมลาภ ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
144. นายสมศักดิ ์ แกวสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
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145. นายรังสรรค พจนสิทธิ ์ (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม 
146. นายศราวุธ เลาหะวิศุส ผูจัดการสาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ

ตอนบน 
147. นายสมศักดิ ์ แสนสุข ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
148. นายชํานาญ กายประสิทธิ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
149 นายสาํรวม ธรกิจ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
150. นางนิยดา หมื่นอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
151 นายคมเพชร สาํลีเติมสิริ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชยีงใหม)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
152. นายสามารถ บารม ี (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
153. นางสาวเยาวณา เชื้อเมือง (แทน) ผูบัญชาการเรอืนจําอําเภอฝาง 
154. นางสาวลักขณา ทางโหลย (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
155. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
156. นางฉออน สวยรูป ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม 
157. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
158 นางชญานี หวลทรง (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
159. นายธวัชจีรัญ พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
160. จ.ส.อ. ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
161. นายสุวรรณ สวัสด์ิมูล (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
162. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
163. นางปลิดา รวมคา (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
164. นายคมสัน ศกัด์ิโสภิษฐ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
165. นายไพฑูรย สมนวล (แทน) ผูอํานวยการศนูยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค  3 
166. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํหรับอุตสาหกรรม

บริการสุขภาพ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
167. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
168. นายสุพจน พรหมมาโนช ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม 
169. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศลิปเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 
170. นางหัทกาญจน อดุลถิรเขตถ (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
 

171.นายฐปนวัฒน... 
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171. นายฐปนวัฒน มะโน (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
172. นางเทพ ี กัมปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
173. นางนริสา พงษพานิช (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓ 
174. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 4 
175. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
176. นางชญานิษฐ อรุณสิทธ์ิ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
177. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
178. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
179. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
180. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
181. ผศ.ดร.กชพร ศริิโภคากิจ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมโจ 
182. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 
183. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชการมงคลลานนา 
184. นางยุพิน คําปน ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม 
185. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
186. นางเกศริน ชุมภู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
187. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนศรสีังวาลยเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
188. นายทอง พันทอง (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
189. นายธรรมรัตน บุญสูง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม 
190. นางเอกรินทร ภูมาลี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
191. นายดุสิต อภัยสกุล (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
192. ดร.กรรณิกา เรือนจันทร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
193. นายอภิชาต มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท 
194. นายเติมชัย เต็มย่ิงยง (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 

เชียงใหม 
195. นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
196. นายอดิศร จตุรพิรีย (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
197. นางทิพยมณฑา จินะวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
198. นายววัิฒน โตธีรกุล (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร               

เขต 3 (เชียงใหม) 
หนวยงาน... 
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หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
199. นางพจนีย มโนดํารงธรรม ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘ 
200. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม 
201. นายนเรศร ภาชนะพรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 3 
202. นางสุรางครตัน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม 
203. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย                  

สาํนักงานภาคเหนือ 
ภาคเอกชน 
204. นางสาวกิติมา คลังภักดี (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
สวนทองถิ่น 
205. นางสาวเปรมกมล ธิโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
206. นายประสงค เรือนสอน (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
207. นายฐิต ิ อินทะพันธุ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
208. นายวิรชั จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
209. นางกาญจนา พนมเวช (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
210. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
211. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9  
212. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 
213. นายณัฐพงศ ตามวงค (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
214. นายอัครพล สมบัตินันท (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
215. นายมานพ ปกปอง (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
สํานักพระราชวัง 
216. นายบรรเจิด กิริยา ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
ผูเขารวมประชุม 
217. นางสุนทร ี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
218. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
219. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
220. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางส่ือสารชาํนาญงาน สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
221. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ   จํานวน   3 รายการ  คือ 

2.1 การมอบเกียรติบัตรศูนยจัดการกองทุนชุมชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ใหแก ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานสันปาไหน  หมูที่ 9 ตําบลแมขา  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบ... 
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2.2 การมอบเกียรติบัตรใหแกอําเภอที่มีจํานวนผูสมัครกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)                
เกินรอยละ 100  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม 
(เชียงใหม 100 %)  จํานวน 25 หมูบาน  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

4. ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562                     
จํานวน  21 ทาน  ดังน้ี  

4.1 นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ 
 ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4.2 นายมนัส ขันใส 
 ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4.3 พลตํารวจตรี รุงสุรยิา เผือกประพันธ 
 ตําแหนง ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
4.4 นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา 
 ตําแหนง ผู อํานวยการสถานี วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม 
4.5 นางจินตนา วงษเวียน 
 ตําแหนง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
4.6 นายสุรศักดิ์ หนูพรหม 
 ตําแหนง ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
4.7 นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข 
 ตําแหนง ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
4.8 นายจานุวัตร เลิศศิลปเจริญ 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานกังานชลประทานท่ี 1 
4.9 นายสมพล แสนคํา 
 ตําแหนง เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
4.10 นางวิมลรัตน จันทรสกาว 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7  
4.11 นายสมเพชร พรมเมืองดี 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  
4.12 นายอดุลย ฮวกนิล 
 ตําแหนง นายอําเภอสันทราย 
4.13 นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
 ตําแหนง นายอําเภอแมริม 
4.14 นายพรพัฒน สุวรรณภูมิ 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานกังานปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดภาค 5 
4.15 นางบุษบา... 

18 



 
 
 
 

- ๑๐ - 

4.15 นางบุษบา ศักรางกูร 
 ตําแหนง ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
4.16 พ.ต.ท.สมพร ชื่นโกมล 
 ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
4.17 นายสิทธิชัย มูลเขียน 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 34  
4.18 นายเอนก ไชยวงค 
 ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

จังหวัดเชียงใหม 
4.19 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
4.20 นายสุวิทย แรกขาว 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสาํนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
4.21 นายสุพจน พรหมมาโนช 
 ตําแหนง ผูอํานวยการสาํนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม 

 5. หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับคําส่ังแตงตั้ง/โยกยาย  จํานวน  3 ทาน ดังน้ี 
5.1  นางพจนีย มโนดํารงธรรม 
 ตําแหนง พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
5.2 นางนวอร เดชสุวรรณ 
 ตําแหนง ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
5.3 นางนิยดา หมื่นอนันต 
 ตําแหนง พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                         ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
   ครั้งที ่8/2562  เม่ือวันพฤหัสบดทีี่  29 สิงหาคม  2562     

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 8/2562  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  29  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น.              
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 23 หนา   โดยมีนายศุภชัย                   
เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

