
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่

ครั้งที่ 10/2556 
วันที่ 29 ตลุาคม  2556  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
************** 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายวิเชียร   พุฒิวิญญ ู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายอดิศร  กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางภัชธนิตา 

 
สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
10. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
13. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
14. นายอธิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
15. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายชัชวาล ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
18. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสุนทรี อินตา รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน) หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
22. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
23. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
/24. นายอุทัย  ลือชัย...



 
 

- ๒ -
 

24. นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
25. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
26. นายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน นายอําเภอสารภี 
27. นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย นายอําเภอสันทราย 
28. นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
29. ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
31. นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
32. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
33. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
34. นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอพร้าว 
35. นายสายัณห์  ใจบุญ (แทน) นายอําเภอฝาง 
36. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
37. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
38. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
39. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอสันป่าตอง 
40. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง 
41. นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
42. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
43. นายพงศ์พีระ ชูช่ืน (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
44. นายดิเรก สุริวงค์ (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
45. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
46. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
47. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
48. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
49. นายบรรเจิด กิริยา (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
50. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
51. พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
52. พล.ต.ต.ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
53. พ.ต.ท.รุจพงศ์ สารวนางกูร (แทน)ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 
54. พ.ต.ต.พิเชษฐ์ หมายดี (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
56. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
57. พ.ต.ต.หญิงผุสดี ธรรมศักด์ิ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
58. พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
 

/หน่วยงานในสังกดัสาํนกังานอัยการสูงสดุ
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หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
59. นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
60. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
61. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
62. นายธิเดช จันทราเดช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ภาคเหนือ 
63. นายธวัช สุขอยู่ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
64. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
65. นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
66. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย จังหวัดเชียงใหม ่
67. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

อําเภอฝาง 
68. พ.อ.ธีรธรรม อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
69. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
70. พ.อ.รุศมนตรี จิญเสน (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
71. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
72. น.ต.ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ (แทน) ผู้บังคับการกองบิน 41 
73. พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
74. น.อ.จักรกฤช มะลิขาว หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
75. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต 5 
76. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
77. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
78. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
79. นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
80. นายทะนง พิมพ์ทอง (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
81. นางวรรณงาม แก้วคํา (แทน)สรรพกรภาค 8 
82. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
83. นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
84. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
85. นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
86. นายนพดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
87. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงการต่างประเทศ
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
88. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
89. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
90. นางจิรารัตน์ มีงาม (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
91. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์ 

สาขาภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
92. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
93. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
94. นายภักดี พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
95. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
96. นางพัฒนาพร   ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
97. นางจิราพร  เชาว์ประยูร  ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
98. นางกนกพร แสวงธรรม (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
99. นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
100. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
101. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
102. นายมนตรี สมประสิทธ์ิ (แทน) หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
103. นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม ่1 
104. นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม ่2 
105. นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
106. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
107. นางสาวชูจิต ทองย้อย รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นายจํารัส หล้าบุรี (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
110. นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
112. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
114. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
115. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจรญิ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
116. นายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

/117.นายจํารัส  จันทิวงค์...
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117. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 
118. นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่7 
119. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
120. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
121. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที9่ 
122. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน) ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
123. นายภานุ ชุ่มใจ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 
124. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
125. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
126. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
127. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
128. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
129. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
130. นายสอาด ประจันพล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่) 
132. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
133. นายสงัด แก้วนัย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
134. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
135. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
136. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
137. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
138. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ รกัษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
139. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
140. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
141. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1  
142. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
143. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่
144. นายรังสรรค์ บุศย์เมือง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม่ 

145. นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ 

146. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
147. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
148. นายเฉลิมศิลป์ สุขเสริม โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงพลังงาน

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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149. นางศศิธร สรณถาวรกุล (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
150. นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์ (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
151. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
152. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
155. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
156. นายหิรัญ จิตตาทิพย์ (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
157. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
158. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
159. นายจตุพร   ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
160. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นายสุชีพ คชรินทร ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
162. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
163. นายภูชิชย์  จารุวัฒน์ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นายเอกราช เผือกสกนธ์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
165. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นางวันทนา จันทร์เกตุ (แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
168. นางสาวสุภา ศักดาทิวากร (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่
169. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
170. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่
172. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
173. นางบรรเจิด ดีมงคล หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ่
174. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
175. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8 
176. ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
/177. นางสาวมณีวรรณ  สทุธิกาปลูก...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
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177. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

178. นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

180. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

181. นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

182. นายพิทูรย์ ปัญญาศร ี (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

183. นางพรรณี ใหม่ประสทิธิกุล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่

184. นางภัทราธร โฆษะโยธิน (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

185. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
186. รศ.ธีรภัทร วรรณกมล (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
187. นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
189. รศ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
190. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
191. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
192. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

เชียงใหม่  
193. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
194. นางวาสนา เกษมสุข (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
195. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
196. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
197. นายอุทัย สอนเทศ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
198. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
199. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
200. นายศักด์ิชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
201. ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
202. นายนิรันดร ศรีภักดี (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
203. นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 

/204. นางถนอมจิต ไชยวงค์...
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204. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
205. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
206. นายชาญชัย บูรถาวร (แทน) ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
207.  ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร             

(องค์การมหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
208. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
209. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ รักษาราชการในตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
210. นายชาตรี กันทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
211. นายทินกร อุตตามะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
212. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภาคภูมิเขต 9 
213. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
214. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  
215. นายสุรพล อ่องไพบูลย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2 
216. นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ 
217. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน) ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
218. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ํา โครงการชลประทานเชียงใหม่ 
219. นายสุรพล ปุสุรินทร์คํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
220. นางฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
221. นางสาวรัตนา เรือนทราย หัวหน้างานอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว  
222. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
223. นายบุญญฤทธิ ์ สมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
      
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนสิงหาคม  2556 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบโล่เกียรติยศและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติให้กับผู้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัล
สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี พ.ศ.2556 จํานวน 1 รางวัล(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1)  ได้แก่ นางสาวรัตติกาล  ยศสุข   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  อําเภอแม่แจ่ม 

3. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ใน
หมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ดีเด่น (A) ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 จํานวน 4 หมู่บ้าน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

/3.1 รางวัลรองชนะเลิศ ... 



