
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๕/255๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 29  พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 

โทรสาร  053-112707  
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 5/2557 

วันพฤหสับดทีี ่ 29  พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา                     

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ  
     (โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาดาํรงตาํแหนง่ที่จงัหวดัเชียงใหม่แนะนําตัวตอ่             

ทีป่ระชุม จํานวน  3 ทา่น ดงันี ้  
(1) นางสายขวญั เกตคุํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  สํานักงาน คปภ.ภาค 2 (พิษณุโลก) 
(2) นางอดุมสิน ธรรมสุวินัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสทิธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

(3) นางสุรางค์รตัน ์ ณ ลําปาง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่

 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 4/2557  เม่ือวันที่  29 เมษายน  2557 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 การขอความรว่มมือในการรกัษาความสงบเพื่อไม่ใหเ้กดิความวุ่นวายในพืน้ที่

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ :  ผูแ้ทนมณฑลทหารบกที่ 33 
3.2 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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3.4 สถานการณส์นิค้าเกษตร (ข้าว/หอมแดง/กระเทยีม) 
 ผู้นาํเสนอ :  นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 การจา่ยเงินโครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกป ี2556/57 และมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกร จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายกฤษดา  พรหมเกียรติแก้ว ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 แนะนําคณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดัเชียงใหม่  บทบาท  อํานาจหน้าที่ 

แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายจําเริญ ยุติธรรมสกลุ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม ่
4.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม”่ ประจาํเดือน มิถุนายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 รายงานสภาวะอากาศเดือนมิถุนายน  2557 
 ผู้นําเสนอ :  นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ   ผูแ้ทนศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
4.5 ประชาสัมพนัธห์นังสือ "ปกีสวย...พนัสี...ทีภ่พูงิค"์  
 ผู้นาํเสนอ :  นายอํานาจ เดชะ  ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์   
4.6 ประชาสัมพนัธก์ารรบัสมัครนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาประจําปกีารศกึษา 2557  
 ผู้นาํเสนอ : ผศ.ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดีวิทยาศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5      เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2557  
      วันศุกร์ที่ 27  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

    5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 

        6.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวนิ สินธุสอาด) 
        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)           
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤษภาคม  2557 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1  ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัวต่อ           

ที่ประชุม จํานวน  3 ท่าน ดังนี้  
(1) นางสายขวญั เกตคุํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  สํานักงาน คปภ.ภาค 2 (พิษณุโลก) 
(2) นางอดุมสิน ธรรมสุวินัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสทิธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

(3) นางสุรางค์รตัน ์ ณ ลําปาง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 4/2557  เม่ือวันที่  29 เมษายน  2557 
 
  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่  29
เมษายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 22 หน้า โดยมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2557 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   
ครั้งที่ 4/2557 

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่  

************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายวิเชียร พุฒิวิญญ ู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน  สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
๓. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
๔. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
๕. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
๖. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
๗. นางภัชธนิตา 

 
สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
๘. นายวิษณุ วิทยาวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
๙. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๑๐. นายมีศักด์ิ ใจเย็น (แทน) หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
๑๑. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
12. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
13. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
14. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
15. นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)นายอําเภอหางดง 
16. นางสาวภัทราพร ลายจุด (แทน)นายอําเภอสารภี 
17. นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ (แทน)นายอําเภอสันทราย 
18. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
19. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
21. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
22. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
23. นายณัฐสิทธ์ิ เรืองวิลัย นายอําเภอเชียงดาว 
24. นายทิณศักด์ิ บุญดิเรก (แทน)นายอําเภอพร้าว 
25. นายอุทัย สอนจีน (แทน)นายอําเภอฝาง 
26. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอไชยปราการ 
27. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 
28. นายสุรพล บุญมิตร (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
29. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
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30. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
31. นายสงัด บูรณภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
32. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
33. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
34. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
35. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
36. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
37. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
39. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
40. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
41. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
42. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
43. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
44. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
45. นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
47. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พล.ต.ต.ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
54. นายเจริญ ตันชัชวาล อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
55. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
56. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
57. นายณัฐวุฒิ คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. นายธวัช สุขอยู่ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
59. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
60. นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
61. นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
62. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
63. พ.อ.ทรงพรต คุ้มเกตุ (แทน)รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
64. พ.ท.สุทัศน ์ รัตนประชารมย์ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
65. พ.ต.ประกอบ มั่นอ้น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
66. พ.อ.ยศศักด์ิ บรรเทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
67. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
68. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
69. น.อ.จักรกฤช มะลิขาว หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
70. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต5 
71. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
72. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
73. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
74. นายอํานาจ อริยจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
75. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
76. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
77. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
78. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
79. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
80. นายสิทธิชัย วาณิชเสนี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
81. นายวันชัย มีสุนทร (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
82. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
83. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
84. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

สํานักงานเชียงใหม ่
85. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
86. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
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87. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
88. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
89. นายสนธยา ฮวดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
90. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
91. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
92. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
93. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
94. นางจินดาภา ปามาคํา (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
95. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
96. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
97. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
98. นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
99. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
100. นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
101. นางเพลินจติ ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสัน

กําแพง 
102. นางนิภาวดี อันปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
103. นายศักด์ิชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
104. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
105. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
109. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
110. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจรญิ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
112. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
113. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
114. นางประภาพรรณ น้อยทะนะ (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
115. นางพรศิริ มณีโชติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
116. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 
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117. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
118. นางศิริพร มณีวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
119. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
120. นายจรัญ อาษาพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง

จังหวัดเชียงใหม่ 
121. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจยัข้าวเชียงใหม ่
122. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
123. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
124. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
125. นายประเทือง นรินทรางกูล  ณ อยุธยา หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา

จังหวัดเชียงใหม่ 
126. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
127. นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
128. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
129. นายวีระ กิจเวชเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
130. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
131. นางสาวณัฏญว์ริชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
132. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานขนส่งทางน้ําที ่1 สาขาเชียงใหม ่
133. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
134. นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
135. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
136. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
137. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
138. นายจงคลา้ย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
139. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
140. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
141. นางฐิติมา จิยะวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
142. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
143. นางกัลยรัตน์ เหลาโชติ (แทน)ผู้อํานวยการองค์การส่วนพฤกษศาสตร์ฯ 

144. นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
145. นายขจรต์ รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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146. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
147. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
148. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
149. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
150. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
151. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
152. นางสาวกรรณิการ์ มีผล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
153. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
154. นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
155. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
156. นางผ่องพรรณ ล้วนสมหวัง (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นายณัฐวุฒิ จันดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
159. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นายภูชิชย์ จารุวัฒน์ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
161. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
162. นายประทิน สินมณ ี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
165. นายวันชัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นายอิลหยัต คชชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
167. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
168. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
170. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
171. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
172. นางสาวนัทธมน ธีระวร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
173. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
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174. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
175. ดร.รตนภูมิ โนสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
176. นางอรพิน ปันอินต๊ะศร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
177. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
178. นายฉัตรชัย มงคลก้อนแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
179. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
180. นายพุธธรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
181. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
182. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
183. นายรชฎ เชื้อวิโรจน์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
184. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
185. นายประสิทธ์ิ อินทรจันทร ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 
186. นางแสงทอง หัตถิรางกูร (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
187. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
188. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
189. นางมณทิรา เมธา (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
190. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
191. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
192. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
193. นายอุทัย สอนเทศ รักษาการในตําแหน่งอุตสหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
194. นางประนอม เฉินบํารุง ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
195. นายพลยุทธ ศุขสมิติ (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
196. นายทรงพล นาคะหนุ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
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197. นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
198. นายนเรศร์ ภาชนะพรรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาแห่งชาติเขต 
๙ เชียงใหม ่

199. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง รักษาการหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ 
200. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
201. นายชาญชัย บุรถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
202. นายภูมิภัทร พรหมบุตร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
203. นายฐิติ อินทะพันธ์ุ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
204. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
205. นายไพโรจน์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
206. นายธงชัย อัปการัตน์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
207. นายประพันธ์ ทินอุทัย (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
208. นายนิรัญ เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
209. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
210. นายสุรพันธ์ จุหคนนท ์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
211. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
212. นายกฤษฎา พวงเกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
213. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
214. นางอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
สื่อมวลชน 
215. นายภาณุเมศ ตันรักษา ประธานเครือข่ายสื่อเพื่อชุมชน(เชียงใหม่) /ผู้สื่อข่าว

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
216. นางสบันงา มหาวงค์ ผู้สื่อข่าวไทยนวิส์ 
217. นายธัชชัย  โกมลรัตน ์ ผู้สื่อข่าว 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
218. นายอดูลย์ อิสลาม บริษัท เทสโก้ จํากัด 
219. นางอรพินท์ คงเดชอดิศักด์ิ บริษัท เทสโก้ จํากัด 
220. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
221. นายณัฐจักร ชํานิชลธิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   
 



๑๕ 
 

 

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนเมษายน 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบเกียรติบัตรคนดีศรีเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557 แก่ นายนวพฤทธิ์ สวยงาม อาชีพขับ

รถตุ๊กตุ๊กเมืองเชียงใหม่ เก็บกระเป๋าเงินคืนนักท่องเที่ยวชาวจีน หลังลืมไว้ที่เบาะรถ เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2557  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

3. การรับมอบป้ายบอกทางสถานที่ราชการสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 100 ป้าย จาก บริษัท  
โตโยต้านครพิงค์ จํากัด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จํากัด (สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

4. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อําเภอที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน           
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2557  จํานวน  7 อําเภอ  ได้แก่ อําเภอสันกําแพง อําเภอแม่วาง อําเภอพร้าว อําเภอ           
สะเมิง อําเภอดอยเต่า อําเภอดอยหล่อ และอําเภอกัลยาณิวัฒนา (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่) 

5. การมอบวุฒิบัตรให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งต้ังให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 6 ราย 
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 

    5.1  นางสาวกัลยา  พุ่มพวง     โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
    5.2  นางสายสมร  คุณยศยิ่ง     โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
  5.3  นางเกษมณี  ขัติยะ          โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

5.5  นางสาวพรรณงาม  โควานนท์   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
   5.5  นางพีรานุช  ชาวคําเขต    โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
    5.6  นางพิสมัย  พรมวังขวา   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
 
6 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ

เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
6.1 อําเภอที่มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกิน 25,000 คน ได้แก่ 

อันดับที่ 1 อําเภอดอยหล่อ   ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ  ร้อยละ  72.67 
อันดับที่ 2 อําเภอแม่วาง  ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ  ร้อยละ 71.52 

6.2 อําเภอที่มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ระหว่าง 35,100  - 60,000 ได้แก่ 
อันดับที่ 1 อําเภอจอมทอง  ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ  ร้อยละ  70.08 
อันดับที่ 2 อําเภอแม่แจ่ม   ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ  ร้อยละ 65.03 

6.3  อําเภอที่มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกิน 60,000 คนขึ้นไป ได้แก่ 
อันดับที่ 1 อําเภอสันป่าตอง  ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ  ร้อยละ  70.56 
อันดับที่ 2 อําเภอหางดง   ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ  ร้อยละ 65.66 

 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
     รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) แนะนําผู้บริหารและหัวหน้า           
ส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และย้าย
ไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอ่ืน ดังนี้ 



๑๖ 
 

 

 
1.1 ผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  6 ท่าน  ดังนี ้  
(1) นายนาวิน สินธุสอาด  
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 
(2) นายเจรญิ   ตนัชัชวาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 

รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดอุบลราชธานี 
(3) นายสญัชัย กรุงกาญจนา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5  

รักษาราชการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคับคดี 

 ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 4 

(4) นายกมลไชย   คชชา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 

(พิษณุโลก)  
(5) นางสาวทศันย์ี นนทจติ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจงัหวัดลําปาง 
(6) นางประนอม เฉินบาํรุง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  

จังหวัดพิษณุโลก 
 

1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบัการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวดั  
เชียงใหม่ จาํนวน  2  ท่าน ดังนี ้  
(1) นายจงคลา้ย วรพงศธร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 16 
(2) นายประทนิ สินมณ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 



๑๗ 
 

 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 3/2557   เม่ือวันศกุรท์ี่ 28 มีนาคม 2557 
       เลขานุการในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ตามท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 29 หน้า โดยมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓    เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 
3.1  ผลการเบกิจา่ยเงนิประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 28,208.96 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 20,984.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
74.39  ซึ่งเป้าหมายไตรมาสที่ 3 กําหนดร้อยละ 70  ในภาพรวมการเบิกจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่เกินเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

งบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ จํานวน 
4,465.02 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณของส่วนราชการ จํานวน  4,250.29 ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 
จํานวน  1,423.08  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 33.48  และงบประมาณของท้องถิ่น จํานวน 321.32 ล้านบาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 202.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.08  

หนังสือเวียนที่สําคัญ จํานวน 1 เรื่อง คือ หนังสือที่ กค 0420.5/07613 ลงวันที่ 27 
มีนาคม 2557  เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ให้เร่งรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กําหนดไว ้
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.2  การตดิตามเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจังหวดั

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน 1 (นายวิรุฬ พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 220,717,400 บาท ขณะนี้ได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว  27.7 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.5 ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากรัฐบาลได้
กําหนดการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 60   



๑๘ 
 

 

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้รับจัดสรร จํานวน 
294 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน 20.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.12 ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ขอให้
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย ยกเว้นบางโครงการที่ได้มีการชะลอไว้ก่อน  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) งบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เร่งรัดดําเนินการ
เบิกจ่าย และให้เน้นย้ําเรื่องของความถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ข้าว/หอมแดง/กระเทียม) 
 การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์) ผลการรับจํานําข้าวเปลือกปี

การผลิต 2556/2557 ข้อมูลต้ังแต่เดือนตุลาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีปริมาณเท่าเดิม คือ ใบประทวน 
จํานวน 33,270 ฉบับ ปริมาณข้าวเปลือก 140,204.51 ตัน คลังสินค้ากลางจังหวัดเชียงใหม่ โครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57  มีจํานวน  5 แห่ง ปริมาณข้าวสาร จํานวน 209,855 กระสอบ ขณะนี้ยังไม่มี
การระบายออกจากคลังสินค้า  สําหรับคลังสินค้ากลางจังหวัดเชียงใหม่ โครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 
2555/56  มีจํานวน 5 แห่ง ปริมาณข้าวสารจํานวน 164,140 กระสอบ มีการระบายออกบางส่วนคงเหลือ
ปริมาณข้าวสาร จาํนวน 29,491 กระสอบ 

หอมแดง  ขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 88 เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว คงเหลือที่ยังไม่ได้
เก็บเกี่ยวประมาณร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผลผลิตที่คงเหลือในอําเภอแม่แจ่ม ประมาณ 4,000-5,000 ตัน  
มีทั้งสดและแห้งคละ ราคาหอมแดงทุกประเภทมีการปรับตัวขึ้นกิโลกรัมละ 1-2 บาท 

กระเทียม ขณะนี้ผลผลิตกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่เก็บเกี่ยวครบทุกพ้ืนที่แล้ว  ราคา
กระเทียมมีการปรับลดลง โดยที่กระเทียมแห้งคละราคากิโลกรัมละ 30-35 บาท กระเทียมแห้งมัดจุก(ใหญ่) 
กิโลกรัมละ 50-60 บาท และกระเทียมแกะกลีบกิโลกรัมละ 60-70 บาท 

รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) ขอขอบคุณหัวหน้า           
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ และนายอําเภอ ที่ได้มีการวางมาตรการในเชิง
รุกสําหรับบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่  และขอชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ในการมีส่วนร่วมสมทบ
เงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.4  การจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57 และมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

(นายกฤษดา  พรหมเกียรติแก้ว) ผลการจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ข้อมูล           
ณ วันที่ 28 เมษายน  2557 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 28,606 ราย คิดเป็นจํานวนเงินตาม           
ใบประทวน จํานวน 2,211,945,396 บาท ธกส .ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว จํานวน  16,976 ราย           
คิดเป็นเงินตามใบประทวน จํานวน  1,385,104,324 บาท คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน จํานวน 11,630 
ราย คิดเป็นเงินตามใบประทวน จํานวน 826,841,072 บาท  



๑๙ 
 

 

ผลการรับบริจาคเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนาของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 21 ล้านบาท 

ประธานในที่ประชุม ขอข้อมูลการจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก เพื่อจะได้นําไป
ติดตามส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.5 สรปุผลการดําเนนิงานการปอ้งกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2557 จังหวดัเชียงใหม่  

 หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  
สดุดี) สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้ังแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2557 จํานวน 116 ครั้ง บาดเจ็บ 
144 ราย เสียชีวิต 9 ราย เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556  อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.54 
บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 34 ราย  คิดเป็นร้อยละ 31  เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 13  อําเภอที่ไม่มีอุบัติเกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่วาง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา   

สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ  ได้แก่ เมาสุรา แฉลบล้มเอง  ขับรถเร็วเกินกําหนดมอเตอร์ไซค์ไม่
ปลอดภัย ทัศนวิสัยไม่ดี ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่มีใบขับขี่ หลับใน มีสิ่งกีดขวาง  แซงรถผิดกฎหมายฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจร และบรรทุกเกินอัตรา  ตามลําดับ 

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์  ร้อยละ 73.34  รถกระบะ ร้อยละ 
15.70 คนเดินถนน ร้อยละ 2.48 รถเก๋งรถแท็กซี่ ร้อยละ 1.65 และรถบรรทุก ร้อยละ 0.83  

จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจุดตรวจทั้งหมด 54 จุดตรวจ จํานวน 11,532 คน เฉลี่ย 30 
คน/ 1 จุดตรวจ  

การเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่อําเภอฮอด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ถนนทางหลวง
หมายเลข 108 ฮอด-แม่สะเรียง เป็นรถบัสของบริษัท  เปรมประชาขนส่ง จํานวน 54 ที่นั่ง ขับด้วยความเร็ว
ประกอบกับเส้นทางคดโค้ง ทําให้เสียหลักพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่สวนทาง  ทําให้มีผู้เสียชีวิต จํานวน          
5 ราย  และบาดเจ็บจํานวน  58 ราย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายชนะ แพ่งพิบูลย์           
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัว           
ที่โรงพยาบาล  หลังจากเกิดเหตุจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปสาเหตุและวิธีการ
ช่วยเหลือ  ต่อมาสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือเชิญบริษัท เปรมประชาขนส่ง จํากัด และ บริษัท
ประกันภัย มาพิจารณาการจ่ายค่าเสียหาย ได้ข้อสรุปว่า ผู้ที่เสียชีวิตจะได้รับเงินรายละ 200,000 บาท ผู้บาดเจ็บ
ได้รับเงินรายละไม่เกิน 30,000 บาท หากมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมทางบริษัท เปรมประชาขนส่ง จํากัด จะชดใช้
ให้  ในวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินค่าเสียหายของผู้เสียชีวิตไปแล้ว จํานวน  3 ราย คง
ค้างผู้เสียชีวิต จํานวน 2 ราย เป็นชาวพม่าเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน สําหรับประเด็นที่เป็นข่าวเกรงว่า
หลานสาวจะไม่ได้เรียนหนังสือนั้น ขณะนี้ บิดายังรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เพราะได้รับบาดเจ็บสาหัส 
น้องชายออกจากโรงพยาบาลแล้ว  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่าวิทยาลัยโป
ลิเทคนิคลานนาจะให้ทุนเรียนต่อจนจบระดับช้ัน ปวช.  

