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ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่  12/2556 
 

 

วนัพฤหสับดทีี่ 26 ธันวาคม 2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
โทรสาร  053-112707  



๒

 

ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
ครั้งที่ 12/2556 

วันพฤหสับดทีี ่26 ธันวาคม 2556  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. โรงเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส 
2. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2556  

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่แนะนําตัว          

ต่อทีป่ระชุม  
       

(1) นายสมาน ปราการรตัน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ รักษาในตําแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยา  สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวิทยา 

(2)  นางสาวกรรณกิาร ์ มีผล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจงัหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

พิษณุโลก 

1.2    ผู้บรหิารและหัวหนา้ส่วนราชการที่ได้รบัการแต่งตัง้ โยกย้าย ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 
(1) นายคมกรชิ ตรธีญัญพงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอพร้าว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่อาย 
(2) นายอาคม สุขพนัธ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหางดง 
(3) นายศักดิช์ัย คณุานุวัฒนช์ัยเดช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันป่าตอง 
(4) นายวรกติต ิ ศรทีพิากร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสารภี 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอจอมทอง 



๓

 

 
(5) ดร.กตินิันท ์ โนส ุ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

1.3  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอื่น 
(1) นายสุรพงษ ์ วิวัชรโกเศศ 
 ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดเชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงราย 
(2) นางสาวสุนทรา ตลิะกูล 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 11/2556  เม่ือวันพฤหสับดทีี ่28 พฤศจกิายน 2556  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่ นโยบายของ   
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2  การมอบนโยบายของนายกรฐัมนตรี(นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร)                  

ในคราวประชมุเตรียมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยจากไฟปา่และหมอกควัน 
ป ี2557 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.3 การดาํเนินการเตรียมความพร้อมป้องกนัภยัหนาวจังหวดัเชียงใหม่ ประจาํปี 2556 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่  
3.4 การดาํเนินการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 รายงานผลความก้าวหน้าการแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันจังหวดัเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 



๔

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนมกราคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 การประกอบพธิีวันพอ่ขนุรามคําแหงมหาราช และการประกอบพธิเีนือ่งใน 

วันคล้ายวนัยทุธหตัถี สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชของจงัหวดัเชียงใหม่  
เดือนมกราคม  2557 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.4 รายงานผลการตรวจกระเชา้ของขวญั/ผลติภณัฑ์สุขภาพประจําปี  
 ผู้นาํเสนอ :  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การจดังานฤดหูนาว และงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม่ ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 
4.6 งานมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบั ครั้งที่ 34 ประจําปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 
4.7 ผลการคดัเลือกนายอําเภอทีมี่ผลงานดเีด่นระดบัเขต ตามโครงการนายอําเภอ

แหวนเพชร 
 ผู้นาํเสนอ: นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายกฤษเรศ  วังทะพันธ์ รองผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.9  ประชาสัมพนัธ์การเปดิใหบ้ริการสาขาย่อยสันกําแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นางพจรัตน์  เหนือเมฆ  ผูจ้ัดการธนาคารอาคารสงเคราะห ์

             สาขาย่อยสันกําแพง 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  

5.1  มติคณะรัฐมนตรปีระจาํเดือนธนัวาคม 2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557  
           วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว   

ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว) วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่           
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

    6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม (ถา้มี) 

ระเบยีบวาระที่ ๗   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    ๗.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    7.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    7.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(นายอดิศร  กําเนิดศิริ)  

                        ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)                                                   



๕

 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. โรงเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส (โรงเรียนบริรักษ์ศึกษา
เชียงใหม่) 
 

2. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2556  
 



๖

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ  
1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่แนะนําตัว          

ต่อทีป่ระชุม  
       

(1) นายสมาน ปราการรตัน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ รักษาในตําแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยา  สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวิทยา 

(2)  นางสาวกรรณกิาร ์ มีผล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจงัหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

พิษณุโลก 

1.2    ผู้บรหิารและหัวหนา้ส่วนราชการที่ได้รบัการแต่งตัง้ โยกย้าย ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 
(1) นายคมกรชิ ตรธีญัญพงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอพร้าว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่อาย 
(2) นายอาคม สุขพนัธ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหางดง 
(3) นายศักดิช์ัย คณุานุวัฒนช์ัยเดช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันป่าตอง 
(4) นายวรกติต ิ ศรทีพิากร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสารภี 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอจอมทอง 
(5) ดร.กตินิันท ์ โนส ุ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 



๗

 

1.3  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอื่น 
(1) นายสุรพงษ ์ วิวัชรโกเศศ 
 ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงราย 
(2) นางสาวสุนทรา ตลิะกูล 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 11/2556  เม่ือวันพฤหสับดทีี ่ 28  พฤศจกิายน  2556  
                                                                                                                                              

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 33 หน้า โดยมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2556 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112713 



๙

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 11/2556 

วันที่  28 พฤศจิกายน  2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

************** 
 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายวิเชียร   พุฒิวิญญ ู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายอดิศร  กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางภัชธนิตา 

 
สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
9. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นายพงศธร เนตยกูล หัวหน้าศูนย์บริหารทะเบียนภาค 5 
12. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
13. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
14. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนภิวัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
15. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
16. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
17. นางอลงกรณ์ จันทร์กระจ่าง (แทน)นายอําเภอสารภี 
18. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ (แทน)นายอําเภอสันทราย 
19. นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
20. ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
21. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
22. นางสาวณัชธน์กมล พ่อค้า (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
23. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
24. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
25. นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอพร้าว 
26. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
27. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
28. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
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29. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
30. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอสันป่าตอง 
31. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง 
32. นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
33. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
34. นายพงศ์พีระ ชูช่ืน (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
35. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
36. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
37. นางศิญารัตน์ กิตติพงศ์ธรณ์ (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
38. นายชัยณรงค์ นันตาสาย (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
39. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
40. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
41. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
42. นายชัชวาล ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
43. นายนวพร แสงหนุ่ม (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
44. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
45. นางสุนทรี อินตา รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
47. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
48. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
49. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
50. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
51. พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
52. พ.ต.ท.สมหวัง คําทอง (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
53. พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
54. พ.ต.ท.อุดม สุวรรณเลขา (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
55. พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
56. นายเฉลิมศักด์ิ ไชยวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
57. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 



๑๑

 

 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ภาคเหนือ 
59. นายธวัช สุขอยู่ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
60. นางราตรี จักร์แก้ว (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
61. นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
62. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย จังหวัดเชียงใหม ่
63. พ.อ.ธีรธรรม อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
64. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
65. พ.อ.รุศมนตรี จิญเสน (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
66. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
67. น.ต.ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ (แทน) ผู้บังคับการกองบิน 41 
68. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
69. น.อ.จักรกฤช มะลิขาว หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
70. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
71. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
72. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
73. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
74. นายสุพูล ธรรมจักษ ุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
75. นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
76. นางวรรณงาม แก้วคํา (แทน)สรรพกรภาค 8 
77. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
78. นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
79. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
80. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
81. นายนพดล  แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
82. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
83. นางวรพรรณี ดํารงมณี หวัหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
84. ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
85. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 



๑๒

 

 
86. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
87. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
88. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์ 

สาขาภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
89. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
90. นางบุษราคัมส์  วีระนาคินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
91. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
92. นางพิมราภา โรยพริกไทย (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
93. นางศิริญา อินทร์เหรียญ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
94. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
95. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
96. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
97. นายอนิรุท แก้วสุวรรณ (แทน) หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
98. นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
99. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
100. นางสาวชูจิต ทองย้อย รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายสุวรรณ สุวรรณา (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
102. นายจํารัส หล้าบุรี (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
103. นายภาณุวิชญ์ กันทะ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
105. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
107. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายณัฐวุฒิ นากสุก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
109. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
110. นายรัชพล หลิมวัฒนา (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 
111. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
112. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
113. นางพรศิริ มณีโชติ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
114. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 
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115. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที9่ 
116. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน) ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
118. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
119. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
120. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
121. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
122. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
123. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) 
124. นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
125. นายชาญชยั กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
126. นายสะอาด ประจันพล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่) 
127. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
128. นางสาวณิชรัตน์ จอมแปงตา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
129. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานขนส่งทางน้ําที ่1 สาขาเชียงใหม ่
130. นางณัฐธยาน์ แพรชัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
131. นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
132. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
133. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
134. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
135. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
136. นายอักษรา ทารักษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
137. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 

138. นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ 

139. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
140. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
141. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
142. นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ รักษาราชการแทนผู้จัดการสาํนักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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143. นางสิริกร สายยนต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต 6 
144. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
145. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
146. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ 

(เชียงใหม่) 
147. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
148. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
150. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
151. นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
152. นางชมัยพร ทองพลี (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
153. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายจตุพร   ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
156. นายสุชีพ คชรินทร ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
157. นางราชาวดี รีเกน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นางสาวดวงเดือน มูลแก้ว (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
159. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
162. นายดิเรก ทะจันทร ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายอิลหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
164. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่
166. นายจันทร์ แก้วจิโน (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
167. นางบรรเจิด ดีมงคล หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ่
168. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
169. นางสุทธิพร สังข์ทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
170. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8 
 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
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171. นายสินอาจ ลําพูนพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
172. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
173. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
174. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
175. นายพิทูรย์ ปัญญาศร ี (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
176. นายพุธธรัช อรรถวสุ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
177. นายสิทธิชัย มูลเขียว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
178. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
179. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
180. นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
181. รศ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
182. ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
183. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
184. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
185. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

เชียงใหม่  
186. นายชาตรี กําลังเก่ง (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
187. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
188. นางฐิติรัตน์ ทองอินทร์ (แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
189. นางเกษดา เรืองสุทธินฤภาพ (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
190. นายถาวระ ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
191. นายอุทัย สอนเทศ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
192. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
๑๙3. นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
194. นางเรไร  รักศิลปกิจ  (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 



๑๖

 

 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
195. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน) ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
196. นายนิรันดร ศรีภักดี (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
197. นางอังคณา พุฒิวิญญ ู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม ่
198. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าสถานีกาชาดท่ี 3 

เชียงใหม่ 
199. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
200. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
201. นายสมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อํานวยการอาวุโส  ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
202. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดํารง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร             

(องค์การมหาชน) 
203. มร.มาร์ติน วินสกี้ สเตลิ่ง คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ส่วนท้องถิน่ 
204. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
205. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
206. นายไพโรจน์ นันโท (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
207. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
208. นายประพันธ์ ทินอุทัย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
209. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภาคภูมิเขต 9 
210. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
211. นายประสิทธ์ิ ตาสุวรรณ (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  
212. นายชูเกียรติ แป้นแก้ว (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2 
213. นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
214. นางสาวสายพิณ สุคันธา ประธานศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา                              
215. นางสาวปาจรีย์ จินดากาญจน์ วิศวกรปฏิบัติการ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
216. นางฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
217. นายธนภัทร แก้วนิล ผู้สื่อข่าว สวท.เชียงใหม่ 
218. นางสาวศิริวรรณ รินคํา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
๒๑๙. นางสาวรัตนา เรือนทราย นักประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๒๒๐. รศ.ดร.สามัคค ี  บุณยะวัฒน์ คณะทํางานศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า 
๒๒๑. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
222. นายบุญญฤทธิ ์ สมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
223. นายเกษม วงศ์มณี พนักงานพิมพ์ระดับ ส 3  สํานกังานจังหวัดเชียงใหม ่

          



๑๗

 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

3. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556  
4.  การรับ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อบริจาคให้แก่โรงเรียนชั้นประถมศึกษาจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ชุด (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม  (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) : แนะนํา
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอื่น 

๑.๑  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งที่จังหวดัเชียงใหมแ่นะนาํตัว ต่อที่
ประชุม 

       

(1) นายอลิหยตั คชสวสัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 
(2)  นายสุรัช ธนศูิลป ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรกัษา  

สํานักชลประทานที่ 11  
(3) นายสมหวัง บญุระยอง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.นํายทุธ   สงค์ธนาพทิกัษ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 ตําแหน่งเดิม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
(5) พนัโท  เฉลมิชาต ิ สุขเกษ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ ๓               
 ตําแหน่งเดิม นายช่างโยธา กรมทหารช่างที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก 
(๖) พนัเอก สุขเกษม สทุธิวานชิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม สัสดีจังหวัดลําปาง 

 
๑.๒ ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ไดร้บัการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวดัเชียงใหม ่

(1) นายโชคด ี อมรวัฒน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันกําแพง 



๑๘

 

 
(2) นายสินอาจ ลําพนูพงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
(3) ดร.กตินิันท ์ โนส ุ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
(4) นายสมศกัดิ ์ วงศป์ญัญาถาวร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
(5) นายถาวร ขาวแสง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 1 (เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่6 

(เชียงใหม่) 

๑.๓ ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดาํรงตาํแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอืน่ 

(1) นายสุรพล สตัยารกัษ ์
 ตําแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ปลัดจังหวัดลําปาง 
(2) นายอทุัย ลือชัย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหนง่ ปลัดจังหวัดสุโขทัย 
(3) นายชุมพล รัตน์เลิศลบ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลาํพูน เขต 1 
(4) นายวิชัย ขจรปรดีานนท ์
 ตําแหน่งเดิม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวดันครราชสีมา 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 



๑๙

 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
       ครั้งที่ 10/2556  เม่ือวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 
       ประธานในที่ประชุม  แจ้งต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม 
ประกอบด้วยเอกสารจํานวน  27 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) เป็นประธานการ
ประชุม ทั้งนี้ได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้ งที่ ๑๐/2556 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  
www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
อีกครั้ง  การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว  จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบหากท่านต้องการ
รหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 
053-112713                                                                                                                           

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่ 
นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557    

    นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ : ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนด
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒  
ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาส
ที่ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

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

๑ ๑๕ ๑๕ ๒๒ ๒๒ 

๒ ๒๐ ๓๕ ๒๔ ๔๖ 

๓ ๓๕ ๗๐ ๒๔ ๗๐ 

๔ ๑๒ ๘๒ ๒๕ ๙๕ 

 

 



๒๐

 

 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๑) 

คงเหลือ 

รวม ๑๖,๔๘๐.๑๕ ๘,๔๗๔.๖๒ ๕๑.๔๒ ๒๒ ๘,๐๐๕.๕๓ 

ลงทุน ๒,๓๑๘.๘๓ ๓๕.๒๐ ๑.๕๒ ๑๕ ๒,๒๘๓.๖๓ 

ประจํา ๑๔,๑๖๑.๓๒ ๘,๔๓๙.๔๑ ๕๙.๕๙ - ๕,๗๒๑.๙๐ 

เงินเหลื่อมป ี ๒,๗๐๕.๓๔ ๔๑๙.๓๕ ๑๕.๕๐ - ๒,๒๘๕.๙๙ 
 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๑) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๒,๓๑๘.๘๓ ๓๕.๒๐ ๑.๕๒ ๒,๒๘๓.๖๓ 

ส่วนราชการ ๒,๑๙๒.๕๖ ๒๖.๑๒ ๑.๑๙ ๒,๑๖๖.๔๔ 
ท้องถิ่น ๑๙.๖๙ ๙.๐๘ ๔๖.๑๔ ๑๐.๖๐ 
กลุ่มจังหวัด ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๖๙ 
จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๙๐ 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ที่ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 

๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐ - - - 

๒ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร ๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐ - - - 

๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๖๔๑.๒๘ ๘๗.๕๙ ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๑๐๐ 

๔ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๐.๒๗ ๐.๒๓ ๘๕.๓๔ - - - 
 



๒๑

 

 

ที่ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๒๙๖.๓๑ ๒๔๐.๐๘ ๘๑.๐๒ - - - 