 
 

- ๙ -
 

    3.1 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  1 ได้แก่ 
        -  บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว 
       -  บ้านแม่ข่องกลาง  หมู่ที่ 9  ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง 
     3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ 
          -  บ้านสันต้นดู่  หมู่ที่ 8  ตําบลสันทราย  อําเภอฝาง 
          -  บ้านห้วยผา  หมู่ที่ 8  ตําบลแม่นาจร  อําเภอแม่แจ่ม 
4. การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 จํานวน 3  ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
                 4.1 ด้านศาสนา     พระครูประภัศร์ชัยคุณ 
                 4.2 ด้านวัฒนธรรม    นายอนันต์  สคุันธรส 

4.3  ประเภทเด็ก      เด็กหญิงพัชราภา  เพชรน้อย 
5. การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด                

ปี 2556 จํานวน 3 ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
   5.1 รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ บ้านดอน  หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งน้ําร้อน  อําเภอฝาง 
   5.2 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  ได้แก่ บ้านท่าต้นกวาว หมู่ที่  4 ตําบลชมพู อําเภอสารภี 

                 5.3  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านกาด  
      อําเภอแม่วาง 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม  (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) : แนะนํา
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอ่ืน 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่แนะนําตัว 
  ต่อทีป่ระชุม 

(1) นายวิเชียร   พฒุิวิญญ ู
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
(2)  นายชนะ แพ่งพบิลูย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดพะเยา 
(3) พลตํารวจตรี กริช     กติิลือ    
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 
(4) พลตํารวจตรี ราเชนทร ์ ตุงคะเตชะ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

 
 

/(5) พนัเอก ธีรธรรม  อุทติสาร...
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(5) พนัเอก ธีรธรรม อุทติสาร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ทหาร) 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัด

ลําพูน (ทหาร) 
(6) นาวาเอก จักรกฤช มะลิขาว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสถานีวัดความส่ันสะเทอืนจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 
(7) นายสมพงษ์   ทองสถติย์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท์ี่ 7 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ

บัญชี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
(8) นายจานุวัตร เลศิศลิปเ์จรญิ 
 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 

 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง 1 สํานักพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 

(9) นายวรานนท ์ ทมิฬศกัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ  สํานัก

บริการการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ  
(10) นางนิภาวด ี อินปันบตุร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
 ตําแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศนูย์พัฒนาสังคม  

หน่วย 13 จังหวัดเชียงใหม่ 
(11) นายพฤษภ ศรบีุร ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

ลําปาง 
(12) นายอานนท ์ บญุกณัฑ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่มาย 
(13) นายไพศาล ธญัญาวินิชกลุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

/(14) นางภัชธนติา สดดุี...
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(14) นางภัชธนติา สดดุ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดตาก 
(15) นายสุรชัย อ่องไพบลูย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่ 2 
 

1.2  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวดัเชยีงใหม ่
(1) พลตรี ศรายธุ     รังษ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก 
(2) พลตรี บรรเจดิ   ฉางปูนทอง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
 ตําแหน่งเดิม รองผูบ้งัคบัการจังหวดัทหารบกอตุรดติถ์ 
(3) พลตรี สทุัศน์   จารุมณ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 
 ตําแหน่งเดิม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 จงัหวัดพิษณุโลก 
(4) นาวาอากาศเอก คดิควร   สดบั 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการกองบิน 41 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   กรมยุทธการ

ทหารอากาศ 

1.3 ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่
(1) นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปดํารง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2556 
(2) นายกมลไชย  คชชา  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่  ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 9/2556  เม่ือวันศุกรท์ี่ 27 กันยายน 2556 

ประธานในที่ประชุม  แจ้งต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม 
ประกอบด้วยเอกสารจํานวน  25 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) เป็น
ประธานการประชุม ทั้งนี้ได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2556 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง  

     / www.chiangmai.go.th/meeting... 



 
 

- ๑๒ -
 
www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมอีกครั้ง  การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว  จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบหากท่าน
ต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053-112713                                                                                                                 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่  
นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 

 3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2556 พระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และมาตรการเร่งรดัตดิตามการใช้จา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ 
พ.ศ.2557  

        นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวดัเชียงใหม ่: นําเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
        ๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย 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 

ไตรมาสที ่
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 
  การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย...



 
 

- ๑๓ -
 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖    หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๓๔,๘๖๒.๕๖ ๓๒,๔๑๕.๑๑ ๙๒.๙๘ ๙๔.๐๐ ๒,๔๔๗.๔๕ 

ลงทุน ๗,๑๙๕.๓๗ ๔,๖๗๔.๒๕ ๖๔.๙๖ ๘๐.๐๐ ๒,๕๒๑.๑๒ 

ประจํา ๒๗,๖๖๗.๑๙ ๒๗,๕๘๙.๑๑ ๙๙.๗๒ - ๗๘.๐๘ 

เงินเหลื่อมปี ๓,๕๘๙.๖๘ ๓,๑๖๐.๔๘ ๘๘.๐๔  ๔๒๙.๒๐ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเดือน สิงหาคม และเดือนกันยายน 
๒๕๕๖ จํานวน ๓,๓๔๐.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๘  ของเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๘๖๒.๕๖  ส่วนใหญ่
เป็นของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมโยธา-              
ธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และกรมการ
ปกครอง ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่ายลงทุน ทีไ่ด้รับจัดสรรเพิ่มเติม เดือน สงิหาคม – กันยายน ๒๕๕๖  

หน่วยงาน 
รับโอนเพิ่มเติม งบลงทุน  

สิงหาคม 
2556 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กันยายน 
2556 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓๗๒.๑๓ ๕.๗๙ ๓๗๕.๑๗ ๕.๒๑ ๗๔๗.๓๐ ๑๐.๓๙ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๙๑.๑๖ ๑.๔๒ ๔๔.๘๐ ๐.๖๒ ๑๓๕.๙๖ ๑.๘๙ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ๑๐.๒๘ ๐.๑๖ ๒๑.๗๗ ๐.๓๐ ๓๒.๐๕ ๐.๔๕ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๓๔ ๐.๐๕ ๒.๕๐ ๐.๐๓ ๕.๘๔ ๐.๐๘ 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖  

หน่วยงาน 
รับโอนเพิ่มเติม ภาพรวม  

สิงหาคม 
2556  

คิดเป็น
ร้อยละ 

กันยายน 
2556  

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๑,๔๙๙.๗๗ ๔.๕๑ ๔๘๐.๗๗ ๑.๓๘ ๑,๙๘๐.๕๔ ๕.๖๘ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓๗๔.๖๕ ๑.๑๓ ๓๑๒.๑๙ ๐.๙๐ ๖๘๖.๘๔ ๑.๙๗ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๔๒๐.๙๒ ๑.๒๗ ๑๑๙.๖๐ ๐.๓๔ ๕๔๐.๕๒ ๑.๕๕ 

กรมการปกครอง ๑๗๗.๐๑ ๐.๕๓ ๑๓.๘๖ ๐.๐๔ ๑๙๐.๘๗ ๐.๕๕ 

/การจัดลาํดับผลการเบิกจ่าย... 