             จังหวัดเชียงใหม... 
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จังหวัดเชียงใหม  เพื่อให หัวหนาสวนราชการทุกทานไดดํ าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม                        
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  8/2562  ทั้งนี้ มีสวนราชการขอแกไขรายงานการประชุม คือ  
1) ศูนยวิจัยขาวเชียงใหมแจงรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ นายสกุล  มูลคํา  (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาว
เชียงใหม  2) ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือขอแกไขรายงานการประชุม  เปน นายนิพจน  วิชาจารย  (แทน) 
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2562 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562   
   คลังจังหวัดเชียงใหม  (นายอนุชา  สุขสงวน) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน  29,698.38 ลานบาท  ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 มีผลการ
เบิกจาย จํานวน 26,579.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.50 เปาหมายการเบิกจายรอยละ 100 ซ่ึงมีผล
การเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 10.50  ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 3 ของประเทศ  แยกเปน งบประจํา 
จํานวน 20,048.08 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 19,269.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.12 
เปาหมายการเบิกจายรอยละ 100 ซึ่งมีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 3.88   งบลงทุน จํานวน 
9,650.30 ลานบาท เบิกจายแลว  จํานวน 7,309.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.75 เปาหมาย                     
การเบิกจายรอยละ 100 ซึ่งมีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 24.25  ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 30                  
ของประเทศ  งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,215 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน  1,701.01 ลานบาท              
คิดเปนรอยละ 75.54  จังหวัดเชียงใหมมีหนวยงานที่ไดรับงบประมาณ จํานวน 195 หนวยงาน ท่ีผานมา
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือเชิญหนวยงานดังกลาวมาประชุมเพื่อชี้แจง ทําความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการ ขั้นตอน การเตรียมความพรอมในการเบิกจายเงินงบประมาณ การบันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางใน 
PO ระบบ GFMIS ประกอบกับไดมีหนังสือแจงเวียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเบิกจาย การใชจายเงิน
งบประมาณไปแลว  ขอใหหัวหนาสวนราชการทั้ง 195 แหง ไดกําชับใหเจาหนาที่เรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562  โดยใหบันทึกขอมูลเขาสูระบบ GFMIS ดวย                         
โดยใหปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนของการบันทึก GFMIS  ในสวนของคําขอเบิกงบประมาณ ประจําป                    
พ.ศ. 2562  สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมจะรับคําขอถึงวันท่ี 30 กันยายน  2562  เวลา 24.00 น. 
เทาน้ัน  ดังนั้น ขอใหหนวยงานดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด หากเกินกําหนดงบประมาณจะถูกพับไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/

ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรงรัดการใชจายงบประมาณ  
       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) สรุปผลการ

เบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ                     
พ.ศ. 2562 งบประมาณ 373,933,600 บาท เบิกจายแลว จํานวน  118,308,284  ลานบาท คิดเปน
รอยละ 31.64 กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว จํานวน 81,506,26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.82                       
 
                    อยูระหวาง... 
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อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน  73,846,324  ลานบาท คิดเปนรอยละ  19.72  รอผลการพิจารณาจาก  
อ.ก.บ.ภ. จํานวน 55,266,955  ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.78  และเงินยกเลิก/เหลือจาย จํานวน 
45,005,777 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.04  ขอใหหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอตรวจสอบและ                           
สงเอกสารเบิกจายใหกับงานการเงนิ สํานักงานจังหวัดเชียงใหมดวย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.3  หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                      
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และวิธีการปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจาย                    
และการหักงบประมาณรายจายตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 

     หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) สํานักงบประมาณ
แจงวาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประกาศใชบังคับไมทัน                   
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรณีดังกลาว รัฐธรรมนูญ                   
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย               
ในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                 
มาตรา 12 บัญญัติใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนได ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด  นายกรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักเกณฑและเงื่อนไขการใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ตามที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ                
กําหนดแลว และผูอํานวยการสํานักงบประมาณไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหาร
งบประมาณรายจาย และการหักงบประมาณรายจายตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปพลางกอน เพ่ือใหหนวยรับงบประมาณจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน                    
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวได  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป   จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือ     
แจงเวียนไปยังสวนราชการและอําเภอ  ขอใหจัดเตรียมขอมูลใหพรอมเพ่ือท่ีจะไดนําไปชี้แจงตอสํานักงาน
ประมาณตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.4 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) 

         ผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญ ศรีวาโย)            
ในปนี้สามารถขับเคลื่อนไดตามเปาหมาย หมูบาน จํานวน 2,066 หมูบาน โดยใชโมเดล 3 x 5 เปนโมเดล
ตนแบบท่ีไดมาจากอําเภอเชียงดาว 3 คือ การขับเคลื่อนระดับครัวเรือน ชุมชน และองคกรปกครอง            
สวนทองถ่ิน 5 คือ กระบวนการพัฒนาผูนําใหมีความรูความเขมแข็งสามารถเปนตัวอยางได การพัฒนาหมูบาน
ตนแบบ การจับคูผู นํา กับครัว เรือน การจับ คู กลุมองคกร กับครัวเรือน และการเชิดชู เ กียรติและ                           
การประชาสัมพันธ  ในป 2563 จะมีการขับเคลื่อนโครงการดังกลาวตอไป เพื่อขยายครัวเรือนและ              
ชุมชนใหเขมแข็งย่ิงขึ้นใหกาวไปสูเปาหมายที่กําหนด  คือ ประชาชนพึ่งพาตนเองไดและชุมชนเข็มแข็ง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.1.5 แผนแมบท... 
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3.1.5 แผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเชียงใหม                 
         ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม  (นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา)  สืบเนื่องจากคณะกรรมการอนุรักษพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และ
เมอืงเกา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบใหมีการ
จัดทําแผนแมบทและผังแมบทและการพัฒนาเมืองเกาทางวัฒนธรรม 10 เมืองเกา  จังหวัดเชียงใหมและ
สํานักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดสนับสนุนงบประมาณและ                 
ไดมีการวาจางใหวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัล มหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดทําแผนแมบทและผังแมบท  
ท้ังน้ี ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดสนับสนุนโครงการดังกลาวและติดตามการดําเนินงานมาโดยตลอด  

       รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) โครงการนี้ได
ศึกษาขอมูลมาพอสมควร คณะทํางานไดพิจารณาแลวเห็นวาแผนแมบทฉบับดังกลาวมีความละเอียด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.6 แผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ประจําป พ.ศ. 2563  
         ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม  (นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                
เปนประธานเปดการ kick off การพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม                    
และการปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา พื้นท่ีเปาหมายในการตองเฝาระวัง  จํานวน 13 ลานไร  ในป 
2562 สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินคามาตรฐาน 75 วัน ชวงหามเผาเกินคามาตรฐาน 50 
วัน  สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก PM10 เกินคามาตรฐาน 29 วัน ชวงหามเผาเกินคามาตรฐาน 27 วัน  
จุด Hotspot จํานวน 16,871 จุด จึงไดนําขอมูลน้ีมาใชประโยชนในการเฝาระวังและดูแลไมใหเกิดซ้ํา                  
ในป 2563 ขณะน้ีอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบานไดใหความรวมมือเปนอยางดี 

         รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) ปญหา        
หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมไดมีการเตรียมความพรอมแลว  ที่ผานมาไดมีการถอดบทเรียนมากมาย
จากหลายหนวยงาน เชน ภาคราชการ ทหาร  หนวยงานสาธารณสุข สถาบันการศึกษาตาง ๆ แตในที่สุดแลว
ไดมีบทสรุปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งมีการ Kickoff  ไดมีการนําขอมูลตาง ๆ มาตกผลึกจะเริ่ม
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดแลว ทั้งน้ี ไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมดําเนินการ โดยแผนจะตองแลวเสร็จ
ในตนเดือนตุลาคมน้ี  ขอมูลประกอบการปฏิบัติงานจะตองอัพเดต หลังจากนั้นจะไดแจกจายใหกับหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ สาเหตุท่ีตองเรงดําเนินการเนื่องจากปญหาหมอกควันและไฟปาเปนวาระแหงชาติ         
เปนนโยบายของรัฐบาลไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ เปนความคาดหวังของพี่นอง
ประชาชน ในสวนของภาครัฐจะตองทํางานใหเกิดความเชื่อมั่นวาในป 2563 จะไมเกิดสถานการณเชนป            
ที่ผานมา  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบแนวทางการปฏิบัติและแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
จัดตั้งงบประมาณในเรื่องดังกลาวไวแลว  การดําเนินการในป 2563 จะตองมี Time Line 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.2 โดยเอกสาร   
      ไมม ี
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม  2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

1 ตุลาคม 2562 09.00 น. การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ประจําป 2562 

ณ หองราชพฤกษ 1  
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

13 ตุลาคม  2562  การประกอบพิธีเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร            
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                 
บรมนาถบพิตร 

ณ ศนูยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล  -  หองโถงดานหนาอาคาร 
 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  -  หองนิทรรศการ 1 
 19.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 
 -  หองนิทรรศการ 1 
 

23  ตุลาคม  2562  การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ณ ลานหนาพระบรม                      
ราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล  
 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  
 19.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 
 

30 ตุลาคม  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  10/2562 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
        5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา)  แจงตอที่ประชุม 
ดังนี้ 

 1) ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พลตรี         
กัลยสรรค จันทรเสน เชิญกระเชาสิ่งของและกลองยาพระราชทานไปมอบแก นางลิแพะ บุญมา อายุ 114 ป  
ผูสูงอายุชาวอําเภอแมออน  ชาวปกาเกอะญอที่มีความเปนอยูที่เรียบงาย อยูกับธรรมชาติ ไมมีโรคประจําตัว
พรอมกันนี้ พลตรีกัลยสรรค จันทรเสน ยังไดเชิญเคร่ืองเขียนพระราชทาน จํานวน 239 ชุด และอุปกรณกีฬา
ไปมอบแกเด็กนักเรยีนโรงเรียนทาเหนือวิทยา (บานหวยบง) ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

2) การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโลก                 
10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผูปวยทั่วประเทศ” จังหวัดเชียงใหมไดมีประกาศแตงตั้ง
คณะทํางานเปนท่ีเรียบรอยแลว  ซึ่งงานดังกลาวจะจัดข้ึนในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา  06.00 น.               
 
                         อุทยาน... 
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ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ วัตถุประสงค เพื่อเชิญชวนคนไทยมาวิ่งเพื่อสุขภาพสานตอพระปณิธาน                     
วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับตนเอง วิ่งเพ่ือสงตอโอกาสทางการรักษาใหผูปวย วิ่งเพื่อการพัฒนาการแพทยและ
สาธารณสุขใหคนไทย วิ่งตานภัยชะลอโรคราย  ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมมียอดผูสมัครเพียงแค 921 คน                     
ซึ่งนอยมาก จึงขอเชิญชวนใหสมัครผานชองทางออนไลนที่เว็บไซตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ และสมัครดวยตนเอง
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส) 
   ไมมี  
 5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
  ไมม ี
 5.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) ขอบคุณหัวหนา                    
สวนราชการและนายอําเภอทุกทานที่รวมปฏิบัติงานกันมาอยางเต็มกําลังตลอดระยะเวลา 15 เดือนที่ผานมา 
ความสําเร็จของการทํางานเกิดขึ้นไดจากความรวมมือรวมใจจากทุก ๆ ทาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ   
 6.1  โครงการไถชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก   
  ผูแทนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม (นายธีระพงษ  พันธะไชย)  ตามที่                    
สํานักพระราชวัง ไดมีประกาศ ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 แจงวา สมเด็จพระเจายูหัว ทรงพระกรุณา                   
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหวางวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562                 
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลครั้งยิ่งใหญ  กรมปศุสัตวไดจัดทําโครงการไถชีวิตโค - 
กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชา ภิเษกเพื่อนอมสํานึกใน                      
พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระเมตตาตอกรมปศุสัตว โดยมีกิจกรรมไถชีวิตโค – กระบือ จํานวน 4,910 ตัว 
เพื่อนําไปสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกร ตามหลักเกณฑของโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร                 
ตามพระราชดําริ  และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์ โค – กระบือแกเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ               
เปนกรณีพิเศษ เปาหมายการดําเนินงานจังหวัดเชียงใหม 1) เพื่อสนับสนุนโค – กระบือใหแกเกษตรกร                 
ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ  จํานวน 56 ตัว  2)  มอบกรรมสิทธิ์โค – 
กระบือแกเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค –กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ             
เชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมสบทบทุนไถชีวิตโค – กระบือ โดยบริจาคเปนตัวสัตวหรือเปนเงิน  ติดตอบริจาคไดที่ 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม หรือสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ  และสามารถโอนเงินบริจาคเขาบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขบัญชี 456-6-00634-4 (บัญชีกระแส
รายวัน) ชื่อบัญชี “โครงการไถชีวิตโค - กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี                 
บรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม  ราคาโค ตัวละ 27,000 บาท  ราคากระบือ ตัวละ 30,000 บาท หรือ
บริจาคเปนเงนิตามจิตศรทัธา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 6.2 จัดงาน... 
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6.2  การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโลก                 
10 จังหวัดทั่วไทย เพ่ือโอกาสทางการรักษาผูปวยทั่วประเทศ”  

ผูแทนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นางปวีณวรรณ                     
นิลกําแพง) อัตราคาสมัคร ระยะทาง 2 กิโลเมตร ราคา 500 บาท  ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคา 600 
บาท ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 700 บาท และ VIP ราคา 1,500 บาท  รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562 สําหรับการขยายเวลาการรับสมัครทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณจะนําเขาท่ีประชุมและจะไดแจงใหจังหวัด
ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 6.3 ประชาสัมพันธการจัดการแขงขันว่ิง  “ Samoeng Mini Marathon 2019 ”              

นายอําเภอสะเมิง (นายชัยณรงค  นันตาสาย) การจัดการแขงขันว่ิง “ Samoeng 
Mini Marathon 2019 ” มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ผูยากไร ผูดอยโอกาส และผูปวย                  

