


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 8/2556 

วันที่ 30 สิงหาคม  2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

************** 
 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
3. นางธราภรณ์ ปักษาจันทร ์ (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นางธนัชศวรรธ์น วรรณวิจิตร (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายเรืองฤทธิ์ 

 
ผลดี (แทน) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นางนวพรรณ  เนตรคํา (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
8. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
9. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
10. นายเอกกฤต จิตตางกูร (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 10 ลําปาง 
11. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายชัชวาล ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
13. นายสมศักด์ิ อ่อนอ้น (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
15. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
17. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
18. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
19. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
20. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
21. นางสาวภัทราพร ลายจุด (แทน) นายอําเภอสารภี 
22. นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย นายอําเภอสันทราย 
23. นายโชคดี อมรวัฒน์ (แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
24. ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 

/25.นายประจวบ  กันธิยะ...
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25. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
26. ว่าที่ ร.ต. บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน) นายอําเภอแม่แตง 
27. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
28. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
29. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ (แทน) นายอําเภอพร้าว 
30. นายสายัณห์  ใจบุญ (แทน) นายอําเภอฝาง 
31. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
32. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
33. นายเพียวพรรณ สิงห์ทองชัย (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 
34. ว่าที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน (แทน) นายอําเภอสันป่าตอง 
35. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง 
36. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด (แทน) นายอําเภอแม่อาย 
37. นายปรีชา ศิรินาม (แทน) นายอําเภออมก๋อย 
38. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอําเภอแม่แจ่ม 
39. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
40. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
41. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
42. นายชัยณรงค์ นันตาสาย (แทน) นายอําเภอดอยหล่อ 
43. นายอมรรัตน์ วารินต๊ะ (แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
44. นายดุษดี ศรีวิชัย (แทน) ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
45. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
46. พ.ต.อ.(หญิง)วัชรี ชูกิจคุณ (แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
47. พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
48. พ.ต.อ.ธนะศักด์ิ วงค์ลือเกียรติ (แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 
49. พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ (แทน) ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
50. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน) ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
51. พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
52. นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
53. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
54. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
55. นางราตรี จักร์แก้ว (แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
56. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
/57.นางจิรพร  ทองบ่อ... 
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57. นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

58. นางศรีอุไร นุกูลกิจบํารุง (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยอําเภอฝาง 

59. พ.อ.ชาตรี เศรษฐกร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
60. พ.ต.สุทัศน์ รัตนประชารมย์ (แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
61. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ (แทน) ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
62. พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
63. น.ท.คมศักด์ิ คําสอน (แทน) ผู้บังคับการกองบิน 41 
64. พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
65. พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้านการทหาร 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
66. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
67. นางพรอุมา หมอยา (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
68. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
69. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
70. นายสุพูล ธรรมจักษ ุ ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
71. นายอรรถพันธ์ พงศ์อุทัย สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
72. นางสาวสุรีรัตน์ คนธ์รัตนะกุล (แทน) สรรพกรภาค 8 
73. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
74. นางพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
75. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
76. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
77. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
78. นายนพดล แสกรุง (แทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
79. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
80. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
81. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
82. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
83. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน) ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
84. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
85. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
/หน่วยงานในสังกดักระทรวง...
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
86. นางจิตรลดา ประเวทย์จิตต์ (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
87. นางกนกกาญจน์ ศรีโพธ์ิ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
88. นางนิภาวดี อินปันบุตร (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
89. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน) ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
90. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
91. นางจิดาภา ปามาคํา (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
92. นางบุญหลาย ชัยวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
93. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
94. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
95. นายอนิรุต  แก้วสุวรรณ (แทน) หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
96. นายวีระ ใจมา (แทน) หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
97. นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา (แทน) หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
98. นางสาวชูกิต ทองย้อย (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
99. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
100. นางเปรมภัสสรณ์ แก้วมณีนพโชติ (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
101. นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
102. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
103. นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
105. นายเดช สารเข้าคํา (แทน) ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
107. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 
108. นางณัฏฐ์ชุดา เรืองวิลัย (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
109 นางชนนิกานต์ พันธจักร (แทน) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
110. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
111. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
112. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที9่ 
113. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน) ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
114. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 

/115. นายบรรจง  จํานงศติธรรม...
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115. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม่ 

116. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
117. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
118. นายวรสิทธ์ิ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
119. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
120. นายเกรียงศักด์ิ เจนัลจะ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
121. นายส่งศักด์ิ คําชัยสึก (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
กระทรวงคมนาคม 
122. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
123. นายสอาด ประจันพล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่) 
124 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)  ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม ่
125. นางสาวณิชรัตน์ จอมแปงทา (แทน) ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
126. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน) ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
127. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
128. นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม ่
129. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
130. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
131. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
132. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
133. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
134. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
135. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1  
136. นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน) ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
137. ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ  จินดามงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่

138. นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
139. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
140. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
141. นายณัฐกานต์ อมาตยกุล (แทน) ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติสาขาเชียงใหม่ 
/หน่วยงานในสังกดักระทรวงพลังงาน

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 



 
 

- ๖ -
 

142. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
143. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
144. นายวรวิทย์ ขาวฟอง (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายวิศรุต วงศ์อาษา (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ 

(เชียงใหม่) 
146. นางรัชดาภรณ์ นันเฉียง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
147. นายนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
148. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
150. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
151. นายหิรัญ จิตตาทิพย์ (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
152. นางชมัยพร ทองพลี (แทน) ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
153. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
154. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
156. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นายวนัน ทิตย์วรรณ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
158. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
159. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางสาวลักษมี สารจินดาพงศ์ (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นางสาวสุภา ศักดาทิวากร (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่
162. นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
163. นางธิญาดา จันต๊ะวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
164. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่
166. นายจันทร์ แก้วจิโน (แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่
167. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
 
 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธกิาร

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
168. นางปิยะมาศ ปันทนา (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
169. นายจํารูญ มากสกุล (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8 
170. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
171. นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
172. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
173. นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
174. นายพิทูรย์ ปัญญาศร ี (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
175. นายพุธธวัช อรรถวสุ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
176. นายสายัณห์ จันทร์เส็ง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
177. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
178. นายสมศักด์ิ เจริญสุข (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
179. นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
180. นายรักษ์ พรหมปาลิต (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
181. มร.มาร์ติน  เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
182. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
183. นายเสวต กันมงคล (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
184. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

เชียงใหม่  
185. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
186. นายชาตรี กําลังเก่ง (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
187. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
188. นางรวมพร นิมานนท์ (แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
189. นายสงกรานต์ มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
190. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
191. นายธนา เกียรติวงศ์ชัย (แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
/หน่วยงานพเิศษ/อสิระ...



 
 

- ๘ -
 

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
192. นางสาวทัศนีย์ ตังเยาว์ (แทน) ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
193. นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
194. นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
195. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
196. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
197. นางณวรา สกุล ณ มรรคา (แทน) ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
ส่วนท้องถิน่ 
198. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
199. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
200. นายชาตรี กันทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
201. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
202. นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
203. นางกนกวรรณ สุวรรณชัย (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
204. นายกฤษดากร กําเนิดศิริ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
205. นายชูเกียรติ แป้นแก้ว (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2 
206. นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
207. นายชาญชัย วิเศษณัฐ ผู้บริหารบริษัท ลีโอฟูดส์ จํากัด  
208. นายเปรม วาทบัณฑิตกุล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
209. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา นักบริหารงานบุคคลชํานาญการ  สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
210. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
211. นายบุญญฤทธิ ์ สมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
        
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ (โดย บก.อส.จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  8 ราย(สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  

2.1 นางอัมพร  กฤษณะวณิช   
2.2 นางจันทร์หอม  บุญไชย 
2.3 นางศศิญาภรณ์  น้อยเรือง 

/2.4 นางทองใบ ดีเพ็ญ...