 
 

- ๑๔ -
 
การจัดลําดบัผลการเบิกจ่าย ระดับประเทศ ๗๖ จังหวดั  
   - จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่ลําดับที่ ๑๑ ของประเทศ 
ผลการจัดเรยีงลําดบัจังหวัดที่ได้รับงบประมาณรายจา่ยลงทนุ ต้ังแต่ ๕,๐๐๐ลา้นบาทขึ้นไป   
   - จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ ๒ จากท้ังหมด ๖ จังหวัด(สงขลา เชียงใหม่    

นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี และอุบลราชธานี)  
 
๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                            ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

๓. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ยเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ไตรมาสที่  เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน  เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

๑ ๑๕ ๒๒ 
๒  ๓๕  ๔๖ 
๓  ๗๐ ๗๐ 
๔  ๘๒ ๙๕ 

 -  ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 -  เบิกจ่ายงบอบรม ประชุมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   ภายในไตรมาส ๑ 
 -  ผลการเบิกจ่ายเป็นตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ 

ให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดทําแผนการใช้จ่ายและติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS 
   
   ประธานในที่ประชุม : ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  เร่งรัดการ
ฝึกอบรมสัมมนาโดยไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  โครงการต่างๆให้
รีบทําการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะระบุว่าจะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมา  สําหรับการ
ก่อสร้างให้รีบตรวจสอบรูปแบบ สถานที่ก่อสร้าง ขนาด ให้เรียบร้อย อย่าให้เกิดปัญหาในปลายปีงบประมาณ
เหมือนทุกปีที่ผ่านมา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.2  การดาํเนนิการตามมาตรการแทรกแซงตลาดขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 
                                  ผู้แทนสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวณัฐธิศา  พิชยานนท์) : 
สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่ ประจําสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 
2556 (13–19 ตุลาคม 2556)  พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2556/57 
มีจํานวน 172,798.50ไร่ ซึ่งสูงขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 จํานวน 38,833.50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
28.99   ปริมาณผลผลิตปีการผลิต 2556/57 รวมทั้งสิ้น จํานวน 110,764 ตัน โดยพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด 
คือ อําเภอแม่แจ่ม จํานวน 121,116 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.09 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลผลิต จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกันยายน 2556 – มกราคม 2557 ขณะนี้ผลผลิตทั้งจังหวัดเก็บเกี่ยวแล้ว 
ประมาณ 10%  มากที่สุดประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2556  ผลผลิตอําเภอแม่แจ่ม ออกสู่ตลาดแล้ว
ประมาณ 5% 
    

/สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...



 
 

- ๑๕ -
 

สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 16 ตุลาคม  2556 

สินค้า/เกรดสนิค้า 
 ราคา (บาท/กก.) 

พ่อค้าท้องถิ่น ไซโล โรงงานอาหารสตัว์ 
ความชืน้ 30% 4.00 – 4.10 5.00 – 5.10 - 

ความชืน้ 14.5% - - 7.25 
 

ภาวะตลาด ราคามีแนวโน้มจะปรับตัวลงอีก  ตลาดปลายทางชะลอการรับซื้อ 
เนื่องจากสต๊อกมีปริมาณมาก และมีการนําเข้าข้าวสาลีคุณภาพต่ํามาใช้ทดแทนในสูตรอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 

มาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2556/57   
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบให้ดําเนินการแทรกแซง

ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ประกอบด้วยมาตรการหลัก 2 มาตรการและมาตรการเสริม 3 มาตรการ 
ซึ่งมาตรการหลัก – การแทรกแซงการรับซื้อและเชื่อมโยงผ่านผู้รวบรวมในพื้นที่ ให้ผู้รวบรวมในพื้นที่ (ผู้ซื้อ)           
รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความช้ืน 14.5%  กิโลกรัมละ 9 บาท (ความช้ืน 30% กิโลกรัมละ 7 บาท) จาก
เกษตรกรตามใบรับรองเกษตรกร รายละไม่เกิน 25 ตัน ระยะเวลา กันยายน - ธันวาคม 2556 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ  

1) การออกใบรับรองเกษตรกร ให้ใช้วิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่  30  กันยายน 2552 และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2553 สําหรับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิและไม่ได้ขึ้นทะเบียนในปี  2552/53 ให้ คพจ. แต่งต้ังคณะทํางาน
ตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการฯ ต่อไป  

2) ขยายเป้าหมายการแทรกแซงรับซื้อ จากเป้าหมาย 1.00 ล้านตันเมล็ด วงเงิน 
1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 0.875 ล้านตันเมล็ด รวมเป็น 1.875 ล้านตันเมล็ด 

3) การชดเชยค่าขนส่งให้ผู้รวบรวมและสหกรณ์ผู้รวบรวมใน 6 จังหวัดภาคเหนือ 
(เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ตาก และแม่ฮ่องสอน) ตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งเกินกว่า 150 กิโลเมตร
ขึ้นไป)  ในอัตราเดียวกับโครงการรับจํานําสินค้าเกษตรของรัฐบาล  

4) การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเดิมกําหนด
เป้าหมายในการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยที่ 0.24 ล้านตัน  อัตราชดเชยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินกู้
รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงิน 17.25 ล้านบาท ปรับเพิ่มเป็นเป้าหมายในการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยที่ 1.0  
ล้านตัน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงิน 70 ล้านบาท       

5) ผลักดันการส่งออกจากเดิม 3 แสนตัน เป็น 5 แสนตัน โดยให้ผู้ส่งออกรับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิโลกรัมละ 7.50 บาท ความช้ืน 14.5% 
     การดาํเนินการของจังหวดัเชียงใหม ่

1) วันที่ 12 กันยายน 2556 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ.แม่
แจ่ม ย่ืนหนังสือผ่าน อ.แม่แจ่ม  ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรฯ โดยมีข้อเรียกร้อง  ดังนี้ 

