
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 7/255๗ 
 

วันพุธที่  30 กรกฎาคม  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 7/2557 

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม  2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกรกฎาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
 2. การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)  
ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉัน มีดี) ประจําปี 2557 จํานวน 24 แห่ง  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่  แนะนาํตัว 

ต่อทีป่ระชุม  จํานวน 2 ท่าน   
1)  ว่าทีร่้อยตรี  ยงยุทธ  เรืองภทัรกุล   

ตําแหน่งปัจจุบัน      ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม     ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงราย 

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์   วงษด์ ี
ตําแหน่งปัจจุบัน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
ตําแหน่งเดิม    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ ครั้งที่ 
6/2557  เม่ือวันที่  28 มิถุนายน  2557                                                                                                                                     

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องตดิตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ความกา้วหนา้การดําเนนิงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารใินพืน้ที่

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ :  ดร.กมลไชย  คชชา  ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
3.2 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ  พ.ศ.2557  จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 ผลการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั  ประจําปี

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

               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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3.4 สถานการณ์อทุกภัย ปี พ.ศ. 2557  จังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ :  นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

               สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 โครงการสถานประกอบกิจการในจังหวดัเชียงใหม่ ร่วมใจ หา่งไกลยาเสพตดิ 
 ผู้นาํเสนอ :  นางเพ็ญศรี  เอี่ยมโอภาส  สวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 ผลการประกวดแบบโครงการจัดสรา้งข่วงหลวงเวยีงแกว้จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชนิี  ประจําปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 รายงานผลการดาํเนินโครงการ  “ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่  

หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พบประชาชน” 
ประจําเดือน กรกฎาคม  2557 

 ผู้นาํเสนอ : นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม”่ ประจาํเดือนสิงหาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 กําหนดวันหยดุราชการเพิ่มเติมเปน็กรณพีเิศษ 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 ประชาสัมพนัธ์การจดังานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานเทคโนโลยี

และนวตักรรมของไทย 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 รายงานสภาวะอากาศเดือนสิงหาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.8 โครงการฟืน้ฟหูมูบ่า้นถวาย 
 ผู้นาํเสนอ : ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม ่
4.9 ประชาสัมพนัธ์โครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ปัน่จักยานเที่ยวเวียงกุมกาม 
 ผู้นาํเสนอ :  นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 

สํานักงานเชียงใหม ่
4.10 กิจกรรมเชียงใหมเ่มืองสร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ :  มร. มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง 
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ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2557 

                  วันพฤหัสบดีที่  28  สิงหาคม  2557   เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์   
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก   
 อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
 การแตง่กาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

ระเบยีบวาระที่ 6    นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
     6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
     6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
     6.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 

6.4   ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 1.  ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกรกฎาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)  
ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉัน มีดี) ประจําปี 2557 จํานวน 24 แห่ง  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)   
   1. อําเภอเมืองเชียงใหม่    รางวัลชนะเลิศ  บ้านดอนจั่น   หมู่ที่  3   ตําบลท่าศาลา 
  2. อําเภอฝาง            รางวัลชนะเลิศ  บ้านแม่ใจใต้   หมู่ที่ 7    ตําบลเวียง 
  3. อําเภอแม่ริม  รางวัลชนะเลิศ  บ้านวังป้อง   หมู่ที่ 6    ตําบลเหมืองแก้ว 
  4. อําเภอสารภี  รางวัลชนะเลิศ  บ้านแควใน หมู่ที่ 5    ตําบลท่ากว้าง 
  5. อําเภอสันทราย  รางวัลชนะเลิศ  บ้านป่ากล้วย หมู่ท ี ่ 2    ตําบลสันนาเม็ง 
  6. อําเภอดอยสะเก็ด    รางวัลชนะเลิศ  บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7    ตําบลแม่โป่ง 
  7. อําเภอสันกําแพง รางวัลชนะเลิศ  บ้านปง(ห้วยลาน) หมู่ที่ 8    ตําบลออนใต้ 
  8. อําเภอแม่แตง   รางวัลชนะเลิศ  บ้านเป้า  หมู่ที่ 4    ตําบลบ้านเป้า 
  9. อําเภอพร้าว  รางวัลชนะเลิศ  บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8    ตําบลแม่ป๋ัง 
  10. อําเภอเชียงดาว รางวัลชนะเลิศ  บ้านหัวทุ่ง       หมู่ที่  14  ตําบลเชียงดาว 
  11. อําเภอแม่อาย  รางวัลชนะเลิศ  บ้านฮ่างตํ่า หมู่ที่ 4     ตําบลแม่นาวาง 
  12. อําเภอหางดง  รางวัลชนะเลิศ  บ้านทุ่งอ้อหลวง หมู่ที่ 3     ตําบลหารแก้ว 
  13. อําเภอสันป่าตอง รางวัลชนะเลิศ บ้านใหม่ห้วยส้ม หมู่ที่ 9     ตําบลสันกลาง 
  14. อําเภอจอมทอง รางวัลชนะเลิศ  บ้านลุ่มใต้ หมู่ที่ 2     ตําบลบ้านหลวง 
  15. อําเภอแม่แจ่ม  รางวัลชนะเลิศ  บ้านกองกาน หมู่ที่ 7     ตําบลแม่ศึก 
  16.  อําเภอสะเมิง   รางวัลชนะเลิศ  บ้านงาแมง หมู่ที่ 3     ตําบลแม่สาบ 
  17.  อําเภอฮอด  รางวัลชนะเลิศ  บ้านหลังกาด      หมู่ที่ 12   ตําบลหางดง 
  18.  อําเภออมก๋อย รางวัลชนะเลิศ  บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4     ตําบลอมก๋อย 
  19. อําเภอดอยเต่า  รางวัลชนะเลิศ  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 4     ตําบลบงตัน 
  20. อําเภอไชยปราการ รางวัลชนะเลิศ  บ้านสันทราย หมู่ที่ 12   ตําบลศรีดงเย็น 
  21. อําเภอแม่วาง  รางวัลชนะเลิศ  บ้านทุ่งป่าคาเหนือ  หมู่ที่  11  ตําบลทุ่งปี้ 
  22. อําเภอแม่ออน  รางวัลชนะเลิศ  บ้านออนกลางใต้  หมู่ที่ 9    ตําบลออนกลาง 
  23. อําเภอดอยหล่อ รางวัลชนะเลิศ  บ้านวังขามป้อม  หมู่ที่  7   ตําบลดอยหล่อ 
  24. อําเภอกัลยาณิวัฒนา รางวัลชนะเลิศ  บ้านหนองแดง     หมูที่  6    ตําบลบ้านจันทร์ 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวดัเชยีงใหม่  แนะนําตวั 

ต่อทีป่ระชุม  จํานวน 2 ท่าน   
1)  ว่าทีร่้อยตรี  ยงยุทธ  เรืองภทัรกุล   

ตําแหน่งปัจจุบัน      ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม     ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงราย 