 
 

- ๙ -
 

2.4 นางทองใบ ดีเพ็ญ 
2.5 นางประภาพร  มหาวัน 
2.6 นางอําพร  ด้วงมะโน 
2.7 นางแก้ว  พรมเทพ 
2.8 นางผุสดี  บุญยงค์ 

3. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่พ้นจากราชการเพราะอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)  ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 

3.1 นายสมศักด์ิ  อ่อนอ้น 
3.2 นายอุดม  บุญเรือง 
3.3 นางขันแก้ว  บุญลิขิต 

4. การมอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษา/ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  5 แห่ง (สํานักงานศึกษาธิการภาค 1) 

4.1 บ้านโรงวัว  ตําบลน้ําบ่อ อําเภอสันป่าตอง 
4.2 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง  อําเภอสารภี 
4.3 วัดม่อนห้วยแก้ว  อําเภอดอยหล่อ 
4.4 ชุมชนบ้านนาหืก  อําเภอแมร่ิม 
4.5 ชุมชนบ้านแม่กําปอง  อําเภอแม่ออน 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  แนะนําผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตาํแหน่งใหม/่รบัตําแหน่งใหม่ / 
ย้ายภายในจังหวดั 

-ไม่ม-ี 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 7/2556  เม่ือวันที่  30 กรกฎาคม  2556 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี): เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อ          
ที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสารจํานวน 33 หน้า โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธ์ิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ               
ทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2556 
และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง  การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว  
จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบหากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112713                                                               

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 3 ...



 
 

- ๑๐ -
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบาย
ของส่วนราชการที่เกี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม่  

   3.1  การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  
    ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่  (นางพรอุมา หมอยา) : แจ้งต่อที่ประชุม 

ดังต่อไปนี้  
3.1.1 สรปุผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการ
และแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน  
แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตร
มาสที ่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

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

๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๑๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๔.๐๐ 

๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐ 

๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐ 

 การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๓๒,๔๔๗.๑๘ ๒๘,๒๐๗.๗๒ ๘๖.๙๓ ๙๔.๐๐ ๔,๒๓๙.๔๖ 

 
/ลงทุน 6,198.82 ล้านบาท…



 
 

- ๑๑ -
 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

ลงทุน ๖,๑๙๘.๘๒ ๓,๖๑๔.๖๙ ๕๘.๓๑ ๘๐.๐๐ ๒,๕๘๔.๑๓ 

ประจํา ๒๖,๒๔๘.๓๖ ๒๔,๕๙๓.๐๓ ๙๓.๖๙ - ๑,๖๕๕.๓๓ 

เงินเหลื่อมปี ๓,๖๑๖.๕๙ ๒,๙๖๔.๔๑ ๘๑.๙๗ - ๖๕๒.๑๘ 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทนุ เงินงบประมาณ 

ที่ได้รบั 

เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๖,๑๙๘.๘๒ ๓,๖๑๔.๖๙ ๕๘.๓๑ ๒,๕๘๔.๑๓ 

ส่วนราชการ ๕,๐๘๕.๕๙ ๓,๐๔๖.๙๘ ๕๙.๙๑ ๒,๐๓๘.๖๑ 

ท้องถิ่น ๑,๐๑๗.๙๙ ๕๕๒.๒๒ ๕๔.๒๕ ๔๖๕.๗๗ 

กลุ่มจังหวัด ๑๒.๘๕ ๐.๐๒ ๐.๑๖ ๑๒.๘๓ 

จังหวัดเชียงใหม่ ๘๒.๓๙ ๑๕.๔๗ ๑๘.๗๗ ๖๖.๙๒ 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 
๑ ศูนย์วิจัยและพฒันาการ

เกษตร 
๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐ - - - 

๒ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ 

๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐ - - - 

๓ สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๑๐๐ - - - 

๔ โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม 

๘.๙๕ ๘.๘๙ ๙๙.๓๔ ๐.๔๗ ๐.๔๖ ๙๙.๖๘ 

๕ เรือนจําอําเภอฝาง ๑๙.๒๔ ๑๙.๐๔ ๙๘.๙๖ ๐.๓๖ ๐.๑๔ ๓๙.๖๑ 

๖ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนา
ที่ดินโครงการหลวง 

๗๑.๔๑ ๗๐.๖๗ ๙๘.๙๖ ๖๖.๙๗ ๖๖.๔๕ ๙๙.๒๒ 

/ลําดับ 7  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่...



 
 

- ๑๒ -
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 
๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์เชียงใหม ่
๑๓.๑๘ ๑๒.๙๙ ๙๘.๕๑ ๐.๑๘ ๐.๑๘ ๑๐๐.๐๐ 

๘ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์เชียงใหม่ 

๑๐๐.๐๔ ๙๘.๓๗ ๙๘.๓๓ ๗๘.๒๐ ๗๘.๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

๙ สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๕๕ ๐.๕๔ ๙๗.๘๖ - - - 

๑๐ ศูนย์ช่ังตวงวัด
ภาคเหนือ 

๑.๘๙ ๑.๘๕ ๙๗.๖๙ - - - 

 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย
การเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๘๐  มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒๔ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย ๖๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๙ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๔ หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๕  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๑๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖  ต่อไปนี้เป็นการแสดง
รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๖๔ หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๔๗๑.๒๐ ๓๗๕.๖๖ ๗๙.๗๓ 

๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๒.๒๖ ๑.๗๙ ๗๙.๐๖ 

๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 ๓๙.๖๓ ๓๑.๐๔ ๗๘.๓๒ 

๔ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16 (เชียงใหม่) ๒๙๓.๖๔ ๒๒๘.๒๐ ๗๗.๗๑ 

๕ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๒.๐๘ ๑.๕๕ ๗๔.๗๖ 

๖ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๑.๙๓ ๑.๔๓ ๗๔.๑๓ 

๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 2 ๒๒๗.๘๓ ๑๖๘.๐๒ ๗๓.๗๔ 

๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 3 ๑๗๖.๑๖ ๑๒๙.๐๑ ๗๓.๒๔ 

๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๘.๔๓ ๖.๐๐ ๗๑.๑๗ 

๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๒๘.๗๙ ๒๒๙.๔๕ ๖๙.๗๙ 

๑๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 1 ๑๙๓.๗๓ ๑๒๙.๘๕ ๖๗.๐๒ 

๑๒ สํานักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ๔๔๘.๔๕ ๒๙๙.๔๘ ๖๖.๗๘ 

๑๓ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๒.๘๕ ๑.๘๙ ๖๖.๔๐ 

๑๔ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๔.๒๙ ๘.๙๐ ๖๒.๒๖ 

๑๕ มณฑลทหารบกที่  33 ๒๐.๗๑ ๑๒.๘๒ ๖๑.๙๐ 

/ลําดับ 16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...



 
 

- ๑๓ -
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน ลงทุน 

  งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ๔๐.๙๖ ๒๕.๑๙ ๖๑.๔๙ 

๑๗ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๓๕.๘๙ ๒๑.๕๐ ๕๙.๙๑ 

๑๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 ๔.๐๙ ๒.๓๗ ๕๗.๙๓ 

๑๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ๒๖.๙๐ ๑๕.๕๐ ๕๗.๖๓ 

๒๐ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๑,๐๑๗.๙๙ ๕๕๒.๒๒ ๕๔.๒๕ 

๒๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ๓๕.๒๙ ๑๙.๐๕ ๕๓.๙๘ 

๒๒ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 เชียงใหม่ ๓๗.๒๕ ๑๙.๙๙ ๕๓.๖๖ 

๒๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๙.๗๙ ๑๐.๒๔ ๕๑.๗๓ 

๒๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๗.๘๔ ๖๓.๔๑ ๔๖.๐๐ 

๒๕ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๔ ๐.๑๑ ๔๕.๖๑ 

๒๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐.๔๐ ๔.๓๓ ๔๑.๖๙ 

๒๗ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๓๖ ๐.๑๔ ๓๙.๖๑ 

๒๘ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ๐.๗๐ ๐.๒๔ ๓๔.๕๖ 

๒๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ๒๙.๕๕ ๙.๘๗ ๓๓.๓๙ 

๓๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๒.๙๘ ๐.๙๙ ๓๓.๓๔ 

๓๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๙.๘๘ ๓.๒๗ ๓๓.๑๐ 

๓๒ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๕ ๑๐.๒๕ ๓๒.๒๘ 

๓๓ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๙.๘๘ ๓๑.๘๓ 

๓๔ โรงพยาบาลประสาท ๑๔.๖๗ ๔.๖๕ ๓๑.๖๗ 

๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๒๑๒.๕๘ ๖๗.๐๒ ๓๑.๕๓ 

๓๖ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๐.๖๕ ๓.๒๗ ๓๐.๗๐ 

๓๗ สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๒๔ ๐.๓๑ ๒๕.๑๘ 

๓๘ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๔๑๘.๙๑ ๙๘.๘๑ ๒๓.๕๙ 

๓๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๑.๒๑ ๐.๒๙ ๒๓.๔๖ 

๔๐ สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่ ๘๖.๗๙ ๒๐.๑๘ ๒๓.๒๕ 

๔๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ๒.๔๘ ๐.๕๔ ๒๑.๖๘ 

/ลําดับ 42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว...