- ขอให้รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรทั้งผู้มีเอกสารสิทธ์ิ และไม่มีเอกสารสิทธ์ิโดย
ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากกรรมการทุกภาคส่วน 

- ขอให้เพิ่มเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดในพื้นที่มากขึ้น  เพื่อรองรับข้าวโพดอย่างเพียงพอ 
- ขอให้รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรรายละ 30 ตัน  

/- ขอให้เปิดจุดรับซื้อข้าวโพด 
 



 
 

- ๑๖ -
 
- ขอให้เปิดจุดรับซื้อข้าวโพด ต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 

2557  ในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ความช้ืน 30% ราคากิโลกรัมละ10 บาท ความช้ืน 14.4%  โดยเกษตรกร
จะรอฟังคําตอบจากภาครัฐ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556    

2) จังหวัดประสานส่วนกลางเพื่อพิจารณาประเด็นข้อเรียกร้องของเกษตรกร 
3) วันที่ 17 กันยายน 2556 กลุ่มเครือข่ายข้าวโพด อําเภอแม่แจ่ม ประมาณ 100 คน 

ได้มาชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      
4) จังหวัดประสานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ

กรณีขอให้รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรทั้งผู้มีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ต่อไป 
5) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อําเภอ         

แม่แจ่ม ประมาณ 2,000 คน รวมตัวกัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อกดดันรัฐบาลตามข้อเรียกร้อง           
4 ข้อ และเพิ่มเติมข้อเรียกร้อง คือ ให้ภาครัฐจ่ายค่าชดเชยต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ไร่ละ 2,500 บาท 
เช่นเดียวกับผู้ปลูกยางพารา ตามท่ี  เกษตรกรขึ้นทะเบียนจริง ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย          

6) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556  ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
อําเภอแม่แจ่ม นําโดยนายสงวน นิปุณะ และนายพรหมมินทร์ หนักแน่น (กํานันตําบลแม่นาจร) พร้อมด้วย
ตัวแทนเกษตรกรฯจากจังหวัดเชียงราย  และ จังหวัดพะเยา รวม 10 คน  ได้เดินทางจากศาลากลางจังหวัด
เชยีงใหม่  โดยรถยนต์ตู้ไปที่ทําเนียบรัฐบาล  เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการนําข้อเรียกร้อง
ของเกษตรกรฯ อําเภอแม่แจ่ม เข้าสู่วาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในวันที่          
1 ตุลาคม 2556  โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน 
ต่อมาตัวแทนได้เข้าร่วมประชุมกับกรมการค้าภายใน ผลสรุปไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้อง จึงเดินทางกลับ 

7) ผู้ชุมนุมได้สร้างแรงกดดัน โดยวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16.00-17.00 น.
ได้ปิดล้อมทางเข้าออกศาลากลางและวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ต้ังแต่เวลา 06.00-14.00 น. ได้ปิดล้อมห้ามเข้า
ออกอีกครั้ง  

8) วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญกลุ่มตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าร่วม
ประชุมและแจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ผู้ชุมนุมพอใจและได้สลายตัว เมื่อเวลา 
18.00 น. 

9) จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับสมัคร ผู้รวบรวม/ผู้ค้า/ไซโล และสหกรณ์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เข้าร่วมตามมาตรการฯ  ต้ังแต่วันที่ 11 – 13 กันยายน 2556  มีผู้สมัครฯ  จํานวน 34 ราย 

10) จังหวัด ประกาศเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕6 
จํานวน 24 จุด ดังนี้  อําเภอแม่แจ่ม 17  จุด   อําเภอฝาง 2 จุด อําเภอพร้าว 1 จุด  อําเภอดอยสะเก็ด 1 จุด  
อําเภอหางดง 1 จุด   อําเภอสันป่าตอง 1 จุด และอําเภอเชียงดาว 1 จุด 

11) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อ.แม่แจ่ม  ประมาณ  500 คน ได้มาชุมนุม ณ ที่ว่าการ 
อําเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2556 เพื่อเร่งรัดการดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นรูปธรรม
และรวดเร็วย่ิงขึ้น  

12) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร อําเภอแม่แจ่ม ประชุมหารือ
ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. เชียงใหม่ จํากัด (สกต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
ได้ข้อสรุปว่า สกต.จะเข้าไปรับซื้อในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และได้ไปหารือเพิ่มในรายละเอียด
ร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่อําเภอแม่แจ่ม  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2556 สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมกับผู้รวบรวม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทํา
เอกสารต่างๆ ประกอบการขอรับเงินชดเชย  

/ณ วันที่  29 ตุลาคม  2556... 



 
 

- ๑๗ -
 
ณ วันที่ 29 ตุลาคม  2556  ผู้รวบรวมได้เปิดจุดรับซื้อผลผลิตแล้ว 3 แห่ง  รายที่

เหลือติดปัญหาเรื่องไซโลรองรับและปัญหาขอรับเงินชดเชย เนื่องจากจะขอรับเงินชดเชยต่อเมื่อดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียน  นอกจากนี้ สกต.จะเริ่มเข้ามาดําเนินการรับซื้อโดยมี
ผู้ประกอบการอีก 19 ราย เข้าร่วมกับ สกต. ด้วย 

 

      ประธานในที่ประชุม :  รีบดําเนินการประสานให้สหกรณ์เข้าไปเสริม สิ่งใดที่จะช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ให้รีบดําเนินการโดยเร็ว ให้ดําเนินการในลักษณะเชิงรุก   

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบ  
     4.1  การรับเสด็จประจําเดือนพฤศจิกายน 2556  

    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ขอสรุปการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์มาทรงประกอบ พระกรณียกิจ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ในห้วงเดือนพฤศจิกายน  2556  ดังนี้ 

(1) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์
ประธานงานกาล่าดินเนอร์การกุศลนํารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ในวันที่             
5 พฤศจิกายน  2556 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   โดยจะประทับ
แรม  ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง  และจะเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่  6 พฤศจิกายน  2556  

(2) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราชกุมารี  โปรดฯ ให้ 
พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จฯ เปิดงาน “ร้อยเส้นสาย ล้านเส้นศิลป์        
ถิ่นท่ากาน”  ในวันที่  16 พฤศจิกายน  2556 ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน  อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ มีกําหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน  2556 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.2  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปรณิายก  (เจรญิ สุวฑฒโน)  สิ้นพระชนม์ 

    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : ตามท่ีได้มีประกาศ
สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โดยท่ี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรม
อันเปี่ยมล้น และได้ทรงบําเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ย่ิงแก่พระบวรพุทธศาสนา และการปกครอง
คณะสงฆ์ ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา ประกอบกับประชาชนจํานวนมากต่างเศร้า
โศกอาลัยในการสิ้นพระชนม์ ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย รัฐบาลจึงเห็นสมควร
ประกาศให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ จากเดิม ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันไว้ทุกข์ตามห้วง
ระยะเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.3 การประชุมรบัฟังความคดิเหน็... 
 