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์   วงษด์ ี
ตําแหน่งปัจจุบัน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
ตําแหน่งเดิม    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหนา้สว่นราชการประจําจังหวดัเชยีงใหม่   
                         ครั้งที่ 6/2557  เม่ือวันที่  28 มิถุนายน  2557     

 ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน  2557 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 
        สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะเลขานุการ  ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วย
เอกสาร 29 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ 
ประสาทบัณฑิตย์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  
หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง 
www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
อีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   
ครั้งที ่๖/2557 

วันศกุรท์ี่  ๒๗  มิถุนายน  2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่  

************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหน่ง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานในที่ประชุม 
2. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
3. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายสุรพล ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางภัชธนิตา 

 
สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

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

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

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
13. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
14. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
15. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
16. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
17. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
18. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
19. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
21. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
22. นายกําพล งะสมัน (แทน)นายอําเภอฮอด 
23. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
24. นายคมกริช ตรีธัญญาพงศ์ นายอําเภอพร้าว 
25. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
26. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอไชยปราการ 
27. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
28. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
29. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
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30. นายวิทวัส บุตรต๊ะ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
31. นายสงัด บุเสนภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
32. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
33. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
34. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
35. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
36. นายพงษ์ศักด์ิ เพชรคงแก้ว (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
37. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
39. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
40. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
41. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
42. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
43. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
44. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
45. นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
47. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิดล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พ.ต.ท.เดชา ปัญญานะ (แทน)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 
54. ร.ต.อ.อุดม เปากัลย์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
55. พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
56. ร.ท.สงวน สวัสด์ิวงค์ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
57. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 

/58. นายสมเกียรติ  เพชรรุ่งรัศมี... 
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58. นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
59. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
60. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
61. นางราตรี จักร์แก้ว (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
63. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

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

ภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
65. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
66. พ.ต.ประกอบ มั่นอ้น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
67. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
68. น.ท.อมรราช ต้นบุญ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
69. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
70. พ.ท.สุรพงษ์ ศรีวัฒนสาร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
71. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต5 
72. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
73. นายปัญญา สวนจันทร ์ (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
74. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
75. นายอํานาจ อริยจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
76. นายดําริ เอี่ยมประดิษย์ (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
77. นางนภา ประเสริฐกุล (แทน)สรรพกรภาค 8 
78. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
79. นางพิมพ์กมล โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
80. นางสุนทรี บุญยวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1(เชียงใหม่) 
81. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
82. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
83. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
84. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
85. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ์ณ อยุธยา (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
 

/หน่วยงานในสังกดั... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
86. ผศ.วัฒนา สุริยจันทร ์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
87. นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
88. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
89. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
90. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
91. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
92. นายสนธยา ฮวดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
93. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
94. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
95. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
96. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
97. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
98. นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
99. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
100. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
101. นางเอมอร วิรัตน์เกษ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
102. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
103. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
104. นางนิภาวดี อันปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
105. นายศักด์ิชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
106. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นางจุรีย์ ประเสริฐสกลุ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชยีงใหม่ 
110. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ 

/111. นายปราโมทย์  ยาใจ ... 
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111. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
112. นางสุมาฆมาศ รวยทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
114. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
115. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
116. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
117. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
118. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
119. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
120. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 
121. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  

จังหวัดเชียงใหม่ 
122. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
123. นางปาณิดา  เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
124. นายธัญญะ สมสุข ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

จังหวัดเชียงใหม่ 
125. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
126. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
127. นางสาวศรีสกุล ทําดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
128. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
129. นางปภาพินท์ จันทร์ตา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
130. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
131. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
132. นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
133. นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล (แทน)ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
134. นายสอาด ประจันพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
135. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
136. นายอุดม บุญช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
137. นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม ่
138. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
139. นายจุมพจน์ นิยมศิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
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140. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
141. นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
142. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
143. นายพสิษฐ ์ ศึกษานภาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
144. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
145. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
146. นางฐิติมา จิยะวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
147. นายประมุข เบ็ญสุด (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
148. นางกัลยรัตน์ เหลาโชติ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
149. นางเพ็ญศิริ ตรสีัตย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
150. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
151. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
152. นางณัฐกานต์ อมาตกุล (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
153. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
155. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
157. นางรัชชาวัลย์ ขันเฉียง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
158. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
159. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
160. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
161. นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
162. นางชมัยพร ทองพลี (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
163. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
165. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 
/166. นายทรงศิลป์  ภิรมยกุ์ล ... 



๑๔ 
 

 

166. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
167. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
169. นายประทิน สินมณ ี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
170. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
172. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
173. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
174. นายกิตติบุญญฤทธิ์ คณิตใจอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
175. นางวราภรณ์ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
176. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
177. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
178. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
179. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
180. นางสาวมนัสนันท์ นิธิไกรโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
181. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
182. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
183. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
184. นางอรพิน ฟ้ืนอินต๊ะศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
185. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
186. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
187. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
188. นางสาวมงคลทิพย์ ใจอินผล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
189. นายสิทธิชัย มูลเขียน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
190. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/สถาบนัการศกึษา... 



๑๕ 
 

 

สถาบนัการศกึษา 
191. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
192. นายรชฎ เชื้อวิโรจน์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
193. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
194. นายประสิทธ์ิ อินทร์จันทร ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 
195. นายอรุณโสว ปินอินต๊ะ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
196. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
197. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
198. นางเสาวลักษ์ ใจฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
199. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
200. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
201. นางฐิติรัตน์ ทองอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
202. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
203. นายประมวล ปาละก้อน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
204. นายอุทัย สอนเทศ รักษาการในตําแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
205. นางประนอม เฉินบํารุง ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
206. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
207. นายกฤษเรศ วังทะพนัธ ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
208. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
209. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
210. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
211. นายชาญชัย บุรถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
212. นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด (แทน)หัวหน้าสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุเชียงใหม่ 
213. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ภาคเอกชน 
214. นายวโรดม ปิฏกานนท์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
215. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
216. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
217. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

/218. นายวุฒิพงษ์  พรหมทวี... 