สรุปข้อเสนอแนะและการปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป หลังจากได้ดําเนินการ        
ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน  
2557  ดังนี้ 

1. ควรมีรางวัลใหจุ้ดตรวจบูรณาการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 
 



๒๐ 
 

 

2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ จะต้องมีการต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเพื่อรายงาน
ข้อมูลและปฏิบัติงานที่รวดเร็ว 

3. ควรปรับลดจุดตรวจบูรณาการลงโดยใช้ในรูปแบบรถ Mobil ประจําถนนสายหลัก
แทนแล้วเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดประจําชุมชนให้ครบทุกพ้ืนที่ 

 
ประธานในที่ประชุม จากการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ รถบัสของบริษัท เปรมประชาขนส่ง จํากัด 

พลิกควํ่า เกิดประเด็นข่าวว่าแม่เสียชีวิต พ่อบาดเจ็บสาหัส เกรงว่าลูกสาวจะไม่ได้เรียนหนังสือขอให้สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลด้วย ขอขอบคุณวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ที่ให้ทุนการศึกษา
เข้าเรียนจนจบระดับช้ัน ปวช. 

   
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) สําหรับผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทย จํานวน 

3 ราย ได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว  คงเหลือจํานวน 2 ราย เป็นชาวพม่าคาดว่าจะได้รับเงินค่าทดแทนเร็วๆ นี้ 
สําหรับผู้บาดเจ็บทางบริษัทได้เข้าไปดูแลแล้ว  ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมายังอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบกให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติ
ใหญ่ในครั้งนี้  ผลการตรวจสอบจากผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า  ก่อนเกิดเหตุระหว่างที่ ขับรถอยู่นั้นพนักงานขับรถได้
พูดคุยโทรศัพท์และเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์ ทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดและขับรถเร็วขึ้น ผู้โดยสารได้พยายาม
เตือนให้ลดระดับความเร็วลง  แต่พนักงานขับรถก็ยังคงขับรถเร็วและมีการด่าว่าผู้โดยสาร หลังจากนั้นรถก็พลิกควํ่า 
จากการตรวจสอบสภาพรถแล้วพบว่า ยางรถยนต์ ช่วงล่างและอื่นๆอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ซึ่งทางบริษัท เปรม
ประชาขนส่ง จํากัด ได้มีการตรวจสภาพรถเป็นประจําปีละ 2 ครั้ง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจาก
สภาพรถตามที่เป็นกระแสข่าวเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความประมาทของพนักงานขับรถด้วย  
พนักงานขับรถรายนี้ได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้หลบหนี ไม่ให้
ความช่วยเหลือผู้โดยสาร  สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้พิจารณาโทษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนว่าจะพิจารณาผลอย่างไร  จากนี้ต่อไปสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
จะเข้าไปกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะกระแสสังคมค่อนข้างจะรุนแรง มีพ่ีน้องอําเภอแม่สะเรียงทําการลงรายชื่อ
ขอให้บริษัท เปรมประชาขนส่ง จํากัด ปรับปรุงมาตรฐานแต่ไม่ได้บอกให้ทําการยกเลิกสัมปทานแต่อย่างใด 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

3.6 สรุปผลการดําเนินการ “80 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัด
เชียงใหม่”  

  ผู้อํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  (นายจง
คล้าย วรพงศธร) มาตรการ 80 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 ปี 
พ.ศ. 2557 น้อยกว่าปี พ.ศ.2556 พ้ืนที่ป่าที่เสียหายจากไฟป่าน้อยลง  พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ 
ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมงมีค่าระหว่าง ๑๗ – ๒๘๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบค่า PM10 สูงสุด           
ในวันที่ 22 มีนาคม 2557  ค่า PM10 เกินมาตรฐานในช่วงวันที่ 11-22 มีนาคม 2557 หลังจากนั้นค่า PM10 ได้
ลดลง  ในปี พ.ศ. 2556 พบค่า PM10 เกินมาตรฐานทั้งหมด 25 วัน แต่ปี พ.ศ. 2557 ลดลงเหลือ 20 วัน  

สถิติของการเกิด Hotspot ปี พ.ศ.2557 มีสถิติใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2556 และทุก
อําเภอมีสถิติการเกิด Hotspot ใกล้เคียงกัน อําเภอที่มีจุด Hotspot  สูงสุดคือ อําเภออมก๋อย จํานวน 655 จุด  
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สรุปค่า Hotspot ปี พ.ศ. 2556 มีจํานวน 2,153 จุด แต่ปีนี้มี จํานวน 2,381 จุด พบ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 743 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 1,536 จุด และพื้นที่การเกษตร ประมาณ 102 
จุด  

สถิติการรับแจ้งและการเข้าไปดับไฟป่า ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 
2557 ได้รับแจ้งจํานวน 941 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 9,143 ไร่ ลดจากปี พ.ศ. 2556 3,611 ไร่ จับผู้กระทําผิดเผา
ป่าได้ จํานวน  1 ราย ที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ   
    

สาเหตุของไฟป่าเกิดจากการหาของป่า ร้อยละ 70 การเผาไร่ ร้อยละ 13 ล่าสัตว์ ร้อยละ 
11 ที่เหลือจากสาเหตุอ่ืนๆ 
   การดําเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗คือ 
ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน คือ ก่อนเกิดเหตุ 80 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556  มีการทําแนวกัน
ไฟชิงเผา การประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา  ระหว่างเกิด (มกราคม-เมษายน 2557) มีการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจใน
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จัดชุดปฏิบัติการรายงานสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ติดตามตรวจสอบ
วิเคราะห์ค่า PM10  และหลังเกิด (พฤษภาคม-กันยายน 2557) จะต้องมีการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่เสียหาย ประเมินผล และ
มอบรางวัล 

ประธานในที่ประชุม  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบเรื่อง Hotspot  สําหรับหัวหน้าส่วนราชการที่มีโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า  เช่น โครงการธนาคารใบไม้ก่ิงไม้ซึ่งหลายแห่งทําได้ดีมากกลายเป็นศูนย์เรียนรู้  และ
หน่วยงานที่ส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์โดยนําเศษวัสดุของเหลือใช้จากพืชเกษตร เช่น ซังข้าวโพด ซังข้าว หรือกิ่งไม้
ใบไม้  ให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาส   
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ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1  การจดัพธิีถวายราชสดดุเีนือ่งในโอกาสวนัฉตัรมงคล ประจาํปี 2557 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัด

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจําปี 2557 ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2557 เวลา 09.00 น. เดิม
กําหนดสถานที่จัดพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีเป็น อาคารสวัสดิสงเคราะห์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.2 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 
      วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายบพิตร วิทยาวิโรจน์)จังหวัดเชียงใหม่เริ่มจัดกิจกรรม

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม  2557 เวลา 13.00 น.           
ณ พุทธสถานเชียงใหม่  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 19.00 น. จะมีการแห่โคมวิสาขบูชา และกิจกรรม 
“เตียวขึ้นดอยสุเทพ”  และในวันที่ 13 พฤษภาคม  2557 จะมีพิธีเวียนเทียน 
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      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้
เน้นย้ําเกี่ยวกับกิจกรรม “เตียวขึ้นดอยสุเทพ” ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการด้านปัญหาขยะบริเวณสองข้างทาง
ขึ้นดอยสุเทพ  การแต่งกาย  การจราจร  การด่ืมแอลกอฮอล์  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 รายงานสภาวะอากาศเดือนพฤษภาคม 2557 
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายสมาน  ปราการรัตน์) สัปดาห์ที่            

ผ่านมา ประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ และ           
ในสัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มผ่านเข้ามาเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2557 คาดว่าจะปกคลุมถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 บริเวณความกดอากาศสูงซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นและ
แห้งมาปะทะกับหย่อมความกดอากาศตํ่าซึ่งร้อนและชื้น ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิตํ่าสุด 21-24 องศา
เซลเซียส สูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส   

สภาวะอากาศเดือนพฤษภาคม 2557  ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะอยู่ในช่วง
เปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  ซึ่งจะมีทั้งอากาศร้อนอบอ้าวและมีฝนฟ้าคะนองใน
บางพื้นที่  สําหรับในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุม
ประเทศไทย  โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงในบางช่วงและต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้ ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกมากขึ้น 
กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่  ในวันที่ 15 พฤษภาคม  2557 ดวงอาทิตย์จะต้ังฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ 
คาดว่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุด จากการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา ยังอยู่ในภาวะความเป็นกลาง  และ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ ในระยะกลางปีนี้ ผลกระทบกับประเทศไทย  สภาวะอากาศของ
ประเทศไทยในระยะนี้  ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆของฤดูกาลหากมีการพัฒนาไปเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ  มีความ
เป็นไปได้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะต่ํากว่าค่าปกติ 