๖ สํานักงานพัฒนาภาค ๓  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

๑๘๘.๓๓ ๑๕๑.๙๖ ๘๐.๖๙ ๑๘๘.๓๓ ๑๕๑.๙๖ ๘๐.๖๙ 

๗ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต ๑ 

๑.๐๐ ๐.๗๙ ๗๘.๗๐ - - - 

๘ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๐.๓๒ ๐.๒๕ ๗๘.๓๐ - - - 

๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
เชียงดาว 

๑๓.๗๐ ๑๐.๔๐ ๗๕.๙๑ - - - 

๑๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๓๐ 

๑๖.๓๒ ๑๑.๙๓ ๗๓.๑๐ - - - 

 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายลงทุนมี
เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๕ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๔ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย ๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๒๖  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๔๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๘  รายละเอียดมีดังนี้ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๑๐๐.๐๐ 

๒ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๘๘.๓๓ ๑๕๑.๙๖ ๘๐.๖๙ 

๓ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๑๙.๖๙ ๙.๐๘ ๔๖.๑๔ 

๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๒๐.๗๖ ๔.๐๗ ๑๙.๕๙ 

๕ สํานักงาน.ป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๙๕ ๐.๗๓ ๑๘.๔๓ 

๖ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๑๘๕.๒๗ ๒๖.๓๗ ๑๔.๒๓ 

๗ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๒๑.๕๕ ๒.๕๕ ๑๑.๘๒ 

๘ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๖.๐๗ ๐.๔๗ ๗.๗๕ 

๙ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๕๒.๘๒ ๓.๒๗ ๖.๒๐ 

๑๐ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๕๑.๓๒ ๒.๖๐ ๕.๐๗ 

๑๑ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



๒๒

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑๓ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๒.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม่) ๘๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ โรงพยาบาลประสาท ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๒๘.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ สํานักงานคลังเขต ๕ ๑.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๐.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ สํานักงาน.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



๒๓

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน ลงทุน 

  งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๔๐ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๑ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๕๘.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๓ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๕๒.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๗.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๖.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๓.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๔.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๐ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่ ๓๑.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๑ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๑๙๘.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๒ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๓ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๗.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๔ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

สรปุสาระสาํคญัมาตรการเรง่รัดตดิตามการใช้จ่ายเงนิปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๑) ก่อหนีร้ายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
(๒) เบิกจ่ายงบอบรม ประชุมสัมมนา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาส ๑ 
(๓) ผลการเบกิจ่ายเป็นตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ 
(๔) ให้ สรก. และจังหวัดจัดทําแผนการใช้จ่ายและติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผล

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS 
 

ประธานในทีป่ระชุม  ให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบอบรม ประชุมสัมมนา และการก่อ
หนี้รายจ่ายลงทุน ตามกําหนด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 



๒๔

 

 
๓.๒ โครงการรบัจํานําขา้วเปลือกปกีารผลติ 2556/57 
       การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา  หมื่นอนันต์ : โครงการรับจํานําข้าวเปลือก 

ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 ระยะเวลารับจํานํา 1 ตุลาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 การขอขยาย
ระยะเวลารับจํานํา  กรณีโรงสีข้ามเขตทั้งในเขตจังหวัดเดียวกันและข้ามเขตจังหวัด กําหนดให้เปิดจุดรับจํานํานอก
พ้ืนที่ได้ไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นเพียงพอที่จะขยายระยะเวลาออกไป   จังหวัดเชียงใหม่ ได้มี
หนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบขยายระยะเวลาเปิดจุดรับจํานําของโรงสีข้ามเขต (นอกพื้นที่)ในจังหวัดเชียงใหม่และโรงสีข้ามเขต (นอก
พ้ืนที่)นอกเขตจังหวัดเชียงใหม่  ที่ครบกําหนด 30 วันแล้ว โดยขอขยายระยะเวลารับจํานําออกไปอีก 30 วัน  ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

       
 โรงสีอยู่ระหว่างความเห็นชอบจาก กขช. จํานวน 5 แห่ง  ได้แก่ 

โรงส ี จุดรบัจํานําที่โรงสแีจ้งความจํานง 
๑. ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีวังกระชาย อําเภอหันคา  

จังหวัดชัยนาท 
สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จํากัด  ตําบลริมใต้  
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

๒. ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีไฟมิตรนําชัย                    
อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  

ท่าข้าวพรพาณิชย์ (สาขาที่ 2 ) ตําบลบวกค้าง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. บริษัท บ้านสระข้าวดี จํากัด อําเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ท่าข้าวพรพาณิชย์ (สาขาที่ 3) ตําบลแม่แฝก 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

4. ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรงสีบุญเจริญพานิช   
    อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จํากัด ตําบลสันมหาพน 
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

5. บริษัท เศรษฐพาณิชย์-สามชุก จํากัด  
    อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ท่าข้าวศิริชัย ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1  
ใบประทวน (ใบ) ผลการรบัจาํนาํข้าว (ตัน) 

10,498  45,714.39 (ข้าวเปลือกเหนียว 10%) 
27  102.01  (ข้าวหอมมะลิ 42%)  
รวม    10,525  45,816.40  

 

  ผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 
อําเภอ ใบประทวน (ใบ)  ผลการรับจํานํา (ตัน)  
ดอยสะเก็ด 2,590  12,126.23  
แม่อาย 1,271  5,851.70  
พร้าว 1,670  6,889.60  
ฝาง 1,552  7,221.41  
สันป่าตอง 1,662  5,480.99  
แม่แตง 810  3,390.45  
สันกําแพง 787  4,096.4  
แม่ริม 183  759.17  



๒๕

 

 
ข้อมูลคลังกลางเก็บข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าว ปี56/57 

ที่ ผู้ประกอบการ ชนิดข้าว ปริมาณข้าวสารในคลังปัจจุบัน (กระสอบ) 
ความจุ รับมอบ ระบายออก คงเหลือ 

๑ คลังรุ่งเจริญพชืผล  
หลังที่ ๑ อําเภอพร้าว 

ข้าวเหนียว
ขาว ๑๐% 

26,163 21,138 1,019 20,119 

2 คลังวัชระกิจ หลังที่ ๑ 
อําเภอแม่อาย 

ข้าวเหนียว
ขาว ๑๐% 

36,450 40,298 35,873 4,425 

3 คลังยวงคําหลังที่ ๑ 
อําเภอแม่อาย 

ปลายข้าว
เหนียวเอวัน
เลิศ 

21,616 21,600 14,966 6,643 

๔ คลังเกรียงไกร
การเกษตร หลงัที่ ๑
อําเภอพร้าว 

ข้าวเหนียว
ขาว ๑๐% 

51,030 51,030 39,724 11,306 

๕ คลังรุ่งเรืองพืชผล  
หลังที่ ๓ อําเภอพร้าว 

ข้าวเหนียว
ขาว ๑๐% 

47,628 30,080 10,000 20,080 

 รวม  182,887 164,146 101,582 62,564 
 

ประธานในที่ประชุม  หากพบกรณีการทุจริตในการรับจํานําข้าว ให้แจ้งความดําเนินคดี เพื่อ
ผลประโยชน์ของเกษตรกร 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๓  การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 
       หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  

สดุดี) ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจํานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลําเนา และ
พาครอบครัวสังสรรค์ รื่นเริง และท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย   และชาวต่างประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะซึ่งเป็นในช่วงฤดูหนาว ฤดูท่องเที่ยวของจังหวัด ทําให้
จังหวัดเชียงใหม่     มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ และสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ จากข้อมูลศูนย์
อํานวยการความปลอดภัย   ทางถนน ระหว่างปี ๒๕๕3 – ๒๕๕6 พบว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่  มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 
16 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 1.6 คน  

 สถิติอบุตัเิหตทุางถนนเทศกาลปใีหม่ ๒๕๕๓ – ๒๕๕6 

เทศกาล จํานวนครั้งทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ ผูบ้าดเจบ็ ผู้เสียชีวิต 

ปีใหม่ 2553 116 (16 : วัน) 124 (17 : วัน) 12 (1.7 : วัน) 

ปีใหม่ 2554  107 (15 : วัน) 105 (15 : วัน) 10 (1.4 : วัน) 
ปีใหม่ 2555    91 (13 : วัน) 102 (14 : วัน) 10 (1.4 : วัน) 
ปีใหม่ 2556 141 (20 : วัน)     147 (21 : วัน)    14 (2 : วัน) 
เฉลี่ยต่อวัน   16: วัน 17 : วัน 1.6 : วัน 



๒๖

 

 

ประเภทรถที่เกดิอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ ๓ อันดบัแรก 

ประเภทรถ ปใีหม่ 2553 ปใีหม่ 2554 ปใีหม่ 2555 ปใีหม่ 2556 
1. จักรยานยนต์ 85.48 % 82.6 % 80.41 % 88.28% 

2. รถปิกอัพ   4.83 %  6.4 % 10.31 % 4.83% 
3. รถเก๋ง   2.41 %  3.6 %    4.12 % 3.45% 

  สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 4 อันดับแรก 

สาเหต ุ ปใีหม่ 2553 ปใีหม่ 2554 ปใีหม่ 2555 ปใีหม่ 2556 
1. เมาสุรา 36.59 % 40.3% 43.96% 35.42% 
2. ขับรถเร็วเกนิกําหนด 15.85 % 18.0% 27.47% 12.50% 
3. มอเตอร์ไซค์ 
    ไม่ปลอดภัย 

10.97 %       11.1% 17.58% 9.38% 

4 ตัดหน้ากระชั้นชิด  9.75 %   6.9% 15.38% 9.58% 
  
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์

อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กําหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ได้ดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม ในการ 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยใช้การรณรงค์ว่า “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลด
อุบัติเหตุ” ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่           
เพื่อเตรียมความพร้อมการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ในวันศุกร์ที่ 22  
พฤศจิกายน  2556  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

2. ได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงาน
ข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 
 โดยดําเนินงานตามมาตรการ ดังนี้ 

1.  มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
                              ให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ด้านการวางแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ การตรวจติดตาม
การปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับการมอบหมายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้
การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบ 
       ๒. มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
           ให้มีการต้ังจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม โดยให้สนธิกําลังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่
ตํารวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร รวมถึงการจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่ตรวจเส้นทางสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดิน) 
สายรอง (ทางหลวงชนบท และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ) และในสถานที่ชุมชน  
 



๒๗

 

 
หรือตามหน้าสถานบันเทิง เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทําผิด ตามมาตรการ ๓ ม. (เมาไม่ขับ          
สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย) ๒ ข. (ใบขับขี่ รัดเข็มขัดนิรภัย) ๑ ร. (ขับรถเร็ว) รวมทั้งการแซงในที่คับขัน 
ขับขี่รถย้อนศร ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และโทรศัพท์ขณะขับขี่ 

 2.1 ให้เน้นหนักในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ ความเร็ว เมาสุราไม่สวมหมวก
นิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

2.2 ให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากขึ้น ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถตู้และรถ
โดยสารไม่ประจําทาง (ไม่ชํานาญเส้นทางและใช้ความเร็ว)  

2.3 ให้สํานักงานขนส่งจังหวัด เน้นมาตรการควบคุมคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ
โดยเฉพาะมาตรการคนขับรถโดยสารสาธารณะ แอลกอฮอล์เป็น “0” (ศูนย์)  

2.4 ให้สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงาน
สรรพสามิตจังหวัดใช้มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินการกับสถานที่จําหน่ายสุรานอกเวลาจําหน่าย และการ
จําหน่ายสุราในสถานที่ห้ามจําหน่าย โดยถือปฏิบัติการตามกฎหมาย อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๓. มาตรการด้านสังคม 
          ๓.๑ ให้ทุกอําเภอใช้มาตรการควบคุมทางสังคมในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมอบหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จัดให้มีจุดตรวจตักเตือนประจําชุมชน หมู่บ้าน 
โดยให้เน้นการกระทําความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในรถทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยก ถนน
สายรองในบริเวณตัดขึ้นสู่ถนนสายหลักและการควบคุมดูแลรถกระบะเปิดท้ายที่บรรทุกคนเป็นจํานวนมาก 

๓.๒ ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมบทบาทสังคมในพื้นที่ โดยการ เชิญ
ชวนประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติกิจและดําเนินชีวิตให้ก้าวข้ามปี ๒๕๕7 อย่างเป็นมงคล   

๓.๓ ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจิตอาสา
ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เส้นทาง 
และข้อแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ 

๔. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร  
            ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เร่งรัดการซ่อมแซมถนนที่ชํารุด และหากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ควรขอให้หยุดการซ่อมแซมช่ัวคราว
ในช่วงเทศกาล และติดต้ังป้ายและสัญญาณไฟเตือนให้เห็นอย่างชัดเจน ตลอดจนการซ่อมแซมสัญญาณไฟ ป้ายเตือน 
การแก้ไข จุดเสี่ยงจุดอันตราย 

๕. มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 
๕.๑ รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 
๕.๒ ให้รณรงค์ผ่านสถานศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 

โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย การใช้ความเร็ว และการไม่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
๕.๓ ประชาสัมพันธ์บริเวณที่เป็นจุดอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือก่อสร้าง เพื่อ

ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด การประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางลัดสู่
ภูมิภาคต่างๆ  

๕.๔ รณรงค์ให้ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารทุกครั้ง 
 



๒๘

 

 
5.5 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายการห้ามด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถทุกชนิดบนทาง 
๕.6 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการตามแผนบูรณาการฯ ให้ประชาชนรับทราบ 

๖. มาตรการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ  
๖.๑ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล 

และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการและการประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่
ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย 

6.2 ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มูลนิธิ หน่วยงานในพื้นที่ ในการจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุ
อุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร 

มาตรการเน้นหนัก  ประกอบด้วย 
๑. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ ๑๐ มาตรการแก่รถทุกชนิด

โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถโดยสารสาธารณะ 
2. การควบคุมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยให้มีการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัด 
3. การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 
4. เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง 

แนวทางการดําเนินงาน  เป็น ๒ ช่วง ได้แก่ 
(๑) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่  ๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕6  

- จังหวัดเตรียมความพร้อมและดําเนินงานในภารกิจต่างๆ ตั ้งแต่วันที ่ ๑ - ๒๖ 
ธ ันวาคม  ๒๕56 โดยจ ัดประช ุมคณะกรรมการศ ูนย ์อํ านวยการความปลอดภ ัยทางถนนจ ังหว ัด          
เพื่อวางแนวทางการดําเนินงาน จัดทําแผนการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อม           
ทั้งด้านการปฏิบัติ และงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕7 ตาม
มาตรการปกติ และมาตรการเน้นหนัก โดยกําหนดตัวบุคคล หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อสามารถติดตาม
ประเมินผลได้อย่างครบถ้วนถูกต้องรวมทั้งการพิจารณามอบหมายภารกิจสําคัญต่างๆ ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของถนน  รถโดยสาร 

- ประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อม และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
การบูรณาการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายจราจร อย่างต่อเนื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมทุกวิถีทาง 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และมาตรการอื่นๆ ตาม
อํานาจหน้าที่ ซักซ้อมความพร้อมของระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือฉุกเฉิน การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์  ทุกรูปแบบให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามกฎหมาย 

(๒) ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕6 – ๒ มกราคม ๒๕๕7  
 - โดยในช่วงปฏิบัติการเข้มขน้ ๗ วัน (ระหว่าง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕6 –                           

๒ มกราคม ๒๕๕7)  ให้มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๖ ระดับ
จังหวัด อําเภอ การต้ังจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ การต้ังจุดสกัดประจําชุมชน หมู่บ้าน และ 

 



๒๙

 

การจัดต้ังหน่วยสนับสนุน และบริการประชาชน ระดับพ้ืนที่ การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และ
การจัดการจราจร เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด  

แผนการดําเนินงาน    
    การดําเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕7 ให้ทุกอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

ตามแผนงาน ดังนี้  
แผนงานที่  ๑  การจัดตั้ งศูนย์ปฏิบั ติ การร่ วมป้องกันและลดอุบั ติ เหตุทางถนน           

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕7 ระดับจังหวัด และอําเภอ เพื่อกําหนดนโยบาย และแผนงาน อํานวยการ ควบคุม กํากับ 
ดูแล ประสาน ตรวจติดตาม และปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล ตลอดจน
การต้ังศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์บัญชาการในระดับเขตหรือภาคตามภารกิจของหน่วยงาน 