 
 

- ๑๘ -
 
4.3   การประชุมรบัฟังความคดิเหน็โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบการบรหิาร

จัดการ ทรพัยากรน้ําอยา่งยัง่ยืนและระบบแก้ไขปญัหาอทุกภัยของประเทศไทย  
   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : มติคณะรัฐมนตรี         

ในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 24  กันยายน  2556  อนุมัติแผนปฏิบัติงาน และกรอบวงเงินงบประมาณจาก
เงินงบกลาง  รายงานเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน  
184,643,920  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย  ในพื้นที่  35 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ 
อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์  พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กําแพงเพชร ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา นครนายก 
สมุทรปราการ อ่างทอง อุทัยธานี สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี สกลนคร ชัยภูมิ สงขลา และ
กรุงเทพมหานคร  โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีกําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 30 ตุลาคม  
2556  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  
 

  หัวหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม ่ 
(นางภัชธนิตา สดุดี) :  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556  จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบและ
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  โครงการของ
รัฐที่มีผลกระทบกับประชาชน รัฐจะต้องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีโอกาสรู้และแสดงความคิดเห็น ในส่วนของ
จังหวัดเชียงใหม่จะมีโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ําแม่แจ่ม อําเภอแม่แจ่ม  และอ่างเก็บน้ําแม่ขาน 
อําเภอสันป่าตอง  การติดประกาศ ณ ส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว    

การจัดประชาชนที่ได้รับผลกระทบในแต่ละอําเภอ  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัด
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบตามรายอําเภอ รวม 2,000 คน แยกเป็น 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม สันป่าตอง 
ดอยหล่อ แม่วาง หางดง ฮอด  โดยกลุ่มเป้าหมายที่รัฐกําหนด จํานวน 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือก
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 2,000 คน  กลุ่มที่ลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
และกลุ่มประชาชนทั่วไป  รวมจํานวนประมาณ  6,000 คน  ทั้งนี้จังหวัดได้จัดห้องประชุม ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในวันดังกล่าวจะมีการแจกเอกสาร ซีดี และการ
จัดนิทรรศการให้ประชาชนได้รับทราบ  จุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย              
ทั้งในส่วนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลของแต่ละด้านประกอบ ทั้งนี้รัฐบาลจะได้สรุปข้อมูลเพื่อนําไป
ปรับโครงการต่อไป  

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณสําหรับเป็นค่าพาหนะ
เหมาจ่ายให้กับประชาชน คนละ 400 บาท สําหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของจังหวัด 2,000 คน และกลุ่มที่
ลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประมาณ 4,000 คน  สําหรับประชาชน
ทั่วไปไม่ได้จัดงบประมาณในส่วนนี้ไว้ เนื่องจากไม่ทราบยอดจํานวนที่แน่นอน   แต่ทั้งนี้จังหวัดได้จัดอาหารว่าง
และอาหารกลางวันสําหรับทั้ง 3 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว  

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันงาน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้ว  จํานวน 20 โต๊ะ 

 
/ประธานในทีป่ระชุม... 



 
 

- ๑๙ -
   

ประธานในที่ประชุม :  ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ประสานขอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพิ่ม จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออํานวยความสะดวก 

การรักษาความปลอดภัยในภาพรวมและในห้องประชุมขอตํารวจภูธรจังหวัด             
จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบประจําที่หมาย และให้ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
จัดเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมรักษาความปลอดภัยด้วย 

จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกนําประชาชนเข้าห้องประชุม จัดกลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.4  การจัดนทิรรศการและเสวนาโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม 
ขนสง่ ของประเทศไทยภายใต้ ชื่องาน “สร้างอนาคตไทย 2020” 

      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้บริษัท  มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามสปอร์ต ซินติเคท จํากัด 
(มหาชน)  จัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้       
ช่ืองาน  “สร้างอนาคตไทย  2020”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโครงการให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ นักลงทุน นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีผลต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการแสดงความ
คิดเห็น แนวทางการพัฒนาประเทศของคนในพื้นที่  จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  ภายใต้ช่ืองาน “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐” ระหว่าง
วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เชียงใหม่ฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่           
แจ้งหน่วยงานต่างๆ จัดมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก  

ประธานในที่ประชุม : ขอให้ส่วนราชการ นายอําเภอ และสถาบันการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนได้เข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังการเสวนาโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่ง ของประเทศไทยภายใต้ ช่ืองาน “สร้างอนาคตไทย 2020” 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  การจดักจิกรรมรณรงคแ์ก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 

    รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ (นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์) : จังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา 0๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสนามภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดกิจกรรม
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่  กิจกรรมบนเวที  มีการจัดนิทรรศการบริเวณโดยรอบสนามภายในอาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีมวลชนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นักศึกษา 
 

/รวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่าย...



 
 

- ๒๐ -
 

รวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานประมาณ ๓,๐๐๐ คน มีการปล่อยขบวนรถรณรงค์การแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  บริเวณด้านหน้าอาคารอํานวยการ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงาน 
จากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๕๗  
 

ประธานในที่ประชุม : ให้นํานิทรรศการธนาคารใบไม้ก่ิงไม้ มาแสดงด้วยซึ่งใน
โอกาสต่อไปอาจจะขอทางท้องถิ่นสนับสนุนซื้ออุปกรณ์  

- ประสานมหาวิทยาลัยแม่โจจ้ัดสาธิตการทําปุ๋ยจากใบไม้ ฟางข้าว 
- ระดมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม

กิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะดําเนินการในเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา              
หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่  เป้าหมายคือปีที่ผ่านมา Hotpot อยู่ที่ 25 % ในปีนี้ให้ลดลงและ
พยายามทุกวิถีทางให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดลดลงและหมดไป จุดแข็งจังหวัดเชียงใหม่ คือ            
ภาคธุรกิจ เอกชน โรงแรม และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการระดมทุน 