ประธานในที่ประชุม  ให้นายอําเภอที่มีพ้ืนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนที่ก่อให้ความ
เสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชน ประสานงานกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ
ดําเนินการช่วยเหลือ  ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังและ
ป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน  ให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่รีบดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และให้มีหนังสือแจ้งซักซ้อมไปยังสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ให้ได้รับ
มาตรฐาน  ติดต้ังมั่นคง  หากพบป้ายที่ไม่ถูกกฎหมายแจ้งให้รื้อถอนโดยทันที  และให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนเรื่องสุขภาพ อนามัย และเตรียมพร้อมความในการป้องกันโรคภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดู
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2557  

  วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่ง
กาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด    
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๕.๒  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
       1. โครงการการศกึษาสํารวจและออกแบบกระเชา้ลอยฟ้า (Cable Car)เชื่อมโยง

เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี - ดอยปุย – ดอยผาดํา  
    ประธานในที่ประชุม  โครงการการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า 

(Cable Car)เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ดอยปุย – ดอยผาดํา  หลายฝ่ายให้ความสนใจและเกิดข้อคําถามว่าจะ
ดําเนินการจริงหรือไม่ บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการถึงขั้นตอนใด  ก่อสร้างเส้นทางไหนและจะกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือไม่  เส้นทางก่อสร้างจะข้ามผ่านสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิหรือไม่  ในโอกาสนี้ได้เชิญบริษัท เทสโก้  จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
ปรึกษาโครงการ ได้รับการจ้างจากสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้ทําการศึกษาเชิงวิศวกรรมและ
อ่ืนๆ มานําเสนอข้อมูลให้กับส่วนราชการได้รับทราบ เพื่อจะได้มีข้อวิเคราะห์ ข้อสังเกต นําไปปรับปรุงแก้ไขใน
เบื้องต้นก่อนจะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป  

    ผู้แทนบริษัท เทสโก้ จํากัด (นายอดุลย์ อิสลาม) ผลการศึกษาโครงการการศึกษา
สํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car)เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ดอยปุย – ดอยผาดํา  สํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดําเนินการศึกษา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา โดยจะทําการศึกษาด้านความเหมาะสมก่อน ทั้งในด้านวิศวกรรม  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน  ด้านการลงทุน  หากเหมาะสมจะดําเนินการออกแบบการก่อสร้าง
ต่อไป  ประเด็นที่สําคัญ คือ จะศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับ EIA  ตามมาตรฐานของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นอกจากนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมถึงหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเป้าหมาย 

ขอบเขตการดําเนินการในครั้งนี้ จะเป็นเรื่องของความเหมาะสม รูปแบบ การออกแบบ 
สิ่งแวดล้อม  ตําแหน่งพื้นที่โครงการ คือ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในกระบวนการศึกษาจะมีการศึกษา
ทั้งหมด 6 ทางเลือก คือ  

1. ทางเลือกที่ 1  จํานวน 2  เส้นทาง  ได้แก่ 
- 1A - ไนท์ซาฟารี - สถานีบ้านแม่เหียะใน - ดอยปุย - ดอยผาดํา ระยะทาง  

11.40 กิโลเมตร 
- 1B - ไนท์ซาฟารี - สถานีบ้านแม่เหียะใน - ดอยผาดํา -  ดอยปุย ระยะทาง 9.70 
กิโลเมตร 

2. ทางเลือกที ่ 2 จํานวน  2 เส้นทาง ไดแ้ก ่
- 2A - ไนท์ซาฟารี - สถานีบ้านปง - ดอยปุย - ดอยผาดํา ระยะทาง 12.12 
กิโลเมตร 

     - 2B - ไนท์ซาฟารี - สถานีบ้านปง - ดอยผาดํา -  ดอยปุย  ระยะทาง 10.57    
กิโลเมตร 

3. ทางเลือกที ่3 จํานวน  2 เส้นทาง ได้แก ่
- 3A - ไนทซ์าฟารี - สถานีบ้านทุ่งโป่ง - ดอยปุย - ดอยผาดํา ระยะทาง   12.92 
กิโลเมตร 

- 3B - ไนท์ซาฟารี - สถานีบ้านทุ่งโป่ง - ดอยผาดํา -  ดอยปุย  ระยะทาง11.48 
กิโลเมตร 

ขณะนี้แนวทางในการเลือกทางเลือกจะพยายามหลีกเลี่ยงชั้นลุ่มน้ํา 1A จะเห็นได้ว่า
ตัวเลือกที่ 1A 1B 2A 2B ค่อนข้างจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ํา 1A  สําหรับทางเลือกที่ 3 จะหลบหลีกและ           
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ลัดเลาะชั้นลุ่มน้ํามากที่สุด แต่ยังมีบางส่วนที่คาบเกี่ยวอยู่เล็กน้อย ซึ่งในส่วนนี้จะใช้วิธีการทําให้เสาแต่ละต้น           
มีความห่างกันมากขึ้น 

แนวคิดหลักในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  เส้นทางกระเช้าลอยฟ้าจะพยายาม
หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิตชุมชน  มาตรฐานในการศึกษาและข้อกําหนดมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานในต่างประเทศรวมถึงข้อกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องจะนํามาใช้เป็นตัวกําหนดการดําเนินงาน 
ประเด็นที่สําคัญที่ได้รับความสนใจ คือ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปตามที่
สํานักงานมาตรฐานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกําหนด  โดยมีแนวทางหลัก 4 ด้าน คือ การรวบรวมข้อมูล การสํารวจ การวิเคราะห์ และการกําหนด
มาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะนี้โครงการอยู่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อกําหนดหาแนว
ทางเลือกที่ดีที่สุด หลังจากนั้นเป็นการเข้าไปในพื้นที่สํารวจสภาพทรัพยากรทั้ง   4 ด้าน ตามแนวทางการศึกษา EIA  
ทําการวิเคราะห์กําหนดมาตรฐาน ซึ่งจะได้รายงานมา 1 เล่ม เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่นําเสนอต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติในการดําเนินงานต่อไป จะเห็นได้ว่ากระบวนการดําเนินโครงการจะมีการตรวจสอบ
อย่างรอบคอบ ขณะนี้โครงการได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชให้เข้าไปสํารวจพื้นที่แล้ว  
ผลการประเมินสภาพพื้นที่เบ้ืองต้นพบว่าสภาพธรณีวิทยาค่อนข้างดี ส่วนแหล่งน้ําเป็นแหล่งน้ําสาขา ป่าไม้โดยทั่วไป
เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา มีสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและขนาดกลาง แนวเส้นทางกระเช้าลอย
ฟ้าจะแวดล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชุมชน ฉะนั้นสถานที่ดังกล่าวจะ
เป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการกระเช้าลอยฟ้า  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการได้มีการประชุมปฐมนิเทศไปแล้ว           
1 ครั้ง นอกจากนั้นยังได้มีการประชุมระดับกลุ่มย่อยรายตําบล มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่อยู่ในแนวเส้นทางทั้ง
หน่วยงานราชการไปแล้วบางส่วน และจะมีการพบปะหารือในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อยู่ในพื้นที่โครงการ คือ เทศบาลตําบลบ้านปง เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตําบลสุเทพ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองควาย  ทั้ง 4 แห่งนี้ทางโครงการได้เข้าไปประชุมแล้ว  

สุดท้ายเมื่อได้นําผลการประเมินเบื้องต้นมาเปรียบเทียบทั้ง 3 ด้าน ได้มีแนวทางออกมา
ว่าทางเลือกที่ 3 ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะหลบหลีกจากวัดและโบราณสถานที่สําคัญ และหลบออกจากลุ่มน้ํา 1A มาก
ที่สุด และยังสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี ฉะนั้นสรุปได้ว่าทางเลือกที่ 3 มีความเหมาะสมนําไปสู่
กระบวนการศึกษารายละเอียดต่อไป 

ประเด็นสําคัญที่หลายฝ่ายเกิดข้อกังวล คือ จะมีการตัดถนนเข้าไปดําเนินการก่อสร้าง
หรือไม่ จะตัดต้นไม้หรือไม่ ซึ่งทางโครงการมีแนวทางว่า ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จะไม่มีการตัดถนนเข้าไป
ดําเนินการก่อสร้าง เนื่องจากจะกระทบต่อต้นไม้ สัตว์ป่าที่อยู่ในแนวเส้นทาง แต่จะใช้การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้างทางอากาศ โดยจะนําเฮลิคอปเตอร์ในการลําเลียง  วัสดุที่ใช้จะประกอบให้เสร็จก่อนจะยกเข้าไปยังพื้นที่
ก่อสร้าง ในส่วนของแรงงานจะใช้วิธีการเดินเข้าไปยังพื้นที่ 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  (ดร.กมลไชย คชชา) ขอให้ข้อสังเกต
การสร้างกระเช้าลอยฟ้านี้ค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณเรือนยอดโดยเฉพาะชะนี ประเด็นที่
จะมีการต่อต้านจากกลุ่มนักอนุรักษ์รวมถึง กลุ่ม NGO จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ป่า 
ขอให้ทางที่ปรึกษาได้เตรียมข้อชี้แจงไว้ด้วย  กรณีที่มีการก่อสร้างโดยให้เฮลิคอปเตอร์ในการลําเลียงอุปกรณ์จะทําให้
สัตว์ป่าได้รับผลกระทบด้านเสียง 

ผู้แทนบริษัท เทสโก้ จํากัด (นายอดุลย์ อิสลาม) ประเด็นสิ่งแวดล้อม ทีมงานผู้วิจัยซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกภาคส่วน ทั้งระบบนิเวศน์ สัตว์ป่า ป่าไม้ ก็จะนําประเด็นต้ังแต่ ก่อน- ระหว่าง -  
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หลัง การก่อสร้างมาวิเคราะห์ประเมินว่าเสียงที่เกิดและความสั่นสะเทือนมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แต่ละด้าน
อย่างไร 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายจง
คล้าย วรพงศธร) เรื่องของสัตว์ป่าขอให้ทีมงานหามาตรการแก้ไขด้วย การออกแบบอาคารโดยการใช้กระจกมากๆ 
จะส่งผลกระทบต่อนกได้ เนื่องจากบินชนกระจก  