ติดเตียงในพื้นที่อําเภอสะเมิง กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ สามแยก
หนาโรงเรียนชุมชนบานดง รับสมัครตั้งแตบัดน้ี – วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 คาสมัคร VIP ราคา 1,000 
บาท มินิมาราธอน ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร และฟนรัน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ราคา 400 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  

             

                วัลยา สิปปพันธ   บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

                                              

                                                       วิราชินี  คําชมภู     ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
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1 

 

  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่  

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ดังนี้ 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 และเพ่ือให้กำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็นกลไกสนับสนุนกำรขยำยตัวทำง 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยก ำหนดเป้ำหมำย ดังนี้ 
 

งบรำยจ่ำย 
เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลำง) 

ไตรมำสที่ 1 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 2 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 3 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 4 
ร้อยละ 

ภำพรวม 32 54 77 100 

รำยจ่ำยลงทุน 20 45 65 100 

รำยจ่ำยประจ ำ 36 57 80 100 

    ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ 30 กันยำยน 2562  

 
รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เป้ำหมำย 

ไตรมำส 4 
ต่ ำกว่ำ

เป้ำหมำย 
คงเหลือ ล ำดับ

ประเทศ 

1. งบประมำณประจ ำปี 2562  29,932.11   1,836.29   27,297.46  91.20 100  -8.80  2,634.65  4 

   1.1 รำยจ่ำยประจ ำ 20,289.00  176.91  19,733.32  97.26 100  -2.74    555.67    

   1.2 รำยจ่ำยลงทุน 9,643.11  1,659.38  7,564.14  78.44 100  -21.56  2,078.98  39 
         

2.งบประมำณเหลื่อมป ี 2,269.51 323.30 1,744.04 76.85     525.47  

ปี 2561 1,902.62 270.32 1,511.89 79.46     390.74  

ก่อนปี 2561 366.89 52.98 232.15 63.28     134.73  

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

 

 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/                    
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร  
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
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- 1 - 

30 กันยายน 2562 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ (งบพัฒนาจังหวัด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
373,933,600 บาท ซึ่งหลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น งบลงทุน จ านวน 231,824,977.00 บาท 
(62.00%) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น จ านวน 132,108,623.00 บาท (35.33%) และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000.00 บาท (2.67%) 

 

ผลการด าเนินงาน (ภาพรวม) 
จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่  30 กันยายน 2562 มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 

138,131,867.74 บาท (36.94%) และมีผลการก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 111,850,169.63 บาท 
(29.91%) รวมผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 249,982,037.37 บาท (66.85%) โดยมี
การกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 7,780,450.00 บาท (2.08%) และมีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 
จ านวน 116,171,112.63 บาท (31.07%) 

งบลงทุน จ านวน 77 กิจกรรม งบประมาณ 231,824,977.00 บาท (62.00%) 
 1. เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 31 กิจกรรม งบประมาณ 37,462,120.84 บาท (10.02%) 
 2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว จ านวน 45 กิจกรรม งบประมาณ 96,096,769.63 บาท (25.70%) 
  3. การกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,925,000 บาท (0.78%) 
  4. เงินเหลือจ่ายส่งคืน จ านวน 95,341,086.53 บาท (25.50%) 
   - พิจารณาผล อ.ก.บ.ภ. จ านวน 55,266,955.00 บาท (14.78%) 
   - เงินเหลือจ่าย จ านวน 40,074,131.53 บาท (10.72%) 
งบด าเนินงาน จ านวน 70 กิจกรรม งบประมาณ 132,108,623.00 บาท (35.33%) 
 1. เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 90,939,756.90 บาท (24.32%) 
 2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว จ านวน 15,483,400.00 บาท (4.14%) 
 3. การกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณ 4,855,450.00 บาท (1.30%) 
 4. เงินเหลือจ่ายส่งคืน จ านวน 20,830,016.10 บาท (5.57%) 
งบบริหารฯ จ านวน 10,000,000.00 บาท (2.67%) 
 - เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน 9,729,990.00 บาท (2.60%) 
 - ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว  จ านวน 270,000.00 บาท (0.07%) 
 - เงินเหลือจ่ายส่งคืน จ านวน 10.00 บาท (0.00%) 

 

ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว
111,850,169.63 บาท

(29.91%)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหน้ีผูกพัน 

7,780,450.00 บาท
(2.08%)

เหลือจ่ายส่งคืน 
116,171,112.63 บาท

(31.07%)

เบิกจ่ายแล้ว
138,131,867.74 บาท

(36.94%)

30 



 
 

 
   

 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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3.1.3  สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  โครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน             
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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3.1.4 การขับเคลื่อนการจัดทําถังขยะเปยกหรือถังขยะอินทรีย  (สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) 
       
   สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมไดแจงสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการขับเคลื่อน เพื่อประชาชนในพื้นที่ดําเนินการจัดทําถังขยะอินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน และ
รณรงคใหทุกครัวเรือนคัดแยกขยะอินทรยีหรือขยะเปยกออกจากขยะท่ัวไป เพ่ือเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่ในการจัดทําถังขยะอินทรียหรือถังขยะเปยกประเภท
ครัวเรือนใหครบทุกครัวเรือน รวมทั้งประเภทศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรยีน และศาสนสถาน ใหครบทุกแหง        
           ในกรณีครัวเรือนที่ไมมีบริเวณหรือพื้นที่ในการจัดทํา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําถังขยะอินทรียหรือขยะเปยกรวมประจําชุมชน/หมูบาน และใหมีการจัดเก็บขยะเปยกที่ครัวเรือนคัดแยก
ไวไปบริหารจัดการ หรือจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดการขยะอินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน
จากตนทางอยางเปนรูปธรรม 

  ในขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดมีครัวเรือนที่ดําเนินการจัดทําถังขยะอินทรียหรือขยะ
เปยกแลว 715,648 แหง จากครัวเรือนทั้งหมด 753,108 แหง คิดเปนรอยละ 95.04  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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3.1.5  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว                
ป 2562/63 รอบที่  1  (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 

 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  

34 



3.1.6  ผลการดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  3.1.7 แนะนําท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน  ชุดท่ี 1  (พ.ศ. 2563 – 2565) 
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

(1)  ดานสังคม     จาํนวน  3  คน   
 1)  นายวิทัศน                เตชะบุญ 
 2)  นายสังคม                 แสนบุดดี 
 3)  นายสวาง                 ธาตุอินทรจันทร 
(2) ดานเศรษฐกิจ    จาํนวน   3   คน   
 1) นางคะนึงนิตย             อายุมั่น 
 2) นางพรรณวดี              พลอยทับทิม 
 3) นายอาคม                  สุวรรณกันธา 
(3) ดานสิ่งแวดลอม  จํานวน  3  คน  
 1) นายมงคล                  สุกใส 
 2) นางเสาวคนธ              ศรีบุญเรือง 
 3) นายเชษฐา                 หิมอนุกูล 
(4) ดานวิชาการ   จํานวน  3  คน 
 1) นายเรอืงฤทธิ์              จอมสืบ 
 2) นายไพศาล                 ภิโลคํา 
 3) นางพรรณงาม             สมณา 
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  3.2 โดยเอกสาร   
       

             - สรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562  (สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนตุลาคม 2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 
เรื่องเพ่ือทราบ โดยเอกสารสรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ประเด็น รายละเอียด 
บังคับใช้ 
ฐานภาษีที่ใช้ในการค านวณ 
 
 

 
ผู้มีหน้าท่ีในการเสียภาษ ี
ผู้จัดเก็บภาษ ี
การจัดเก็บภาษ ี
(เอกสาร 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการจัดเก็บ   
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าจังหวัด 

เริ่มจดัเก็บภาษี 1 มกราคม 2563 
มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้เกณฑ์ ดังนี ้

 ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

ผู้เป็นเจา้ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้ง ณ วันที่ 1 มกราคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา) 
ให้น ามูลค่าที่ดินรวมกับสิ่งปลูกสร้าง (หักค่าเสื่อม) เป็นฐานภาษี และพิจารณาการใช้ประโยชน์ 4 ประเภท ดังนี ้
     1. ประเภทเกษตรกรรม 

- ยกเว้นฐานภาษี 50 ล้านบาท  เป็นราย อปท. โดยยกเว้นแปลงที่ราคาสูงสุดไล่ลงมาจนครบ 50 ล้านบาท 
ส่วนที่เกินเก็บร้อยละ 0.01 (ล้านละร้อยบาท) โดยส่วนที่เหลือค านวณเป็นรายแปลง แปลงใดติดกัน
ให้ค านวณรวมกัน (รวมกันยกเว้นแยกการค านวณ)  

- ใน 3 ปี (2563 - 2565)  ยกเว้นฐานภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน และใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
ตั้งแต่บาทแรก (จะต้องเป็น 1 โฉนด 2 เป็นบุคคลธรรมดา 3 ท าการเกษตร เอกสารประเภทอื่น ๆ เช่น  
ส.ป.ก. น.ส.3 ต้องเสียตั้งแต่บาทแรก) 

2. ประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 
- บ้านหลังหลัก แยกเป็น 2 กรณ ี

          กรณีที่ 1 มีหลักฐาน 3 อย่าง ได้แก่ 1) โฉนดเป็นของเรา 2) ทะเบียนบ้านมีชื่อเรา  3) เราเป็นเจ้าของบ้าน                                        
ได้รับสิทธิยกเว้น 50 ล้านบาท เกนินั้นเสียร้อยละ 0.03 
          กรณีที่ 2 มีหลักฐาน 2 อย่าง ได้แก่ 1) ทะเบียนบ้านมีช่ือเรา 2) เราเป็นเจ้าของบ้าน แต่ไม่มีโฉนด เช่น 
การเช่าบ้าน ได้รับสิทธิยกเว้น 10 ล้านบาท เกินน้ันเสียร้อยละ 0.02 
# การใช้สิทธิยกเว้นเจ้าของบ้านไม่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านนั้นให้ดูเพียงหลักฐานครบ 
# ช่ือในทะเบียนบ้านไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน เป็นผู้อาศัยหรือเด็กแรกเกิดถ้ามีชื่อก็ใช้สิทธิได้ 
# ช่ือในโฉนดไม่จ าเป็นต้องเป็นช่ือแรก ช่ือล าดับเท่าไรก็ได้ 

- บ้านหลังอื่น หมายถึง ไม่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านหลงันั้นได ้เสียภาษีตั้งแตบ่าทแรก ในอัตราร้อยละ 0.02  
3. ประเภทอื่นๆ (ไม่ใช่อยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่น ๆ) ได้แก่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เก็บอัตราร้อยละ 0.3  
4. ประเภทว่างเปล่า เก็บอัตราร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปีไม่ท าประโยชน์เพิ่มอีกร้อยละ 0.3 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 

มี 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ส ารวจ ต้องส ารวจแบบปูพรมทุกแปลงเพื่อให้ทุกคนอยู่ในฐานภาษี 
2. ประกาศ น าข้อมูลจาการส ารวจมาประกาศตามแบบ (แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ทุกแปลง     
และแจ้งเจ้าตัวตรวจสอบทุกราย ภายในเดือนธันวาคม 2562 
3. ตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใส 
4. ประกาศราคาประเมิน โดยให้น าราคาประเมินที่ธนารักษ์ก าหนดมาประกาศตามแบบ (แบบบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  
5. ประเมินตามแบบ (แบบรายการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการขยาย
เวลาประเมิน 
6. เก็บเงินภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 
ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
มีหน้าที่และอ านาจให้ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความ
เห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่น และให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่น
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

2. การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี 
มีอ านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินของ อปท. หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับการลดหรือ
ยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน   2562 
 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
18 – 19 พฤศจิกายน  
2562 

 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ                
สยามบรมราชกุมารี  

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา แมฟาหลวง                       
บานเลอะกา ตาํบลแมตื่น 
อําเภออมกอย 

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา แมฟาหลวง                    
บานแมลง ตําบลนาเกียน  
อําเภออมกอย 

- โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา  

-  ที่วาการอําเภอกัลยา-                   
ณิวัฒนา 

28 พฤศจิกายน  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  11/2562 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

28 พฤศจิกายน  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
5.1 การคาดหมายสภาพอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน  2562  (ศูนยอุตุนิยมวิทยา      

ภาคเหนือ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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5.2 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม  ประจําป  พ.ศ. 2563     

(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  5.3 การจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป  2562  (เทศบาลนครเชียงใหม) 
  
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ประชาสัมพันธการจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป 2562 

ระหวางวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562  เทศบาลนครเชียงใหม 

ภายใตแนวคิด  “แอวยี่เปงเจียงใหม  ฮวมใจฮักษาฮีตฮอยลานนา ปลอดประทัดยักษ และไรแอลกอฮอล” 

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

เทศบาลนครเชียงใหม และองคกรภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน  บูรณาการรวมกันในการจัดงานประเพณี
เดือนย่ีเปงเชียงใหม ประจําป 2562 ขึ้น ในระหวางวันท่ี 9-12 พฤศจิกายน  2562  โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 
 

   วันอาทิตยที่  3  พฤศจิกายน      
- พิธีแถลงขาวงานประเพณีเดือนย่ีเปงเชียงใหม  เวลา 18.00 น. ณ  ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย 

 

   วันเสารที่ 9 – วันองัคารที่  12  พฤศจิกายน  
 - กิจกรรมตามผางปะตี๊ดสองฟา ฮักษาเมือง  

* เปดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรียสามกษัตรยิ และรอบคูเมือง รวมกับชุมชนเมืองรักษเชียงใหม  
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  เวลา 18.00 น. ฟอนบูชาเมือง จํานวนกวา 500 คน 
* จุดผางปะตี๊ดเพื่อถวายเปนพุทธบูชา พรอมกันบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหมดานใน  
   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จํานวน  40,000 อัน เวลา 19.00 น. 
* จุดผางปะติ๊ดเพื่อถวายเปนพุทธบูชา  ลานโกมลานนา ซุมสาธิตภูมิปญญาทองถิ่น เขาวงกต 
   ผางปะต๊ีด   วันท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2562 บรเิวณลานอนุสาวรยีสามกษัตริย  

 

   วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน  
- พิธีเปดงาน “ประเพณีเดือนย่ีเปง ประจําป 2562”   เวลา 19.00 น. ณ ขวงประตูทาแพ 
- จุดผางปะตี๊ดเพื่อถวายเปนพุทธบูชา พรอมกันบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหมดานใน จํานวน 40,000 อัน  
  เวลา 19.00 น. 
- การประกวดหนูนอยยี่เปง เวลา 19.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม 

 

   วันอาทิตยที่ 10- วันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน  
 - การประกวดเทพี-เทพบุตรย่ีเปงเชียงใหม เวลา 18.00 น. เปนตนไป  ณ  ขวงประตูทาแพ 
 

    วันจันทรที่ 11 – วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 
 - การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย เด็กและเยาวชนและหนวยงานเครอืขาย  เวลา 19.00 น.-22.00 น. 
            ณ สํานักงานเทศบาล  
 

    วันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน  (วันลอยกระทง) 
 - พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดียขาว, ขอขมาแมน้ําปง  เวลา 08.09 น. เปนตนไป 
             ณ สํานักงานเทศบาล และทาน้ําศรีโขง 
 - การลอยกระทงสายสืบสานลานนา บรเิวณลาํน้ําปง หนาสํานักงานเทศบาลฯ เวลา 19.00 น. 
 

   วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน  
 - การประกวดขบวนแหกระทงใหญฯ  เวลา 19.00 น. เปนตนไป ณ ขวงประตูทาแพ-หนาเทศบาล  
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กําหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม  ประจําป 2562 

วันท่ี 9 - 12 พฤศจิกายน 2562 

 “แอวยี่เปงเจียงใหม ฮวมใจฮักษาฮีตฮอยลานนา ปลอดประทัดยักษ และไรแอลกอฮอล” 

กิจกรรม เวลา วันท่ี / เดือน สถานท่ีจัดกิจกรรม 

1. กิจกรรม “ตามผางปะต๊ีดสองฟาฮักษาเมือง” 
   

    - พิธีเปดกิจกรรม “ตามผางปะตี๊ดสองฟาฮักษาเมือง” 18.00  9  พฤศจิกายน ลานอนุสาวรียสามกษัตริย 

    - ฟอนบูชาผางปะตี๊ด จํานวน 500 คน 18.30 9 พฤศจิกายน ลานอนุสาวรียสามกษัตริย 

    - จุดผางปะต๊ีดรอบคูเมอืง 19.00  9-10  พฤศจิกายน บริเวณรอบคูเมืองดานใน 

    - จุดผางปะตี๊ดถวายเปนพุทธบูชา, ลานโกมลานนา  

      ซุมสาธิตภูมิปญญาทองถิ่น, เขาวงกตผางปะตี๊ด 
19.00 - 23.00 9-12 พฤศจิกายน ลานอนุสาวรียสามกษัตริย 

2. การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันย่ีเปง 19.00 - 22.00 9-12 พฤศจิกายน รอบคูเมือง ประตูเมืองและแจงเมือง 

3. พิธีเปดงาน“ประเพณีเดือนย่ีเปงเชียงใหม ประจําป 2562” 18.00 10 พฤศจิกายน ขวงประตูทาแพ 

4. กิจกรรม “ตามประทปีโคมไฟ ในงานบุญตั้งธรรมหลวง” 
   

    - การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาโคมย่ีเปง 19.00 – 22.00 9 พฤศจิกายน โครงการตลาดอนสุาร เชียงใหม 

    - การประกวดขบวนแหโคมย่ีเปง 19.00 – 22.00 10 พฤศจิกายน ขวงประตูทาแพ - ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา 

    - การเทศนมหาชาติและจําลองเขาวงกต 08.00 – 22.00 11 พฤศจิกายน วัดศรีดอนไชย 

    - การแสดงนิทรรศการโคมย่ีเปง ตลอดวัน 11-12 พฤศจิกายน วัดศรีดอนไชย 

    (โดย ชมรมผูประกอบการศูนยการคายานไนทบารซาร) 
   

5. การประกวดหนูนอยยี่เปง 19. 00 10 พฤศจิกายน สํานักงานเทศบาลฯ 

6. การประกวดเทพี – เทพบุตร ยีเ่ปง 19.00 – 23.00 10-11 พฤศจิกายน ขวงประตูทาแพ 

7. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดียขาว, ขอ ขมาแมน้ําปง 08.09 – 10.30 11  พฤศจิกายน สํานักงานเทศบาล , ทาน้ําศรีโขง 

8. การประกวดกระทงฝมือใบตอง – ดอกไมสด 09.00 – 15.00 11 พฤศจิกายน สํานักงานเทศบาลฯ 

9. การแสดงศลิปวัฒนธรรม 19.00 - 22.00 11-12 พฤศจิกายน สํานักงานเทศบาลฯ 

10. การปลอยกระทงสายสืบสานลานนา 19.00 , 22.00  11  พฤศจิกายน ลําน้ําปงหนาสํานักงานเทศบาล 

11. การประกวดกระทงใหญ ชิงถวยพระราชทานฯ 19.00 – 23.00 12 พฤศจิกายน ขวงประตูทาแพ – สํานักงานเทศบาล 

12. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหวสาพระสิริมังคลาจารย 

     (โดย พุทธสมาคม ,ยุวพุทธิกสมาคม และเครือขาย) 
10.00 – 23.00 10-12 พฤศจิกายน พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม 

13. ประเพณีตั้งธรรมหลวง ตามผางปะตี๊ดบูชาพระเจดีย 09.00 - 22.00 10-12 พฤศจิกายน วัดโลกโมฬี 

14. ดนตรีสรางสรรค วัฒนธรรมสรางสุขไรแอลกอฮอล 

     (โดย สสส. และ สคล.) 
18.00 – 24.00 10-12 พฤศจิกายน หนาคริสตจักรท่ี 1 – ขางสะพานนวรัฐ 

 

หมายเหตุ   - เชิญชวนแตงกายดวยชุดพื้นเมืองเขารวมกิจกรรม 

                 - กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  5.4 ประชาสัมพันธกิจกรรม PWA9 MINITHON  (การประปาสวนภูมิภาคเขต 9) 

  
 
 
   ขอมูลหนาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  5.5 ประชาสัมพันธโครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห
สาขาเชียงใหม)  
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

69 



 5.6  โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี ๑  (การยางแหงประเทศไทย) 
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วัตถุประสงค์

• เพือบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีราคายาง

ตกตาํ

• เพือประกนัรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง

• เพือเพิมรายไดแ้ละสร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง

เป้าหมายเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

• เกษตรกรชาวสวนยางทีขึนทะเบียนและแจง้ขอ้มูลพืนทีปลูกยางกบัการ

ยางแห่งประเทศไทยก่อนวนัที ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเปิดโอกาสให้

เกษตรกรชาวสวนยางแจง้ขึนทะเบียนเพิมเติมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ทีการยางแห่งประเทศไทยกาํหนด

• มีพนืทีปลูกยางพาราอาย ุ๗ ปีขึนไป ทีเปิดกรีดแลว้ รายละไม่เกิน ๒๕ไร่
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หลักเกณฑ์และข้อกาํหนด

• ๑. ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง(เจา้ของสวน  ผูเ้ช่า ผูท้าํสวน และคน

กรีดยาง) โดยประกนัรายไดจ้ากการจาํหน่ายยางพาราแต่ละชนิดไดแ้ก่  

ยางแผน่ดิบคุณภาพดี นาํยางสด และยางกน้ถว้ย ใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวน

ยางทีขึนทะเบียนและแจง้ขอ้มูลพนืทีปลูกยางไวก้บัการยางแห่งประเทศ

ไทย

• ๒.กาํหนดปริมาณผลผลิตยางทีจะประกนัรายได ้(ยางแหง้) ๒๔๐ 

กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ ๒๐ กิโลกรัม/ไร่/เดือน

• ๓.กาํหนดระยะเวลาประกนัรายไดเ้ป็นระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม

๒๕๖๒-เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

หลักเกณฑ์และข้อกาํหนด(ต่อ)

• ๔.กาํหนดเงินค่าประกนัรายไดใ้นแต่ละเดือน ดงันี

• ๔.๑ราคายางทีใชป้ระกนัรายไดแ้ต่ละชนิด (บาท/กิโลกรัม)

          - ยางแผน่ดิบคุณภาพดี               ๖๐.๐๐  บาท/กิโลกรัม

       - นาํยางสด                                  ๕๗.๐๐  บาท/กิโลกรัม 

          -ยางกอ้นถว้ย                              ๒๓.๐๐ บาท/กิโลกรัม

     ๔.๒ราคากลางอา้งอิง หมายถึงราคาทีคณะทาํงานกาํหนดราคากลาง

อา้งอิง ประกาศทุก ๒ เดือน

     ๔.๓ปริมาณผลผลิตตามเนือทีกรีดยาง หมายถึงผลผลิตยาง ๒๐ กิโลกรัม
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หลักเกณฑ์และข้อกาํหนด(ต่อ)

(ผลผลิตยางแห้ง/ไร่/เดือนxจาํนวนไร่(รายละไม่เกิน ๒๕ ไร่)

๔.๔ แบ่งสัดส่วนรายไดเ้จา้ของสวน ร้อยละ๖๐ และคนกรีด ร้อยละ ๔๐ 

ของรายไดท้งัหมด

การกาํหนดราคากลางอ้างองิ

•  กาํหนดโดยคณะทาํงานกาํหนดราคากลางอา้งอิง (๒เดือนต่อ๑ครัง) 

• การกาํหนดราคากลาง

    - เอาราคาเฉลียตลาดกลาง ๖ ตลาด 

    - ใชร้าคายอ้นหลงั  ๖๐ วนั

ราคากลางอ้างอิง ครังท๑ี

ชนิดยางพารา ราคาทปีระกนัรายได้

(บาท/กก)

ราคากลางอ้างอิงการ

ขาย(บาท/กก.)

สว่นตา่ง

(บาท/กก.)

ยางแผ่นดิบ ๖๐ ๓๘.๙๗ ๒๑.๐๓

นาํยางสด ๕๗ ๓๗.๗๒ ๑๙.๒๘

ยางก้อนถ้วย ๒๓ ๑๖.๑๙ ๖.๘๑
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ระยะเวลาการจ่ายเงนิ

• การไดรั้บชดเชยส่วนต่างจากการประกนัรายได ้โดย ธกส.โอนเงินเขา้

บญัชีเกษตรกรดงันี

                                                      เงินชดเชย(เดือน) จ่ายเงิน

ตลุาคม๒๕๖๒-พฤศจิกายน๒๕๖๒ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ธนัวาคม๒๕๖๒-มกราคม๒๕๖๓ ๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

กมุภาพนัธ์๒๕๖๓-มีนาคม๒๕๖๓ ๑-๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓

ขันตอนการดาํเนินโครงการ

• ๑.แต่งตงัคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทํางานกําหนดราคา
กลาง

• ๒.แต่งตงัคณะทํางานโครงการระดบัตําบล/คณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดบัจงัหวดั

• ๓.การยางแหง่ประเทศไทยจงัหวดั/สาขาประกาศรายชือผู้ มีสิทธ์

• ๔.คณะทํางานระดบัตําบลรับรองสิทธ์ผู้ เข้าร่วมโครงการฯสง่ให้ กยท.

• ๕.ให้ กยท. นํารายชือเกษตรกรชาวสวนยางทีผ่านการรับรองคณะทํางาน
ระดบัตําบลสง่ให้ กยท.สํานกังานใหญ่ เพือสง่ให้ ธกส. สํานกังานใหญ่

• ๖.กยท.สํานกังานใหญ่ประมวลผลและสง่ข้อมลูให้ ธกส.สํานกังานใหญ่

• ๗.การจ่ายเงินประกนัรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง จ่ายตามหลกัเกณฑ์
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ขันตอนการดาํเนินงาน

ลาํดบัที ขนัตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ

๑ ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ

และชีแจงเจ้าทีทเีกียวข้อง

๑๘ต.ค.๖๒ เป็นต้นไป กยท.,กสก,

ธกส.

๒ ตงัคณะทํางานฯ ๑๘ต.ค.๖๒ เป็นต้นไป กยท.

๓ ประกาศรายชือผู้มีสทิธิเข้า

ร่วมโครงการฯ

 ๑๘ต.ค.๖๒เป็นต้นไป กยท.

๔ คณะทํางานฯระดบัตําบล

รับรองสทิธิผู้ เข้าร่วม

โครงการฯสง่ให้ กยท.

 ๒๔ ต.ค.๖๒เป็นต้นไป คณะทํางาน

ฯระดบั

ตําบล

ขันตอนการดาํเนินงาน (ต่อ)

ลาํดบัที ขนัตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ

๕ กยท.จ./กยท.ส. สง่ข้อมลูให้ 

กยท.สนญ.

  ๒๕ต.ค.๖๒เป็นต้นไป กยท.

๖ กําหนดราคากลางอ้างอิง  ๒๕ต.ค.๖๒เป็นต้นไป คณะทํางาน

กําหนด

ราคากลาง

อ้างอิง

๗ กยท.สนญ.ประมวลผลสง่ 

ธกส.สนญ.

 ๒๘ ต.ค.๖๒เป็นต้นไป กยท.