แผนงานที่ ๒ การตั้งจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วม บนเส้นทางสายหลัก (เส้นทางหลวง
แผ่นดิน) สายรอง (เส้นทางหลวงชนบท และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมูลนิธิ อาสาสมัคร และภาคประชาชนในการดําเนินการ ต้ังจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม
ทั่วประเทศปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม การจัดสายตรวจทั้ง
ในถนน   สายหลัก สายรอง และถนนในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งให้มีการปรับเปลี่ยนจุดตรวจ/ด่านตรวจให้เหมาะสม
ตามช่วงเวลาการเดินทาง 

 

ประธานในทีป่ระชมุ  ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งจํานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะพิจารณาก่อนที่จะรายงานข้อมูลให้ส่วนกลางทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๔  การดาํเนินการเตรียมความพร้อมปอ้งกันภัยหนาวจังหวดัเชียงใหม่ ประจาํปี 2556 

   หัวหน้าสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่(นางภัชธนติา  
สดดุี)  จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ดังนี้ 

๑) .ประกาศจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอก
ควัน และภัยแล้ง ประจําปีงบประมาณ 2557 

๒)  สํารวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ประสานข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวกับทางอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมความต้องการเครื่อง           
กันหนาว จํานวน ๓๓๖,๓๕๔ ช้ิน  

๓)  หน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 33 บริษัท ไทยเบฟ           
เวอเรจ จํากัด (มหาชน)และบริษัท ฮอนด้า จํากัด  ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้ว    

๔) ราษฎรในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ยังมีความต้องการเครื่องกันหนาว 
 

  



๓๐

 

5)  จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดําเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ในพื้นที่อําเภออมก๋อย และอําเภอฝาง ซึ่งได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย โดยระบุว่ามี
อากาศหนาว และอุณหภูมิตํ่ากว่า 15 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน 3 วัน โดยที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.ครั้งที่ 6/2556 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  มีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ  ในพื้นที่อําเภออมก๋อย พ้ืนที่
ประสบภัยรวม 6 ตําบล 95 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 17,156 ครัวเรือน/ 56,765 คน  และอําเภอ
ฝาง พ้ืนที่ประสบภัยรวม 2 ตําบล 2 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 957 ครัวเรือน/2,795 คน   

6)  แจ้งคาดหมายลักษณะอากาศให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือน
ประชาชน พร้อมให้อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการและจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะ
กิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจําปีงบประมาณ 2557 ระดับอําเภอและ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ 
 

 ประธานในทีป่ระชุม  ให้นายอําเภอทุกอําเภอติดตามสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่และรายงาน
ผลให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบ  และขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการที่มี
โครงการร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ทราบ เพื่อจะได้แจ้งให้กับนายอําเภอในพื้นที่ได้อํานวยความสะดวก และเพื่อกระจายสิ่งของไปยังทุก
ครอบครัวที่ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึงและซ้ําซ้อนในการแจกจ่าย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๕  ความก้าวหน้าการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ 
   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมควร  ช่อมาลี)  
    1. สรุปผลความก้าวหน้าการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  จากรัฐบาล จํานวน 130,000,000 บาท แบ่งการบริหารเงินดังนี้ 

1.1 เงินทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน  เป็นเงิน  104,000,000   บาท 
1.2 เงินทุนประเภทเงินอุดหนุน         เป็นเงิน    25,220,000   บาท 
1.3 เงินทุนงบบริหารกองทุน            เป็นเงิน        780,000    บาท 

ผลการอนุมัติและการโอนเงินให้กลุ่มสมาชิกที่ขอรับเงินและกู้ยืมตามประเภท รวม 9 
ครั้ง แยกได้ดังนี้ 

    - ประเภทเงินอุดหนุนอนุมัติรวม   57  โครงการ  เป็นเงิน   9,971,925  บาท 
       - ประเภทเงินทุนหมุนเวียนอนุมัติรวม 685 โครงการ เปน็เงิน  51,137,552  บาท  

                                      รวม  742 โครงการ   เป็นเงิน  61,109,477  บาท 
2. สรุปผลการโอนเงินให้สมาชิกดําเนินการตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แยก

ได้ดังนี้ 
2.1 ประเภทเงินอุดหนุน  จํานวน 36 โครงการ เป็นเงิน  5,771,925  บาท 
1.2 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน  จาํนวน 496 โครงการ  
       เป็นเงิน 42,349,677  บาท 
 รวม 532  โครงการ  เป็นเงิน  48,121,602  บาท 
 คิดเป็นร้อยละ 37 ของเงินทั้งหมด 

   /ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก...



๓๑

 

 
 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกผู้นําสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (SMART LADY 

THAILAND) ส่ง SMS ร่วมโหวต นางสาวพิชญนันทร์  ภมรวัฒนาพิศุทธ์ิ โดยพิมพ์ S1  ส่งไปที่ 4827399  คะแนน
โหวตจากทางบ้านจะคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมดผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตําแหน่งป๊อปปูลาร์
โหวต   ในรายการเรียลลิต้ี "สมาร์ทเลด้ี ไทยแลนด์" ทางทรูวิช่ันส์ ช่องเรียลลิต้ี 60 และ HD 110 ตลอด 24 
ช่ัวโมง  เริ่มวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม ๒๕๕๖ และทางเว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com 
พร้อมประมวลสรุปกิจกรรมทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา 16.00 - 
17.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ 1, 8, 15 ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา 21.45 - 22.35 น. 
ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม  ๒๕๕๖  
 

 ประธานในที่ประชุม   เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการส่ง SMS ร่วมโหวต นางสาวพิชญนันทร์ 
ภมรวัฒนาพิศุทธ์ิ  โดยพิมพ์ S1  ส่งไปที่ 4827399   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ  
๔.๑  การรบัเสด็จประจําเดอืนธนัวาคม 2556 

   หัวหน้าสํานกังานจังหวดัเชยีงใหม่ (นายวริุฬ  พรรณเทวี) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
จังหวัดเชียงใหม่มีภารกิจการรับเสด็จ ดังนี้ 

(๑)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี มีกําหนดการเสด็จทรง
ปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม  2556  ประทับแรม ณ โรงแรมเลอเม
อริเดียน  โดยในวันที่  2 ธันวาคม  2556 มีกําหนดการทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ของจังหวัดเชียงใหม่  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE  
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตําบลดอนแก้ว พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE 
NUMBER ONE ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ   ทั้งนี้ จะประทับเครื่องบิน พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41  ในวันที่  1 ธันวาคม  2556  เวลา  18.00 น.  และเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 
ธันวาคม  2556  เวลาประมาณ  23.00 น.  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับ-ส่ง เสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
ในวันที่  1 และ  2 ธันวาคม  2556  พร้อมก่อนเวลาเสด็จ 1 ช่ัวโมง การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี 
แขนยาว สวมหมวก   

(๒) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกําหนดการเสด็จมาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม  2556 ทั้งนี้ จะ
ประทับแรม  ณ เรือนรับรองที่ประทับ สํานักชลประทานที่ 1 อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           
ขอเชิญทุกท่านร่วมรับ-ส่ง เสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่  3 และ  4 ธันวาคม 2556                      

(๓) สํานักราชเลขาธิการแจ้งว่า  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร-ราชาทิ
นัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงอัญเชิญไพลินสุวรรณมาลา ขึ้น
ประดิษฐานบนองค์พระธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่  ในวันที่ 10 ธันวาคม  
2556  เวลา 17.00 น. และจะเสด็จมาทรงเปิดงาน โครงการหลวง 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่  ในวันที่ 26 ธันวาคม  2556  เวลา 15.30 น.  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๓๒

 

        
๔.๒  การจดังานเฉลิมพระเกียรติ และงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่ัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  5 ธนัวาคม 2556 
    หัวหน้าสํานกังานจังหวดัเชยีงใหม่ (นายวริุฬ  พรรณเทวี ) จังหวัดเชียงใหม่กําหนด
จัดการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 

(๑) งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  “5  ธันวาคม2556”  ในวันที่  ๕  ธันวาคม  2556   จํานวน  ๓  พิธี  ดังต่อไปนี้ 
             เวลา  ๐๖.๐๐ น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์   
                                   จํานวน ๑๙๙  รูป  ณ  ข่วงประตูท่าแพ   

 เวลา  ๐๘.๑๕  น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 เวลา  ๑๗.๓๐  น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  
  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

 

(๒) งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา  5  ธันวาคม  2556  กําหนดจัดในวันที่  6 ธันวาคม  2556 เวลา 
18.00 น.  ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส  

 

ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายอํานาจ เดชะ) ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556  ต้ังแต่เวลา  
08.30 – 16.00 น. ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓ การจัดงาน “วันรวมน้ําใจช่วยกาชาด ประจําปี 2557 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (นางอังคณา  พุฒิวิญญู)  จังหวัดเชียงใหม่กําหนด

จัดงาน ฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ถึงวันอาทิตย์ที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ รวม ๑๔ คืน ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และในการจัด
งานในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร  พุฒิวิญญู   มีความต้ังใจในการจัดงานให้มีความย่ิงใหญ่ เกิด
ประโยชน์ และเป็นแหล่งที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม รวมทั้งให้แก่ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมงาน เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินใจ  โดยจัดให้มีกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ  มากมาย และที่เป็นสีสันของงานคือ ร้านมัจฉากาชาดของ
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมในงาน จํานวน   ๒ กิจกรรม การจัดร้านมัจฉากาชาด 
และการจัดทําสลากกาชาดการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ใช้จ่ายในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่นไฟไหม้บ้าน น้ําท่วมบ้าน การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ รวมทั้งการรับบริจาคโลหิต ซึ่งเหล่ากาชาดได้กําหนดแผนออกไปดําเนินการในพื้นที่
ทุกอําเภอ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน อย่างต่อเนื่อง   

การจัดร้านมัจฉากาชาด  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จะขอรับการสนับสนุนของรางวัล
ต่าง ๆ ตลอดจนเงินสดจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม สโมสร 
รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค จึงได้กําหนดจัดงาน “วันรวมน้ําใจช่วยกาชาด” ประจําปี ๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่  ๑๓  
ธันวาคม  ๒๕๕๖  เริ่มต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
จําหน่ายบัตรมัจฉากาชาดในราคาบัตรละ  ๒๐  บาท 



๓๓

 

   

 
การจัดทําสลากกาชาดการกุศล ประจําปี ๒๕๕๗  ในปีนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้

กําหนดเป้าหมายจัดทําสลากจํานวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ ฉบับ จําหน่ายในราคาฉบับละ ๕๐ บาท โดยมีรางวัล ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 - รางวลัที่ ๑ รถยนต์ (เก๋ง) ย่ีห้อ นิสสัน รุน่ March จํานวน ๑ คัน 
 -  รางวัลที่ ๒ รถยนต์ ซูซูกิ แครี่ ตอนเดียว กระบะบรรทกุขนาด ๑ ตันจํานวน ๑ คัน 
 -  รางวัลที่ ๓ รถจักรยานยนต์   จํานวน  ๓  รางวัล        
 -  รางวัลที่  ๔  สร้อยคอทองคํา  หนัก  ๒  สลึง จํานวน   ๖  รางวัล     
 -  รางวัลที่ ๕ ตู้เย็น  จํานวน ๑๐ รางวัล  
 -  รางวัลที่ ๖ ทีวี จํานวน ๑๐ รางวัล  
 -  รางวัลที ่๗ รถจกัรยาน ๒ ลอ้ มลูค่าคนัละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท จํานวน  ๒๐ รางวัล  
 -  รางวลัเลขทา้ย ๓ ตัว หมุน ๒ ครั้ง มลูค่ารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๑๖๐  รางวัล 

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน และตัวแทน
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือในการจําหน่าย ซึ่งขณะนี้ได้วางจําหน่ายไปแล้ว ปีนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเพิ่มของรางวัลมากขึ้น เพื่อเป็นการ   “คืนความสุขให้คนเชียงใหม่” เนื่องใน
เทศกาลต้อนรับในปี ๒๕๕๗ ที่จะมาถึง โดยกําหนดออกรางวัลในคืนวันเสาร์ที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา  
๒๑.๐๐ น.   ณ  เวทีร้านมัจฉากาชาด ผู้ที่ถูกรางวัลจะต้องยื่นสลากที่ถูกขอรับรางวัลภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ออกรางวัล ซึ่งครบกําหนดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  สําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ,๒ ,๓ และรางวัลเลขท้าย ๓ 
ตัวหมุน ๒ ครั้ง จะต้องรับผิดชอบชําระค่าจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ     

 ในโอกาสนี้จึงขอเชิญท่านได้ร่วมบริจาคของรางวัล และช่วยซื้อสลากกาชาดการกุศล 
ประจําปี ๒๕๕๗ ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เงินทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ได้มา ก็จะกลับคืนไปหาพี่น้อง
ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถงึผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ต่อไป 

 

ประธานในที่ประชุม  เชิญชวนส่วนราชการร่วมสนับสนุนบริจาคของรางวัล และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่รู้จักได้ทราบและร่วมบริจาคของรางวัล 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๔  สรุปสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 
ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่(นายเกื้อกูล  มานะสัมพันธ์กุล) ปริมาณฝนสะสม

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 2๒ พฤศจิกายน 2556 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวัดน้ําฝน สชป.1) วัดได้ 
๑,๐๗๗.๒๐ มิลลิเมตร มากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 1.99 (ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่ต้นปีถึงเดือน
พฤศจิกายน เท่ากับ 1,056.20 มิลลิเมตร)   

สถานการณ์น้ําท่า จากการตรวจวัดปริมาณน้ําท่าสะสมในแม่น้ําปิงที่สถานี P.1 
สะพานนวรัฐ พบว่า ปริมาณน้ําท่าสะสมต้ังแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 850.80 ล้านลูกบาศก์
เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 45.06 (ค่าเฉลี่ยปกติเท่ากับ 1,548.50 ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 
 

 



๓๔

 

 
สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา 

โครงการ 

ความจทุี่
ระดบัเกบ็

กัก 

ปริมาณน้ํา (ลา้นลูกบาศกเ์มตร) 

ปี 2555 ปัจจบุนั ร้อยละ  (+/- 
เทียบปี 
55) 

ร้อยละ 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 265.00 176.49 238.99 90.19 62.50 35.41 

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 263.00 111.98 123.07 46.80 11.09 9.90 

รวมอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ ่ 528.00 288.48 362.06 68.57 73.59 25.51 

อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 12 
แห่ง 

86.657 51.36 46.86 54.08 -4.50 -8.76 

รวมทั้งหมด 14 แห่ง 614.657 339.84 408.93 66.53 69.09 20.33 

ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมี
ปริมาณมากกว่า 69.09 ล้านลูกบาศก์เมตร (มากกว่าปี 2555 ร้อยละ 20.33) 

ข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57 ในเขตชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ 

รายการ 

พืน้ทีก่ารเพาะปลกู (ไร่) 

ข้าวนาปี พืชไร่-
พืชผัก 

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น บ่อปลา อ่ืนๆ รวม 

แผนการเพาะปลูก  
ปี 55 

71,263 35,463 99,384 3,894 25 210,029 

แผนการเพาะปลูก  
ปี 56 

69,117 24,422 96,352 3,032 - 192,923 

ลดลงจากปี 55  
ร้อยละ 

3.01 31.13 0.52 22.14 - 8.14 

 
 
 
 

 
 



๓๕

 

 
การเตรียมการให้ความช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2556/57 

(๑) จํานวนเครื่องสูบน้ําและการให้การช่วยเหลือ มีดังนี้ 
จังหวดัเชียงใหม ่ จํานวนเครื่องสบูน้าํ การช่วยเหลือ 

12 นิ้ว 12 นิ้ว 12 นิ้ว รวม พืน้ที่ (ไร่) อุปโภค(ครัวเรอืน) 