   

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ขอชี้แจงสาเหตุที่ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียนเชิญที่ปรึกษาบริษัท เทสโก้ จํากัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากว่ามีประเด็นที่
สําคัญดังนี้ 

- ผลสํารวจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกมาว่า ชาวเชียงใหม่ร้อยละ 70 ไม่ได้รับทราบ
โครงการนี้ อีกทั้งผู้ที่ทราบข้อมูลยังมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย   

- บริษัท เทสโก้ จํากัด ได้ออกสํารวจข้อมูลทั้ง 4 ตําบล มีประชากร 20,000 คน แต่
เชิญมาร่วมประชุมเพียง 160 คน ผลการประชุมเห็นด้วยร้อยละ 95 ของจํานวน 160 คน เปรียบเทียบแล้วน้อย
มาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อยากจะให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบและนําข้อมูลนี้ไปขยายผลหรือกระจาย
ข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะประชาชนเมื่อได้รับทราบข้อมูลและทราบข้อเท็จจริงแล้วจะเป็นผู้ตัดสินว่า เห็นควร
หรือไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าในครั้งนี้  หากไม่เห็นด้วยก็ต้องมีเหตุผลช้ีแจง  หรือแม้แต่เห็นควรก็
ต้องหาวิธีที่จะทําให้ผู้ไม่เห็นด้วยยอมรับ 

- กลุ่มประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว จะต้อง
เป็นหน้าที่ของทีมงานที่ปรึกษาที่จะต้องหาวิธีการสร้างความเข้าใจต่อไป  

- มีกระแสข่าวว่าทางทีมงานที่ปรึกษาได้เรียนเชิญสื่อมวลชนบางส่วนไปดูระบบกระเช้า
ลอยฟ้าที่ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  แต่มีสื่อบางส่วนไม่ได้ไปด้วย จึงทําให้เกิดกระแสคัดค้านตามมา   

- รถโดยสารสี่ล้อแดงบางส่วนยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลได้มีการเตรียมที่จะคัดค้านว่า หากมี
กระเช้าลอยฟ้า จะทําให้รถโดยสารสี่ล้อแดงขาดรายได้ 

- ทีมงานที่ปรึกษาได้รับอนุญาตให้เข้าไปสํารวจพื้นที่แล้ว อยากให้ทีมงานที่ปรึกษา มี
การช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ ในส่วนของการก่อสร้างข้ามผ่านวัด โบราณสถานที่สําคัญ และพระ
ตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ์

 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  (ดร.กมลไชย คชชา) เนื่องจากว่ามีเคย
ร่วมเป็นคณะกรรมการวิเคราะห์ EIA  ในการวิเคราะห์ EIA ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์แค่
ผลกระทบในขณะก่อสร้าง แต่หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วผลกระทบต่างๆ ก็มักจะไม่ได้ระบุเข้าไปใน EIA อย่างเพียงพอ 
และอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยใช้เป็นข้อคัดค้านโครงการ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังการดําเนินการแล้ว 

 

ผู้แทนบริษัท เทสโก้ จํากัด (นายอดุลย์ อิสลาม) ทีมงานที่ปรึกษาจะกระทําทุกอย่าง
โดยหลักการความถูกต้องทางวิชาการอย่างรอบคอบ จะเห็นได้ว่าทีมงานที่ปรึกษาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ต่างๆ ในสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ร่วมด้วย ทีมงานที่ปรึกษามีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะทําให้
โครงการนี้บรรลุสู่วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

ผู้สื่อข่าว (นายธัชชัย โกมลรัตน์) ประเด็นสําคัญคือการประชุม ทีมงานที่ปรึกษามี
หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 1-2 วัน ทําให้หน่วยงานในพื้นที่ไม่มีเวลาที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม
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ประชุม ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ หนองควาย บ้านปง  ส่วนใหญ่จะไม่ทราบข้อมูล  ในส่วนของการ
ทํางานในพื้นที่ของทีมงานที่ปรึกษาคิดว่าน้อยเกินไป  นับจากวันที่ประชุมครั้งแรก ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ทราบว่าเข้าไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งใด ประชาชนและสื่อมวลชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  คิดว่าการ
ทํางานจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้  ขณะนี้ไม่ทราบว่าจะประสานงานกับส่วนงานใดสําหรับฝ่ายปกครองก็ไม่มี
ข้อมูลให้ การประชุมคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านในแต่ละเดือนไม่เคยได้ข้อมูลความคืบหน้าจากทีมงานที่ปรึกษา 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) ข้อเสนอจากผู้สื่อข่าวและ
ผู้ปกครองท้องที่ เป็นประเด็นที่ทางทีมงานที่ปรึกษาต้องนําไปพิจารณา ในหลักการมีส่วนร่วม การให้ทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจในสิ่งที่จะทํา น่าจะเป็นส่วนสําคัญและที่สําคัญทางทีมงานที่ปรึกษาควรจะมีบทความหรือข้อมูลอ่ืนๆ 
เพื่อให้ผู้สื่อข่าวนําไปเสนออย่างต่อเนื่อง  

2. สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําฤดูแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.
2556/57 

ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่(นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล) ปัจจุบัน
จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศภัยแล้งไปแล้วครบ 25 อําเภอ พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบประมาณ 173,707 
ไร่ สังเกตได้ว่าปีใดที่มีน้ําต้นทุนสูง เช่น ปี 2555 แปลว่ามีอุทกภัยในปี 2554 น้ําต้นทุนจะอยู่ที่ร้อยละ 101.47  
การประกาศภัยแล้งจะอยู่ที่ร้อยละ 37.44  และในปี 2557  มีน้ําต้นทุนตํ่าทําให้ต้องมีการประกาศภัยแล้งสูง 

สถานการณ์น้ําของจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเชียงดาวซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําปิง           
มีอัตราการไหลของน้ําอยู่ที่ 1 ลบ.ม./วินาที มีน้ําน้อยมาก เมื่อไหลลงมาถึงบริเวณอําเภอแม่แตงและอําเภอ           
สันทราย มีการระบายน้ําจากเขื่อนแม่งัดเพิ่มเติมทําให้อัตราการไหลอยู่ที่ 6.6 ลบ.ม./วินาที  เมื่อไหลมาถึงบริเวณ
สะพานนวรัฐ อัตราการไหลอยู่ที่ 26 ลบ.ม./วินาที  โครงการชลประทานจะทําการเปิดระบายน้ําบริเวณประตูน้ํา
ท้ายเมืองเชียงใหม่ ให้เหลืออัตราการเหลือ 13 ลบ.ม./วินาที ไปยังสะพานแม่สอย อําเภอจอมทอง  ก่อนเข้าอําเภอ
ฮอด อัตราการไหลอยู่ที่ 8.5 ลบ.ม./วินาที  

สําหรับลําน้ํากวงและลําน้ําอ่ืนๆ มีปริมาณน้ําค่อนข้างน้อย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมี
ปริมาณน้ํา 135.692 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 51.20 ของความจุ เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ํา  81.331 
ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 30.69 ซึ่งปริมาณน้ําในปี พ.ศ.2557 มากกว่าปี พ.ศ.2556 ประมาณ  80 ล้าน ลบ.ม. 
หมายความว่าหากเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญจังหวัดเชียงใหม่จะมีน้ําใช้อุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศน์และ
การเกษตรอย่างเพียงพอ  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลส่งน้ําฤดูแล้ง  (1 มิถุนายน 2557) จะ
เหลือน้ํา 96 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 36.23 ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ.2556 เขื่อนแม่กวง-อุดมธารา คาดการณ์ว่าเมื่อ
สิ้นสุดฤดูกาลส่งน้ําฤดูแล้ง (1 มิถุนายน 2557) จะเหลือน้ํา 73.15 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ27.81 ซึ่งยังเพียงพอ
สําหรับใช้ในการทําประปาของเมืองเชียงใหม่  

อ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้งหมด 12 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านทิศเหนือค่อนข้าง
จะมีปริมาณน้ํามาก อ่างเก็บน้ําด้านทิศใต้บางแห่งมีปริมาณน้ําค่อนข้างน้อย เช่น ดอยเต่า ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด 
แม่แจ่ม  

แผนบริหารจัดการน้ํา ฤดูแล้ง ปี 2557 
1. เพื่อการอุปโภค-บริโภค  น้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาเขตเมืองเชียงใหม่ 

(พฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 12.084 ล้าน ลบ.ม. 
2. เพื่อการเกษตร ตามแผน จํานวน 316.55 ล้าน ลบ.ม. มีน้ําเพียงพอ (พืชไร่เก็บ

เกี่ยวแล้ว 65%)  
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3. เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ในลําน้ําปิง จํานวน 67.23 ล้าน ลบ.ม.  คุณภาพน้ํา
อยู่ในเกณฑ์ดี 

4. เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว  พืชสวนโลก/ ไนท์ซาฟารี/ ศูนย์ประชุมฯ นานาชาติ             
แม่น้ําปิงมีน้ําเพียงพอ 

 
รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) ข้อมูลที่โครงการ

ชลประทานเชียงใหม่ได้นําเสนอ ต้องมองให้กว้าง ปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับจังหวัดเชียงใหม่เพียงแห่งเดียวไม่ได้ 
ต้องมีการบริหารจัดการน้ําสําหรับจังหวัดปลายน้ําด้วย ให้มีการคํานวณการใช้น้ําในครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า
เพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าใด เพื่อจะได้นํามาใช้ในการวางแผนการใช้น้ําในอนาคตต่อไป 