 
 

- ๑๔ -
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน ลงทุน 

  งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๔๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๙.๙๖ ๑.๙๙ ๒๐.๐๑ 

๔๓ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๒.๓๙ ๑๕.๔๗ ๑๘.๗๗ 

๔๔ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๒.๐๔ ๐.๓๗ ๑๘.๐๔ 

๔๕ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๑๑.๓๖ ๑.๘๑ ๑๕.๙๒ 

๔๖ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๖.๓๕ ๑.๐๐ ๑๕.๖๘ 

๔๗ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๓.๗๓ ๒.๔๖ ๑๐.๓๖ 

๔๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ๕๓.๙๓ ๕.๕๒ ๑๐.๒๔ 

๔๙ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๕.๒๒ ๒.๗๕ ๒.๓๙ 

๕๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๔๙.๖๗ ๐.๖๖ ๑.๓๒ 

๕๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 ๙.๔๕ ๐.๑๒ ๑.๓๑ 

๕๒ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่ 9 ๙.๐๘ ๐.๑๑ ๑.๒๐ 

๕๓ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๐๙ ๐.๑๙ 

๕๔ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ๑๒.๘๕ ๐.๐๒ ๐.๑๕ 

๕๕ ศูนย์อนามัยที่  10  เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๖ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๗ สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๘ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๙ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๐ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 5 ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๑ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๔.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๓ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๔ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
3.1.2 หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ...



 
 

- ๑๕ -
 

3.1.๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจาํเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
จํานวน ๓ เรื่อง คือ 

(๑) มติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
           เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการและเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ดังนี้ 

๑. กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยังคงมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีความพร้อมที่จะสามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในกันยายน ๒๕๕๖  

๒. กรณีส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไม่สามารถ
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการหรือรายการภายในกันยายน ๒๕๕๖ แต่ยังมีความจําเป็นที่จะดําเนินการเพื่อ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 ๒ .๑ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพื่อนําไปดําเนินการ ดังนี้ 

๑) เป็นรายการงบประมาณที่ มี ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 

๒) เป็นรายการงบประมาณที่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน 

๓) เป็นรายการงบประมาณที่มีความพร้อมสามารถดําเนินงาน
ได้ทันทีภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๔) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเท่านั้น 

๕) เป็นรายการที่ผ่านการตรวจสอบข้อกําหนดตามกฎหมาย
ฉบับต่างๆ แล้วเช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

๖) เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแสดงถึงความสําคัญของปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชน โดยต้อง
ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ละหน่วยงานอื่นของรัฐ            
ไม่ควรโอนเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๖.๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ยกเว้นกรณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายรองรับ 

๖.๒) ค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อยานพาหนะ 
๖.๓) ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระ

งบประมาณในอนาคต 
 

/6.4)รายการก่อหนี้ ผูกพัน ...



 
 

- ๑๖ -
 
๖ .๔) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
๖.๕)  รายการที่ขาดความพร้อม และส่วนราชการ/

หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ๒.๒  งบประมาณรายจ่ายงบกลาง งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการใดที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ ให้ส่งคืนสํานักงบประมาณ และหากมีความจําเป็นต้องนําไปใช้จ่ายในรายการอื่นๆ 
ให้พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
นําเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณานําเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อ
พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน 

2) ดําเนินการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 

(๒)  หนังสือดว่นที่สดุ ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๓๐๙๓๐ ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๖  เรื่อง มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
            เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติตามท่ี
สํานักงบประมาณเสนอ โดยให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ พิจารณาอนุมัติ
ผ่อนผัน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด บัดนี้สํานักงบประมาณได้จัดทําระบบงาน
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ กรอกข้อมูลผ่อนผันการก่อหนี้และโอนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐสามารถกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซด์สํานักงบประมาณ โดยเสนอรัฐมนตรี            
เจ้าสังกัดพิจารณานําเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และส่งสํานักงบประมาณภายใน          
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  

(๓)  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว.๙๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชําระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/
เครดิต) 

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและ
ภาคเอกชนในการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของ
ภาครัฐให้มีความรวดเร็ว และลดภาระในการจัดการเงินสดและเช็ค ตลอดจนลดช่องทางในการทุจริต 
กระทรวงการคลังจึงกําหนดให้ส่วนราชการรับเงินด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตทุกประเภทของทุกธนาคาร
พาณิชย์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชําระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(บัตรเดบิต/เครดิต) และให้พิจารณาใช้บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดคุณสมบัติของธนาคาร
พาณิชย์ผู้ให้บริการรับชําระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) แก่ส่วนราชการ ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและเกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการต่อไป สําหรับค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารให้เป็นค่าใช้จ่าย
ของส่วนราชการและเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการได้  
 

      ประธานในที่ประชุม : ขอขอบคุณหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 10 อันดับแรก 
จะได้นําปัญหาที่เกิดขึ้นในปี 2556  นําไปปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวทางการปฏิบัติในปีงบประมาณ  2557             
โดยในต้นปีงบประมาณ  2557  จะต้องมีการประชุมกําหนดแนวทางร่วมกัน โดยให้หน่วยงานดูว่าโครงการใดที่
ได้รับการอนุมัติ โดยเฉพาะโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1  ให้มีการวางแผนการเบิกจ่ายเงิน 

/งบประมาณให้ชัดเจน... 



 
 

- ๑๗ -
 
งบประมาณให้ชัดเจนว่าจะดําเนินการเบิกในไตรมาสใด สําหรับการโครงการจัดอบรมนายกรัฐมนตรีให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 ความคบืหนา้โครงการประชาอาสาปลกูปา่ 800 ล้านกลา้ 80 พรรษามหาราชินี  
 ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

(นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์): เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ดําเนินการปลูกป่าตามโครงการประชา
อาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ณ แปลงปลูกป่า บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ ๑๘ 
ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  และเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ พ้ืนที่ปลูกป่า เนื้อที่ 
๒๕ ไร่ บ้านปาง หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการรายงานผลการ
ปลูกป่าตามโครงการฯ จากอําเภอต่างๆ ดังนี้ 

1. อําเภอหางดง ดําเนินการในพื้นที่ตําบลหนองควาย บ้านปง และน้ําแพร่ 
2. อําเภอเมืองเชียงใหม่ ดําเนินการในพื้นที่ตําบลสุเทพ แม่เหียะ 
3. อําเภอแม่แตง ดําเนินโครงการปลูกป่าสักสยามมินทร์และบวชป่าไม้ 

เฉลิมพระเกียรติ  
4. อําเภอสันป่าตอง โครงการรวมใจภักด์ิ รักษป่์า พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมถวาย 
      องค์พระราชินี ครั้งที่ ๒  ณ วัดจอมแจ้ง ตําบลนํ้าบ่อหลวง  
5. อําเภอสันทราย ปลูกเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมวันสตรีไทย “พลังสตรี

เชียงใหม่อาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีฯ” ณ วัดดอยแท่น
พระผาหลวง ตําบลป่าไผ่ 

ทั้งนี้ขอความร่วมมืออําเภอที่ได้ดําเนินการปลูกป่าตามโครงการฯ แล้ว ให้รายงานผล
ให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย    

 

ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่              
(นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์):  นําเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการและจัดทําแผนเตรียมความ
พร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556  จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอําเภอ  ที่ประชุมได้กําหนดยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน  รับผิดชอบโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม  รับผิดชอบโดย สํานักงานเกษตร 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทํากินตามมติ ครม.  
      - ป่าสงวนแห่งชาติ รับผิดชอบโดย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑  
      - ป่าอนุรักษ์ รับผิดชอบโดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖    
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รับผิดชอบโดย 

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และขยายผลองค์ความรู้ รับผิดชอบโดย 

สถาบันการศึกษา 
/ในที่ประชุมได้มีมติจัดแบ่ง...