๑๖ 
 

 

218. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
219. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
220. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
221. นายประสิทธ์ิ ตาสุวรรณ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
222. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
223. นายกฤษฎา พวงเกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
224. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
225. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
226. นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม ่ สัตวแพทย์อาวุโส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
227. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
228. นายนเรศ เทพบุญ ผู้แทนบริษทัทีป่รึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด 
229. นางอรพินท์ คงเดชอดิศักด์ิ ผู้แทนบริษทัทีป่รึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด 
230. นางสาวจิตรลดา ดํารงสุกิจ ผู้จัดการโครงการบริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง 

แอนด์ แมเนจเมน จํากัด 
231. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
232. นายณัฐจักร ชํานิชลธิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมิถุนายน 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบโล่ที่ระลึกโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย”์ ประจําปี 2557 แก่             
อําเภอเวียงแหง อําเภอสันป่าตอง อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่ออน (สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม แนะนําผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน 3 ท่าน ดังนี้  

    1. นายสุริยะ  ประสาทบณัฑิตย์ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหน่ง 
   ผู้ว่าราชการจังหวัด  เชียงใหม่ 
                             ตําแหน่งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 2. นายประพนัธ ์ วิศษิฏจนิดา 
  ตําแหน่งปัจจบุนั จัดหางานจังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตาํแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดตาก 



๑๗ 
 

 

  3. นายกฤษดา สมบูรณ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 

          ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงราย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
       ครั้งที่ 5/2557  เม่ือวันที่  29 พฤษภาคม 2557 
       เลขานุการในที่ประชุม (หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร ๒0 หน้า โดยมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2557 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
 ๓.๑ ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จังหวดัเชียงใหม ่

    คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) นําเสนอต่อที่ประชุม จํานวน  ๒ เรื่อง  
 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
         1) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 จํานวน  ๓๐,๙๗๒.๓๖ ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน  ๒๕,๒๐๘.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๙ 
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๕,๐๗๐.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไป
แล้ว จํานวน ๒,๔๘๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๓  

     สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่
เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 81.39 คงเหลือร้อยละ 18.61 งบลงทุนเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๔๘.๙๓ คงเหลือร้อยละ 
51.07 ประกอบไปด้วยส่วนราชการร้อยละ 97.38 และท้องถิ่นร้อยละ 2.62  ส่วนราชการได้รับงบลงทุน ต้ังแต่ 
50 ล้านบาทขึ้นไปและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่  ได้รับ
งบประมาณจํานวน 86.49 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน 78.95 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 91.29  สํานักงาน
พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับงบประมาณจํานวน 411.90 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน  
332.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.62 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณจํานวน  104.19 
ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน  79.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.59  สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณจํานวน 281.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.81  

 
/3.1.2 หนังสอืเพื่อทราบและถือปฏิบัติ... 



๑๘ 
 

 

3.1.2 หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน 1 
เรื ่อง  คือ  หนังสือสํานักงบประมาณ ที่  นร ๐๗๑๗/ ว๕๓  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
โดยเฉพาะรายจ่ายงบลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๒.๐๐  และรวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีที่มีแนวโน้มลดลง จึงได้กําหนดมาตรการไว้ ๕ มาตรการ สําหรับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อถือปฏิบัติและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๑) กรณีมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ           
ใช้จ่ายงบประมาณ และมีความพร้อมในการดําเนินการสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้
หน่วยงานต่างๆ เร่งดําเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ พร้อม
รายงานสํานักงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

2) กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มดําเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการฯ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/
๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการได้ตามกฎหมาย ระเบียบฯ 
พร้อมรายงานสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

3 )  กรณี ไ ม่ ส าม า รถ เ ริ่ ม ดํ า เ นิ นก า รหรื อก่ อหนี้ ผู ก พั น ไ ด้ ภ าย ในวั นที่           
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเห็นว่าโครงการหรือรายการที่ได้รับความความเห็นชอบนั้นๆ หมดความจําเป็นหรือ ไม่
สามารถดําเนินการหรือมีความซ้ําซ้อน หรือได้ดําเนินการแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนําไปชําระหนี้  
ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) หรือดําเนินโครงการที่มีข้อ
ผูกพันตามกฎหมาย  เป็นลําดับแรกก่อน จากนั้นจึงนําไปดําเนินการในโครงการที่มีความพร้อมและสามารถ
ดําเนินการได้หรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางดังนี้ 

   (1)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน เช่น ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เป็นต้น 

   (2) เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน 

   (3) เป็นรายการที่สนับสนุนให้เกิดความปรองดองของประชาชนภายในชาติ 
   (4) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานใน

กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดําเนินการได้เร็วกว่าแผน 

  (5) เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน           
เช่น การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงความสําคัญของปัญหาหรือ
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  (6) เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
/ (7) เป็นรายการที่มีความจาํเป็นเร่งด่วน… 

 

 



๑๙ 
 

 

 (7) เป็นรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ                                                                                                                    

โดยให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและ
กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฯ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อม
รายงานสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดําเนินการขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อสํานักงบประมาณตามระเบียบฯ ทั้งนี้การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ไม่ควรโอนไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบัติการกิจตามสนธิสัญญาหรือข้อ
ผูกพัน ทางกฎหมาย ไม่ควรโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ ค่าจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพัน  
ในอนาคต รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายการที่ ขาดความพร้อมและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ทันภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 4) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดๆ ที่ได้ใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมี
เงินเหลือจ่าย  ให้ส่ งคืนสํานักงบประมาณ  แต่หากมีความจําเ ป็นเร่ง ด่วนต้องนําไปใช้ ในรายการอื่นๆ           
ให้นําเสนอปลัดกระทรวงโดยด่วน เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วจึงดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕) เงินกันเหลื่อมปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ขอให้พิจารณาทบทวนความจําเป็น โดย
หากยังมีความจําเป็นขอให้เร่งรัดดําเนินการจัดทําข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว หากรายการใดหมดความจําเป็น
ขอให้พิจารณาดําเนินการตามแนวทางตามข้อ ๓) 

ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งข้างต้นจะต้องดําเนินการ           
ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ให้หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบและเน้นย้ําเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ของหน่วยงานว่าได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันไปแล้วหรือไม่  กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มดําเนินการหรือ
ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่มี
ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เรียบร้อยอย่าให้งบประมาณต้องตกไป   

 คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) ร่างพระราชบัญญัติให้สิทธิกลับไป           
รับบําเหน็จบํานาญแบบเดิม  ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการแล้วแต่ได้มีการยุบสภาไปก่อน ทําให้           
ร่างพระราชบัญญัติให้สิทธิกลับไปรับบําเหน็จบํานาญแบบเดิมตกไป  และปัจจุบันคณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและ
ระเบียบการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการประชุมและพิจารณาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติให้สิทธิ
กลับไปรับบําเหน็จบํานาญแบบเดิมเป็นกฎหมายที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมที่จะ
สนับสนุนและจะนําร่างพระราชบัญญัติให้สิทธิกลับไปรับบําเหน็จบํานาญแบบเดิมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม  2557 นี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.2 การตดิตามเร่งรดัการเบกิจ่าย... 
 