โครงการฯ 
เชียงใหม่ 

1 2 14 17 8,601 263 

โครงการฯ แมแ่ตง 2 8 14 24 16,170 - 

โครงการฯ แมก่วง - - 25 25 9,790 - 

รวม 3 10 53 66 34,561 263 

(2) เตรียมรถยนต์บรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร ในช่วงฤดูแล้งปี 2556/57 จํานวน 6 คัน   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๕ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2556 
                               รักษาราชการแทนผู้ อํ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนี ย์           
ไชยเชียงพิณ) ธันวาคม 2556 มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทําให้
อากาศจะหนาวเย็นลงต่อเนื่องเป็นระยะๆ และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้กับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งบริเวณเทือกเขา 
ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเช้า  ขณะที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ 
และมีฝนได้บางวันเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกซึ่งนําพา ความช้ืน เมฆ/ฝนเคลื่อนที่ผ่านภาคเหนือ เดือนนี้ปริมาณฝน
มีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย  เชียงใหม่  ตอนเช้า อากาศหนาวทางตอนบน อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 15-17°ซ เทือกเขายอดดอย อากาศหนาวและหนาวจัดได้กับมีน้ําค้างแข็งได้บางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 3-10°ซ 
บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 28-30°ซ มีเมฆทวีขึ้น กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านแล้ว
อากาศจะเย็นลงอีก และหมอกหนาบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง  ปริมาณฝน 15-20   มม. จํานวน   
2-3 วัน   ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 45-93 ทัศนวิสัย 5-7 กิโลเมตร   ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10-25   กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง 

ข้อควรระวัง  อากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะเทือกเขายอดดอย ควรรักษาสุขภาพและ
ร่างกาย ตลอดจนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่น น้ําค้างแข็งอาจทําความเสียหายให้แก่ผลผลิตบนท่ีสูงได้ จึงควรเตรียมการ
ป้องกัน ภัยหนาว ลมแรง หมอกหนา สําหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-277919 ,053-922365  และใน www.cmmet.tmd.go.th 
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  



๓๖

 

๔.๖ โครงการพัฒนาเวียงกุมกามเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2557  

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายบพิตร วิทยาวิโรจน์) ขอรายงานความคืบหน้าโครงการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ให้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ได้บริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  กรมศิลปกรได้ดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ขณะนี้พร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว  

ผู้แทนอําเภอสารภี (นางอลงกรณ์  จันทร์กระจ่าง) อําเภอสารภีได้รับการประสานงาน
กับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในการเตรียมพ้ืนที่ กลุ่มมวลชล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน ในการฝึกทําอาหาร และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมทุกสัปดาห์ ในส่วนของรถราง 
รถม้า มีการปรับปรุงและมีการประชุมผู้ประกอบการโดยขอความร่วมมือให้แต่งกายแบบล้านนาและให้เหมือนกัน  
และผลิตภัณฑ์ OTOP จะเป็นส่วนร่วมเดียวกับเชียงใหม่แบรนด์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้นักท่องเที่ยว
ประทับใจมากยิ่งขึ้น   

ประธานในที่ประชุม  ให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาการจัดต้ังร้านเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์ และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เวียง           
กุมกาม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๗ สรุปผลการดําเนินงานการจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่  2556 
ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) จากการจัดงานประเพณีเดือนยี่

เป็งเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๐-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศชมงาน
จํานวนมาก เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณลําน้ําปิง โดยได้รับ
เกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกําจัดขยะจากเศษกระทง ในปีนี้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ประมาณ ๒๐%  เฉลี่ยวันละ ๓๐-๔๐ ตัน/วัน  เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานชลประทานเชียงใหม่ เทศบาลตําบลป่าแดด 
สถาบันการศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน 

ประธานในที่ประชุม  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการชมเชยจากนักท่องเที่ยวเรื่องความ
ปลอดภัยจากการเข้าเที่ยวชมงาน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานทําให้ประสบ
ผลสําเร็จเป็นอย่างดี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



๓๗

 

๔.๘  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 4 
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (นายไพโรจน์  นันโท) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

อําเภอแม่แตง จะจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม  2557 รวม 
๑๐ วัน ณ สนามกีฬากลางเมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดของดีอําเภอแม่
แตง ในเทศกาลของดีอําเภอแม่แตง ชมการแสดงการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ กิจกรรมการย่าง  ไส้อ่ัวสมุนไพร
ยาวที่สุดในโลก การแสดงช้างแสนรู้ การแข่งขันการวิ่งฮาฟล์มาราธอน การแข่งขันป่ันจักรยาน  เสือภูเขา การ
แข่งขันรถยนต์แรลลี่หนาวนี้ที่เมืองแกน การแสดงสุนัขตํารวจ การแข่งขันกีฬาการชกมวยไทย  มวยคาดเชือก  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๙  การศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี –   ดอย
ปุย – ดอยผาดํา  

ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นางเนตรนภา สุทธิธรรมดํารง) 
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการจัดทําโครงการการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอย
ฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ดอยปุย - ดอยผาดํา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ           
หาแนวทางพัฒนาหมู่บ้านชาวเขาให้เป็นที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  บริเวณพื้นที่ศึกษา
โครงการระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองควาย เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปงและเทศบาลตําบลสุเทพ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๑๐ กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
      ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Mr.Martin Venzky Stalling) 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ก่อต้ังขึ้นประมาณ 3 ปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอมรพันธ์ุ นิมานันท์ ต้ังอยู่ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มคีณะทํางานประมาณ ๔๐ 
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา  ทั้งนี้ขอสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ดังนี้ 
   วันที่ 18-21 มิถุนายน  2556 จัดกิจกรรมแสดงงานฝีมือเชียงใหม่ ณ โรงแรม          
เซ็นทาราดวงตะวัน  และมีการจัดสัมมนาร่วมพัฒนาครั้งที่ 1 กับ SACIT และบริติช เคานซิล 
   เดือนกรกฎาคม 2556  ประกาศผลรางวัล รอบตัดสิน รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ 
ประจําปี 2556  การจัดสัมมนาและทํากิจกรรม ร่วมกับ Mr.Richard Seline  
   เดือนสิงหาคม จัดงานแถลงข่าว “Chiang Mai Creative City”  ในเรื่องการออกแบบ
ของเมืองเชียงใหม่ งานครบรอบ 3 ปี และงานTEDx Chiang Mai  
   เดือนกันยายน 2556 งานกิจกรรม TEDx Chiang Mai เป็นการแสดงความคิดสร้างสรรค์
ระดับสากล และรวมถึงแนวคิดต่างๆ ของเชียงใหม่  การจัดงานสัปดาห์ผู้ประกอบการโลก โดยสถานกงสุลใหญ่
สหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๓๘

 

   
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  

5.1  มติคณะรัฐมนตรปีระจาํเดือนพฤศจกิายน  2556 ทีเ่กีย่วข้องกบัจังหวดัเชียงใหม่   
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 

                                (1) วันที่ 1 พฤศจิกายน  2556  จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
                                     - เรื่องที่  2  การขยายระยะเวลาแผนแมบ่ทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

แห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและแกไ้ขปัญหาไฟป่า การเผาในที่
โล่ง และมลพิษหมอก ควัน และ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควนั พ.ศ. 2556-2562 
ภายใต้แผนแมบ่ทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ 

                                    
-  เรื่องที่  4 กฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปัก ติดต้ังป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร

หรือสัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. 2556         
                                     -  เรื่องที่ 10 แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด     
(2) วันที่  5 พฤศจิกายน  2556  จํานวน  1  เรื่อง ดังนี้ 

-  เรื่องที่ 6 การจัดทําแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อ
ประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2556  
          เลขานุการในที่ประชุม แจ้งกําหนดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม  2556  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ   สีกากี/
เครื่องแบบตามสังกัด   

ประธานในที่ประชุม  ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่จะจัดการประชุมนอก
สถานที่ ในลักษณะการประชุมสัญจร ณ วัดท่าตอน อําเภอแม่อาย  โดยกําหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ในภาคบ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมพักค้างคืนที่วัดท่าตอนหนึ่งคืน ในวันรุ่งขึ้นจะจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้
บริการประชาชน  ทั้งนี้มอบหมายสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดทําแบบสํารวจจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้
ประสานจัดเตรียมห้องพัก สถานที่จัดการประชมุและอาหาร  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ประสานเจ้า
อาวาสวัดท่าตอนทราบในเบื้องต้นก่อน  เพื่อทางอําเภอแม่อายจะได้จัดทําแผนออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๓๙

 

6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
       (๑) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมควร ช่อมาลี)ประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดง 

จําหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ภาคเหนือ ต้ังอยู่ที่อําเภอสันกําแพง  ศูนย์ดังกล่าวได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เปิดให้บริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สําหรับวันเสาร์ เปิดบริการต้ังแต่
เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ หากมีคณะศึกษาดูงานสามารถประสานศูนย์
เพื่อเข้าเยี่ยมชมได้ 

       ประธานในที่ประชุม  อยากให้ทุกท่านได้เยี่ยมชม สินค้าที่วางจําหน่ายภายในศูนย์
ราคาถูกกว่าท้องตลาดมาก  เป็นสินค้า OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาว 

 
(๒) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่(พลตํารวจตรี กฤช กิติลือ) ตามท่ี นาย

วิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให้เป็นไป
ในรูปแบบ “คู่แฝดมหัศจรรย์”  นั่นคือ ฝ่ายปกครองและตํารวจต้องจับมือทํางานเป็นคู่แฝดกัน  ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่จึงได้จัดทําโครงการ  “3 ประสานขจัดสิ้นยาเสพติดพิชิตอาชญากรรม  (คู่แฝดมหัศจรรย์) ถวายในหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช”โดยตระหนักว่าเมื่อทุกฝ่ายมีเป้าหมายวัตถุประสงค์
เดียวกัน จึงมีแนวความคิดให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ  3 ประสาน ระหว่าง  ฝ่ายปกครอง  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานีตํารวจเพื่อให้มีการขับเคลื่อนนํานโยบายผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  มาสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ และทําให้หมู่บ้านปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด  
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนําร่อง ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่วันที่  1 ธันวาคม 2556  -  28 กุมภาพันธ์ 
2557  รวมระยะเวลา 3 เดือน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะมีการประเมินผลแล้วแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวจะดําเนินการต่อเนื่องหรือไม่  

ประธานในที่ประชุม  นโยบายคู่แฝดมหัศจรรย์เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล           
โดยในระดับจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร่วมมือกันในการปราบปราม
ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด  ปฏิบัติงานในลักษณะของคู่แฝด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ทหาร และส่วนราชการเป็นผู้สนับสนุน  ในระดับอําเภอมอบหมายให้ นายอําเภอและผู้กํากับการสถานีตํารวจ 
ร่วมมือกัน  สําหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดให้ดําเนินการเพิ่มในระดับ
ตําบล คือมอบหมายให้กํานันร่วมกับนายตํารวจสัญญาบัตรดําเนินการ โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ผู้สนับสนุน  และชุดปฏิบัติการประจําตําบลเป็นที่ปรึกษา  ในระดับหมู่บ้านมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับตํารวจชั้น
ประทวนดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษา   ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะนําร่อง จํานวน ๖ อําเภอ 
เมื่อประสบผลสําเร็จจะขยายทุกอําเภอ ทุกตําบล และทุกหมู่บ้าน 

 
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลนครพิงค์ (นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น) แจ้งกําหนดการพิธีวางศิลา

ฤกษ์อาคารอํ านวยการ   ผู้ ป่ วยนอก  และอุ บั ติ เหตุฉุก เฉิน  ๗  ช้ัน  ในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖           
เวลา ๐๙.๐๙ น. โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม
เป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคาร  โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ประธานในที่ประชุม  ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ 



๔๐

 

 
(๔) ผู้แทนสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์) ช้ีแจง  

เรื่อง  ติดตามผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่  ๙  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของจังหวัดเชียงใหม่  คะแนนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคือ ๓.๔๖๙ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ทั้งนี้ขอแจ้งว่า
มีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จํานวน ๗๐ หน่วยงาน   หน่วยงานที่รายงาน
ข้อมูลสมบูรณ์แต่ได้คะแนนไม่เต็ม ๕ คะแนน จํานวน  ๕๓ หน่วยงาน  หน่วยงานที่รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน จํานวน 
๓๓ หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้น จํานวน ๘ หน่วยงาน  ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูล
ผ่านระบบ e-report  ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากระบบจะปิดรับการรายงานผล 

 

ประธานในที่ประชุม  ให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ประสานโดยตรงกับ
หน่วยงานที่รายงานผลการครบ และขาดการรายงานผลดังกล่าว โดยท้ังนี้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ได้
ติดตาม และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการรายงานผลด้วย 

 

(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่(นายณรงค์ทรง อารมย์) ขอ
เชิญร่วมกิจกรรมดังนี้ 

- การตักบาตรนานาชาติเชียงใหม่  ปีที่ 10 พระสงฆ์จํานวน  ๑๐,๐๐๐ รูป           
ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๖ เริ่มเวลา ๐๖.๐๙ น. ณ ถนนช้างคลาน ต้ังแต่แยกลานนาพาเลซ ถึง แยกแสง
ตะวัน  จัดโดยสมาคมร่วมใจไทยล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   

- โครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ           
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดกิจกรรมในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ – ๑ มกราคม  ๒๕๕๗  โดย           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จะเป็นประธาน  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุก
ท่าน เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดศรีโสดา และวัดเจดีย์หลวง  การสวดมนต์ข้ามปีกําหนด
จัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการสามารถร่วมกิจกรรมได้ตามวัดที่ใกล้บ้าน   

ประธานในที่ประชุม  นอกเหนือจากทั้ง ๔ วัดที่กล่าวข้างต้น และวัดเจ้าคณะอําเภอ  
หัวหน้าส่วนราชการท่านใดที่ประสงค์จะร่วมนําสวดมนต์ข้ามปี  ให้ประสานสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อจะได้แจ้งวัดที่ต้องการจะร่วมนําสวดมนต์  โดยมอบหมายให้เป็นผู้แทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อเป็นประธานในพิธี 

(๖) ผู้แทนสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ (นายภาณุวิชญ์  กันทะ) ขอเชิญ
ชวนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราช 2556 ในวันที่  ๔  ธันวาคม 2556 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ริมแม่น้ําปิงเชิงสะพานสมณะทราย
มูล หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   

ประธานในที่ประชุม  ขอมติในที่ประชุมเปลี่ยนแปลงกําหนดการจากเดิมวันที่ ๔ ธันวาคม  
๒๕๕๖  เป็นวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.  การแต่งกาย ชุดสุภาพ   

 



๔๑

 

 
(๗) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้

มอบหมายให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในงานฤดูหนาว  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้มี
การประชุมร่วมกับภาคเอกชน ห้างร้าน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ได้สรุปรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยจะ
เน้นในเรื่องของการสร้างความประทับใจ ความน่าสนใจของผู้ชมงาน  ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมประกอบด้วย การแสดง
นิทรรศการทางวิชาการดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
การจัดแสดงสุนัขที่มีราคาแพง  กิจกรรมการแสดงทีมงานมะหมาสี่ขา ในวันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖  การแสดง
ม้าแคะ  อัลปาก้า การประมูลโคพันธ์ุเนื้อไทยแบล็ค  และโคนม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รายได้จากการประมูลมอบ
ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การจําหน่ายเสื้อรูปสัตว์ที่นํามาแสดง ราคาตัวละ ๒๐๐ บาท   การจําหน่ายสินค้า
ราคาถูกโดยสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับบริจาคจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)  
บริษัท เบทาโกร จํากัด รายได้จากการจําหน่ายมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  

ประธานในที่ประชุม  ให้ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ประสานสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านรายการมองเมืองเหนือ รวมถึงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  นํากิจกรรมใน
ส่วนของการจําหน่ายสินค้าในเครือสหพัฒน์ ร่วมออกรายการมองเมืองเหนือด้วย เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงความแตกต่างของงานฤดูหนาวในปีนี้  
 

เลิกประชุม  เวลา 11.55 น.    
      