 
 

- ๑๘ -
 

ในที่ประชุมได้มีมติจัดแบ่ง โซนเพื่อระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น ๓ โซน ดังนี้ 
โซนเหนือ  ประกอบด้วย ๗ อําเภอ ได้แก่  อําเภอแม่อาย  อําเภอฝาง อําเภอเวียงแหง 

อําเภอเชียงดาว  อําเภอแม่แตง  อําเภอไชยปราการ  อําเภอพร้าว 
โซนกลาง  ประกอบไปด้วย ๑๒ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่ริม อําเภอสะเมิง อําเภอสันทราย  

อําเภอสันกําแพง อําเภอแม่ออน อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสารภี อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่วาง อําเภอ
หางดง อําเภอสันป่าตอง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 โซนใต ้ ประกอบไปด้วย ๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม อําเภออมก๋อย อําเภอดอยเต่า 
อําเภอจอมทอง อําเภอดอยหล่อ  อําเภอฮอด 
 สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากที่ประชุม ดังนี้ 

1. ให้มีสถานีควบคุมไฟป่าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ป่า ๒๕ ป่า 
2. จัดสรรงบประมาณให้กับชุมชน/หมู่บ้าน 
3. ให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านฝ่าย

เลขานุการ  ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 
 

 ประธานในที่ประชุม : ในภาพรวมของการปลูกป่าเป็นไปตามเป้าหมาย อยากให้คํานึงถึง
ยุทธศาสตร์ที่นายกรัฐมนตรีมอบ  การปลูกป่าไม่ใช่เป็นการปลูกโดยทั่วไป แต่เป็นการปลูกป่าที่มีความชัดเจน          
มีการต้ังใจ  มีการนําวัตถุประสงค์ของรัฐบาลมากํากับ สถานที่ปลูก ประเภทต้นไม้ วิธีการปลูก จะต้องสอดคล้อง
กับตัวช้ีวัดที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วย    
  ขอชื่นชมที่มีการเตรียมการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่                
ไว้ล่วงหน้า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 รายงานสถานการณโ์รคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม ่
ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสวต  กันมงคล) : สถานการณ์

โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2556  มียอดจํานวนผู้ป่วย 10,017 คน แบ่งเป็น คนไทย  
จํานวน 9,319 คน  ต่างชาติ 698 คน  เสียชีวิต  8 คน  ซึ่งในเดือนสิงหาคม สถานการณ์เริ่มลดลง พ้ืนที่
เป้าหมายสีแดงจํานวน  8 อําเภอ  16 หมู่บ้าน  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอทราบและเข้าไปดําเนินการในหมู่บ้านสีแดงแล้ว 

 

ประธานในที่ประชุม  ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก  ทั้งนี้ขอให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีให้การบูรณาการเชื่อมโยงกับอําเภอด้วย 

 

นายอําเภอสันทราย(นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย): อําเภอสันทรายมีการจัดต้ังศูนย์
พลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก โดยการนําโครงสร้างศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดมาปรับใช้ เน้นการ
กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลาย  ได้นําพลังมวลชนมาช่วยดําเนินการ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    
/3.4 รายงานสถานการณ์อทุกภัย...
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3.4 รายงานสถานการณ์อทุกภัย ปี พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม ่
            ผูแ้ทนสํานักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม่  
(นายเรืองฤทธิ์ ผลดี) : จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ อําเภออมก๋อย ไชยปราการ พร้าว สะเมิง จอมทอง แม่อาย แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา ฝาง เวียงแหง แม่แตง 
หางดง แม่ริม ดอยเต่า สันป่าตอง เชียงดาว สันกําแพง ดอยสะเก็ด ฮอด และอําเภอเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 20 อําเภอ 57 ตําบล 518 หมู่บ้าน 29,036 ครัวเรือน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 56,522 คน 
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 27,411 ไร่ ปศุสัตว์ 1,280 ตัว พ้ืนที่การประมง 234 บ่อ บ้านเรือน 
976 หลัง ถนน 159 สาย สะพาน/คอสะพาน 48 แห่ง เหมือง/ฝาย/พนัง/ตลิ่ง 173 แห่ง  

การให้ความช่วยเหลือ  
1) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้า

สํารวจความเสียหาย พร้อมทั้ง กองกําลังผาเมืองนํากําลังพล เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อําเภอฝาง และ
กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 แม่อาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อําเภอแม่อาย เมื่อวันที่               
9  สิงหาคม 2556  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และอําเภอให้ความเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้ง
ได้เร่งสํารวจความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ในการซ่อมแซมและปรับปรุง 
ต่อไป 

3) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนกระสอบทราย 
ให้อําเภอฝาง จํานวน 1,500 ใบ 

4) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย (อุทกภัย)                
ในพื้นที่อําเภอฝางและอําเภอไชยปราการ อําเภอละ 500 ถุง 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ดังนี้ 

1) ได้จัดทําแผนอํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ         
ดินโคลนถล่ม ประจําปี 2556 ขึ้น พร้อมทั้งได้มีการจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงแผนฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่        
26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

2) ได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินโคลนถล่ม ขึ้น ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  

3) จัดเวรยามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนตลอด 24 ช่ัวโมง และฝึกอบรม อส.ปภ. เพื่อเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้กับจังหวัดเชียงใหม่  

4) ปรับปรุงระบบเตือนภัยที่มีอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 243 แห่ง เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม  

5) สํารวจจัดเตรียมเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน
โคลนถล่มในจังหวัดเชียงใหม่  

 
/6) สั่งการใหอํ้าเภอ ท้องถิ่น ...
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6) สั่งการให้อําเภอ ท้องถิ่น ดําเนินการจัดต้ังศูนย์อํานวยการฯ และจัดทําแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ประจํา 2556 

จัดกิจกรรมรณรงค์ (KICK OFF) กําจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งลําน้ําปิง 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณสํานักงานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําลําน้ําปิง ตําบลป่าแดด 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม อําเภอแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองข้างลําน้ําปิง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบ  
เลขานกุารในทีป่ระชุม  :  แจ้งเรื่องเพือ่ทราบ จํานวน 11 เรื่อง ดังนี ้

 4.1  สรปุสถานการณน์้ําจงัหวดัเชียงใหมป่ระจําเดือนสงิหาคม  2556 
    ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกลู  มานะสัมพนัธส์กุล) : รายงาน
สรุปสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมลู ณ วันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  ดังนี้ 
    ๑. สถานการณ์ฝน 

                 การคาดหมายปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          
คาดว่าปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติโดยปริมาณฝนสะสมต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่สถานี (สชป.๑) ๖๑๗.๕๐ มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ ๑๒.๙๘% 
      ๒. สถานการณ์น้าํท่า 
                   การคาดหมายน้ําท่าในแม่น้ําปิงและลําน้ําสาขา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจะตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยปกติ ทั้งนี้จะเริ่มมีปริมาณน้ํามากต้ังแต่เดือนสิงหาคมและจะมีปริมาณน้ํามากที่สุดในเดือนตุลาคม           
จากการตรวจวัดปริมาณน้ําท่าสะสมในแม่น้ําปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ พบว่า น้ําท่าสะสม ต้ังแต่เดือน
เมษายน - เดือนสิงหาคม ๒๖๙.๙๐ ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ ๖๐.๖๐  

๓. สถานการณน์้ําในอา่งเกบ็น้ํา 
         สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน 

3.1 ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา ๑๓๗.๑๖ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๒๕.๙๘% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถ 
ใช้การได้ ๑๑๓.๑๖ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๒๙.๘๑% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ําได้อีก 
๓๙๐.๘๔ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๗๔.๐๒% ของความจุที่ระดับเก็บกัก 