๒๐ 
 

 

3.2  การตดิตามเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการงบพฒันาจังหวัด/กลุ่มจังหวดั
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
                               หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ หัวหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 28  โครงการ (88 กิจกรรม) เป็นเงินจํานวน 220,717,400 บาท  ขณะนี้ได้
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วจํานวน  90,565,678.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.03 คงเหลืองบประมาณ 
130,151,721.77 บาท    

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 11 โครงการ เป็นเงินจํานวน 294 ล้านบาท  เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน 43,744,084.16 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
14.88 คงเหลืองบประมาณจํานวน 250,255,915.84 บาท 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับเรื่องการมอบอํานาจใหม่ จากเดิมให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้งานเร่งรัดได้เร็วขึ้นจึงมอบหมายให้หัวหน้า ส่วนราชการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ยกเว้นกรณีพิเศษที่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการให้ความเห็นชอบ ซึ่งงบพัฒนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สําหรับงบพัฒนากลุ่มจังหวัดสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หลังจากวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ขอให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัดและ
งบพัฒนากลุ่มจังหวัด  ได้ศึกษาระเบียบปฏิบัติและเร่งรัดการดําเนินการหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนดงบประมาณนั้นจะถูกเรียกคืนและยกเลิกไป 

ประธานในที่ประชุม  ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้
ดําเนินการในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดหรือประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ดําเนินการช้า ให้ประสานหัวหน้า           
ส่วนราชการโดยตรง  สําหรับงบพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ประสานจังหวัดต่างๆ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าที่เป้าหมายกําหนด   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง การยื่นคําขอ
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ หัวหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  เนื่องจากงบพัฒนาจังหวัดและงบพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เพิ่มเติมในประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดําเนินการจัดทําแผนและส่งให้ส่วนกลาง
พิจารณาแล้ว ขอให้ส่วนราชการทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เสนอโครงการรอการประสานงานจากส่วนกลาง ในกรณี
ที่ส่วนกลางขอทราบรายละเอียดและแบบแปลนแผนผัง เนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ. 2558  ได้เน้นย้ําให้ต้องมี
แบบแปลนแผนผังการขอใช้ที่ดิน รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ ส่วนราชการจะต้องเตรียมข้อมูลเป็นการเบื้องต้นไว้ก่อน กรณี
ได้รับงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้ทันที 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.4 ประชาสัมพันธเ์จตนารมณ์.../
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3.4 ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์/นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ขอให้ส่วนราชการ           

ดาวน์โหลดคําสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทางเว็บไซต์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อ
นํามาประกอบการปฏิบัติงาน สําหรับด้านความมั่นคง การต่างประเทศ การศึกษา คณะทํางานปฏิรูปประเทศไทย ได้
ขอให้จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งกองอํานวยการรักษาความม่ังคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนวทาง 10 ด้าน ซึ่ง
จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประสานว่า
คณะทํางานจะกําหนดทํา Focus Group โดยจะมีหนังสือเชิญมายังจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกครั้ง
หนึ่ง  ระหว่างนี้ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดของการทํา Focus Group และการ
ปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 10 ข้อ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ส่วนราชการ
ได้นําไปศึกษาเบื้องต้น  กรณีหัวหน้าส่วนราชการได้รับการเชิญไปให้ข้อมูลกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยตรง
ซึ่งไม่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการแจ้งจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5  การจดัตัง้ศูนยป์รองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฏิรปู (ศปป.) 
       ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) หลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดําเนินการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แบ่งคณะทํางาน
เป็น  2 คณะหลัก  คือ  1) คณะทํางานด้านอํานวยการ   ประกอบด้วย  ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดเชียงใหม่           
เป็นประธานคณะทํางาน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะทํางานและเลขานุการฯ  และ 2) คณะทํางานด้าน
ปฏิบัติการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้านความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะทํางาน  มีป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรองหัวหน้าคณะทํางาน  โดยมีอํานาจหน้าที่  1) อํานวยการประสานงาน พิจารณาสนับสนุนและดําเนินงานตาม
แนวทางของกระทรวงมหาดไทยและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  2) มอบหมายเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  3) ติดตามข่าวสารต่อความสงบเรียบร้อยและรายงานให้ส่วนกลางทราบ 

คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  (คสช . )  ได้ กําหนดภารกิจเร่ งด่วน 11 ประการ            
ให้ดําเนินการดังนี้  (1) การชี้แจงทําความเข้าใจการควบคุมอํานาจรัฐ (2) การกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญ
ของชาติ (3) มาตรการป้องกันการสร้างสถานการณ์ (4) การระงับการชุมชุมทางการเมือง (5) การตรวจสอบสถานีวิทยุ
ชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต (6) การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  (7) การกวดขันห้ามเล่น
การพนัน  (8) การตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ชาวนา (9) การปราบปรามและหยุดย้ังการ
แพร่ระบาดยาเสพติด (10) ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป (11) การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุ
ระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม 

ภารกิจการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป(ศปป.) ทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 2/2557 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ให้จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป (ศปป.) โดยให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1-4 และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย สํานักกิจการความมั่นคงภายในได้จัดทํา 
Road Map แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ   

1) วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 เป็นขั้นเตรียมความพร้อมการจัดต้ังศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) การช้ีแจงทําความเข้าใจกับข้าราชการชุดปฏิบัติการประจําตําบลและชาวบ้าน    

/2) วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 ... 
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 2) วันที ่1-15 กรกฎาคม 2557 เป็นขั้นตอนการสลายความขัดแย้ง สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ สร้างการมีส่วนร่วมและการรวบรวมข้อมูลรายงาน   

3) วันที่ 16 กรกฎาคม –30 กันยายน 2557 เป็นขั้นตอนการติดตามประเมินผลโดย
สอบถามทางลับ การถอดบทเรียนต่างๆ  

4) ระยะการดํารงความยั่งยืนซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนอย่างแท้จริงต่อไป 

การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามลําดับโดยมีการแต่ง ต้ัง           
ผู้ประสานงานของจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 2 คน ได้แก่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และป้องกันจังหวัดเชียงใหม่           
เป็นผู้ประสานงานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จะมีการประชุมร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประจําทุกวัน   

จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดเตรียมวิทยากรอําเภอละ 2 คน รวมจํานวน 50 คน           
เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย หลังจากนั้นทีมวิทยากรดังกล่าวจะมีการจัดต้ังชุดวิทยากรในทุกตําบลๆ ละ           
ไม่น้อยกว่า 7 คน ในขั้นตอนการดําเนินการในส่วนของตําบล  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทําเวทีรับฟังความคิดเห็น
และเสนอปัญหามายังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอําเภอ ทั้งนี้  กระบวนการจัดทําเวทีอําเภอต้อง
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2557 และเวทีของจังหวัดจะเสร็จสิ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ขณะนี้มี
การจัดต้ังศูนย์ปรองดองของจังหวัดเชียงใหม่ครบทั้ง 3 ระดับแล้ว คือ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 ศูนย์  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอําเภอ จํานวน 25 ศูนย์  ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่นจํานวน 211 ศูนย์  

การดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่           
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. อธิบดีกรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป แก่นายอําเภอทุกอําเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมนายอําเภอ ปลัดอําเภอและเจ้าหน้าที่           
ฝ่ายปกครอง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและมอบ
นโยบาย เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประชุมกํานันทุก
ตําบล ของหวัดเชียงใหม่ จํานวน 204 ตําบล เพื่อมอบนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมวินเพลส อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

การดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอําเภอ 
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอําเภอครบ 25 อําเภอ 
2. การประชุมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ ศปป.อําเภอ 25 

อําเภอ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์แล้ว จํานวน 191 ครั้ง  จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 28,530 
คน 

3 .  ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ มี น โ ย บ า ย ต ร ว จ เ ยี่ ย ม พ้ื น ที่ ทุ ก อํ า เ ภ อ           
เพื่อมอบนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปให้ข้าราชการ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ประชาชนของอําเภอดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สารภี และสะเมิง 

 
/การดําเนนิงานของศูนยป์รองดองสมานฉนัท์... 