 
 

   วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
 
                    วิราชินี  คําชมภู   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหน่ง 
             หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 

  
 

      
 
 

  



๔๒

 

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่ นโยบายของ   
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 

 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  รายจ่ายลงทุนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาส
ที่ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

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

๑ ๑๕ ๑๕ ๒๒ ๒๒ 

๒ ๒๐ ๓๕ ๒๔ ๔๖ 

๓ ๓๕ ๗๐ ๒๔ ๗๐ 

๔ ๑๒ ๘๒ ๒๕ ๙๕ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๑) 

คงเหลือ 

รวม ๒๐,๒๔๒.๓๘ ๑๐,๙๙๔.๑๐ ๕๔.๓๑ ๒๒ ๙,๒๔๘.๒๘ 

ลงทุน ๒,๘๗๔.๖๙ ๙๓.๓๙ ๓.๒๕ ๑๕ ๒,๗๘๑.๓๐ 

ประจํา ๑๗,๓๖๗.๖๙ ๑๐,๙๐๐.๗๑ ๖๒.๗๖ - ๖,๔๖๖.๙๘ 

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕๖ 

๖๔๕.๘๔ ๑๐๐.๖๙ ๑๕.๕๙ - ๕๔๕.๑๕ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 

/การเบิกจ่ายเงิน... 



๔๓

 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๑) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๒,๘๗๔.๖๙ ๙๓.๓๙ ๓.๒๕ ๒,๗๘๑.๓๐ 

ส่วนราชการ ๒,๗๔๘.๔๑ ๗๓.๗๐ ๒.๖๘ ๒,๖๗๔.๗๑ 
ท้องถิ่น ๑๙.๖๙ ๑๙.๖๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
กลุ่มจังหวัด ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๖๙ 
จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๙๐ 

 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

    
ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ 
สนง.พัฒนาพิงคนคร    
(องค์การมหาชน) 

๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ 
ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เกษตร 

๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๖.๕๔ ๖.๕๑ ๙๙.๔๓ - - - 

๔ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๓.๐๗ ๓.๐๔ ๙๙.๐๓ - - - 

๕ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๒.๓๒ ๒.๒๖ ๙๗.๗๑ - - - 

๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๔,๗๔๗.๘๒ ๘๗.๔๐ - - - 

๗ โรงเรียนไชยปราการ ๑.๕๖ ๑.๓๗ ๘๗.๓๘ - - - 

๘ 
สนง.ส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

๑,๐๘๙.๐๗ ๙๑๙.๘๘ ๘๔.๔๖ ๑๙.๖๙ ๙.๐๘ ๔๖.๑๔ 

๙ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๒๙๖.๓๑ ๒๔๑.๐๗ ๘๑.๓๖ - - - 

๑๐ สนง.คลังเขต ๕ ๑.๙๔ ๑.๔๓ ๗๓.๕๑ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

   

หน่วย : ล้านบาท 



๔๔

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๑ รายจ่าย
ลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๕   มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๘๒ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย ๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๔ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๖๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๗  รายละเอียดมี
ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สนง.คลังเขต  ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๙๙.๘๘ 

๓ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๑ ๐.๑๐ ๘๔.๙๔ 

๔ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๙ ๐.๑๔ ๗๒.๖๒ 

๕ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๑๙.๖๙ ๙.๐๘ ๔๖.๑๔ 

๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๒๒.๔๖ ๗.๘๘ ๓๕.๐๗ 

๗ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๑.๒๕ ๓๒.๗๓ 

๘ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒.๐๒ ๓.๘๕ ๓๒.๐๕ 

๙ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๕๕ ๒.๕๕ ๑๑.๘๒ 

๑๐ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๖๕.๐๒ ๖.๖๕ ๑๐.๒๓ 

๑๑ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๗๓.๔๐ ๖.๒๐ ๘.๔๕ 

๑๒ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๕๘.๐๙ ๔.๗๔ ๘.๑๖ 

๑๓ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๑๙๙.๕๗ ๑๒.๗๕ ๖.๓๙ 

๑๔ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม่) ๑๗๖.๔๖ ๘.๒๑ ๔.๖๕ 

๑๕ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๐๔ ๓.๖๕ 

๑๖ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๔๖.๒๙ ๑.๒๙ ๒.๗๘ 

๑๗ สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๐๒ ๒.๑๕ 

๑๘ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๑๙.๘๐ ๐.๑๘ ๐.๙๒ 

๑๙ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๓๒๒.๒๓ ๒.๖๐ ๐.๘๑ 

๒๐ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๐.๐๕ ๐.๒๑ 

๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๐.๐๘ ๐.๑๗ 

๒๒ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๔๒ ๐.๑๐ ๐.๑๖ 

/ลําดับ ๒๓ 



๔๕

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๒.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ สนง.พัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๓.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ วิทยาลัยนาฎศิลป์ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๖.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๑.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๔๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๙ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๐.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๕.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๒ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                     ๐.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๔ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๖.๔๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



๔๖

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕๐ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๑ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๒ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๓ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๒๖.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๔ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๕.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๕ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๖ กก.บก.กฝ. ๕ ๓.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๗ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๘ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๙ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๐ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๑ โรงพยาบาลประสาท ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๒ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๓ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๕ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๖ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๗ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๘ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑๓.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๐ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๕๒.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๑ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๓๔.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๒ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๓ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๕๓.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๕๘.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๕ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๗.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

/ลําดับ ๗๖ 
 



๔๗

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๗๖ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๗ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๓๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๙ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่ ๑๗.๙๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๐ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๔.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๑ สนง.พัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๗๙.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๒ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

  ที่มา :  รายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
           (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด) 
 
๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖ จํานวน ๔ เรื่อง คือ 

 ๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓ /ว ๑๓๐  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
เรื่อง  การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐาน
ในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
จากที่สถานศึกษาหลายแห่งขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาที่ลงลายมือชื่อ

ผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และทันสมัยย่ิงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการ
ปฏิบัติที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกของบุตร  
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. กําหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ลงลายมือชื่อ
ผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรได้ 

๒. ให้สถานศึกษาจัดระบบการควบคุม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
๒.๑ ผู้รับเงินซึ่งเป็นเจ้าของลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าสังกัด โดยให้ใช้เฉพาะกรณีการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเท่านั้น 
๒.๒ กําหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินต้องมีลายน้ําตราสัญลักษณ์ประจําสถานศึกษา 
๒.๓ จัดให้มีระบบควบคุมการพิมพ์ รวมทั้งพิมพ์ เล่มที่ เลขที่ ให้รัดกุม พร้อมทั้งทําแผนผัง
ขั้นตอนการลงทะเบียน และควบคุมใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 

  ทั้งนี้  ต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

  



๔๘

 

๒.๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๓๒  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

         ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทําให้คณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
คณะกรรมการกําหนดราคากลางซึ่งแต่งต้ังตามมติคณะรัฐมนตรี  และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามความผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มิได้อยู่ในความหมายของนิยามคําว่า “คณะกรรมการ”  แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการตามระเบียบข้างต้นมีการแต่งต้ังจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งภาคเอกชน ซึ่ง
การปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ กระทรวงการคลังจึงอนุมัติให้ส่วนราชการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น  ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา  ประธาน
กรรมการไม่เกินคนละ  ๑,๕๐๐.-บาทต่อครั้งที่มาประชุม และกรรมการไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐.- บาทต่อครั้งที่มา
ประชุม 
   ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
   ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

๒.๓ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /พิเศษ ว ๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค 

  กรมบัญชีกลางได้ประกาศกําหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการ
บําบัดรักษาโรคให้ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จําเป็น และ
สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน  จึงยกเลิกหนังสือกําหนดประเภทและอัตราฉบับเดิม  และ
กําหนดประเภทและอัตราใหม่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗   
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

๒.๔ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /พเิศษ ว ๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
เรื่อง  อัตราคา่บรกิารสาธารณสขุเพือ่ใชส้ําหรบัการเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาลสทิธสิวัสดกิาร
รักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๑ คา่ห้องและคา่อาหาร 
เนื่องจากอัตราค่าห้องและค่าอาหารที่กําหนดให้เบิกจ่ายได้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวะ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงยกเลิกอัตราค่าบริการรายการค่าเตียงสามัญรวมค่าอาหาร จากเดิมเบิกได้ ๓๐๐ บาท
ต่อวันเป็น ๔๐๐ บาทต่อวัน และห้องพิเศษรวมค่าอาหาร จากเดิมเบิกได้  ๖๐๐ บาทต่อวัน เป็น ๑,๐๐๐  บาทต่อ
วัน ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม ๒๕๕๗  
ทา่นสามารถเข้าดูรายละเอยีดหนังสือดังกลา่วข้างต้นไดท้ีเ่ว็บไซด์ของสํานักงานคลงัจังหวดัเชยีงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  



๔๙

 

 
3.2  การมอบนโยบายของนายกรฐัมนตรี (นางสาวยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร) ในคราวประชุม

เตรียมการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยจากไฟปา่และหมอกควนั ป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 



๕๐

 



๕๑

 



๕๒

 

 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๕๓

 

 
3.3 การดาํเนินการเตรียมความพร้อมป้องกนัภยัหนาวจังหวดัเชียงใหม่ ประจาํปี 2556 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่  
 

มาตรการเตรียมความพร้อมและการดําเนินการในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยหนาว 

    การคาดหมายลักษณะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เดือนธันวาคม 2556 มวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะ ๆ ทําให้อากาศจะหนาวเย็นลงต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ และมีอากาศ
หนาวจัดได้ กับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งบริเวณเทือกเขายอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขณะที่เมื่อมวลอากาศเย็น
อ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ และมีฝนได้บางวันเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกซึ่งนําพาความช้ืน เมฆ/ฝน
เคลื่อนที่ผ่านภาคเหนือ  
 ภาคเหนือตอนบน  ตอนเช้าอากาศหนาวทางตอนบนของภาค อุณภูมิตํ่าสุด 13 – 21 องศาเซลเซียส 
เทือกเขายอดดอยอากาศหนาวและหนาวจัดได้กับมีน้ําค้างแข็งได้บางวัน อุณภูมิตํ่าสุด 3 – 10 องศาเซลเซียส       
มีเมฆทวีขึ้นกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง เมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านแล้วอากาศจะเย็นลงอีก และหมอกหนา
บางพื้นที่ เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง ปริมาณฝน 10 – 20 มม. จํานวน 2 – 3 วัน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
10 – 32 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยหนาว  ดังนี้ 
๑)  ประกาศจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และ         

ภัยแล้ง ประจําปีงบประมาณ 2557  เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2556 
๒)  สํารวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสานข้อมูล

ผู้ประสบภัยหนาวกับทางอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมความต้องการเครื่องกันหนาว จํานวน 
๓๓๖,๓๕๔ ช้ิน ดังนี้ 

จํานวน           
ความต้องการเครื่อง

กันหนาว (คน) 

ความต้องการเครื่องกันหนาว 
รวม 

ผ้าห่มนวม (ผนื) ผ้าห่มไหมพรหม (ผืน) เสื้อกันหนาว (ตัว) 

336,354 237,894 41,835 56,625 336,354 

 
๓)  หน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน ได้แก่ มทบ. 33 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)และ 

บริษัท ฮอนด้า จํากัด  ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว  ดังนี้ 

ช่ือหน่วยงาน 
การให้ความช่วยเหลือ 

รวม 
ผ้าห่มนวม (ผืน) 

ผ้าห่มไหมพรหม 
(ผืน) 

เสื้อกันหนาว (ตัว) 

มทบ. 33 400 - -     400 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด - 15,000 - 15,000 

บริษัท ฮอนด้า จํากัด   - - 8,000    8,000 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 100               100 

รวม 500 15,000 8,000 23,500 



๕๔

 

๔) ราษฎรในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ยังมีความต้องการเครื่องกันหนาว ดังนี้ 
 

จํานวนผู้ประสบหนาวที่ยัง 
ไม่ได้รับเครื่องกันหนาว (คน) 

ความต้องการเครื่องกันหนาว 
รวม 

ผ้าห่มนวม (ผืน) ผ้าห่มไหมพรหม (ผืน) เสื้อกันหนาว (ตัว) 

 
336,354 – 23,500     

= 312,854 
 

 
237,894 – 500  
= 237,394 

 

 
41,835 – 15,000   

= 26,835 
 

 
56,625 – 8,000   

=48,625 
 

312,854 

 
 5)  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)        
ในพื้นที่อําเภออมก๋อย และอําเภอฝาง  ซึ่งได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย โดยระบุว่ามีอากาศหนาว และ           
อุณภูมิตํ่ากว่า 15 องศา ติดต่อกันเกิน 3 วัน  โดยที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน 
2556  มีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ อําเภออมก๋อย พ้ืนที่ประสบภัยทั้งอําเภอรวม 6 
ตําบล 95 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 17,156 ครัวเรือน/ 56,765 คน  และอําเภอฝาง พ้ืนที่ประสบ
ภัยรวม 2 ตําบล 2 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 957 ครัวเรือน/2,795 คน   
 6)  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน          
(ภัยหนาว)  เพิ่มเติมอีกในพื้นที่ 24 อําเภอ ได้แก่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา  ฝาง จอมทอง แม่แจ่ม แม่อาย ฮอด สะเมิง 
ไชยปราการ แม่ริม เวียงแหง  ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่วาง แม่แตง พร้าว แม่ออน หางดง   เชียงดาว 
สันป่าตอง สารภี ดอยหล่อ ดอยเต่า และสันกําแพง ซึ่งได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย โดยระบุว่ามีอากาศหนาว 
และอุณภูมิตํ่ากว่า 15 องศา ติดต่อกันเกิน 3 วัน  และได้นําเข้าบรรจุในระเบียบวาระประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่       
๗/2556 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556  รวมพ้ืนที่ประสบภัยทั้งสิ้น จํานวน  198 ตําบล 1,959 หมู่บ้าน ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน 516,736ครัวเรือน/1,344,404 คน  ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือภัยหนาวในพื้นที่ทั้งหมด   
 

 รวมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ทั้ง 25 อําเภอ เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้งหมดแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556) ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบภัยทั้งสิ้น จํานวน         
204 ตําบล 2,064 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 534,849 ครัวเรือน/1,403,964 คน 
 

 ทั้งนี้ อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการเครื่อง     
ห่มกันหนาว ตามความต้องการต่อไป 
7)  แจ้งคาดหมายลักษณะอากาศให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชน พร้อมให้อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการและจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัย
หนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจาํปีงบประมาณ 2557 ระดับอําเภอและระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรองรับ  
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



๕๕

 

 
3.4 การดาํเนินการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ผลการเตรียมดําเนินงานป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557       
จังหวัดเชียงใหม ่

ระหว่างวันที ่27 ธันวาคม  2556 - 2 มกราคม 2557 
1) จัดทําแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัด

เชียงใหม่ โดยใช้ช่ือในการรณรงค์ว่า “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” 
2) จัดต้ังจุดตรวจบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานในทุกอําเภอ จํานวน 52 จุดตรวจ    

จุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 56 ชุด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีจุดบริการและจุดสกัด
ประจําชุมชนหมู่บ้านทุกแห่ง 

3) กําหนดมาตรการเน้นหนักในการดําเนินการได้แก่ 
      (1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการ ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับ
ขี่รถขณะเมาสุรา ดัดแปลงสภาพรถ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็วเกินอัตรา  ฝ่าฝืนสัญญาณ
จราจร  แซงรถในที่คับขัน ขับรถย้อนศร  และโทรขณะขับขี่ 
      (2) ควบคุมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
      (3) ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
      (4) เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เน้น
บทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการ       
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน  
  4) กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน ให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาล    
ปีใหม่ 2556 (ปี 2556 เกิดอุบัติเหตุ 141 ครั้ง บาดเจ็บ 147 ราย เสียชีวิต 14 ราย) 
  5) กําหนดเป้าหมายให้มีการเรียกตรวจยานพาหนะเพิ่มขึ้น100% จากปีใหม่ 2556           
(ปี 2556 เรียกตรวจ 33,610 คัน ปี 2557 กําหนดเป้าหมายเรียกตรวจ 64,050 คัน) 
  6) กําหนดเป้าหมายการจับกุมความผิดจราจรในฐานตามความผิด 10 ข้อหาหลัก เพิ่มขึ้นจากปี 
2556  100 % (ปี 2556 จับกุม จํานวน 10,180 ราย ปี 2557 กําหนดเป้าหมาย จํานวน 20,810 ราย) 