3.2 ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ อ่าง มีปริมาณน้ํา ๓๕.๒๑ ล้าน ลบ.ม. 
หรือ ๔๐.๖๓% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใช้การได้ ๒๙.๘๘ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๓๔.๔๘% ของความจุที่
ระดับเก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ําได้อีก ๕๑.๔๕ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๕๙.๓๗% 

3.3 เปรียบเทียบปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ําขนาดกลางกับ             
ปี ๒๕๕๕ ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ําในอ่างในปี ๒๕๕๖ จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ๕๗.๐๕ ล้าน ลบ.ม. หรือ 
๙.๒๘% ของความจุที่ระดับเก็บกัก  

 
 

/3.4 ช่วงต้ังแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม  
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3.4 ช่วงต้ังแต่วันที่ ๑ – ๒๐ สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องจาก
อิทธิพลลมมรสุม และพายุโซนร้อน “มังคุด” ทําให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ๒๙.๒๘ ล้าน ลบ.ม. 
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ๑๑.๖๐ ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ แห่ง ๑๐.๖๘ ล้าน ลบ.ม.             
รวม ๕๑.๕๖ ล้าน ลบ.ม. 

๔. สถานการณก์ารปลกูพืชฤดูฝน ๒๕๕๖ ในเขตชลประทาน 
๔.๑ แผนการปลูกพืชทั้งจังหวัด ๓๓๘,๕๒๘ ไร่ แยกเป็นข้าว ๒๒๑,๙๘๕ ไร่            

พืชไร่-พืชผัก ๑๔,๖๗๗ ไร่ และไม้ผลและพืชอื่นๆ ๑๐๑,๘๖๖ ไร่ 
๔.๒ ผลการปลูกพืชทั้งจังหวัด  ปัจจุบัน ๒๘๕,๑๖๖ ไร่  หรือ ๘๔.๒๔%  ของแผน

แยกเป็น  ข้าว ๑๖๙,๔๙๔ ไร่ (๗๖.๓๕%) พืชไร่-พืชผัก ๑๒,๒๔๒ ไร่ (๘๓.๔๑%) ไม้ผลและพืชอื่นๆ ๑๐๓,๔๓๐ ไร่ 
(๑๐๑.๕๔%) 

๕. คาดการณส์ถานการณน์้าํฤดแูลง้ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗   
    ณ  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เขื่อนแม่งัดสมบูรณช์ล หากฝนตกอยู่ในเกณฑ์

ปกติ จะมีน้ําเหลืออยู่ในเขื่อนประมาณ  120 ลบ.ม. ซึ่งไม่ถึง  50 % ของความจุ  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะมี
ปริมาณน้ําประมาณ 90 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2557  การบริหารจัดการน้ําลําน้ําปิงจะช่วงฤดูแล้งจะเกิดผลกระทบ
เนื่องจากรับน้ําจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลทั้งหมด 

 

ประธานในที่ประชุม : ขอให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมการวางแผนสําหรับ
การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง  อาจจะทําการช้ีแจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืช  หาพืชที่ใช้
ปริมาณน้ําน้อยมาปลูกเสริม หรืออาจจะกําหนดพื้นที่เพาะปลูกว่าพ้ืนที่ไหนควรปลูกพืชประเภทใด  ต้องยกเลิก
การปลูกประเภทใดบ้าง   ที่สําคัญคือการบริหารจัดการน้ํา ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการสร้างเขื่อนที่ป่าแดด  
เพิ่มอีก 1 เขื่อน เป็นเขื่อนระบายน้ํา ต้องมีการประสาน หารือกันว่าช่วงเวลาใดควรจะกักเก็บน้ํา ช่วงเวลาใดควร
จะระบายน้ํา ขอฝากในเรื่องของการระบายน้ํา  การเชื่อมโยงปริมาณน้ํา และการวางแผนการปลูกพืชในฤดูแล้ง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกนัยายน 2556 
      ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ  เลาหเลิศชัย) : รายงานการ

คาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน 2556  ดังนี้ 
    ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม  - 2 กันยายน 2556  ร่องมรสุมพาด

ผ่านภาคเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ทําให้ภาคเหนือมีฝนเกือบทั่วไป โอกาสมีฝนตก
ประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตํ่าสุด 23 -25 องศาเซนเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 
30- 32 องศาเซนเซียส 

ลักษณะอากาศในช่วงเดือนกันยายน 2556  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ  ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย  ทําให้ภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ พายุหมุนเขตร้อนก่อตัวใน
มหาสมุทรแปซิฟิก และอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือผ่านภาคเหนือ ซึ่งจะทําให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกชุก
หนาแน่นกับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
23-25 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 95 % ตํ่าสุด 65% ปริมาณฝน 190-240 มิลลิเมตร 
(ใกล้เคียงค่าปกติ) 

/ข้อควรระวัง ... 



 
 

- ๒๒ -
 
ข้อควรระวัง 

      ร่องมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน ทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ําท่วม
ฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ไว้ด้วย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  ผลการพจิารณาคดัเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหมป่ระจําปี พ.ศ.2556 
     เลขานุการในที่ประชุม : ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่กําหนดให้มีการเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2556 เพื่อยกย่อง
สรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 
พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.
2556  จํานวน 2  ท่าน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม  2556 ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร  ดังนี้  

1. นายทองอินทร์  พรหมวิชัย   อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  2. นายประสงค์  ปัญธิยา  อําเภอจอมทอง 
   สําหรับบุคคลที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ
ให้เป็น “พ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่” ประจําปี พ.ศ. 2556 ให้ได้รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 15 ท่าน  ดังนี้  

(1) นายวิชัย  ฟองต๋า   อําเภอไชยปราการ 
(2) นายชัย  โตเขียว  อําเภอไชยปราการ 
(3) นายนิคม ขัติยศ  อําเภอจอมทอง 
(4) นายคํา  จอมแสง  อําเภอดอยสะเก็ด 
(5) นายปีรบ  ใบแสง  อําเภอดอยสะเก็ด 
(6) นายมิตร แก้วมณี  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
(7) นายสมบุญ  ดีเพ็ญ  อําเภอแม่วาง 
(8) นายอุทัย  ขัติวงษ์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 
(9) นายนพดล   กองมณี  อําเภอเชียงดาว 
(10) จ.ส.ต.เกษม  บุญไชย อําเภอเชียงดาว 
(11) นายแก้ว อะกะเรือน อําเภอแม่ริม 
(12) นายสอาด ดอนแก้ว  อําเภอแม่แตง 
(13) นายกิตติศักด์ิ  เมฆขจร อําเภอแม่แตง 
(14) นายวิรัช ใจเสมอ  อําเภอสันป่าตอง 
(15) นายมนูญ บูรณพัฒนา สาํนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 

/4.4  โครงการบรรเทาผลกระทบ...



 
 

- ๒๓ -
 

4.4   โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ภาคครัวเรือน 

    พลังงานจังหวัดเชยีงใหม่ (นายชํานาญ  กายประสิทธิ์): นําเสนอโครงการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน  สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้น
ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน อีกกิโลกรัมละ  50 สตางค์  ปัจจุบันจากราคากิโลกรัมละ 
18.12 บาท จะปรับขึ้นเรื่อยๆ อีกเดือนละ 50 สตางค์ จนถึงราคากิโลกรัมละ 28.82 บาท โดยจะเริ่ม
โครงการในวันที่ 1 กันยายน 2556  

เหตุผลที่รัฐบาลความจาํเปน็ทีต่้องปรบัราคาก๊าซ LPG 
1. ความเปน็ธรรม เพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ํามัน ไม่ต้องถูกเก็บค่าน้ํามัน

แพงเพื่อไปอุดหนุนผู้ใช้ก๊าซ LPG ให้ได้ใช้ราคาถูก 
2. ภาระกองทุนน้ํามันฯ การควบคุมราคา LPG ทําให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด 

มีผลทําให้ราคา LPG ตํ่ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ทําให้การใช้ LPG ขยายตัวมาก ส่งผลต่อกองทุนน้ํามันฯมีภาระ
เพิ่มมากขึ้น 