 



๒๓ 
 

 

การดําเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ประชุม          
เชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นให้กับผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

2. จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปท้องถิ่นทุกแห่ง 
ในเวทีการพูดคุยในระดับตําบลซึ่งทุกอําเภอกําลังดําเนินการอยู่ มีประเด็นพูดคุย จํานวน  

8  ประเด็น ได้แก่  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ความรู้การศึกษา ด้านสังคมความเข้มแข็งของ
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความปลอดภัย การเมืองและการบริหารระบบราชการ 

ประธานในที่ประชุม ขณะนี้อยู่ในช่วงของ Road Map ของการดําเนินงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ   ในช่วงที่ 1 คือ ช่วงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต้ังแต่ระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น 
หมู่บ้าน ซึ่งเป้าหมายคือให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงความจําเป็นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องยึด
อํานาจการปกครองประเทศ  การขอความร่วมมือประชาชนอยู่อย่างสงบ สําหรับรวบรวมปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน  ถ้าสามารถแก้ไขได้ในระดับอําเภอขอให้คณะทํางานของอําเภอได้ดําเนินการแก้ไขโดยทันที หากไม่
สามารถดําเนินการได้ให้ส่งเรื่องดังกล่าวมายังจังหวัด  ซึ่งทางจังหวัดจะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  หรือกรณีที่
จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือนโยบาย จังหวัดจะรีบดําเนินการเสนอ
ไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป ช่วงที่ 2 คือ การตั้งสภานิติบัญญัติและการตั้งรัฐมนตรีที่จะต้องดําเนินการ
ภายในเดือนกันยายน 2557  หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการหรือสภาปฏิรูป ซึ่งจะดําเนินการรวบรวมปัญหา
ทั้งหลายมาปฏิรูป ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้จะเป็นเรื่องของสังคม กฎหมาย การเมือง ระบบการเลือกต้ัง เมื่อทุกอย่างลงตัว
จะมีการเลือกต้ัง แต่กระบวนการและวิธีการจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เพื่อให้ระบบการเมืองได้พัฒนาต่อไปได้ ส่วน
ราชการเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี     
 ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายพสิษฐ์

ศึกษานภาพัฒน์)  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า 
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจากการประชุมคณะทํางานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและยืนยันพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า ถึงความพร้อมที่จะ
ดําเนินการปลูกภายในฤดูฝนปี ๒๕๕๗ ตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 
800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สรุปได้ดังนี้  

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เห็นชอบตามที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ยืนยันพื้นที่เป้าหมาย
ปลูกป่าจํานวน ๓๐ แปลง เนื้อที่ ๘,๓๘๖ ไร่ 

2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เห็นชอบตามที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) 
ยืนยันพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า จํานวน ๒๒ แปลง เนื้อที่ ๔,๑๐๐ ไร่ 

 
/3. พืน้ที่อืน่ๆ... 

 
 
 



๒๔ 
 

 

3. พืน้ที่อืน่ๆ เห็นชอบตามที่อําเภอต่างๆ นําเสนอยืนยันความพร้อมพื้นที่เป้าหมายปลูก
ป่า รวมจํานวน ๑๖ แปลง เนื้อที่ ๗๗๙ ไร่ ดังนี้  

     3.1 อําเภอจอมทอง   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๖๐ ไร่  
3.2 อําเภอแม่แจ่ม   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๕๐ ไร่  
3.3  อําเภอสะเมิง   จํานวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๒๘ ไร่  
3.4 อําเภอแม่วาง   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ 
3.5 อําเภอหางดง   จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่   ๕๐ ไร่ 
3.6 อําเภอฮอด   จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่   ๖๗ ไร่ 
3.7 อําเภอพร้าว   จํานวน ๓ แปลง เนื้อที่   ๗๐ ไร่ 
3.8 อําเภอดอยเต่า   จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๔๒ ไร่ 
3.9 อําเภอดอยหล่อ    จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑๒ ไร่ 

รวมพ้ืนที่เป้าหมายปลูกป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการประชุมพิจารณา จํานวน ๖๘ 
แปลง เนื้อที่ ๑๓,๒๖๕ ไร่ และมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้หากรับแผนให้ดําเนินการทันที   

จังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์อําเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
ในการปลูกป่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถยื่นแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หรืออําเภอท้องที่ต่อไป 
 

ประธานในที่ประชุม  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา            
มหาราชินี เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง โครงการนี้ เป็นการ
นําพ้ืนท ี่ป่าที่ราษฎรบุกรุกทําลายมาปลูกป่า โดยให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรักษาป่า และในขณะเดียวกัน
สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ปลูกใหม่ได้  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากขอให้ผู้รับผิดชอบทําการสํารวจ และ
เตรียมการ  เมื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะได้ดําเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ดําเนินการปลูกป่าตามพ้ืนที่ที่กําหนดได้โดยทันที 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.7  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2557    
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  

สดุดี) สถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556 มีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยและดิน
โคลนถล่ม รวมทั้งสิ้น 23 อําเภอ (ยกเว้นอําเภอสารภี และอําเภอดอยหล่อ) 78 ตําบล 656 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน 47,080 ครัวเรือน 139,400 คน พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 30,447 ไร่ บ้านเรือน
เสียหาย 1,040 หลัง ถนน 260 สาย สะพาน 52 แห่ง เหมือง/ฝาย 236 แห่ง 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศว่า ฤดูฝนในภาคเหนือปีนี้เริ่ม
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เนื่องจากหย่อมความกดอากาศตํ่าในทะเลอันดามัน           
ทวีกําลังแรงขึ้น เคลื่อนที่เข้าใกล้ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชักนําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมช้ืนพาเมฆและฝนพัด
ปกคลุมภาคเหนือ นอกจากนี้ร่องมรสุมซึ่งพาเมฆและฝนจํานวนมากจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ 
 

/ในเดือนมิถุนายน.. 