7) จัดต้ังกองอํานวยการเฉพาะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนสายขึ้นวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และดอยปุย 
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
 7.1) บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่  

    7.2) บริเวณป้อมตํารวจหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



๕๖

 

 
3.5 รายงานผลความก้าวหน้าการแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันจังหวดัเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
การประชุมเชิงปฏบิตักิารเพื่อกาํหนดมาตรการจดัทําแผน 

และเตรียมความพร้อม ในการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกรนีเลครสีอรท์ แอนด์ สปา  

อําเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวดัเชียงใหม ่
 
เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

กําหนดมาตรการและจัดทําแผนเตรียมความพร้อมนําไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่อย่าง
ย่ังยืนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องเลควิลล์ ๑๒ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน มีบุคคลเป้าหมายร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
(ในระดับชุมชนหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ) ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายทุก
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน และประชาชน รวมทั้งบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เช่น การปลูกข้าวโพด เป็นต้น  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมความคิดในการกําหนด
มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และจัดทําแผนเตรียมความพร้อมในปี ๒๕๕๗ สําหรับใช้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้ย่ังยืน ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 

สาเหตุของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
๑. การหาของป่า ล่าสัตว์ 
๒. การขยายพื้นที่ปลูกพืชไร่ หรือพืชเมืองหนาวในเขตป่าไม้ 
๓. การทําไร่หมุนเวียน 
๔. การกําจัดเศษพืชก่อนทําการเพาะปลูก  
๕. การชิงเผา 
๖. การกําจัดหญ้า "เศษวัชพืช การเผาขยะ"ข้างถนนหรือในเขตสวนป่า 
๗. ความเห็นแตกต่างในการการแก้ไขปัญหา การกระจายอํานาจ/งบฯ 
๘. นโยบายรัฐ (มติครม. ระเบียบราชการ) การไม่บังคับใช้กฎหมาย 
๙. มายาคติ  การขาดองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงของนิเวศวิทยาป่าไม้-ไฟป่า 
๑๐. ข้อจํากัดทางเศรษฐกิจ-สังคม (ขาดแคลนแรงงาน รายได้ ที่ดินทํากิน) วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนใน

การใช้ประโยชน์จากป่า  การเพิ่มประชากรบนพื้นที่สูง  
๑๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน ความแห้งแล้ง 

 
แนวคดิในการบรหิารจดัการไฟปา่และหมอกควนัแบง่เปน็ ๕ ประเด็น คือ 

๑. พื้นทีบ่ริหารจัดการไฟป่า ๕ กลุ่ม (มีการใช้มาตรการผสมผสานทั้งให้มีการใช้ไฟและไม่ให้มีการใช้ไฟโดย
ขึ้นกับสถานที่และช่วงเวลาผ่านระบบการสั่งการรวม) 

๑.๑ พ้ืนที่ที่ประชาชนทํากินมานาน 
 ๑.๒ การชิงเผาพื้นที่ป่าแห้งป่าผลัดใบ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อเพลิง 
 ๑.๓ พ้ืนที่ป่าดํารงชีพ (ชาวบ้านเผาเพื่อเก็บเห็ด, ผักหวาน) 
 ๑.๔ พ้ืนที่ตามมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ประชาชนได้ย่ืนคําร้องแจ้งการครอบครองไว้ 



๕๗

 

 ๑.๕ พ้ืนที่ตามมติ ครม. ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ประชาชนได้ย่ืนคําร้องแจ้งการครอบครองไว้ 
 
๒. วิธีการ / ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทํากินตามมติ ครม.  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และขยายผลองค์ความรู้ 

 
๓. ข้อห้าม/ข้อควรระวัง 

  • ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง  ป่าเบญจพรรณ เป็นพื้นที่เปราะบางไม่ควรมีไฟป่าเกิดขึ้น  
• การใช้ ไฟจัดการเชื้อเพลิงต้องทําในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนเดือนกุมภาพันธ์  และหลัง

เดือนมีนาคม  
• การใช้ไฟการจัดเชื้อเพลิงให้ ทําเท่าที่จําเป็น โดยมีการแบ่งพื้นที่จัดการเริ่มจากโซนใต้ โซนกลาง 

ไปโซนเหนือ และมีการทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าลุกลามไปนอกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําชุมชนในพื้นที่ 
 
๔. ช่วงเวลาดําเนินการ  

• การจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ให้ทําได้ก่อนฤดูการเกิดไฟป่า (ต.ค. – ธ.ค.) 
• ห้ามมีการใช้ไฟทุกประเภทในช่วง ๑๐๐ วันอันตราย (ม.ค.-เม.ย.) ยกเว้นพื้นที่บางแห่งที่มีการขอ

อนุญาตเป็นกรณีๆ ไป (๑๐๐ วันอันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และเห็นควรให้แต่
ละจังหวัดเป็นผู้กําหนด) 

• การประชาสัมพันธ์ควรทําตลอดทั้งปี คือเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
 
๕. ผู้รับผิดชอบ  

๕.๑ พ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้าน รับผิดชอบโดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.๒ พ้ืนที่เกษตรทํากิน รับผิดชอบโดย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
๕.๓ พ้ืนที่ป่า 
- ป่าสงวนแห่งชาติ รับผิดชอบโดย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (ปม.) 
- ป่าอนุรักษ์ รับผิดชอบโดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (อส.) 
๕.๔ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบโดย สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และสํานัก

ประชาสัมพันธ์เขต ๓ 
๕.๕ การศึกษาวิจัย ขยายผล องค์ความรู้ รับผิดชอบโดย สถาบันการศึกษา 

 ในการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี ๒๕๕๗ มี
การแบ่งโซนเพื่อระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น ๓ โซนตามพื้นที่ คือ โซนเหนือ ประกอบด้วย ๗ อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่แตง อําเภอไชยปราการ และอําเภอพร้าว โซน
กลาง ประกอบด้วย ๑๒ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่ริม อําเภอสะเมิง อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอแม่ออน 
อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสารภี อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่วาง อําเภอหางดง อําเภอสันป่าตอง และอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา ส่วนโซนใต้ ประกอบด้วย ๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม อําเภออมก๋อย อําเภอดอยเต่า อําเภอ
จอมทอง อําเภอดอยหล่อ และอําเภอฮอด  



๕๘

 

 
จังหวดัเชียงใหมแ่บ่งพืน้ทีบ่ริหารจดัการไฟปา่และหมอกควนั ออกเปน็ ๓ โซน ดังนี ้

 

 
 

สรปุการแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม ่ปี พ.ศ. 2557 
 ก่อนเกดิ (ตลุาคม-ธันวาคม)  

• ทําแนวกันไฟ (อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าตอบแทน)  

• ชิงเผาตามหลักวิชาการ   

• ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา โดยการทําปุ๋ยอินทรีย์  

• ประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสาย, ป้ายประกาศ)  

• ประกวดชิงรางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา  

• แจ้งเตือนตําบลที่ม ีhotspot อยู่ในระดับสูง (ระดับ 3-4) 

• ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในระดับอําเภอ  
 ระหว่างเกดิ (มกราคม-เมษายน) 



๕๙

 

• จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ  
• จัดชุดปฏิบัติการ โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน(อปพร., เทศบาล, อบต., ผู้นําชุมชน, กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน) และใช้สื่อทุกรูปแบบ  
• รายงานสถานการณ์ (ไลน,์ โทรศัพท์) ในการแจ้งเหตุ 
• ประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เร้นท์และส่งข้อมูลไปยังอําเภอ เพื่อให้ข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ใน

พ้ืนที่ เช่น hotspot ค่าคุณภาพอากาศ  
• ประชาสมัพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการออกเสียงตามสายในชุมชน/หมูบ้่าน  
• ตรวจติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูล hotspot, คา่ PM10, ค่าAQI, พยากรณ์อากาศ, การเกิดไฟป่า, การ

เผาในที่โล่ง เปน็ต้น เพื่อส่งข้อมูลให้อําเภอ ตําบล ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวางแผนและดําเนินการใน
พ้ืนที่  

 หลังเกดิ (พฤษภาคม-กนัยายน)  
• ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ (ปลกูต้นไม้, ทําแนวกันไฟป่าเปียก) 
• ขยายผลองค์ความรู้ และเพิ่มมูลค่าเชื้อเพลิง 
• สรุปผลการปฏิบัติงาน  
• ถอดบทเรียน  
• มอบรางวัล  
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การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
มลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จงัหวัด 

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ 
จังหวัด และพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “รวมพลัง ๙ จังหวัด ลดไฟป่า ลดหมอกควัน” โดยมี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ ๙ จังหวัด ลงนาม โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสักขีพยาน เพี่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จงัหวัด เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

 

      
 

      
 

นโยบาย... “หมอกควันเปน็ศูนย์ในช่วงวกิฤต” 
 ให้จังหวัดบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 

• ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจสูงสุดในการสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน 

• บูรณาการสอดประสานการทํางานเป็นหนึ่งเดียว 
• เน้นการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

  ป้องกัน เชิงรุก 
• เป็นการแสดงความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันของจังหวัด 

  จัดการพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น 
• ให้จังหวัดกําหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลเสี่ยงระดับ ๓-๔ จากข้อมูลของกรมควบคุม

มลพิษ ประกอบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนั้น  ๆ
• ให้จังหวัดดําเนินมาตรการป้องกันเชิงรุก ไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เสี่ยง 
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• ระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและลาดตระเวนอย่างเข้มข้น ดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม 
รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการเชื้อเพลิง 

• ให้มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน 
  มุ่งเป้าสู่ความสําเร็จ 

• เป็นการแสดงความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันของจังหวัด 

การประชุมการแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า ๑๐ จงัหวดัภาคเหนอื 
 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.56  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ
ประชุมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ของพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมมอบ
นโยบายในการแก้ไขปัญหา โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทนุศักด์ิ 
เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กองทัพภาคที่ 3 สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก และ
อุตรดิตถ์เข้าร่วมการประชุม 

 

   
 

สรปุข้อสั่งการผูบ้รหิารระดบัสูง 
ในทีป่ระชุมการเตรียมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควนั ปี 2557 

ข้อสั่งการโดย รายละเอียด 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  
(น.ส. ย่ิงลกัษณ์  ชนิวตัร) 

1. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบข้อมูลสถิติวงรอบการเกิด 
สาธารณภัย ในฤดูกาลนี้รวมถึงฤดูกาลถัดไป โดยเฉพาะสาธารณภัย 5 ประเภท ได้แก่ 
อุทกภัย ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากการคมนาคม
ขนส่ง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
2. การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

2.1 ให้นําแนวคิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องเกษตรอินทรีย์สู่การ
ปฏิบัติแทนแนวคิดเรื่องการเผา 

2.2 ให้ใช้ Area Base ผสมผสานกับ Single Command โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นศูนย์กลางการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และในแต่ละพื้นที่ มีการแบ่ง
พ้ืนที่ย่อย และภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดให้ Task Force ที่
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ชัดเจน 
2.3 มีการบูรณาการของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยนําจุดแข็งมาผสมผสานการทํางาน

ร่วมกัน 
2.4 นําแนวทาง 2P 2R มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

รองนายกรัฐมนตร ี
(นายปลอดประสพ  
สุรัสวดี) 

มาตรการ 13 ข้อ ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2557 
(1) เน้นการปอ้งกัน 
(2) สร้างความเข้าใจให้ประชาชนถึงระดับชุมชน 
(3) สร้างแรงจงูใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ 
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ผูส้ั่งการสูงสุดในระดับจังหวัด ตามแนวทาง Area 

Approach และ Regional Single Command 
(5) ให้ความสาํคัญกับการจัดการในพื้นที่สูง 
(6) จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ 
(7) ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในทุกระดับ 
(8) ดําเนินการควบคุมการเผาในช่วง 100 วันอันตราย 
(9) จัดชุดลาดตระเวนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
(10) ให้ความสําคัญกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
(11) พิจารณาป้องกันการเผาตอซังข้าวโพดในที่สูงเป็นพิเศษ 
(12) สั่งใช้รถดับเพลิงเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมอํานวย 
(13) ให้หน่วยงานกระทรวงคมนาคมดูแลพ้ืนที่สองข้างถนนอย่างใกล้ชิด และให้

ตํารวจทางหลวงร่วมตรวจตราเฝ้าระวัง 
ผลการดําเนนิงาน 

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินงานเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 แล้ว ดังนี้ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2556  

- ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ใน
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2556  

   
- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ (Kick Off) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  



๖๓

 

   

   
- จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

 
 

- ในส่วนของคณะทํางานฝ่ายเลขานุการ ปัจจุบันอยู่ในช่วงลงพื้นที่ของ ๕ หน่วยประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในระดับอําเภอ  
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คณุภาพอากาศโดยรวมของจังหวดัเชียงใหม ่
 

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉล่ียฝุ่น
ละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าระหว่าง 4.15 – 75.82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนี
คุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน มีค่าระหว่าง 19 – 122 และยังไม่พบรายงานการเกิด 
hotspot และการเกิดไฟป่าแต่อย่างใด 

 
คาดการณส์ถานการไฟปา่ ปี 2557 

(โดย กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื) 
 

จากการเฝ้าติดตามปรากฏการณ์เอนโซ่ (ENSO) อันนํามาซึ่งความแปรปรวนของภูมิอากาศ คาดหมายว่า 
ในช่วงปี 2557 สถานการณ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีความเป็นไปได้ว่า จะอยู่ในภาวะเป็นกลางมากกว่า 
50% และโอกาสเกิดเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ/ลานีญา ประมาณ 20 และ 25% ตามลําดับ 

ในส่วนของปัญหาการเกิดมลภาวะหมอกควันไฟนั้น ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสภาพอากาศเป็นสําคัญ หาก
มีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพ้ืนที่เป็นเวลานานจนผิดปกติในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ่งส่งผลให้เกิด
สภาวะกักควันและไออากาศร้อนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงขึ้นไปได้ ย่อมเกิดปัญหามลภาวะจากหมอก
ควันตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้น ในปี ๒๕๕๗ จะต้องเฝ้าระวังและติดตามสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด และ
จัดเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าพอสมควร 

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



๖๕

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
 

4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนมกราคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรับเสด็จประจําเดือนมกราคม 2557  ดังนี้ 
(1) วันที่ 9 มกราคม  2557  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี           

จะเสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จะเดินทางโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่           
9 มกราคม  2557  และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 10 มกราคม  2557  ประทับแรม ณ โรงแรม           
เลอเมอริเดียน  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

กองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ กําหนดตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อ
เตรียมการรับเสด็จ ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม  2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเพชรรัตน์ ช้ัน 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพื้นที่และร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
(2) วันที่ 20-24 มกราคม  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           

จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน โดยจะประทับแรม ณ สํานัก
ชลประทานที่ 1 อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้ 

    - เสด็จฯ มาเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555-2556 จํานวน 7,780 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    - เสด็จฯ มาทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรับปาปอร์ต 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

    -  เสด็จฯ มาทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไลออนส์   
มหาจักร 9  อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

    - เสด็จฯ มาทรงเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”           
ณ หอประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

    - เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

    - เสด็จฯ ศูนย์ฝึกอาชีพเก่าตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขณะนี้กรมราชองครักษ์และจังหวัดเชียงใหม่กําลังตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ  

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



๖๖

 

 
4.2 การประกอบพธิีวันพอ่ขนุรามคําแหงมหาราช และการประกอบพธิเีนือ่งใน 

วันคล้ายวนัยทุธหตัถี สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชของจงัหวดัเชียงใหม่  
เดือนมกราคม  2557 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

    จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานพิธี ประจําเดือน มกราคม  2557  ดังนี้ 
(1) วันที่ 17 มกราคม  2557  เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคําแหง

มหาราช ประจําปี 2557   
- ขอเชิญหน่วยงานร่วมวางพานพุ่มดอกไม้มาถวายราชสักการะพ่อขุนรามคําแหง             

การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว  ณ  อาคารสวัสดิสงเคราะห์  ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ  
ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