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ : ขอประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่  โดยจังหวัดจะนําเงินบริจาคนี้ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ภาคพ้ืนสนามต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6  สรปุสถานการณน์้ําจงัหวดัเชียงใหมป่ระจําเดือนตลุาคม 2556 
       ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์กุล) : สรุป
สถานการณ์น้ําของจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่               
ปี พ.ศ.2556 คาดว่าปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ  โดยปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม ถึง 28 ตุลาคม 2556 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวัดน้ําฝน สชป.1) วัดได้ 983.8 มิลลิเมตร   
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 2.78  

สถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แห่ง มีดังนี้ 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ํา จํานวน 213 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 

80.71 เขื่อนแม่กวง มีปริมาณน้ําจํานวน 113 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42.97  ทั้ง 2 แห่งมีปริมาณน้ําสูง
กว่าปี 2555 ประมาณร้อยละ 17.72 สําหรับอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ํารวม 47 ล้าน ลบ.ม.  
คิดเป็นร้อยละ 55  ซึ่งน้อยกว่าปี 2555  คิดเป็นร้อยละ 5 ปริมาณน้ําทั้งหมดที่จะใช้ในฤดูแล้งคาดว่ามีปริมาณ
เพียงพอ   

การบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี 2557  
1. น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค สํานักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดสรรน้ําดิบเพื่อการ

ผลิตน้ําประปาในเขตเมืองเชียงใหม่ จํานวน 27 ล้าน ลบ.ม. สําหรับฤดูแล้งปี 56/57  เตรียมน้ําดิบเพื่อการ
ผลิตน้ําประปาจํานวน  16.5 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปา   

2. น้ําเพื่อการเกษตร  ตามแผนจัดสรรไว้ จํานวน 418 ล้าน ลบ.ม. สําหรับพ้ืนที่ใน
เขตชลประทาน จํานวน 193,000 ไร่ ในปี 2557 มีพ้ืนที่การเกษตรน้อยกว่าปี 2556  ปริมาณน้ําเพียงพอต่อ
การทําเกษตร  

/3. น้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์...
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3. น้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ลําน้ําปิง ได้เตรียมน้ําไว้ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
จะมีการระบายน้ําจากคลองแม่แตงเพื่อเจือจางน้ําในคลองแม่ข่า ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการ
ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2556 

4. น้ําเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว ในเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลสงกรานต์มีน้ํา
เพียงพอ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

4.7  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน 2556   
                                     รักษาราชการแทนผู้อาํนวยการศูนยอ์ุตุนยิมวทิยาภาคเหนือ(นางสันทนีย์  
ไชยเชียงพิณ) ฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี พ.ศ.2556 กลางเดือนตุลาคม 2556 ลมหนาวจากประเทศจีน               
จะมีกําลังแรงและเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทําให้มีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงได้
ในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง  กลางเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และต้นเดือนมกราคม 
2557จะมีหมอกบางทั่วไป และมีหมอกหนาได้บางพื้นที่ กับมี อากาศหนาวและหนาวจัดได้เป็นบางวัน ปลาย
เดือนธันวาคม 2556 ถึงต้นเดือนมกราคม 2557 เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี ตอนบนของภาคอุณหภูมิตํ่าสุด 
14-16 องศา และ 17-19 องศาเซลเซียสทางตอนล่างของภาค  และอุณหภูมิตํ่าสุดบนเทือกเขา ยอดดอย 5-
10 องศาเซลเซียส ปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว อุณหภูมิตํ่าสุดสูงกว่าค่าเฉล่ียและปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 
ฤดูหนาวปี 2556 จะสิ้นสุดลงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557  เมื่อลมหนาวจากประเทศจีนมีกําลังอ่อนลง
ตามลําดับ 

ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ คือ พายุฝนฟ้าคะนองในเดือน 
พฤศจิกายน และธันวาคม 2556 เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะ
ทําความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินและ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง  ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร น้ําค้างแข็งบน
เทือกเขา ยอดดอย และหมอกหนา ในเดือนธันวาคม 2556 และมกราคม 2557 น้ําค้างแข็ง ทําให้ผลผลิตทาง
เกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย และหมอกหนาเป็นอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเช้า ขณะที่มวลอากาศเย็นมี
กําลังอ่อนลง สําหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยและอยู่นอกเขตชลประทาน ควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงขอให้ประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติดังกล่าว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ตลอดจน
วางแผนป้องกัน และระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดได้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวในฤดูหนาว ปี พ.ศ.2556 ไว้ด้วย 

พฤศจิกายน 2556 ช่วงต้นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้า          
ปกคลุมภาคเหนือ เป็นระยะๆ  ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้า         
ปกคลุม แล้วอากาศจะหนาวเย็นลง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้บางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอดดอยกับมี
หมอกบางในตอนเช้า  และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ เดือนนี้ปริมาณฝนและ
อุณหภูมิใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 

 
 

/จังหวัดเชียงใหม่… 



 
 

- ๒๒ -
 

จังหวัดเชียงใหม่  ตอนเช้าอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 19-21°ซ เทือกเขา
ยอดดอย อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 7-15°ซ บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 30-32 °ซ มีเมฆ
บางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นเสริมปกคลุมในระยะแรก และหมอกหนา
บางพ้ืนที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง  ปริมาณฝน 50-60 มิลลิเมตร จํานวน 4-5 วัน ความช้ืนสัมพัทธ์ 
ร้อยละ 51-93 ทัศนวิสัย 6-8 กิโลเมตร  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ข้อควรระวัง  ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้า          
ปกคลุม อาจทําความเสียหายให้แก่ผลผลิตได้ จึงควรเตรียมการป้องกัน สําหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย 
ควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ โทรศัพท์ 053-277919 ,053-922365  
และใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8  การขยายคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) 
       ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (นายประทิน  สินมณี): สํานักงานประกันสังคมได้

มีภารกิจได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ.2537 
โดยให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันให้แก่ ลูกจ้าง / ผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่อง
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ทั้งในและนอกงาน รวมถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงาน 
  เมื่อปี พ.ศ.2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน
สมทบฯ ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งประกอบด้วยแรงงานอาชีพอิสระ และอื่นๆ โดยให้ความคุ้มครอง 
แบ่งเป็นทางเลือก 2 ทางเลือก คือ 

- ทางเลือกที่ 1 คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย การจ่ายเงินสมบท 
100 ผู้ประกันตนจ่าย 70 รัฐ ฯ จ่าย 30 