๒๕ 
 

 

ในเดือนมิถุนายน และช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมร่องมรสุมนี้ จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีน
ตอนใต้ ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดน้อยลงจะเกิดฝนทิ้งช่วงได้ระยะ 1-2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามในเดือน
สิงหาคมถึงกันยายนร่องมรสุมนี้จะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนืออีกครั้งหนึ่ง  ทําให้มีฝนตกชุกทั่วไป ส่วนใน
เดือนตุลาคม ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปภาคกลาง และทําให้ฤดูฝนของภาคเหนือปีนี้สิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2557  

  จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มโดย
ได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจําปีงบประมาณ 
2557  ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221470, 053-215720  
จัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ระดับจังหวัด โดยให้อําเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตามข้อมูลหมู่บ้าน
และชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยที่ได้สํารวจไว้แล้ว โดยแบ่งพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น  3 โซน  
และกําหนดส่วนราชการให้การช่วยเหลือสนับสนุนในพื้นที่ตามโซน ดังนี้    

  1. โซน 1 (โซนเหนือ 7 อําเภอ)  ประกอบด้วย อําเภอแม่อาย  ฝาง  ไชยปราการ           
เวียงแหง  เชียงดาว พร้าว และแม่แตง  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ อําเภอในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
มณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32  สํานักงานพัฒนาภาค 3, กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 
334 และ 335  กองกําลังผาเมือง  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และสาขา
เชียงดาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่       

  2. โซน 2 (โซนกลาง 12 อําเภอ ) ประกอบด้วย อําเภอสันทราย ดอยสะเก็ด แม่ริม           
แม่ออน  เมืองเชียงใหม่  สันกําแพง หางดง  สะเมิง  สารภี  สันป่าตอง แม่วาง และกัลยาณิวัฒนา  โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ อําเภอในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33  กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาสะเมิง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่  

  3. โซน 3 (โซนกลาง 6 อําเภอ ) ประกอบด้วย อําเภอดอยหล่อ แม่แจ่ม จอมทอง ฮอด ดอย
เต่า และอมก๋อย โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ อําเภอในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 
สํานักงานพัฒนาภาค 3  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่  

         สําหรับหน่วยงานอื่นตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นส่วนสนับสนุนตามภารกิจ เช่น แขวงการทาง
เชียงใหม่ทุกแห่ง  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง  มูลนิธิและองค์การกุศลต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้องขอ โดยมีสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์
อํานวยการฯ เป็นผู้ประสานอํานวยการทั้ง 3 โซน 
   จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งให้อําเภอเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย           
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 โดยขอให้อําเภอดําเนินการตามมาตรการ 4 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและลด
ผลกระทบ (Prevention & Mitigation) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ด้านการรับมือ (Response)  
ด้านการฟื้นฟู (Recovery)  และหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อําเภอ 

 
/ให้รายงาน... 
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ให้รายงานศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดทราบ โดยด่วนทางหมายเลข 053-215720 ตลอด 24 ช่ัวโมง  
ทั้งนี้  หากได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ทางศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ จะแจ้งเตือนให้
อําเภอทุกอําเภอในพื้นที่ เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังต่อไป 

ประธานในที่ประชุม  ให้นายอําเภอทุกอําเภอซักซ้อมการเตือนภัยในพื้นที่ เฝ้าติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด  หากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนให้รีบดําเนินการช่วยเหลือโดยทันที ทั้งนี้           
ให้เตรียมแผนอพยพ การส่งกําลังบํารุง การสื่อสาร โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมเขา เชิงเขา ริมแม่น้ํา ต้องดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ให้กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย รวมถึง ให้มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆให้พร้อมใช้ตลอดเวลา  และให้ตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่และ
ใกล้เคียงว่ามีเครื่องมือชนิดใดที่จะสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.8  ความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่    

        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) โครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์โครงการ คือ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เป็นการพัฒนา
เพื่อความอยู่ดีกินดี พออยู่พอกินให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมในชนบท รวมทั้ง เน้นหนักการแก้ไข
ปัญหาการอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ํา ลําธาร และส่งเสริมพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีลักษณะดําเนินการ ดังนี้  1) 
โครงการหลวง 2) โครงการที่ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารโครงการ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  3) โครงการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบในฐานะเจ้าภาพหลัก เช่น สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 และ 4) โครงการอื่นๆ ตามพระราชดําริของแต่ละพระองค์   

 จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีลักษณะผสมผสาน คือ โครงการ
ด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 145 โครงการ  โครงการด้านการพัฒนา
แหล่งน้ําตามพระราชดําริ  จํานวน 425 โครงการ รวมทั้งสิ้น 570 โครงการ  อําเภอที่มีโครงการตั้งอยู่มากที่สุด คือ 
อําเภอแม่แจ่ม  อําเภอจอมทอง และอําเภอเชียงดาว  ส่วนอําเภอที่ไม่มีโครงการพระราชดําริคือ อําเภอสารภี   

 ด้านความก้าวหน้าของโครงการ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักโดยตรง 
จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจําทุกเดือน  ในโอกาสนี้จะรายงานผลการดําเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ           
(นายสุรัช  ธนูศิลป์) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ก่อต้ังเมื่อวันที่ 11  ธันวาคม 
2525 อยู่ในพื้นที่ป่าขุนแม่กวง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตพื้นที่โครงการ ประมาณ 8,500 ไร่  
คณะทํางานร่วม มีทั้งหมด 9 กรม 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์  กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าว  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  

/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ทํางานแบบบูรณาการและให้บริการแบบเบ็ดเตล็ด ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลอง  
วิจัยหารูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ําที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรนําไปปฏิบัติต่อไปโดย
พยายามใช้ประโยชน์จากน้ํา  ที่ไหลลงมาจากยอดเขา ลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทําฝายต้น
น้ํา (Check Dam) และทําคูน้ําระบบก้างปลาเพื่อรักษาและชะลอความชุ่มช้ืนของดินในฤดูแล้งอันอาจจะนํา
ประโยชน์มาใช้ในการปลูกป่าไม้และเป็นแนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break) ด้วยน้ําที่ไหลผ่านมาเบื้องล่างก็
จะเก็บไว้ในอ่างน้ําเพื่อนําประโยชน์ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และการประมง สําหรับการ
ปลูกป่าให้พิจารณาปลูกไม้ด้ังเดิมที่มีอยู่แล้วและไม้ชนิดอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์  ทั้งในการ  ใช้สอยเป็นอาหารและเป็น
เชื้อเพลิงโดยการปลูกสร้างเสริมป่า และพัฒนาป่าไม้เดิมที่อยู่สันเขาเพื่อให้เป็นแม่ไม้ในการโปรยเมล็ดพันธ์ุลงสู่
พ้ืนดินเบื้องล่างก็จะทําให้เกิดสภาพป่าที่หนาทึบและสมบูรณ์ขึ้นได้  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินทรงงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 8 ครั้ง ดังนี้  

1) วันที่ 3 กันยายน 2527 พระราชทานพระราชดําริ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ บริเวณต้น
น้ําห้วยฮ่องไคร้   

2) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2528  มีพระราชดําริเพิ่มเติมทรงให้ปลูกป่าบริเวณริมลําห้วยฮ่องไคร้   
3) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530 ทรงให้ก่อสร้างฝายต้นน้ํา                
4) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ทรงให้ศึกษาความต้องการใช้น้ําของพืช ทั้งพืชไร่ พืชผัก 