(2) วันที่ 18 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น.  การประกอบพิธีวางพานพุ่มถวาย              
ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี  2557    

- ขอเชิญหน่วยงานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จ                     
พระนเรศวรมหาราช  ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  



๖๗

 

 
4.3 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๙

 

 
4.4 รายงานผลการตรวจกระเชา้ของขวญั/ผลติภณัฑ์สุขภาพประจําปี  
 ผู้นาํเสนอ :  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 



๗๐

 

 
4.5 การจดังานฤดหูนาว และงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม่ ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 



๗๑

 

 
4.6 งานมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบั ครั้งที่ 34 ประจําปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 

 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ช่ือว่าเป็นดินแดนเอื้องเหนือนาม “นพบุรี ศรีนครพิงค์” เป็น “เมืองแห่งดอกไม้
บานตลอดปี”  มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย  มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย  สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้มา
เยือน 

จังหวัดเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นถึงความสวยงามของมวลดอกไม้นานาพันธ์ุ  จึงได้หล่อหลอมแนวคิดจน
ก่อเกิดเป็นงาน “สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่  ๑” ขึ้น  เมื่อปี  ๒๕๒๐  สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็น
เวลา  ๓7  ปี  โดยกําหนดจัดงานในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   สําหรับในปี  
๒๕๕7  ถือเป็นการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่  ๓8  ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่ง          
บุปผา  พันธ์ุพฤกษาแห่งอาเซียน” (ASEAN Nation Flower Blooms) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.  กําหนดการจัดงาน    ระหว่างวันที่  7 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7   

 ๒.  สถานที่จัดงาน    บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ  ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  และ  
สวนสาธารณะหนองบวกหาด  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๓.  กิจกรรมการจัดงาน    ในปี  ๒๕๕7  มีกิจกรรมหลักรวม  ๙  กิจกรรม ดังนี้ 
       ๓.๑  การจดันทิรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดบัและการจัดสวน  ระหว่าง        
วันที่  7 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาด และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 
       ๓.๒  การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ  ในเช้าวันเสาร์ที่  8  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7            
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ  ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร  ถนนราชเชียงแสน  ถนน
ช่างหล่อ  จนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด    
  ๓.๓  การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ ในคืนวันที่ 7  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ต้ังแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด   
 ๓.๔  การจัดกาดหมั้ว  ในเช้าวันเสาร์ที่  8  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ระหว่างเวลา  ๐๖.๐๐ น. 
ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.  ณ  สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   และระหว่างวันที่  7 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.  ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ   

 ๓.๕  การแสดงและจําหนา่ยสนิคา้ผลติภณัฑ์ชมุชนของจังหวัดเชียงใหม ่ ระหว่างวันที่  
7 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.  ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาดและลานอเนกประสงค์
ข่วงประตูท่าแพ 
  ๓.๖  การแสดงนาฏศิลปด์นตรใีนสวน และการแสดงดนตรขีองสถาบนั การศกึษา 
   ๑)  การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน  ระหว่างวันที่   8 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.   ณ  เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด 
   ๒)  การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่  7 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.   ณ  เวทีลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ 
  ๓.๗  การตกแต่งเส้นทาง/การทําถนนดอกไม้   ดําเนินการบริเวณเส้นทางที่ขบวน           
รถบุปผชาติเคลื่อนผ่าน  เริ่มต้นจากเชิงสะพานนวรัฐ   ถนนท่าแพ   ถนนคชสาร  ถนนราชเชียงแสน ถนนช่างหล่อ  
ถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด  ตลอดจนถนนสายสําคัญในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 



๗๒

 

 ๓.๘  การจัดมหกรรมอาหาร   ระหว่างวันที่  7 – 9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7 ณ บริเวณ
สวนสาธารณะหนองบวกหาด 
 ๓.๙ การประกวดหน้าบ้านน่ามอง  ระหว่างวันที่  7 – 9  กุมภาพันธ์ ๒๕๕7           
ณ  บริเวณสองฝั่งถนนที่ขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนผ่าน  จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ   ถนนคชสาร  
ถนนราชเชียงแสน  ถนนช่างหล่อ ไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด  โดยรณรงค์ให้หน่วยงานภาคเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตกแต่งประดับประดาบริเวณอาคารสถานที่ทํางาน ร้านค้า บ้านพักอาศัยให้สวยงานด้วย
ดอกไม้ 
 สําหรับความคืบหน้าในการเตรียมการหรือดําเนินการต่าง ๆ จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป  
และสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดทาง เว็บไซต์  www.chiangmai.go.th  หรือ เว็บไซต์ www.dopacm.go.th  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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4.7 ผลการคดัเลือกนายอําเภอทีมี่ผลงานดเีด่นระดบัเขต ตามโครงการนายอําเภอ

แหวนเพชร 
 ผู้นาํเสนอ: นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 



๗๖

 

 
4.8 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายกฤษเรศ  วังทะพันธ์ รองผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
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4.9  ประชาสัมพนัธ์การเปดิใหบ้ริการสาขาย่อยสันกําแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นางพจรัตน์  เหนือเมฆ  ผูจ้ัดการธนาคารอาคารสงเคราะห ์

             สาขาย่อยสันกําแพง 
 

มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  

5.1  มติคณะรัฐมนตรปีระจาํเดือนธนัวาคม 2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
                                  
    วันนี้ (3 ธันวาคม 2556) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตร ี
  จากนั้น นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์ หิมะ
ทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตร ีสรุปสาระสําคญัได้ดังนี้ 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจา้งจ่าย พ.ศ. .... 

2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และสินค้า 
ฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
และกําหนดใหอ้าวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าทีต้่องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
(มาตราการค่ําบาตรสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี   

3.  เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการควบคมุการใช้สาร
ต้องห้ามทางการ กีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

  4.  เรื่อง  การเสนอขอรับการสนับสนนุงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี) 

  5.  เรื่อง  การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  6.  เรื่อง  การประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดต้ังสมาคมการรถไฟ 

ของประเทศลุ่มแม่น้ําโขง 
 8.  เรื่อง  แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แม่น้ําโขง ครัง้ที่ 19 และ 

แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment  
Framework: RIF) 

  9.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
  10.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตร)ี 
  11.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 

......................................... 
 เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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วันนี้  (10 ธันวาคม 2556) เวลา 09.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  
กรุงเทพฯ  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี  
 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย 
นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมกันแถลงผลการประชุมฯ ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสําคัญดังนี้  
 ที่ประชุมได้มีการรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 130 ตอนที่ 115 ก วันที่ 9 
ธันวาคม 2556  
  2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และมอบหมายให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 
  ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
และให้แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้  
   1. ด้านนติบิญัญตั ิ
    1.1 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับและต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
    1.2 เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะคํานวณถึง
ก่อนวันยุบสภาผู้แทนราษฎร 1 วัน 
    1.3 จะมีการเลือกต้ังทั่วไปภายใน 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันยุบสภา
ผู้แทนราษฎร (มาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) และพระราชกฤษฎีกาได้กําหนดวันเลือกต้ังเป็น
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557  
    1.4 กระทู้ถามและญัตติทั้งหมดตกไป 
    1.5 กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรพ้นจาก
ตําแหน่ง 
    1.6 ร่างพระราชบัญญัติที่ทั้ง 2 สภาเห็นชอบแล้วและส่งให้รัฐบาลทูลเกล้าฯ 
ถวาย ไม่ตกไป ดําเนินการต่อได้ 
    1.7 ร่ า งรั ฐ ธรรมนูญแก้ ไข เพิ่ ม เ ติมหรื อบรรดาร่ า งพระราชบัญญั ติที่
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมาตกไป 
    1.8 ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ในวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไม่ว่าใน
ช้ันสภาใด ให้ชะลอไว้ก่อน เมื่อต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วและคณะรัฐมนตรีร้องขอต่อรัฐสภาภายใน 60 วันนับแต่
วันเปิดสภา ให้ยกขึ้นพิจารณาต่อได้ 
    1.9 วุฒิสภายังไม่สิ้นสุด แต่จะประชุมไม่ได้ เว้นแต่ประชุมเพื่อเห็นชอบการ
แต่งตั้ง – ถอดถอนบุคคลบางตําแหน่ง (มาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) (รับเงินเดือนได้)  
    1.10 คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่อ่ืนของคณะกรรมาธิการนั้น ๆ หรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย และเชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ไปชี้แจงข้อมูลได้ 
(ข้อ 98 ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551) 
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      2. คณะรฐัมนตรแีละรัฐมนตร ี
    2.1 สถานะของคณะรัฐมนตรแีละรัฐมนตรี 
     (1) คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง แต่ต้องอยู่ในตําแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
(ไม่เรียกว่า รักษาการ และได้เงินเดือนแต่ยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน) (มาตรา 181 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย) 
     (2) คณะรัฐมนตรียังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จําเป็นทุกประการ กรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติ ย่อมมีอํานาจหน้าที่ที่จะ
ประกาศมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้ เช่น ประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึก เป็นต้น 
              (3) การลงชื่อตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังคงลงชื่อใน
ตําแหน่งเดิม มิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตําแหน่ง 
     (4) นายกรัฐมนตรีจะปรับรัฐมนตรีออก หรือรัฐมนตรี จะลาออกก็
กระทําได้ แต่ไม่ควรแต่งตั้งแทน 
   2.2 การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะรัฐมนตรแีละรัฐมนตร ี
    (1) การประชมุคณะรัฐมนตรี 
     (1.1) คณะรัฐมนตรีประชุมต่อไปได้ตามปกติจนกว่าจะมีบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาจัดเฉพาะระเบียบ
วาระที่เป็นไปตามปกติปฎิบัติ 
     (1.2) สําหรับเรื่องใดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการอนุมัติงาน
หรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะกลั่นกรอง
ไว้ช้ันหนึ่งก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อมีมติหรือมีคําสั่งให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป 
    (2) การแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง (มาตรา 181 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
     (2.1) ไม่กระทําการอันเป็นการใช้อํานาจแต่งต้ังหรือโยกย้ายข้าราชการ
ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรือพนังงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
     (2.2) การใช้อํานาจของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการแต่งต้ังหรือ
โยกย้ายข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่
ถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน
จะต้องกระทําเท่าที่จําเป็นและต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
     การใช้อํานาจตาม (2.2) ให้หมายความรวมถึงกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎ
กําหนดเป็นเงื่อนไขให้การแต่งต้ังหรือโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจาก
ตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทนนั้น มีผลต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้รับทราบ อนุญาต อนุมัติ 
เห็นชอบ หรือการดําเนินการอื่นที่มีผลลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงกรณีการใช้อํานาจของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการตามที่กฎหมายกําหนดที่มี
ผลลักษณะเดียวกันด้วย 
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     (2.3) เมื่อมีกรณีที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ังตาม (2.2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
      (ก) จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย การให้
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน 
      (ข) ประวัติย่อของบุคคลดังกล่าว 
      (ค ) จัดทําสรุปสาระสําคัญต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึง
กระบวนการ เหตุผลในการพิจารณา รวมทั้งเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องใช้อํานาจในระหว่างเวลาดังกล่าว 
 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้การแต่งตั้งโยกย้าย การให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตําแหน่ง 
หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นอํานาจของรัฐมนตรีโดยเฉพาะ ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง แต่ถ้ากฎหมายบัญญัติให้เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้ดําเนินการ 
     (2.4) ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนไปชี้แจง หรือส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังร้องขอ 
    (3) การอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
(มาตรา 181 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  
     (3.1) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
     (3.2) การกระทําอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จะต้องกระทําเท่าที่จําเป็น ต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือ
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเป็นการบรรเทาภัยพิบัติแก่ประชาชน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน 
     การดําเนินการตาม (3.2) จะกระทําได้แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณนอกเหนือจากที่
ได้รับจากจัดสรร หรือที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว แต่ไม่เพียงพอและมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องของบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
     (3.3) เมื่อมีกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตาม (3.2) ให้สํานักงบประมาณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เหตุผลและความจําเป็นในการขอใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
     (3.4) ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนไปชี้แจง หรือส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังร้องขอ 
    (4) การอนุมัติงานหรือโครงการ (มาตรา 181 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย) 
     (4.1) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผล
เป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 
     (4.2) การกระทําใด ๆ ที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่จะกระทํามิได้ เช่น การกําหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่มีผลต้องดําเนินการต่อเนื่อง 
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    (5) การใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ (มาตรา 181 (4) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
     (5.1) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใด ซึ่งจะ
มีผลต่อการเลือกต้ัง และไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
ดังนั้น ถ้าเป็นการดําเนินการในการปฏิบัติราชการปกติ ซึ่งไม่มีผลต่อการเลือกต้ังก็ยังคงดําเนินการได้ 
     (5.2) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกต้ังและสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกต้ังด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
      (ก) ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐโดยการกําหนด
นโยบาย โครงการ แผนงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ในทันที 
      ( ข )  จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะ รั ฐ ม น ต รี น อ ก ส ถ า นที่ 
นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ และมีการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ 
      (ค) กําหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการประชุมอบรม หรือ
สัมมนาบุคลากรของรัฐหรือเอกชน โดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐหรือเงินของกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 
โดยอาจให้มีการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการประชุมตามที่กฎหมายกําหนด หรือมีเหตุ
จําเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยเร็ว 
      (ง) กําหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติ โอน หรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้หน่วยงานของรัฐหรือ
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ทําการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ประชาชน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
      (จ) กําหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่ายหรือจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐ ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่เป็นกรณีต้องดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ หรือประชาชน และต้องแจงให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบโดยเร็ว  
      (ฉ) ใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของ
รัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือใช้บุคลากรของรัฐปฏิบัติงาน 
      (ช) ใช้ทรัพยการของรัฐ เช่น คลื่นความถี่ หรือเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
    (6) การปฏบิตัติามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 
     (6.1) พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 
      (ก) มาตรา 68  บัญญัติห้ามมิให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
ข้าราชการการเมืองอื่นใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร
รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง 
      (ข) มาตรการ 89 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้  แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  เว้นแต่เป็นการ
ให้ตามปกติประเพณี  ทั้งนี้ ตามจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  
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     (6.2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2550  มาตรา 53 บัญญัติห้ามมิให้ผู้สมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ใดจัดทํา  ให้ เสนอ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใด  ชุมชน สมาคม สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นใด  เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใด  หรือให้งดเว้นการลงคะแนนแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด  
    (7.) การออกกฎหมาย   
     (7.1) การเสนอร่างกฎหมายใหม่โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็น
เรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดําเนินการเสนอในระหว่างยุบสภา ส่วนร่างพระราชกฤษฎีกา  ร่างกฎกระทรวง ร่าง
ระเบียบ   และร่างอนุบัญญัติอ่ืนซึ่งเป็นการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทให้อํานาจไว้  
ย่อมดําเนินการได้ตามปกติ 
     (7.2) ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหลักการและส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติจะดําเนินการต่อไปไม่ได้ เพราะยังไม่มี
สภาผู้แทนราษฎร  จึงต้องรอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  
     ถ้าเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ  หรือร่างอนุ
บัญญัติอ่ืนซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่จะดําเนินการเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ต่อไปนั้น  เนื่องจากเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการไว้ก่อนที่จะมีการยุบสภา ดังนั้น เมื่อสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว  ก็สามารถดําเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้ 
    (8) การแต่งตัง้คณะกรรมการ  
     การแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีตําแหน่งว่างลงใน
ระหว่างการยุบสภาจะกระทํามิได้  เนื่องจากการแต่งต้ังบุคคลใดเป็นกรรมการ ย่อมมีผลเป็นการผูกพันต่อเนื่องไปถึง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
    (9) การปฏบิตัเิรื่องอื่น ๆ  ตามมตคิณะรฐัมนตร ี
     (9.1) นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ัง  การแต่งต้ัง (โยกย้าย) 
ข้าราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  
ให้พิจารณาเท่าที่จําเป็น รวมทั้งไม่ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วัน
ก่อนวันเลือกต้ัง  เพราะอาจกระทบต่ออัตรากําลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานการเลือกต้ัง 
     (9.2) การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของรัฐมนตรี ควรใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรณีการได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ในฐานะของตําแหน่งรัฐมนตรี  จะให้สัมภาษณ์ได้
เฉพาะหน้าที่รัฐมนตรีเท่านั้น แต่บางครั้งสื่อมวลชนอาจมีคําถามในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองที่จะทําให้คํา
สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเป็นการให้คุณต่อพรรคการเมืองของตน  ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่ง
รัฐมนตรีกับสื่อของรัฐโดยมิชอบได้ แต่หากเป็นการเชิญผู้แทนพรรคการเมืองหลาย ๆ  พรรคไปสัมภาษณ์ในลักษณะ
เท่าเทียมกันก็เป็นความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนั้นๆ ไป 
    (10) การยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้ิน  
     คณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยให้ความเห็นว่า กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจาก
ตําแหน่ง ให้ถือวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง ดังนั้น   
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้  
     (10.1) กรณีรัฐมนตรีมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  ต้อง
ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (วันที่ยุบ
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สภาผู้แทนราษฎร)  และต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้งภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจาก
ตําแหน่งรัฐมนตรี (วันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ) 
     (10.2) กรณีรัฐมนตรีไม่มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรี (วันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ถวายสัตย์ปฏิญาณ)  
และทั้ง 2 กรณี จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง
ไปแล้ว 1 ปี   
    (11) การผลัดเวรเฝ้าฯ  ให้ปฏิบัติตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดไว้
ตามปกติ 
  สถานะข้าราชการการเมืองอื่น   
  คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีคําวินิจฉัยเมื่อเดือนธันวาคม 2533 ไว้ว่าสถานะข้าราชการการเมือง
อ่ืน ๆ  เช่น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี  ประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ฯลฯ   ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และพ้นจากตําแหน่งพร้อมกับการสิ้นสุดการอยู่ใน
ตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้แต่งต้ัง แต่ต้องไม่เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่  
  ให้ทุกส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติ ดังนี้  
  1. กําชับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ  ทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2539  [ เรื่อง การปรับปรุง 
แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกต้ัง (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0216/ว 141  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2539)]  โดยเคร่งครัด  โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือช่วยเหลือและ
สนับสนุน การดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  รวมทั้ง การวางตัวเป็น
กลางของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับดังกล่าวด้วย  
  2. เห็นชอบในหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนํา
งบประมาณมาสนับสนุนการเลือกต้ังได้ โดย 
   2.1 กรณีเป็นการดําเนินการใด ๆ  ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาดําเนินการไปได้ตามความเหมาะสม  
   2.2 กรณีเป็นการดําเนินการใด ๆ  ที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แต่ละหน่วยงานเสนอขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ก่อนดําเนินการ
ต่อไป  
  3.   เห็นชอบให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ  ดังกล่าว   ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2550  [เรื่อง 
สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมารการเลือกต้ัง  (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 147  ลงวันที่ 18 ตุลาคม  2550)]   
 