ผู้แทนสาํนกังานพฒันาภาค 3 (พันเอก ยศศักดิ ์บรรเทา) สํานักงานพัฒนาภาค 3 
ได้มีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก เรื่อง การกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือภัยแล้งแก่
ผู้ประสบภัย โดยได้หารือเรื่องพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ได้กําหนดมาตรการเร่งด่วนในเรื่องของการเบิกจ่ายน้ํา
ให้แก่ ราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอดอยหล่อ จอมทอง ดอยเต่า ฮอด เชียงดาว ไชยปราการ ได้จัดทําแผน
ดําเนินการแจกจ่ายน้ํา 3.4 ล้านลิตร ขณะนี้ได้แจกจ่ายไปแล้วประมาณ 1 ล้านลิตร คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม  2557   

ประเด็นที่ 2 คือ เรื่องแนวทางในการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งเป็นการดําเนินการใน
เรื่องป่าอนุรักษ์และการสร้างฝาย หรือการขยายแก้มลิง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้พ้ืนที่เป้าหมายว่าในปี
ต่อไปให้ประสานและจัดทําแผนพัฒนาโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม 

ผู้แทนคณะกรรมการอาชีวศกึษา (นายอรรถกฤต อินทะโย) ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียน/นักศึกษา อาชีวศึกษาทั้ง 8 แห่ง รอบที่ 2  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) จะมีการเลือกต้ังในเร็วๆ นี้
ขอให้นายอําเภอทุกท่านได้รับฟังข่าวและเตรียมการ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังตามนโยบายของ
รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ประชาสัมพันธ์การ
จัดการพบปะพูดคุยวาระยามเช้า “สภากาแฟ” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  เวลา 07.00 น. ณ โรงแรม           
กรีนเลค รีสอร์ท โดยมีสํานักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 เป็นเจ้าภาพ 

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ องค์การมหาชน จะจัดประชุม 
Domestic Mice Mart  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.00 น.  

 
รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) ในรอบสัปดาห์ที่           

ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดศูนย์ราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา การรับเสด็จ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  จังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จครั้งนี้  ทั้งนี้ 
ในโอกาสร่วมโต๊ะเสวยท่ีโรงแรมแคนทารีฮิลล์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 พระองค์ท่านได้ทรงห่วงใยใน 3 เรื่อง 
ดังนี้ 

1.  ทรงมีความห่วงใยเรื่อง ข้าวโพด หอมแดง ในพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม 
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2.  ทรงเป็นห่วงชาวเขา เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา อยากให้ได้รับการศึกษา           
เมื่อเรียนจบแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเกิด 

3.  ทรงห่วงใย เรื่อง สุขภาพอนามัย  

นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา(นายอดุลย์ ฮวกนิล) ในนามของประชาชนอําเภอกัลยาณิ
วัฒนา ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ที่ให้ความกรุณากับอําเภอกัลยาณิ-วัฒนา ทําให้
การรับเสด็จในครั้งนี้สําเร็จและเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ 

   
ระเบยีบวาระที่ ๖   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ           
ทุกท่าน ในประเด็นข้อหารือ และข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติและจะทําการ
ติดตามความก้าวหน้าในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเดือนพฤษภาคม เพื่อให้การพัฒนาของจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 11.50 น.    
       
                                            
           
        วัลยา  สิปปพันธ์   บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
 
                     วิราชินี  คําชมภู            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 



๒๙ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 การขอความรว่มมือในการรกัษาความสงบเพื่อไม่ใหเ้กดิความวุ่นวายในพืน้ที่

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ :  ผูแ้ทนมณฑลทหารบกที่ 33 

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



๓๐ 
 

 

 

3.2 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒  ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตร
มาสดังนี้ 

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  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๓) 

คงเหลือ 

รวม ๒๙,๔๓๒.๓๔ ๒๓,๐๐๔.๙๔ ๗๘.๑๖ ๗๐ ๖,๔๒๗.๔๐ 

ลงทุน ๔,๖๘๑.๑๓ ๑,๙๘๒.๕๕ ๔๒.๓๕ ๗๐ ๒,๖๙๘.๕๘ 

ประจํา ๒๔,๗๕๑.๒๑ ๒๑,๐๒๒.๓๙ ๘๔.๙๓  ๓,๗๒๘.๘๒ 
เงินเหลื่อมปี 

๒๕๕๖ 
๓,๑๕๕.๗๗ ๒,๒๙๓.๘๒ ๗๒.๖๙  ๘๖๑.๙๕ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 

/การเบิกจ่ายเงิน... 



๓๑ 
 

 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๓) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๔,๖๘๑.๑๓ ๑,๙๘๒.๕๕ ๔๒.๓๕ ๒,๖๙๘.๕๘ 
   ส่วนราชการ ๔,๓๕๕.๒๙ ๑,๗๕๗.๕๘ ๔๐.๓๖ ๒,๕๙๗.๗๑ 
   ท้องถิ่น ๓๒๕.๘๔ ๒๒๔.๙๗ ๖๙.๐๔ ๑๐๐.๘๗ 
 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดบั ดังนี ้

     

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบ 
ประมาณ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 
งบ 

ประมาณ 
เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เกษตร ๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ ๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๔ สนง.พัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๕ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๖.๘๗ ๖.๘๔ ๙๙.๕๖ - - - 

๖ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ ๖.๘๔ ๖.๗๙ ๙๙.๒๖ - - - 

๗ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๙.๕๘ ๙.๕๑ ๙๙.๒๒ - - - 

๘ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๖๒.๔๘ ๕๘.๘๘ ๙๔.๒๔ ๐.๒๐ ๐.๑๗ ๘๗.๑๙

๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๕,๐๗๙.๐๙ ๙๓.๕๐ - - - 

๑๐ สนง.คลังเขต ๕ ๒.๗๐ ๒.๔๖ ๙๐.๙๗ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐

ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗             
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)   

/ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน...... 
  

หน่วย : ล้านบาท 



๓๒ 
 

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๓ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่
ที่ร้อยละ ๗๐.๐๐  มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐๕ หน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จํานวน ๑๒ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓  เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ๒๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑  เบิกจ่ายตํ่ากว่า
เป้าหมาย ๔๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๑ และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๒๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕  
ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่องมาจาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ซึ่งบางรายการต้องเสนอขออนุมัติ
ต่อสํานักงบประมาณ และในขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง ไม่มีผู้มาย่ืนซองประกวด/สอบราคา หรือมีผู้เสนอราคาน้อย
ราย จึงมีผลทําให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุนราย
หน่วยงาน มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๑ สนง.คลังเขต  ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐
๒ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐
๓ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๓๔ ๑.๓๔ ๑๐๐.๐๐
๔ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๙๓ ๑๐๐.๐๐
๕ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐
๖ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๓ ๑.๙๓ ๑๐๐.๐๐
๗ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐
๘ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐
๙ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐
๑๐ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๓.๘๓ ๑๐๐.๐๐
๑๑ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐
๑๒ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๑๐๐.๐๐
๑๓ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๒ ๐.๘๒ ๙๙.๙๘
๑๔ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗
๑๕ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๙๙.๙๒
๑๖ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๐.๙๖ ๐.๙๕ ๙๙.๕๑
๑๗ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๒.๑๙ ๙๙.๕๐
๑๘ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๙๓ ๐.๙๒ ๙๙.๓๙
๑๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๙๙.๒๐

 /ลําดับ ๒๐... 
 



๓๓ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๒๐ สนง.สรรพากรภาค  ๘ ๑.๕๗ ๑.๕๖ ๙๘.๙๘
๒๑ สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๙๘.๙๘
๒๒ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๙๓ ๑.๙๐ ๙๘.๒๖
๒๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๔ ๙๗.๙๙
๒๔ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๑ ๑.๖๘ ๑.๖๕ ๙๗.๙๒
๒๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๕๖ ๒.๓๙ ๙๓.๓๘
๒๖ สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๗๘ ๙๓.๒๔
๒๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๖๒ ๐.๕๗ ๙๑.๙๗
๒๘ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๘๕.๒๔ ๗๗.๖๔ ๙๑.๐๘
๒๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๒๗ ๘๙.๓๓
๓๐ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๒๐ ๐.๑๗ ๘๗.๑๙
๓๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๑ ๑.๒๙ ๘๕.๔๓
๓๒ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๑.๖๕ ๘๔.๔๐
๓๓ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                     ๐.๖๐ ๐.๕๐ ๘๓.๐๐
๓๔ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๑๔ ๘๐.๓๓
๓๕ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๘๓.๑๕ ๖๓.๔๖ ๗๖.๓๒
๓๖ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๔๓.๘๐ ๓๒.๘๕ ๗๕.๐๐
๓๗ สนง.พัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๕.๔๖ ๓.๙๙ ๗๓.๑๓
๓๘ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๖.๒๐ ๔.๐๖ ๖๕.๕๐
๓๙ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๑.๓๕ ๐.๘๘ ๖๕.๑๑
๔๐ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒๘๑.๔๖ ๑๘๐.๔๐ ๖๔.๐๙
๔๑ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๐๘ ๖๓.๙๙
๔๒ สนง.พัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๗๙.๖๒ ๒๓๘.๙๐ ๖๒.๙๓
๔๓ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๐๑.๗๑ ๖๒.๓๓ ๖๑.๒๙
๔๔ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๒๒.๖๔ ๑๒.๓๑ ๕๔.๓๙
๔๕ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๘๐.๙๙ ๔๓.๗๔ ๕๔.๐๑