3. ปัญหาการใช้ผิดประเภท การกําหนดราคาก๊าซ LPG หลายราคา มีผลทําให้
เกิดปัญหาการใช้ผิดประเภท เช่น นําก๊าซหุงต้มมาใช้ภาคขนส่ง และอุตสาหกรรม 

4. ปัญหาการลักลอบส่งออก การควบคุมราคา LPG ทําให้รัฐต้องนําเงินกองทุน
น้ํามันฯที่เก็บจากผู้ใช้น้ํามันคนไทยไปชดเชยให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย 

มติคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลังงาน (กบง.) เม่ือวันที่ 19 ธนัวาคม  2555  
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและบรรเทา

ผลกระทบ แก่กลุ่มภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อยโดยให้อ้างอิงจาก  
1. ฐานข้อมูลครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ของการไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าสัตหีบ   
2. อนุมัติเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง งบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปีงบประมาณ 2556           

ในการจัดทําฐานข้อมูลร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อบรรเทาผลกระทบ        
ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน  

3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ภาคครัวเรือน 

 มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน  2556  
1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่18.13 

บาท/กก. จากวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็น 31 สิงหาคม  2556 
2. เห็นชอบปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนขึ้นเดือนละ 0.50บาท/กิโลกรัม  
3.  เห็นชอบเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้  
     ครัวเรือนรายได้น้อย ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม/ 

เดือนหรือไม่เกิน 18 กก./ 3 เดือน 
/ร้านค้า หาบเร่... 

      



 
 

- ๒๔ -
 
ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 150 

กิโลกรัม/เดือน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการช่วยเหลือสามารถใช้ถังได้ทุกขนาดแต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 
ขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธ์ิไปตรวจสอบและขอรับสิทธ์ิหรือลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่     

สํานักงานเขต /เทศบาล / อบต.  สํานักงานการค้าภายในจังหวัด  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด  สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัด  สํานักงานพลังงานจังหวัด   

 

ประธานในที่ประชุม : ขอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยท่ัวถึง เนื่องจากขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมดค่อนข้างจะยุ่งยาก  รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลจะขึ้นราคาก๊าชหุงต้มให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  ผลการดาํเนนิงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การดําเนนิการตามมาตรการประหยดัพลังงาน 
 พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายชํานาญ  กายประสิทธิ์) : สํานักงานพลังงานจังหวัด

เชียงใหม่ได้จัดอบรมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์  www.e– report.energy.go.th 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมี นายอดิศร กําเนิดศิริ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และมีการตรวจติดตามให้แนะนํา
หน่วยงาน ต้ังแต่วันที่ 30  กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2556 มีส่วนราชการ จํานวน 164 หน่วยงานที่ต้อง
รายงานตามตัวช้ีวัด   

สรุปผลการใช้พลังงานของจังหวัด (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ปรากฏในกฎกระทรวง 
และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค) ข้อมูลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จังหวัดเชียงใหม่
มีผลคะแนน 1.765/5.000 คะแนน ซึ่งมีหน่วยงานที่มีผลคะแนนรายงานข้อมูล เป็น 0 หรือ คะแนนต่ํา             
มีจํานวน 45 หน่วยงาน จึงขอความร่วมมือหน่วยงานได้ดําเนินการรายงานการใช้พลังงานในระบบด้วย 

 

ประธานในที่ประชุม :  ให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานกรอกข้อมูลให้ครบ  ในส่วนของหน่วยงานที่มีคะแนน เป็น 0 
หรือคะแนนต่ํา อาจจะมีการนัดหมายให้มาทําการกรอกข้อมูลร่วมกัน เพราะเจ้าหน้าที่บางคนไม่มีความถนัด         
ในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6  รายงานผลการดําเนนิงานงบพฒันากลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
ปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

                     ผูแ้ทนศนูยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10ลําปาง (นายเอกกฤต จติตางกูร) : 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง ได้รับจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
พ.ศ.2556  ได้ดําเนินโครงการ  ดังนี้ 

 
 

/1. โครงการผูน้ําท้องถิ่น...



 
 

- ๒๕ -
 

1. โครงการผู้นําท้องถิ่นรู้ป้องกันภัยร่วมใจรักษ์ระบบนิเวศ จัดกิจกรรม อบรมภาคทฤษฎี 
ณ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) การศึกษาดูงาน / ฝึกปฏิบัติ 

2. โครงการเครือข่ายอาสาป้องกันภัยสานสายใยอนุรักษ์น้ํา จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้  
การศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

3. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์ด้านการจัดการภัยพิบัติทุกระดับของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7  การประมูลป้ายทะเบยีนรถเลขสวยครั้งที่ ๑๒  หมวดอกัษร ขฉ  
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย  กีฬาแปง): สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  

กําหนดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย  ครั้งที่ ๑๒ อักษร ขฉ  จํานวน  ๓๐๑  หมายเลข  ในวันเสาร์ที่ ๓๑  
สิงหาคม – อาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่   
ผลการประมูล  ๑๑  ครั้ง  ๑๒  หมวดอักษรที่ผ่านมา  มีรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ทั้งสิ้น  ๒๖๔,๐๒๖,๑๖๓  บาท  ทั้งนี้ได้นํามาใช้ในการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ  ทําให้สถิติ
อุบัติเหตุทางถนนลดลงตามลําดับ  ทําให้จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตลดลงเป็นจํานวนมาก  ที่ผ่านมา
จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  (กปถ.)  มาใช้ใน
โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ,  โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์,  
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถม  (ป.๔ – ป.๖),  
โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น  (ม.๑ – ม.๓),  โครงการ
สํานักงานขนส่งนอกเวลาและการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน,  โครงการจัดซื้อหมวกนิรภัยเพื่อ
การขับขี่รถที่ปลอดภัย,  โครงการเสริมศักยภาพพนักงานขับรถราชการ,  โครงการเสริมศักยภาพพนักงานขับรถ
รับ-ส่งนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน,  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุ 
ทางถนน,  โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)  ให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, โครงการจัดซื้อ
กล้องตรวจจับความเร็วให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  และล่าสุดกองทุน กปถ. ได้สนับสนุนกล้องตรวจจับ
ความเร็วรถบรรทุกและรถโดยสารจํานวน  ๒  ชุด  มูลค่ากว่า  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ให้สํานักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่  มาใช้ตรวจรถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมด          
เป็นการใช้เงินจากกองทุน กปถ. มิใช่เงินงบประมาณของทางราชการ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเงินที่ได้จากการประมูล
ป้ายทะเบียนเลขสวยนั้น  ได้นํามาใช้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทําให้เป็นการลดการสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอีกด้วย   

สําหรับป้ายเลขทะเบียนทั้ง  ๓๐๑  หมายเลขนั้น  ต้องถือเป็นเลขแห่งเกียรติยศและศักด์ิศรี  
เพราะได้จากการทําบุญด้วยการชนะประมูลป้ายเลขสวย  สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ครอบครองป้าย ที่สําคัญที่
ป้ายมีรูปภาพกราฟฟิค  ครอบครัวหมีแพนด้า ประตูเมืองเชียงใหม่  สายน้ําแม่ปิง  ร่มบ่อสร้าง  ยอดเขา                
อินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยป้ายมีสีสันที่สวยงามโดดเด่นเป็นอย่างมาก  
เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น  หากเจ้าของรถไม่ประสงค์จะใช้ป้ายรูปกราฟฟิคก็สามารถใช้ป้ายพ้ืนสีขาวปกติก็ได้  
โดยเก็บป้ายกราฟฟิคไว้ที่บ้านแทน  สามารถใช้ได้ทั้งรถเก๋ง, รถกระบะ ๔ ประตู, รถแวน,  รถตู้หรูวีไอพี ๗  ที่นั่ง  
จะเป็นรถใหม่ที่ยังไม่จดทะเบียนหรือเป็นรถจดทะเบียนแล้วก็สามารถนํามาสลับเป็นป้ายประมูลได้หรือกรณีเป็น 

 

/รถจังหวัดอ่ืนก็สามารถ... 