และให้เผยแพร่ผลการศึกษาให้เกษตรกรในภูมิภาคนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง   
5) วันที่ 15 มีนาคม 2532   
6) วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2535  
7) วันที่ 25 มีนาคม  2535   
8) วันที่ 21 มีนาคม 2536   
 การศึกษา ทดลอง วิจัย ได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย ทั้งสิ้น 249 เรื่อง 

ดําเนินการสิ้นสุดแล้วทั้งหมด 203 เรื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการ 46 เรื่อง ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย          
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้นํางานวิจัยทั้งหมดมาเป็นหลักสูตรเผยแพร่ ขยายผลให้แก่ เกษตรกรจํานวน 
20 หลักสูตร ทั้งด้านการฟื้นฟูป่าและอาชีพ  ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้มาศึกษาดูงานประมาณ 80,000 – 100,000 
คน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่
เกษตรกรทั้งหมด 3,500 ราย และดําเนินการไปแล้วใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นจํานวนเกษตรกร 1,700 ราย 
จํานวนที่เหลืออยู่ระหว่างดําเนินการ ในส่วนของการสนองพระราชดําริในปี 2558 เนื่องในโอกาสครบ 5 รอบ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีโครงการสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสวน
เฉลิมพระเกียรติปลูกไม้สีม่วง 5 ชนิด   

การดําเนินงานทางด้านงบประมาณของกรมชลประทานเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 75           
ส่วนงบกลางที่สนับสนุนจาก กปร.เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 21.86 เนื่องจากเพิ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก กปร.
เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2557 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/3.9 สถานการณส์ินค้าเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม่... 
 

 



๒๘ 
 

 

3.9 สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
      การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา  หมื่นอนันต์) ผลการรับจํานําข้าวเปลือก           

ปี 2556/57 ข้อมูลสะสมต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556  – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ปริมาณรับจํานําทั้งสิ้น 
๑๔๐,๒๐๔.๕๑ ตัน  โดยแบ่งเป็นโรงสีในพื้นที่จํานวน 10 แห่ง ปริมาณข้าว 69,901.28 ตัน และโรงสี           
นอกพื้นที่จํานวน 24 แห่ง ปริมาณข้าว 70,303.23 ตัน ใบประทวนรวมจํานวน ๓๓,๒๒๐ ใบ ผลการส่งมอบข้าว
ของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๓๔,๔๑๕ ตัน มีการส่งมอบครบถ้วนไม่มีค้าง  

คลังสินค้ากลางโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต ๕๕/๕๖ มีการรับมอบข้าวสารทั้งสิ้น 
๑๖๔,๑๔๖ กระสอบ มีการระบายไปแล้วแต่ยังคงเหลือ ๒๙,๔๙๑ กระสอบ สําหรับคลังสินค้ากลางโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกปีการผลิต ๕๖/๕๗ มีการรับจํานําข้าวสารทั้งสิ้น ๒๑๓,๒๖๓ กระสอบ ยังไม่มีการระบายแต่อย่างใด ข้าว
นาปรังปีการผลิต ๒๕๕๗ ขณะนี้ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ ๙๐  ภาวะการค้าคล่องตัว มีผู้ประกอบการค้าข้าวเริ่ม
หยุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง ขณะนี้คงเหลือจุดรับซื้อ 5 จุด จากเดิม  18 จุด  

ราคารับซื้อข้าวเปลือก  ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้าวเหนียวสันป่าตอง(สด) ราคา  
8,300-8,500 บาท/ตัน ส่วนข้าวเหนียวแห้งสันป่าตองความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคา 10,700-10,900 บาท/
ตัน 

สรุปการดําเนินการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรของสํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  
๑. หอมแดง ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557 ได้ดําเนินการ 2 

กิจกรรม (งบประมาณ 51,528 บาท) คือ เจรจาธุรกิจการค้าโดยนํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหอมแดง อําเภอแม่
แจ่ม เจรจาธุรกิจการค้าหอมแดงกับผู้ประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสงขลา ขยายช่องทาง
การตลาดโดยนํากลุ่มดังกล่าวจําหน่ายหอมแดงที่ฟาร์มเอาท์เล็ท จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน  ๑๕ ตัน และได้มี
การส่งไปยังตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๓๐ ตัน ส่งออกจังหวัดสตูล จํานวน ๗๕ ตัน รวม
ทั้งหมด ๑๒๐ ตัน เป็นมูลค่าเพิ่มจากราคาตลาดกิโลกรัมละ ๒ บาท  

๒. ลิ้นจี้  ขณะนี้ผลผลิตลิ้นจี่เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณร้อยละ 85 ภาวะการค้าทรงตัว ความ
ต้องการตลาดปลายทางชะลอตัว เนื่องจากมีสินค้าผลไม้ชนิดอ่ืน เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ออกสู่ตลาด ราคารับซื้อ
ลิ้นจี่ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 จักรพรรดิเกรด premium กิโลกรัมละ ๓๖ –๔๒ บาท ราคาปลีกกิโลกรัมละ 
๕๐-๖๐ บาท ผลการกระจายลิ้นจี่ที่สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ดําเนินการ “กระจายผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยม” จากกลุ่มเกษตรกรอําเภอไชยปราการ  เพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง ราคาจําหน่าย 50-60 บาท/กก. (บรรจุกล่อง) ปริมาณ 2,400 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าการจําหน่าย 
118,250 บาท อุปสรรค/ปัญหาที่พบคือ การขนส่ง และค่าขนส่ง  

แผนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรโดยสํานักงานการค้าภายในจังหวดัเชียงใหม่  
- การเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่  สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการการ

ดําเนินการเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่กับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “เทศกาลลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่ 2557” วันที่ 
6-8 มิถุนายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์กาแลไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ 

- การเชื่อมโยงตลาดมะม่วง สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการการ
ดําเนินการเชื่อมโยงตลาดมะม่วงกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “งานวันมะม่วง”วันที่ 18-20 
มิถุนายน  2557  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

- การขยายช่องทางการตลาดลําไย  สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการ
ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม  โดยนํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลําไยแปรรูป อําเภอสารภี           
ขยายช่องทางการตลาดลําไย โดยร่วมเจรจาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ค้าส่งชายแดนภาคอีสาน ในงาน  

/“เทศกาลของดี 4 แผ่นดิน... 
 