๓๔ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๔๖ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๔๗ ๔๘.๕๓
๔๗ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม)่ ๑๘๓.๗๘ ๘๗.๓๕ ๔๗.๕๓
๔๘ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๖๙๑.๘๔ ๓๒๗.๒๗ ๔๗.๓๐
๔๙ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๒๑๑.๓๖ ๙๘.๘๘ ๔๖.๗๘
๕๐ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๒๙ ๐.๑๓ ๔๕.๗๙
๕๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๑๙๘.๙๕ ๘๕.๖๑ ๔๓.๐๓
๕๒ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๐๖ ๐.๘๕ ๔๑.๒๙
๕๓ วิทยาลัยนาฎศิลป์ ๑.๒๗ ๐.๕๒ ๔๐.๖๑
๕๔ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๓๗๓.๗๗ ๑๔๑.๔๔ ๓๗.๘๔
๕๕ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๖๔.๘๒ ๒๓.๙๘ ๓๖.๙๙
๕๖ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๕๕ ๗.๘๕ ๓๖.๔๒
๕๗ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๒๕.๖๕ ๙.๑๖ ๓๕.๗๓
๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๗๓.๐๖ ๙๔.๙๔ ๓๔.๗๗
๕๙ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๓๐.๗๔ ๗๗.๒๕ ๓๓.๔๘
๖๐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๒๓.๔๒ ๖.๖๐ ๒๘.๑๘
๖๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๒๗ ๒๘.๐๒
๖๒ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๔๒.๙๓ ๓๗.๗๔ ๒๖.๔๐
๖๓ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑๙.๘๖ ๔.๓๗ ๒๒.๐๑
๖๔ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๒.๗๙ ๐.๕๒ ๑๘.๘๐
๖๕ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๓.๑๘ ๐.๕๘ ๑๘.๒๕
๖๖ วิทยาเขตภาคพายัพ ๒๘.๑๕ ๔.๔๗ ๑๕.๘๗
๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๑๓.๗๐ ๑๔.๑๙
๖๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๖.๑๓ ๑๓.๐๖
๖๙ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑๗.๙๒ ๒.๒๗ ๑๒.๖๖
๗๐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒๕.๖๔ ๓.๐๖ ๑๑.๙๕
๗๑ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๕.๓๓ ๒๒.๕๐ ๑๐.๙๖

 



๓๕ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๗๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๐.๐๖ ๑.๐๙ ๑๐.๘๘
๗๓ กองบิน ๔๑ ๒.๙๓ ๐.๓๑ ๑๐.๕๘
๗๔ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๑๐ ๙.๑๘
๗๕ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๙๘.๒๕ ๘.๒๙ ๘.๔๔
๗๖ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๖.๙๘ ๘.๓๒
๗๗ กก.บก.กฝ. ๕ ๔.๕๙ ๐.๓๔ ๗.๔๑
๗๘ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑๙.๓๖ ๑.๔๓ ๗.๓๘
๗๙ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๕๙ ๔.๔๖ ๗.๑๒
๘๐ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๑.๑๗ ๔.๘๔
๘๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๑๐.๔๒ ๐.๔๗ ๔.๕๒
๘๒ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๓๑ ๐.๑๔ ๔.๑๙
๘๓ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๐๙ ๓.๐๗
๘๔ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๙.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๕ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๒ ๖.๑๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๖ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๒.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๗ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๘ สนง.การค้าต่างประเทศ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๙ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐.๔๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๐ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๓ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๔ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๔.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๖.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๖ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๑.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อ.แมแ่จม่ ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๘ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐



๓๖ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๙๙ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๑ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๓ โรงพยาบาลประสาท ๕.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๔ ตชด.  ๓๓ ๓.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๕ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐

  ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
           (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด) 

หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖ มีดังนี้ 
  - หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๙๕   ลงวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗   เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 

กระทรวงการคลังได้ประกาศ กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 
หรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พอสรุปได้ดังนี้ 

๑. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ ฉุกเฉินเร่งด่วน ตามการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ทําการรักษาโรงพยาบาล 
เอกชนจะเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

๒. กรณีแพทย์ผู้ทําการรักษาวินิจฉัยว่าการเข้ารับการรักษาไม่เข้าเงื่อนไขเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ 
ฉุกเฉินเร่งด่วน หรือ สปสช. ไม่อนุมัติจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลเอกชน ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลของเอกชนได้ หากแพทย์ออกใบรับรองระบุเหตุผลความจําเป็นที่รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ผู้มี
สิทธิสามารถนําใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกที่ต้นสังกัดได้ตามอัตรา ดังนี้ 

       ๒.๑ ค่าห้องค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ เบิกได้เหมือนสถานพยาบาลของรัฐ 
       ๒.๒ ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน ๘,๐๐๐.บาท  แต่ถ้ารักษาก่อน 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริง ไม่เกิน   ๔,๐๐๐.-บาท 
๓. กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน นับต้ังแต่ วันที่ ๑ เมษายน   

๒๕๕๕ จนถึงวันออกประกาศฉบับนี้ ทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิและไม่ได้ส่งเบิกกับ สปสช. หาก
แพทย์ออกใบรับรองระบุเหตุผลความจําเป็นในครั้งนั้นว่าหากไม่ได้รับการรักษาในทันทีจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ผู้มี
สิทธ์นําใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกที่ต้นสังกัดได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราข้างต้นโดยอนุโลม 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 



๓๗ 
 

 

3.3 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
 

1) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 
28 โครงการ งบประมาณ 220,717,400 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

- ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 119,871,500 บาท 
- ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 19,000,000 บาท 
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  จํานวน  6 โครงการ  งบประมาณ 
52,071,300 บาท 

- ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 19,774,600 
บาท 

- ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท 
 

การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557) 

  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จํานวน 220,717,400 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 
60,702,512.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.50 คงเหลืองบประมาณ 160,014,887.90 บาท 

 
 

2) โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 

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

 
งบประมาณ 

 

 
ผลการเบิกจ่าย 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
คงเหลือ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
294,000,000 

 
32,794,661.29 

 
11.15 

 

 
261,205,338.71 

 
88.85 



๓๘ 
 

 

 
3.4 สถานการณส์นิค้าเกษตร (ข้าว/หอมแดง/กระเทยีม) 
 ผู้นาํเสนอ :  นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 



๓๙ 
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๔๑ 
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๔๔ 
 

 

 



๔๕ 
 

 



๔๖ 
 

 



๔๗ 
 

 



๔๘ 
 

 



๔๙ 
 

 



๕๐ 
 

 



๕๑ 
 

 



๕๒ 
 

 



๕๓ 
 

 



๕๔ 
 

 

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



๕๕ 
 

 

3.5 การจา่ยเงินโครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกป ี2556/57 และมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ : นายกฤษดา  พรหมเกียรติแก้ว ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการจ่ายเงนิตามโครงการจํานาํข้าวเปลือก ปกีารผลติ 2556/57 

สํานักงาน  ธ.ก.ส.  จังหวัดเชียงใหม ่
ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 2557 

เกษตรกรเข้ารว่มโครงการ จ่ายเงนิตามโครงการแล้ว คงเหลือค้างจา่ย 

จํานวน
ราย 

ปริมาณ 
(ตัน) 

จํานวนเงิน (บาท) 
จํานวน
ราย 

ปริมาณ 
(ตัน) 

จํานวนเงิน (บาท) 
จํานวน
ราย 

ปริมาณ 
(ตัน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

28,606 137,433 2,211,630,391 17,288 87,822 1,412,289,320 11,318 49,611 799,341,071 

 

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

แผนการจา่ยเงินตามโครงการจํานําขา้วเปลือก ปีการผลติ 2556/57 
สํานักงาน  ธ.ก.ส.  จังหวัดเชียงใหม ่
ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 2557 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 

 ค้างจ่ายยกมา (บาท)  แผนจ่ายเงนิ ระหว่างวนัที่ 26 - 30 พ.ค. 2557 ค้างจา่ยคงเหลือ (บาท) 

799,341,071 300,000,000 499,341,071 

ประจําเดือนมถุินายน 2557 

 ค้างจ่ายยกมา (บาท)  แผนจ่ายเงนิ ระหว่างวนัที่ 1 - 30  มิ.ย. 2557 ค้างจา่ยคงเหลือ (บาท) 

499,341,071 499,341,071 0 



๕๖ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 แนะนําคณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดัเชียงใหม่  บทบาท  อํานาจหน้าที่ 

แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายจําเริญ ยุติธรรมสกลุ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 

 

 



๕๘ 
 

 

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

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 



๕๙ 
 

 

4.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

   ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า แจ้งว่า           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558 
นับเป็นมหามงคลพิเศษที่รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนจะได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองโดยคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ           
5 รอบ 2 เมษายน 2558  จึงได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. กําหนดชื่อพระราชพิธี ช่ือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และกําหนดระยะเวลาของการ           
จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

1.1   ช่ือพระราชพิธี ว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”  
1.2  ช่ือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ว่า “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” 
1.3  ช่ือภาษาอังกฤษใช้เพียงชื่อเดียว ซึ่งหมายรวมถึงชื่อพระราชพิธี และชื่อการจัดงานเฉลิม

พระเกียรติว่า “The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015” 

1.4  กําหนดระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 -                  
31 ธันวาคม 2558 

2. ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ และเอกชน จัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
  

   ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งให้หน่วยงานทราบและดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่มีลักษณะเป็นประโยชน์ ม่ันคง และยั่งยืน 
โดยเฉพาะให้เน้นเรื่องการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ตามแบบใบแจ้งโครงการฯที ่          
ส่งมาพร้อมนี้)  ส่งให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเดือนพฤษภาคม 2557 หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนกันยายน 2557     
เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงมหาดไทยเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับ  

2. สําหรับโครงการและกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจําของหน่วยงานให้ใช้งบประมาณของหน่วยงาน
เอง  สําหรับโครงการและกิจกรรมที่จําเป็นต้องเสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ขอให้ส่งโครงการและกิจกรรมให้จังหวัดเชียงใหม่ภายในเดือนพฤษภาคม 2557  เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงมหาดไทย
เสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับ  ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบให้เป็นโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้ว จึงให้หน่วยงานดําเนินการขอจัดต้ังงบประมาณเพื่อการจัดทําโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าวต่อไป 
 
มตทิีป่ระชุม  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 



๖๐ 
 

 

 
 
   ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดนโยบายให้มีกิจกรรม  “สภากาแฟเชียงใหม”่  
ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่ หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหนว่ยงาน
รัฐวิสาหกจิ  และบุคคลต่าง ๆ  ทุกวันพุธที ่ 2  ของเดือน  เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ  
ร่วมกัน  อันจะเป็นผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 

สําหรับเดือนมิถุนายน  2557  สํานักชลประทานที่  1  จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจดั
กิจกรรมสภากาแฟ  ในวันพุธที่  11  มิถุนายน  2557  เวลา  07.00  น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์   
สํานักชลประทานที่  1  ถนนทุ่งโฮเต็ล  ตําบลวัดเกต  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   
การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง    
  
  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรม สภากาแฟไปแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

4.3 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม”่ ประจาํเดือนมิถุนายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๑ 
 

 

 
4.4 รายงานสภาวะอากาศเดือนมิถุนายน  2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ   ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
  

มิถุนายน 2557 ช่วงต้นฤดูฝน ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนจากภาคกลาง
ขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ ทําให้มีฝนชุก ระยะต้นเดือน แล้วปลายเดือฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้ เมื่อร่องมรสุม
เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านจีนตอนใต้และมรสมุตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลง เดือนนีป้ริมาณฝนต่าํกวา่คา่เฉลี่ย
เลก็น้อย และอุณหภูมิสูงกวา่ค่าเฉลีย่เล็กน้อย 

ข้อควรระวัง  ฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกําลังแรงขึน้ ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถลม่ น้ําลน้ตลิ่งและน้ําทว่มขังได้ จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย
ตลอดจนติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-277919  053-922365  และ
ใน   www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

เดือน มิถุนายน 2557 
คาดหมายอุณหภูมิ(°เซลเซียส) 
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร) 

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน 

  
  
  
ภาคเหนือ
ตอนบน 

  
ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  22-25  °ซ บ่าย อุณหภูมิ
สูงสุด 32-35 °ซ มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้า
คะนองกระจายระหว่างบ่ายและกลางคืน ส่วนมาก
ครึ่งแรกของเดือน สําหรับครึง่หลังของเดือนฝนจะ
ลดลง ปริมาณฝน  130-200 มม. จํานวน  16-
23 วัน  ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15-25   กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง 

แม่ฮ่องสอน 22-24 32-34 200/23 

เชียงราย 22-24 32-34 190/20 

พะเยา 23-25 32-34 130/16 

เชียงใหม่ 23-25 32-34 140/18 

ลําพูน 23-25 33-35 140/16 

ลําปาง 23-25 33-35 130/16 

น่าน 23-25 33-35 150/17 

  
  
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

  
ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  23-26  °ซ บ่าย อุณหภูมิ
สูงสุด 33-36 °ซ มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้า
คะนองกระจายระหว่างบ่ายและกลางคืน ส่วนมาก
ครึ่งแรกของเดือน สําหรับครึง่หลังของเดือนฝนจะ
ลดลง ปริมาณฝน  140-220 มม. จํานวน 16-19 
วัน  ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15-25   กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง 

แพร่ 23-25 33-35 150/17 

อุตรดิตถ์ 24-26 34-36 220/18 

สุโขทัย 24-26 33-35 220/17 

พิจิตร 24-26 34-36 180/16 

พิษณุโลก 24-26 34-36 180/17 

ตาก 24-26 33-35 140/16 

เพชรบูรณ์ 24-26 32-34 160/19 

กําแพงเพชร 24-26 33-35 180/18 

สรปุ  เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนมากขึ้นในครึง่แรกของเดือน และฝนลดลงระยะปลายเดือน โดยทั่วไป เดือนนี้
ปริมาณฝนต่าํกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอณุหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยเลก็นอ้ย 
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนกั 35.0-90.0 มม. ฝนหนกัมาก 90.1 มม.ขึน้ไป 

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



๖๒ 
 

 

 
4.5 ประชาสัมพนัธห์นังสือ "ปกีสวย...พนัสี...ทีภ่พูงิค"์  
 ผู้นาํเสนอ :  นายอํานาจ เดชะ  ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์   

 
   หนังสือ "ปีกสวย...พันสี...ที่ภูพิงค์" บันทึกความสมดุลแห่งธรรมชาติและความสวยงาม ณ พระ
ตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์  ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 85 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
ในปี พ.ศ. 2555 



๖๓ 
 

 



๖๔ 
 

 



๖๕ 
 

 



๖๖ 
 

 



๖๗ 
 

 



๖๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๙ 
 

 

 
4.6 ประชาสัมพนัธก์ารรบัสมัครนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาประจําปกีารศกึษา 2557  
 ผู้นาํเสนอ : ผศ.ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดีวิทยาศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

ระดบัปรญิญาโท หลักสตูรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

ระดบัปรญิญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขา ภาค แบบ
แผน 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ หลักฐาน ค่าเทอม 

วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

พิเศษ ข 25 คน 1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ 
เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเรียน
กระบวนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต 

2.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใด
สาขาหนึ่ง ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์มาอย่างน้อย 1 ปี 

1.หนังสือรับรองการทํางานจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง 
(สําหรับผู้สมัครที่ใช้คุณสมบัติตาม
ข้อ 2) โดยใช้หนังสือรับรองที่
แนบท้ายคู่มือการรับสมัคร 

2.เอกสารอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด 

220,000 
บาท ต่อ
หลักสูตร / 
55,000 บาท
ต่อภาค
การศึกษา 

การจัดการ
ความรู้ 

พิเศษ ข 10 คน 1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ ที่สํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว 

1.หัวข้อที่สนใจในการศึกษาวิจัยเพื่อ
เสนอคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

2.หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่า
สามารถสนับสนุนการทําวิจัยใน
องค์กรได้ (ถ้ามี) 

3. ผลการสอบวัดระดับความรู้ 
   ภาษาอังกฤษ ของคะแนนอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL , IELTS 
หรือ TEGS (ถ้ามี) 

4.เอกสารอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด 

160,000 
บาท ต่อ
หลักสูตร / 
40,000 บาท 
ต่อภาค
การศึกษา 

การจัดการ
ความรู้ 

ปกติ ก2 5 คน 1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ ที่สํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว 

1.บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 
คําของหัวข้อที่สนใจในการ
ศึกษาวิจัย 

2.หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่า
สามารถสนับสนุนการทําวิจัยใน
องค์กรได้ (ถ้ามี) 

3.ผลการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ของคะแนนอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL , IELTS 
หรือ TEGS (ถ้ามี) 

4.เอกสารอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด 

120,000 
บาท ต่อ
หลักสูตร / 
30,000 บาท 
ต่อภาค
การศึกษา 

สาขา ภาค แบบ
แผน 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ หลักฐาน ค่าเทอม 

การ
จัดการ
ความรู้ 

ปกติ 1.1 2 คน 1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ
หรือต่างประเทศที่สํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
รับรองแล้ว และมีผลการเรียนดี  

2.สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่มี
คะแนนดังนี้ คือ TOEFL 550 หรือ 
IELTS 6.0 หรือ TEGS 70  

3.นักศึกษาสามารถมาเรียน / ทําวิจัยได้
เต็มเวลา 

1.โครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่สนใจในการ
ศึกษาวิจัยไม่เกิน3,000 คํา 

2.หลักฐานผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
3.หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้เรียน/ทําวิจัยเต็ม
เวลา 

4.หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาอนุญาตการทําวิจัยในองค์กร
ได้ 

5.หนังสือรับรองของอาจารย์ จาก
สถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 2 ฉบับ 

6.เอกสารอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 

360,000 
บาท ต่อ
หลักสูตร / 
60,000 
บาทต่อภาค
การศึกษา 



๗๑ 
 

 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด ใช้หนังสือ
รับรองที่แนบท้ายคู่มือการรับสมัคร 

 

การ
จัดการ
ความรู้ 

พิเศษ 2.1 3 คน 1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่สํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
แล้ว และมีผลการเรียนดี  
2.สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่มี
คะแนนดังนี้ คือ TOEFL 550 หรือ 
IELTS 6.0 หรือ TEGS 70  
 

1.โครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่สนใจในการ
ศึกษาวิจัยไม่เกิน3,000 คํา 
2.หลักฐานผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
3.หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาอนุญาตการทําวิจัยในองค์กรได้ 
4.หนังสือรับรองของอาจารย์ จาก
สถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 2 ฉบับ 
5.เอกสารอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด ใช้หนังสือรับรอง
ที่แนบท้ายคู่มือการรับสมัคร 

720,000 
บาท ต่อ
หลักสูตร / 
120,000 
บาท ต่อ
ภาค
การศึกษา 



๗๒ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5      เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2557  
      วันศุกร์ที่ 27  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
     

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 



๗๓ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 

        6.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวนิ สินธุสอาด) 
        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 

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