…………..................... 
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   วันนี้ (17  ธนัวาคม 2556) เม่ือเวลา 09.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสติ 
กรุงเทพฯ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชนิวตัร   นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปน็ประธานการ
ประชุมคณะรฐัมนตร ี
  จากนั้น นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา  
เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตร ีสรุปสาระสําคญัได้ดังนี้ 
1. เรื่อง  ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการควบคุมและดาํเนนิการจดัการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเปน็การเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เสนอ   ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การเลือกต้ังทั่วไป (กรณียุบสภา)  รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งสิ้น 3,885,006,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการเอง จํานวนเงิน 3,231,918,300 
บาท  
 2. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมดําเนินการ จํานวนเงิน 653,088,200 
บาท  แบ่งเป็น 18 หน่วยงาน ดังนี้  
  1) กรมประชาสัมพันธ์   จํานวนเงิน   20,424,000 บาท 
 2) กระทรวงการต่างประเทศ  จํานวนเงิน      45,000,000 บาท   
 3) กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวนเงิน            1,000,000 บาท  
 4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สปมท.)   
      จํานวนเงิน             386,820 บาท     
 5) กรมการปกครอง แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้   
    - สํานักบริหารการทะเบียน    จํานวนเงิน      141,661,300 บาท   
    - สํานักบริหารการปกครองท้องที่ จํานวนเงิน          10,290,000 บาท  
    - สํานักกิจการความมั่นคงภายใน  จํานวนเงิน           3,661,000 บาท  
 6) กรมการพัฒนาชุมชน จํานวนเงิน               7,000,000 บาท  
 7) ศอ.บต.  จํานวนเงิน               2,000,000 บาท  
 8) กระทรวงแรงงาน จํานวนเงิน               5,000,000 บาท  
 9) กระทรวงศึกษาธิการ จํานวนเงิน             12,000,000 บาท  
 10) กระทรวงสาธารณสุข จํานวนเงิน               5,000,000 บาท   
 11) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  จํานวนเงิน             95,636,700 บาท    
 12) กรุงเทพมหานคร  จํานวนเงิน           25,000,000 บาท  
 13) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวนเงิน              14,500,000 บาท  
 14) การไฟฟ้านครหลวง  จํานวนเงิน                4,125,200 บาท   
 15) บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  จํานวนเงิน              49,993,075 บาท  
 16) บรษิัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด  จํานวนเงิน            210,410,105 บาท 
  
2. สถานการณเ์ศรษฐกิจประจําเดือนตลุาคม และแนวโน้มปี 2556 และ 2557 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาํเดือนตุลาคม และแนวโน้มปี 2556 และ 2557   สรุปสาระสําคัญได้ 
ดังนี้ 
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                   1. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนตลุาคม 
                             1.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทยีบกบัเดือนกอ่นหนา้ เครื่องชี้เศรษฐกิจทีส่ําคัญ (หลังปรับ
ปัจจัยฤดูกาล) ปรับตัวดีขึ้น แสดงถึงการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดัชนีการบริโภคภาคเอกชน การ
ส่งออก และการผลิตภาคเกษตร ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ในขณะที่ภาคการ
ท่องเที่ยวทรงตัว 
                             1.2 ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทยีบกบัเดือนตลุาคม 2555 เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สําคญั ๆ ทั้ง
ด้านการใช้จ่ายและการผลิตยังคงปรับตัวลดลง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวลดลงโดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการนําเข้าสินค้าทุน ในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ในระดับสูง การ
ส่งออกสินค้าเริ่มหดตัวน้อยลง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยงัปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่การทอ่งเที่ยวเริ่มชะลอตัว เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย อัตราการว่างงานยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                                      1.2.1 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรบัตวัดีขึน้ ในเดือนตุลาคม 2556 ดัชนีการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.03 ปรบัตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาสที่
สาม ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บรโิภคเกี่ยวภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนตุลาคมลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 มาอยู่ที่
ระดับ 66.6 จากระดับสูงสุดที่ 75.0 ในเดอืนมีนาคม 
                                      1.2.2 ดัชนีการลงทนุภาคเอกชนปรบัตัวลดลง โดยมีสาเหตสุาํคญัมาจากการ
นําเข้าสินค้าทนุในเดือนเดียวกันของปกี่อนหนา้อยู่ในระดบัสูง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนตุลาคมลดลงร้อย
ละ 4.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.6 ในเดือนกันยายน โดยเฉพาะการนําเข้าสินค้าทุนลดลงร้อยละ 13.5 
ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 10.8 และการลดลงรอ้ยละ 9.3 ในไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามลําดับแสดง
ถึงการลดลงของแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร ในขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้างยังอยู่
ในช่วงชะลอตัว 
                                      1.2.3 การส่งออกสนิคา้เริ่มหดตัวน้อยลง ในเดือนตุลาคม 2556 การส่งออก
สินค้ามีมูลค่า 19,038 ล้านดอลลาร์ สรอ. (594,275 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 0.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 
1.9 และร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามลําดับ 
                                      1.2.4 ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรมยังปรบัตัวลดลงต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคม ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 4.0 ต่อเนื่องจากการหดตัวร้อยละ 4.9 และร้อยละ 3.6 ในไตรมาสที่สองและ
ไตรมาสที่สาม ตามลําดับ 
                                      1.2.5 ดัชนีผลผลติสินคา้เกษตรเพิ่มขึน้ ในเดือนตุลาคม 2556 ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ตามผลผลิตข้าวนาปีที่มีการเร่งเก็บเกี่ยวเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน 
ยางพารา และปศุสัตว์ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 1.8 ตามลําดับ 
                                      1.2.6 ภาคการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัว นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนพฤศจิกายน 
2556 มีจํานวน 2.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเนื่องจากการลดลงของ
นักท่องเที่ยวจากกลุ่มสแกนดิเนเวีย และญี่ปุ่น เป็นสําคัญ 
                             1.3 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ทีน่า่พอใจ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย 
อัตราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่า ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลเนื่องจากการเกินดุลทั้งดุลการค้า และดุลบริการ  
                                      1.3.1 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนตุลาคม อยู่
ที่ร้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 1.4 ในเดือนกนัยายน 
   1.3.2 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคตา่งประเทศ  ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเนื่องจาก
ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ในขณะที่เงินสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนตุลาคมอยู่ที่ 172,087 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงจาก 172,286 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนก่อนหน้า 
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  1.4  สถานการณด์้านการคลัง  การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนตุลาคมสูงกว่าเดือน
เดียวกันของปีก่อน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีและการเบิกจ่ายจากงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับตัว
ลดลง โดยหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 มีจํานวน 5,430,560.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  1.5  สถานการณด์้านการเงนิ ในเดือนตุลาคม สินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ยังคง
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ  เนื่องจากการออกไปลงทุน
ในต่างประเทศของนักลงทุนไทยเป็นสําคัญ  และในเดือนพฤศจิกายนอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลง 
  2. สถานการณข์องเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สามปรับตัวดีขึ้นจากสองไตรมาสแรก
ของปี โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเร่งขึ้นตามการขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ  เศรษฐกิจกลุม่
ประเทศยูโรโซนฟื้นตัวจากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกจิอย่างช้า ๆ  ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวเร่งขึ้น  โดย
ได้รับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และเศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
  3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 และ 2557 เศรษฐกิจไทยในป ี2556 มีแนวโน้มขยายตัว
ร้อยละ 3.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 2.4  และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.9 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ   ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2557  มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0-5.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วง ร้อยละ 2.1-3.1 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 

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

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557  
           วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว   

ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว) วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่           
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
 

ประวตัิวัดท่าตอน  

          ปัจจุบัน วัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอาราม
หลวง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534 ต้ังอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูก บนเนื้อที่ 425 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา แยก
เป็นพื้นที่ต้ังวัดช้ันล่าง 45 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา และเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนาและสํานักปฏิบัติธรรม 380 ไร่ 
67 ตารางวา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน มีที่ราบริมแม่น้ํากก บริเวณหน้า มหาโพธิสัตว์กวนอิม และบริเวณ   
ลานวัด ซึ่งพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่ เขตวัดทิศเหนือ จดแม่น้ํากก และไร่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันออกและทิศใต้           
จดเขตบ้านหลายหลัง และทศิตะวันตกจดป่าสงวนแห่งชาติ  

 

พระเทพมังคลาจารย์  เจ้าอาวาส 

สถานทีป่ระชมุ   ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว   ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว)  ภายใน
ห้องประชุมเป็นห้องโล่ง  จังหวัดจะต้องดําเนินการจัดห้องประชุมเอง  โดยทางวัดมีโต๊ะ และเก้าอ้ีพลาสติกให้  
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ  230  คน    

เครื่องเสียงในห้องประชุม  วัดมีเครื่องเสียง  ให้จังหวัดเตรียมไมไครโฟนตั้งโต๊ะ  และเตรียมเครื่อง
ฉายภาพ พร้อมจอฉายภาพ  ซึ่งอําเภอแม่อายประสานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีจอฉายภาพขนาด 70 นิ้ว  



๘๙

 

 

สถานทีจ่อดรถ   สามารถรอ้งรับได้ ประมาณ  100 คัน 
 



๙๐

 

สถานทีพ่กั  วัดทา่ตอนพระอารามหลวง  มีบริการห้องพัก  น้ําอุ่น  แอร์  พัดลม  ทีวี  
     รองรับได้ประมาณ  300  คน  (นอนแบบสบาย) ประกอบด้วย 

      - ภูมิสถานชั้นที่ 6   จํานวน  1 อาคาร มีทั้งหมด 3 ช้ัน  พักได้ 93 คน ดังนี้ 
                  ช้ันที่ 1  จํานวน  8  ห้อง ๆละ 2 คน  รวม   16 คน 
                  ช้ัน 2  แยกเป็นห้องละ 2 คน จํานวน 7 ห้อง  และห้องละ 4 คน จํานวน 2ห้อง 

และห้องละ 6 คน จํานวน  3 ห้อง   รวมพักได้  42 คน 
                  ช้ัน 3 จํานวน  6 ห้อง  พักได้  35  คน 

-ภูมิสถานชั้น 7  จํานวน  6 อาคาร  พักได้  115 คน  ดังนี้ 
 อาคารสิงคโปร์ มี 3 ช้ัน จํานวน  17 ห้อง พักได้  42 คน 
 อาคารพุทธสมุทรมงคลเขตต์  มี 2 ช้ัน พักได้ 25 คน 
 อาคารปัญญาบดี  มี 2 ช้ัน พักได้ 35 คน 
 อาคารมหัทธนันชัย  มี 2 ช้ัน  พักได้  29  คน 
 อาคารปราวิทย์รางกูร  ห้องพัก VIP มี 2 ช้ัน  พักได้ 14  คน 
 อาคารชินวงศ์วรกุล  ห้องพัก VIP  มี 2 ช้ัน พักได้ 12 คน 
-ภูมิสถานชั้น 8  อาคารแปดเหลี่ยม  มี 3 ช้ัน  พักได้  18 คน  ดังนี้ 
 ช้ันที่ 1 จํานวน  2 ห้อง  พักได้ 4 คน 
 ช้ันที่ 2 จํานวน  1 ห้อง  พักได้ 10 คน 
 ช้ันที่ 3  จํานวน  1 ห้อง  พักได้ 4  คน 
-ภูมิสถานชั้น  9  อาคารกุฏิสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ม ี2ช้ัน พักได้ 38 คน 
 ช้ันที่ 1  พักได้  8 คน 
 ช้ันที่  2  พักได้  30 คน 
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อาคารห้องพกั  VIP
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เสน้ทางเดนิทางภายในวดัทา่ตอนพระอารามหลวง 
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                 อาหารว่างระหวา่งการประชุม  จังหวัดจัด จํานวน  250 ชุด 
หมายเหตุ  วัดทา่ตอนพระอารามหลวง ไม่คิดค่าใช้จ่ายตามแต่จังหวัดเชียงใหม่จะบริจาค 
ระยะทาง จากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ – วัดท่าตอนพระอารามหลวง  จํานวน 171 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ช่ัวโมงครึ่ง  
อุณหภูมิ   ตํ่ากว่า  10 องศาเซลเซียส 

 
สถานทีร่บัประทานอาหารเย็น ร้านอาหารท่าตอนริเวอร์วิว อาหารเย็นรวมซอฟดิ้ง  
             ราคาคนละ 260 บาท อาหาร 6-7 อย่าง (หากต้องการดนตรีบรรเลงระหว่าง            

รับประทานอาหารให้จัดเตรียมเอง ทางร้านไม่มีบริการ )  
ทา่ตอนรเิวอรวิ์ว  จํานวน 32 ห้อง ห้องละ  1,400 บาท รวมอาหารเช้า โทรศัพท์ 085-

7224472 สว่นราชการจ่ายค่าห้องพักเอง   

สถานที่รับประทานอาหารเย็น  

 



๙๕

 

 



๙๖

 

 

 



๙๗

 

      6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๗   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    ๗.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    7.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    7.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(นายอดิศร  กําเนิดศิริ)  

                        ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 