 
 

- ๒๖ -

 

รถจังหวัดอ่ืนก็สามารถย้ายปลายทางเข้ามาใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้  ส่วนการเสียภาษีรถประจําปีนั้น  สามารถ
ชําระได้ที่สํานักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ  เพราะใช้ระบบออนไลน์  นอกจากนี้หากนํารถมาติดต่อราชการที่ 
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะ  ก็จะมีช่องจอดรถและช่องทางบริการพิเศษเฉพาะผู้ใช้ป้ายประมูลเป็น
ห้องบริการเฉพาะต่างหาก  เพื่อเป็นการบริการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าของป้ายประมูลเลขสวยอีกด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8  นโยบายการส่งเสริมเกษตรกรของกลุม่บรษิทัสนัตภิาพเทรดดิ้ง จาํกดั 
 ผู้บริหารบริษัท ลีโอฟูดส์ จํากัด (นายชาญชัย วิเศษณัฐ) : กลุ่มบริษัท สันติภาพ           

เทรดดิ้ง จํากัด ประกอบด้วย บริษัท สันติภาพเทรดดิ้ง จํากัด,บริษัท ลีโอฟูดส์ จํากัด,บริษัท ลีโอ ดิลิเวอรี่(1999) 
จํากัด, บริษัท กรีนลีโอ จํากัด และบริษัท อดามัส อโกรโนมิ จํากัด  

บริษัทมีนโยบายการส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกร  โดยบริษัทจัดหาต้นกล้า และวัสดุ
การเกษตร(ปุ๋ย-สารเคมี)โดยให้เป็นลักษณะสินเชื่อ และหักคืนเมื่อขายผลผลิตให้กับบริษัท ทําสัญญากับ
เกษตรกร กําหนดขนาดมาตรฐานของผลผลิต และราคารับซื้อที่แน่นอน(ประกันราคารับซื้อ)  บริษัทฯ มีรถขนส่ง 
และเจ้าหน้าที่ เข้ารับซื้อผลผลิต ณ จุดรับซื้อที่กําหนดไว้ของโครงการ มีเจ้าหน้าที่เข้าควบคุม ให้คําแนะนํา 
เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท ตลอดโครงการจ่ายเงินค่าผลผลิตผ่านบัญชีธนาคาร
(ธกส.)ทุก 15 วัน    

พืชที่ส่งเสริมปลูก  มะเขือเล็กกูล่าร์-ลูกใหญ่  มะเขือเล็กกูล่าร์-ลูกเล็ก มะเขือเล็กกูล่าร์
เบอร์ 6 มะเขือริงโงะ มะเขือดับบลิว 1  มะเขือเซนได ถั่วลันเตา  ฟักทองญี่ปุ่น  ซุคคินี กระเจี๊ยบเขียว  แตงยาว
ญี่ปุ่น  แตงกลาง  แตงสด  แตงคล้ํา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.9  คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวดัเชียงใหม ่
       รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ (นายถวิล บัวจีน): ที่มา

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
1) กฎหมายรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 87 (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารราชการ (ตรวจสอบอํานาจรัฐ) 
2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไข) พ.ศ.2550  

      มาตรา 55/1 ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมา- 
ภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ.” ทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ 
      ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด
เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
 

/ในกรณีที ่ก.ธ.จ.พบว่า... 



 
 

- ๒๗ -
 
ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

หรือมีกรณีที่เป็นการทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ  ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป” 
     ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด 
เป็นประธาน) ผู้แทนภาคประชาสังคม  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้แทนภาคธุรกิจ  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
แต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ  มีวาระ 3 ปี (ไม่เกิน  
2 วาระติดต่อกัน) 

ระเบียบข้อ 22 หน้าที่ของ ก.ธ.จ. 
1) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด 
2) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอื่น

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ฯลฯดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการ
ละเลยหรือมีกรณีทุจริต 

3) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและการส่งเสรมิ 
4) ติดตาม 
5) แต่งต้ังที่ปรกึษา 
6) เผยแพร่ผลงาน 

ระเบียบข้อ 23 ในการสอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1) เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วมและไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

2) อํานวยความสะดวก บริการ สนองความต้องการของประชาชน  
3) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
4) เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
5) ไมม่ีขั้นตอนเกิดความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ 
6) ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
7) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 รับรองรายชื่อ 
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 19 ราย 
ผู้แทนภาคประชาสังคม 
1.นายถวิล  บัวจีน   อําเภอสันกําแพง 
2.ร.ต.ต.วิไล  ลิบลับ   อําเภอเมืองเชียงใหม ่
3. นายสงัด  แก้วนาต๊ะ  อําเภอฝาง 
4. นายรุจ  เหลี่ยวรุ่งเรือง           อําเภออมก๋อย  
5. นายเรืองฤทธิ์  จอมสืบ         อําเภอสันทราย  
6. นายจิรพัตร์  ธาตุอินจันทร์  อําเภอดอยสะเก็ด   
7. นายวินิจ  ชัยชิต   อําเภอเชียงดาว  
8. นางถนอมจิต  ไชยวงค์   อําเภอแม่แตง  
9. นายมนัส  ตันสุภายน  อําเภอพร้าว  
10. นางบุญนาํ  ยามาโมโต้  อําเภอสะเมิง   

/11. นายพชร  ธรรมกรลังกา...   



 
 

- ๒๘ -
 
11. นายพชร  ธรรมกรลังกา      อําเภอเวียงแหง 
ผู้แทนภาคท้องถิ่น 
1. นายสุรศักด์ิ  โอสถิตย์พร  อําเภอดอยสะเก็ด  
2. นางสาวพรฤดี  พุทธิศรี              อําเภอเมืองเชียงใหม ่
3. นายประสงค์          ธนัญชัย              อําเภอสันป่าตอง     
4. นายต่อศักด์ิ            สะสมทรัพย ์       อําเภอแม่ออน 
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
1. นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  
2. นายธงชัย            อมฤตธรรม         หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายจุลนิตย์        วังวิวัฒน์           หอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายสราวุฒิ         สินสําเนา           สภาอตุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
เลขานกุาร  / ผู้ช่วยเลขานกุาร 
1. นายณวัฒน์   มหาวรรณ                 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
2. นางสาวสุวิมล   ยาพิลา                  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
3. นายเสงี่ยม    ก่ิงสุวรรณพงษ์           หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
      สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10 รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบ              
ยาเสพติดตามแนวชายแดน  

  ผู้แทนกองกาํลังผาเมือง (พนัเอกมีชัย นลิศาสตร์): รายงานสถานการณ์ด้านการ
ป้องกันชายแดนและการสกัดก้ันและปราบปราบ ยาเสพติดตามแนวชายแดน   ดังนี ้
        ๑. การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยกับทหารเมียนมาร์ ในห้วงเดือนสิงหาคม 
2556 มีการปฏิบัติจํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 
         ๑.๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 2556 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ พบปะ
พัฒนาสัมพันธ์กับ ทหารเมียนมาร์ กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๓๒๗ บริเวณ จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องทางกิ่วผาวอก  
บ้านอรุโณทัย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อหารือที่สําคัญ คือ การดําเนินโครงการ
หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ในวันที่ ๑๕ กันยายน 2556  ซึ่งจะดําเนินงานในกลุ่มงานส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม โดยจัดงานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนก่อสร้างวิหารหลวงวัดหม่วยต่อ เมืองต่วน สหภาพ
เมียนมาร์ 
         ๑.๒  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  2556 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ พบปะ
พัฒนาสัมพันธ์กับ ทหารเมียนมาร์ กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๓๒๗ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องทางกิ่วผาวอก 
บ้านอรุโณทัย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
           หัวข้อหารือที่สําคัญ  
          - การดําเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ใน ๑๕ ก.ย.๕๖  
          - การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชายแดน 
          - การร่วมมือสกัดก้ันยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 

  
/1.3 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2556...