- ทางเลือกที่ 2 คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ การจ่ายเงิน
150 ผู้ประกันตนจ่าย 100 รัฐ ฯ จ่าย 50 

พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ฯ (ฉบับใหม่ยัง
ไม่ได้บังคับใช้)  ให้สํานักงานประกันสังคมดูแลเรื่องเงินออมแห่งชาติโดยกําหนดเป็น ทางเลือกที่ 3 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 -    ทางเลือกที่ 3  การจ่ายเงินสมทบ 200 ผู้ประกันตนจ่าย 100รัฐ ฯ จ่าย 
100 ผลประโยชน์  กรณีบํานาญชราภาพ เงื่อนไข จ่ายเงินเข้ากองทุนครบ 
420 งวด หรือครบตามจํานวนเงินที่ สํานักงานฯกําหนด โดยจะได้รับบํานาญ
ในอัตราขั้นตํ่า 600 บาท/ด ตลอดชีวิตเมื่ออายุครบ 60 ปี และลาออก 

คุณสมบัติผู้ประกันตน   
1. อายุ 15-60 ปี บริบูรณ์  (หลัก) 
2. กําหนดภายใน 1 ปีนับต้ังแต่พระราชบัญญัติบังคับใช้  
    2.1 อาย ุ15-65 ปี สมัครได้ทางเลือกที่ 1 , 2 , 3 , 1และ3 , 2 และ 3 
    2.2 อายุ 65 ปีขึ้นไป สมัครได้เฉพาะทางเลือกที่ 3 เท่านั้น 

/3. เมื่อพ้นกําหนด 1 ปี ... 
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3. เมื่อพ้นกําหนด 1 ปี  
    3.1  อายุ 15-60 ปี สมัครได้ทางเลือกที่ 1 , 2 , 3 , 1และ3 , 2และ3  

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
     

4.9  ผลการดาํเนนิงานของสํานักงานพฒันาพงิคนคร (องค์การมหาชน) 
       ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) (นางสาวรัตนา  เรือนทราย):

เสนอผลการดําเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
สาขานันทนาการเพื่อการเรียนรู้  จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้ง 9 ประจําปี 2556 
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หรือรางวัลกินรี ผลการดําเนินงานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่  ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านให้องค์ความรู้และการศึกษา
ความรู้  และ รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013 เป็นรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนา
การแห่งปี 2013  แก่ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน  ผู้อํานวยการสํานักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2556 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10 การจดังาน “ประเพณเีดือนยี่เปง็ ประจําปี 2556” 
        ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) : เทศบาลนคร
เชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 
2556 ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน  2556  ภายใต้แนวคิด “แอ่วย่ีเป็งเจียงใหม่ปลอดประทัดยักษ์           
ไร้แอลกอฮอร์” โดยจัดให้มีการประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ  การประกวดกระทงเล็ก การประกวด
กระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด  การประกวดเทพีย่ีเป็ง  หนูน้อยยี่เป็ง  การประกวดโคมลอย  การแข่งขัน  เรือยาว 
และมหรสพอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่
สืบไป  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  

การจัดงานในปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ตัดกิจกรรมงานรื่นเริง งานมหรสพ และ
การจุดพลุเฉลิมฉลองเทศกาลยี่เป็งออกเนื่องจากอยู่ในระหว่างการไว้ทุกข์  โดยในปีนี้จะจัดเฉพาะประเพณีการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม  โดยกําหนดพิธีเปิดในวันที่  16 พฤศจิกายน  2556  เวลา 18.30 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ 
และจะมีการจัดงานแถลงข่าวในวันที่  10 พฤศจิกายน  2556 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา  

ประธานในที่ประชุม  งานประเพณีย่ีเป็งปีนี้ให้เพิ่มกิจกรรมการทําบุญตักบาตรเพื่อ
อุทิศถวายกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.11  การจดังานประเพณีไหวส้าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจําป ี2556 
                                     นายอําเภอจอมทอง (นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) : ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ 
ประธานมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ร่วมกับ อําเภอจอมทอง  คณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้า
อินทวิชยานนท์  และสภาวัฒนธรรมอําเภอจอมทอง ได้กําหนดจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ 
 

/เพื่อบวงสรวง... 



 
 

- ๒๔ -
 

เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ณ บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์  ยอดดอย  
อินทนนท์ ตําบลบ้านหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี  ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ปีนี้นับเป็น 
ครั้งที่ ๑๗  โดยภายในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา  ขบวนแห่ของหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  กลุ่มแม่บ้าน และ
กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อําเภอจอมทองและอําเภอใกล้เคียง  โดยจุดต้ังขบวนเริ่มต้นที่บริเวณสถานีควบคุมและ
รายงานดอยอินทนนท์ (สถานีเรดาร์)  ซึ่งการจัดงานประเพณีดังกล่าว  นอกจากเพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณ
ของพระองค์แล้ว ยังเป็นการเทิดพระเกียรติฯ รําลึกถึงคุณงามความดี และการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพ
บุรุษล้านนาของชาวเชียงใหม่อีกด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.12  การจดังานเปดิฤดกูาลท่องเที่ยวอาํเภอเชยีงดาว 
           นายอําเภอเชียงดาว (นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์): อําเภอเชียงดาวกําหนดเปิด         

ฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี พ.ศ.2557 ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยว
ขึ้นชมความงดงามของธรรมชาติบนดอยหลวงเชียงดาว ภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดของประเทศไทย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

4.13  การเปดิเทศกาลท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหมป่ระจาํปี 2557   
ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่(นางจิรารัตน์  มีงาม) : 

จะมีการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี 2557  พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่           
จะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ข่วงประตูท่าแพ มีกิจกรรมทั้งหมด  4 กิจกรรม โดยในวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2556 จะมีทั้งหมด  3 กิจกรรม ประกอบด้วย   

1. การต้อนรับ เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมมีการคล้องพวงมาลัยต้อนรับสู่เชียงใหม่ 
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ 2 สายการบินแรก และ อาคาร
ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ  4 สายการบินแรก  และอาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง 

2. การจัดขบวนรถนานาชนิด จํานวน 150 คัน เริ่มขบวนตั้งแต่ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ – ข่วงประตูท่าแพ  

3. กิจกรรมบริเวณข่วงประตูท่าแพเพื่อประกาศความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่
ด้านการท่องเที่ยว 