๘ จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวน

ยาง

๑-๑๕ พ.ย.๖๒ เป็นต้นไป ธกส.
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ระยะเวลาดาํเนินโครงการ

ตุลาคม๒๕๖๒-กนัยายน ๒๕๖๓ (ประกนัรายได้เดือนตุลาคม๒๕๖๒-มีนาคม๒๕๖๓)

สถานทดีาํเนินการ

การยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัและการยางแห่งประเทศไทยสาขา

งบประมาณ  วงเงินรวมทงัสิน ๒๔,๒๗๘,๖๒๖,๕๓๔ บาท

• ๑.งบประมาณสําหรับประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนยาง จาํนวน     

๒๓,๔๗๒,๐๒๑,๕๔๑  บาท

     ๒.งบประมาณสาํหรับชดเชยตน้ทุนในอตัราเงินฝากประจาํ๑๒ เดือน

ของ ธกส.บวก๑ปัจจุบนัเท่ากบัร้อยละ๒.๔๐ จาํนวน ๕๖๓,๓๒๘,๕๑๗ 

บาทและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงิน ธกส.ให้

เกษตรกรชาวสวนยาง จาํนวน ๘,๕๕๖,๒๖๐ บาท(๕บาท/ราย)

   ๓.งบบริหารโครงการจาํนวน ๒๓๔,๗๒๐,๒๑๖  บาท (ทงันีถวัเฉลีย

จ่ายทุกรายการ)
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แหล่งงบประมาณ

• ๑.งบประมาณสําหรับประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ใช้เงินทนุ ธกส. 

สํารองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อน และให้ ธกส. เสนอขอรับจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ และปีถดัๆไป ตามความจําเป็นและ

เหมาะสมตามขนัตอนต่อไป  เพือรัฐบาลชําระคืนต้นเงิน และค่าใช้จ่ายที

เกิดขนึจริงจากการดําเนินการโครงการทงัหมด  ภายในระยะเวลา ๕ ปี ปี

ละ ๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นปีที๕ จ่ายสว่นทเีหลือทงัหมด

• ๒.ค่าบริหารจดัการโครงการ  โดยให้ กยท. เสนอขอรับจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามความจําเป็นและเหมาะสมตาม

ขนัตอนต่อไป

คณะกรรมการบริหารโครงการฯระดบักระทรวง

 องค์ประกอบ

๑.ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                               ประธานกรรมการ

๒.ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ท่าน                                                  กรรมการ

๔.ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                     กรรมการ          

๕.ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร                                                  กรรมการ

๖.ผู้แทนกรมการค้าภายใน                                                            กรรมการ

๗.ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                        กรรมการ
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คณะกรรมการบริหารโครงการฯระดบักระทรวง(ต่อ)

๘. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย                                                        กรรมการ

๙.  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ                    กรรมการ                                      

๑๐.ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม               กรรมการ                                      

๑๑.ผู้แทนธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร              กรรมการ

๑๒.ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน                            กรรมการ

๑๓.ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน ๔ ท่าน                           กรรมการ

๑๔.ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย                     กรรมการและเลขานุการ

อาํนาจหน้าทคีณะกรรมการระดับกระทรวง

๑.ขับเคลือนการดําเนินงานโครงการประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 

ระยะท๑ี

๒.กาํกบัดูแล ติดตามการดําเนินงานและวนิิจฉัยประเด็นปัญหา พร้อมเสนอ

ความเห็นเกยีวกบัแนวทางการดําเนินงานโครงการฯให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์

๓.รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ทราบ

๔.ปฏิบัติงานอืนทเีกยีวข้องตามทรัีฐมนตรีมอบหมาย
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คณะทํางานกาํหนดราคากลางอ้างองิ

องค์ประกอบ

๑.ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย                                ประธานคณะทาํงาน

๒.ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร                                      คณะทาํงาน

๓.ผู้แทนกรมการค้าภายใน                                                           คณะทาํงาน

๔.ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                             คณะทาํงาน

๕.ผู้แทนธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร              คณะทาํงาน

๖.ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย                         คณะทํางานและเลขานุการ

อาํนาจหน้าทขีองคณะทํางานกาํหนดราคากลางอ้างองิ

๑.กาํหนดราคาอ้างอิงในการประกนัรายได้ ตามชนิดยางและอตัราชดเชย

รายได้ในแต่ละรอบ (๒เดือนต่อ๑ ครัง)

๒.ปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ

๓.รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

๔.ปฏิบัติงานอืนตามทคีณะกรรมการบริหารโครงการฯมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวดั

องค์ประกอบ

๑.เกษตรและสหกรณ์จังหวดั                               ประธานอนุกรรมการ

๒.ปลัดจังหวัด                                               รองประธานอนุกรรมการ

๓.เกษตรจังหวดั                                                                อนุกรรมการ

๔.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด                                       อนุกรรมการ

๕.สหกรณ์จังหวัด                                                              อนุกรรมการ

๖.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัหรือผู้แทน                 อนุกรรมการ

๗.ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด                            อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวดั(ต่อ)

๘. ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง                                          อนุกรรมการ

๙. ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวดั อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๐.ผู้แทนสํานักงานเกษตรจังหวดั                                    ผู้ช่วยเลขานุการ
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อาํนาจหน้าทคีณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดั

๑. กาํกบั ดูแลและแก้ไขปัญหา ตามโครงการฯให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

รัดกุม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีาํหนด  รวมทงัป้องกันการทุจริตที

คาดว่าอาจจะเกดิขึน  เพือประโยชน์แก่ชาวสวนยาง

๒. ประชาสัมพนัธ์ชีแจงการดําเนินงานตามโครงการฯ

๓. แต่งตงัคณะทาํงานเพมิเติมในการสนับสนุนการดําเนินการได้ตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม

๔. ปฏิบัติงานอืนๆ ทเีกยีวข้องตามทคีณะกรรมการบริหารโครงการฯ

มอบหมาย

คณะทํางานโครงการฯระดบัตาํบล

องค์ประกอบ

๑.ปลดัอาํเภอประจําตําบล                                          ประธานคณะทาํงาน

๒.กาํนันหรือผู้ทไีดัรับมอบหมาย                                           คณะทาํงาน

๓.ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ทไีด้รับมอบหมาย                                    คณะทาํงาน

๔.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้แทน                        คณะทาํงาน                                                     

๕.ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา คณะทาํงานและเลขานุการ

๖.ผู้แทนสํานักงานเกษตรอําเภอทรัีบผดิชอบตําบล       คณะทาํงานและ

                                                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ
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อาํนาจหน้าทคีณะทํางานระดับตาํบล

๑. ปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ

๒. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามโครงการฯ

๓. ปฏิบัติงานอืนๆตามทไีด้รับมอบหมายจากอนุกรรมการบริหาร

โครงการฯระดับจังหวดั

หน่วยงานทใีห้การสนับสนุน

๑.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๓.กระทรวงมหาดไทย

๔.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
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 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
 6.3  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)       
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