 
 

- ๒๙ -
 

๑.๓  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม  2556  กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๘ พบปะพัฒนา
สัมพันธ์กับ ทหารเมียนมาร์ กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๕๒๘ บริเวณ ฐานฯ อินทรีย์ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
(หารือในเรื่องทั่วไป) 

๑.๔  เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม  2556 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ พบปะ
พัฒนาสัมพันธ์กับ ทหารเมียนมาร์ กองพันทหารราบที่ ๓๖๐ บริเวณวัดฟ้าเวียงอินทร์ บ้านหลักแต่ง ตําบล             
เปียงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๑.๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม  2556 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ พบปะ
พัฒนาสัมพันธ์กับ ทหารเมียนมาร์ กองพันทหารราบที่ ๓๖๐ บริเวณวัดฟ้าเวียงอินทร์ ตําบลเปียงหลวง  อําเภอ           
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

๒. การสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน 
                   การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของกองกําลังผาเมือง  เฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ปฏิบัติภารกิจในการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด  

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว.พิสูจน์
ทราบ 

ลว.หาข่าว เฝ้าตรวจ ซุ่มโจมตี ปิดล้อม/ตรวจ
ค้น 

ต้ังจุดตรวจถาวร ต้ังจุดตรวจ
ช่ัวคราว 

๑๕๕ ๑๗๐ ๒๐๐ ๑๒ ๒๒ ๒๑ ๑๑๓ 
 

 สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในห้วงสิงหาคม  2556 ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองกําลังผาเมือง             
มีผลการสกัดก้ัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยแยกเป็นพื้นที่มี จํานวน ๓ ครั้ง ของกลาง
ยาเสพติดประเภทยาบ้า จํานวน ๒๑,๒๐๐ เม็ด และจับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน ๔ คน  

พ้ืนที่  จํานวน(ครั้ง) ผู้ต้องหา(คน) ยาบ้า (เม็ด) 

อําเภอเชียงดาว ๑ ๑ ๒,๐๐๐ 
อําเภอไชยปราการ ๑ ๑ ๑๖,๐๐๐ 
อําเภอพร้าว ๑ ๒ ๓,๒๐๐ 

รวม ๓ ๔ ๒๑,๒๐๐ 
 

สรุปการจับกุมเปรียบเทียบทั้ง ๖ จังหวัด  

พ้ืนที่ 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

ยาบ้า 
 (เม็ด) 

ฝิ่น 
 (กรัม) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

ไอซ์  
(กรัม) 

เชียงใหม่ ๑๔๐ ๑๘๙ ๖๓๔,๗๙๕ ๑๑,๒๖๖.๑๕ ๒๙๖.๕๓ ๒๙.๕๔ ๒,๐๖๗.๓๗ 
เชียงราย ๑๒๓ ๑๗๐ ๗,๙๐๗,๗๒๓ ๔,๒๔๗.๖๐ ๒,๓๓๒.๔๕ ๑๐.๐๐ ๑๖๔,๗๒๗.๒๐ 
พะเยา ๙ ๑๐ ๒,๓๔๐ ๓๗.๕๐ - - - 
น่าน ๗ ๑๔ ๑๒,๒๖๓ ๑,๐๐๐.๐๐ - - - 
อุตรดิตถ์ - - - - - - - 
พิษณโลก - - - - - - - 

รวม ๒๗๙ ๓๘๓ ๘,๕๕๗,๑๒๑ ๑๖,๕๕๑.๒๕ ๒,๖๒๘.๙๘ ๓๙.๕๔ ๑๖๖,๗๙๔.๕๗ 
   

/3. กิจกรรม “กองทพับก ... 



 
 

- ๓๐ -
 
๓. กิจกรรม " กองทัพบก โดย ททบ. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ 

ร่วมใจ ส่งรัก สู่รั้วของชาติ " ครั้งที่ ๖   
         ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม  2556 กองทัพบก ได้จัดกิจกรรม "กองทัพบก โดย ททบ. 
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ร่วมใจ ส่งรัก สู่รั้วของชาติ" ครั้งที่ ๖  โดยการนําคณะผู้แทน ทบ., 
ผู้บริหารและศิลปินดารา ทีมงาน ของ ททบ. และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ เดินทางลงพื้นที่ให้กําลังใจ, 
มอบสิ่งของเครื่องใช้, อุปกรณ์กีฬา ให้กับกําลังพลของกองกําลังผาเมือง และหน่วยขึ้นตรงกองกําลังผาเมือง               
ณ ฐานปฏิบัติการนอแล อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดการแสดงบนเวที, เล่นเกมส์ และแจกของรางวัล  
ณ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี พล.ท.สถิต แจ่มจํารัส  ผช.เสธ.ศปก.ทบ.ฝกร.เป็นหัวหน้าคณะ            
มีกําลังพล และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ประมาณ ๘๐๐ คน 

 4. เรื่องแจ้งให้ทราบ 
     ในวันที่ ๑๕ กันยายน  2556 กองกําลังผาเมือง ได้วางแผนดําเนินกิจกรรมการ

พัฒนาสัมพันธ์ระหว่างราษฎรไทยกับราษฎรประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนว
ชายแดน ระหว่าง บ้านเมืองนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  กับ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน 
สหภาพเมียนมาร์ ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางกิ่วผาวอก ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรม   
ที่ดําเนินการ คือ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทุนก่อสร้างวิหารหลวงวัดหม่วยต่อ เมืองต่วน สหภาพเมียนมาร์ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

    4.11  กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสรา้งสรรค์  
   กรรมการเชยีงใหม่เมืองสร้างสรรค ์(มร.มาร์ติน เฟ็นสกี้ –สตาล์ลิ่ง)  : งาน TEDx 

ChiangMai กําหนดจัดงานในวันที่ 14 กันยายน  2556 ที่โรงแรมเลอเมอริเดียล เชียงใหม่ คาดว่าจะมี
ผู้เข้าร่วมงานจํานวน  500 คน จากเชียงใหม่ ประเทศไทยและต่างประเทศ  มีการถ่ายทอดสดทาง Internet 
เชิญวิทยากร 22 คน จากหลายสาขา นักศึกษา 5 คน  และศิลปินอีกประมาณ 25 คน  สามารถดูรายละเอียด
ของวิทยากรได้ที่เว็บไซต์ www. TEDxChiangMai.com  

 ประธานในที่ประชุม: จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีจุดขายทางด้านธรรมชาติ            
ด้านความเก่าแก่  แนวโน้มของโลกเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นตัวสนับสนุน และเป็นแรงขับเคล่ือนในการสร้าง
โอกาส และเพิ่มมูลค่าในเรื่องการท่องเที่ยว  การพัฒนา การลงทุนต่างๆ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่สามารถเป็นเมือง
สร้างสรรค์ได้ ทั้งนี้จะต้องมีการระดมแนวคิดใหม่ ๆ มาร่วมกันปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  
เลขานุการในที่ประชุม :  เรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

มีทั้งหมด  2 เรื่อง ได้แก่ 
5.1  มติคณะรัฐมนตรปีระจาํเดือนสิงหาคม 2556 ทีเ่กีย่วข้องกบัจังหวดัเชียงใหม ่  

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
 (1) มติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่  20 สิงหาคม  2556   จํานวน  3 เรื่อง ดังนี ้

- เรื่องที่  10  ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจดัหาเครื่องตรวจจับ   
ความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 

 - เรื่องที่ 11   โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 
 

/เรื่องที่ 19 การแต่งต้ัง... 



 
 

- ๓๑ -
 
- เรื่องที่ 19   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

กระทรวงมหาดไทย และการโอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 

5.2  การจัดตั้งศูนย์กลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค (Upper Northern 
Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC) (สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน 1) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2556  
           วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก   อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

6.2   หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
   เลขานุการในที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติม 2 เรื่อง  ดังนี้ 

1. จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่าในวันที่ 12-13 กันยายน 2556 จะมีการจัด
ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดทําแผนการพัฒนาจังหวัดของ 17 จังหวัดภาคเหนือ  โดยจะเรียนเชิญ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  

2. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการ
กําจัดเห็บ หมัดจากสุนัขที่กําลังระบาดอยู่ ณ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่ ๗   นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
  -ไม่มี-  
  
เลิกประชุม  เวลา 11.55 น.    
      

   วัลยา  สิปปพันธ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
                 วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 