สําหรับกิจกรรมที่ 4 เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างกระแสการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อ Social Media โดยจัดทํา Application การท่องเที่ยว 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.14  ประชาสัมพนัธก์ารเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ปี มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล) : ในการจัดงานเฉลิมฉลอง

วาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้นเนื่องจากในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย             
จะครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการฯ จึงได้กําหนดชื่องาน   

 
/ “5 ทศวรรษ มช. …



 
 

- ๒๕ -
 

“5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ส่วนช่วงเวลาดําเนินการจัดงานจะอยู่ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม  
2557 – 24 มกราคม 2558 เนื่องจากการจัดต้ังมหาวิทยาลัยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 
มกราคม  2507  ได้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศ คือ วันที่ 22 มกราคม 2507  ถือว่าเป็นวันเกิด
มหาวิทยาลัยตามกฎหมาย และวันที่ 24 มกราคม ของทุกปีนั้นมหาวิทยาลัยได้กําหนดเป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากในปี พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ การจัดงานเฉลิมฉลองจึงมีระยะเวลาถึงวันที่ 24 มกราคม 2558             
รวม 13 เดือน ซึ่งจะได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้
กําหนดจัดงานคืนสู่ เหย้าและงานราตรีอ่างแก้วในวันที่ 23 มกราคม 2558 และงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มกราคม 2558 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์  
ประธานในที่ประชุม :  เรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์            

มีทั้งหมด  1 เรื่อง ได้แก่ 
5.1  มติคณะรัฐมนตรปีระจาํเดือนตลุาคม 2556 ทีเ่กี่ยวข้องกบัจังหวัดเชียงใหม่    

   (1) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม  2556 ดังนี ้
                                   -  เรื่องที่  3 ร่างระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่1 และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. ......... 
  - เรื่องที่ 14 การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้ง
ระบบ ปี 2557 มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี
การผลิต 2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

- เรื่องที่  19 การโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพยส์ิน สทิธิ หนี้ และ
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ให้กับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

(2) มติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่ 15 ตลุาคม  2556 ดังนี ้
      - เรื่องที่  6  มาตรการบริหารและพฒันากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557-2561) 
      - เรื่องที่ 10  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2556 และ 

2557 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม  2556 วันเป็นหยดุราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)  ทั้งนี้มี
วันหยุดต้ังแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  2556 – วันพุธที่ 1 มกราคม  2556  

      - เรื่องที่ 17  แผนแม่บทโครงการหมูบ้่านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดตาก 

     - เรื่องที่ 18  กําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสรา้งระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 

(3)  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่ 22 ตุลาคม  2556 ดังนี ้
- เรื่องที่ 11 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้มาตรการบรรเทาผลกระทบจาก

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับ
ปรับปรุง) 

/- เรื่องที่ 12 ...



 
 

- ๒๖ -
 

- เรื่องที่ 12 การต้ังงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะ
เศรษฐกิจ 

- เรื่องที่ 18  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- เรื่องที่  22 การสรุปบทเรียนการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ของจังหวัดเชียงใหม่ 

- เรื่องที่ 30 รายงานผลการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย - 
แปซิฟิก  ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia - Pacific Water Summit : 2nd APWS) และขออนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2556  
           วันพฤหัสบดีที่ 28  พฤศจิกายน  2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  เครื่องแบบตามสังกัด  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

6.2   หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเพิ่มเติม จํานวน 3 เรื่อง  ดังนี้ 
(1) ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่(นายสรวมไชย มีสมศักดิ์) : ประชาสัมพันธ์การ

เลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
(2) ผู้แทนพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายบรรเจิด  กิริยา): ขอเชิญชวนร่วม

กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ภายใต้ช่ือโครงการ  
“ปวงประชา พากันป่ันเพื่อบอกรักพ่อหลวง ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ระยะทางตั้งแต่         
เชิงดอยสุเทพ-พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รวม 18 กิโลเมตร  

(3) การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่(นางนิยดา หมื่นอนันต์): สํานักงานการค้า
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําแผนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ                
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม  2556 เรื่อง การติดป้ายราคาสินค้าและบริการและห้าม
ไม่ให้ผู้ประกอบการขึ้นราคาสินค้าและบริการจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและเข้าช่วงของเทศกาลสําคัญ
ต่างๆ อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุอันควร สํานักงานการค้า
ภายในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทําแผนงบประมาณประจําปี 2557 โดยกําหนดกิจกรรมออกตรวจสอบการ         
ติดป้ายแสดงราคาสินค้าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ผลการตรวจเมื่อวันที่ 21-22 
ตุลาคม  2556 ณ ตลาดเมืองสมุทร ตลาดต้นลําไย ตลาดวโรรส ตลาดเมืองใหม่ พบผู้กระทําผิดไม่ติดป้ายราคา
จําหน่ายปลีกในหมวดอาหารสด  ได้ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ จํานวน 23 ราย รวมเป็นเงิน 9,200 บาท 
ทั้งนี้มีแผนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

 

 
/ประธานในทีป่ระชุม...



 
 

- ๒๗ -
 

ประธานในที่ประชุม : การออกตรวจครั้งต่อไปให้สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
เชียงใหม่ร่วมตรวจด้วย และให้สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่แจ้งสื่อมวลชนทุกครั้งในการออกตรวจ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่ ๗   นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู): มอบนโยบายและข้อสั่งการ ดังนี้  

1. การนําเสนอข้อมูลในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการให้ผู้นําเสนอควบคุมเวลาไม่ให้
ยืดเยื้อเกินไป ให้สรุปประเด็นที่สําคัญเท่านั้น 

2. จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนอกสถานที่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการเห็นถึง
ศักยภาพจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ หน่วยงานสามารถนํามากําหนดเป็นยุทธศาสตร์ การวางแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ได้ หากหน่วยงานใดที่มีความพร้อมและอยากให้มีการจัดประชุมสัญจรไปยังหน่วยงานให้แจ้งความ
ประสงค์ได้  สําหรับอําเภออาจจะใช้สถานที่ของโรงเรียน หรือหอประชุมในการจัดการประชุมได้  

3. การแต่งกายในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการให้แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  
หรือเครื่องแบบตามสังกัดทุกครั้ง  
 

เลิกประชุม  เวลา 11.55 น.    
      

    วัลยา  สิปปพันธ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
 
                     สุนทรี  อินตา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                   (นางสุนทร ี อินตา) 
                                   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   รักษาการในตําแหน่ง 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 