๒๙ 
 

 

“เทศกาลของดี 4 แผ่นดิน(ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน)” ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

การดาํเนินงานธงฟา้ราคาประหยดั  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาค กระตุ้น

เศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม ่          
จึงกําหนดจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 (เพิ่มเติม)” จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

- เดือนมิถุนายน จํานวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2557 ณ กาดนํ้าใจ 
อําเภอฝาง  โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ในงานเทศกาลลิ้นจี่ และระหว่างวันที่ 27-29 
มิถุนายน 2557 ณ กาดหลวงเมืองแกน อําเภอแม่แตง   

- เดือนกรกฎาคม จํานวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 ณ ตลาดนัด           
ท่ารั้ว อําเภอดอยสะเก็ด และระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 ณ หาดทรายเหมืองแก้ว อําเภอแม่ริม           
โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตําบลเหมืองแก้ว 

- เดือนสิงหาคม  จํานวน ๑ ครั้ง ปลายเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอําเภอฮอด           
อยู่ระหว่างประสานงานเรื่อง  วันที่ และสถานที่ 

- เดือนกันยายน จํานวน ๑ ครั้ง ต้นเดือนกันยายน 2557 ณ ที่ว่าการอําเภอดอยเต่า  
สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ Big C และผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นต่อการครองชีพ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว และปัจจัยการผลิตและเครื่องมือ
การเกษตรในราคาที่ตํ่ากว่าท้องตลาดร้อยละ 15-50 และพบกับสินค้าช่วงโปรโมชั่นพิเศษสุด เวลา 12.00 น. และ 
17.00 น. ได้แก่ ไข่ไก่ น้ํามันพืช น้ําตาล และปุ๋ย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.10 การจ่ายเงินโครงการรบัจํานําขา้วเปลือกปกีารผลติ 2556/57 จังหวดัเชียงใหม่ 
        ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

(นายกฤษดา พรหมเกียรติแก้ว) โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่           
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน ๒๘,๖๐๓ ราย ปริมาณข้าวเปลือก 138,354 ตัน เป็นเงิน  2,213,654,338 
บาท เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ดําเนินการจ่ายเงินให้กับ
เกษตรกรครบถ้วนทุกรายแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ี
        หัวหน้าสาํนกังานจังหวดัเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในเดือนกรกฎาคม จงัหวัด
เชียงใหม่กําหนดจัดพิธี จํานวน ๒ พิธี คือ 

๑. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว 

/2.พิธีเฉลิมพระเกียรติ... 



๓๐ 
 

 

2. พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมารี  ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์  ธนาคาร
แห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ  ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่ง
กาย : เครื่องแบบปกติขาว 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ประจําเดือนกรกฎาคม  2557 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) เดือนกรกฎาคม  2557  
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม“สภากาแฟเชียงใหม่” ในวันอังคารที่ 8 
กรกฎาคม  2557  เริ่มกิจกรรมเวลา 07.00 น.  ณ  ร้านอาหารลลิตา  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง  สําหรับ
กิจกรรมสภากาแฟในเดือนสิงหาคม  2557 หน่วยงานใดประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพหลัก สามารถแจ้งความประสงค์
ได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  สปัดาหส์่งเสริมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบชูาและ 
วันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๗ 

ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิดล) 
จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่าง
วันที่  ๔–๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกําหนดการ
ดังนี้ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 พิธีหล่อเทียนพรรษา การเปิดนิทรรศการพระธรรมจาริก และ
ชนเผ่า ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน           
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาและการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัช-           
มังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา ณ พุทธสถาน
เชียงใหม่ 

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขบวนแห่พระพุทธรูป และเทียนพรรษา ๓๓๙ เล่ม           
ถวายแด่พระธรรมจาริกบนยอดดอยจากพุทธสถานเชียงใหม่ สู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา 
ประจําปี ๒๕๕๗ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่  ๖ โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มที่ ๑)           
ณ พุทธสถานเชียงใหม่ รอบเช้า และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและพิธีมอบเทียนพรรษา
(รอบบ่าย) 

วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา 
ประจําปี  ๒๕๕๗ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มที่ ๒)           
ณ พุทธสถานเชียงใหม่ (รอบเช้า) พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๕๗           
ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชน (รอบบ่าย)  

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กิจกรรมแสง สี เสียง “วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตรา 
คุ้มครองโลก” ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 

/วันที่ ๔-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗ … 



๓๑ 
 

 

วันที่ ๔-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗ การจัดนิทรรศการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย ศูนย์
กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พุทธกิจ ๔๕ ปี) 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร  วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัด  ทุกวัด
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานในที่ประชุม ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งเวียน
ส่วนราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔  รายงานสภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม 2557 
ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์) สภาวะอากาศปลายเดือน

มิถุนายนถึงกรกฎาคม บริเวณภาคเหนือ  26-27 มิถุนายน ๒๕๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดา
มัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกําลังอ่อนลง ทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และ
อ่าวไทย จะมีกําลังอ่อนลง  ส่วนในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุม
บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 26-29 มิถุนายน ๒๕๕๗ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 
23-27 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส  ส่วนในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน –2 กรกฎาคม  
๒๕๕๗  มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนและ
ด้านตะวันตกของภาค  

สภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม  มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนลง  และร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนจะเลื่อนขึ้นไปพาด
ผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งจะทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนน้อยในระยะนี้ ทําให้หลายพื้นที่ของ
ประเทศไทยขาดแคลนน้ําด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ําซากนอกเขตชลประทาน ประมาณ
กลาง เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังแรงขึ้น  และร่องมรสุมจะเลื่อนลง
มาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง  ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น  โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก  รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่ 

ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา จากการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติปรากฏว่า           
ในระยะนี้สถานการณ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ( ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) มีแนวโน้มที่ จะพัฒนาไปเป็น
ปรากฏการณ์ เอลนีโญผลกระทบกับประเทศไทย สภาวะอากาศของประเทศไทยในระยะนี้ ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ
ของฤดูกาลและมีความเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ สําหรับปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนนี้  หลายพื้นที่จะมี
ปริมาณฝนต่ํากว่าค่าปกติ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

/4.5 การศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม… 
 
 



๓๒ 
 

 

4.5 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลําพูน 
      ผู้จัดการโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมน จํากัด/

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ (นางสาวจิตรลดา  ดํารงสุกิจ) โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่  สายเชียงใหม่-ลําพูน 
เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน ซึ่งทั้ง 2 
จังหวัด เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยท่ีต้ังของตัว
จังหวัดทั้งสองตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 20 กิโลเมตรทําให้แนวโน้มการพัฒนาและการเจริญเติบโตของตัวเมืองมี
ลักษณะต่อเนื่องกันเป็นเมืองแฝด  ในปี พ.ศ.2550 กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลําพูน 
พบว่า แนวเส้นทางโครงการไม่ได้ตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ที่เข้าข่ายประเภทของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ที่จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อมาเมื่อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประกาศลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการ  ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่ระบุให้โครงการทางหลวงหรือ
ถนน ซึ่งมีความหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ที่ต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติใน
ระยะทาง 2 กิโลเมตรขึ้นไป ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ประโยชน์ของโครงการ เพื่อรองรับปริมาณจราจรของผู้ใช้เส้นทางระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลําพูนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทาง ลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดระยะเวลาในการเดินทาง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองแฝด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน และเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองจังหวัด 

แนวเส้นทางโครงการ  จุดต้นทางโครงการบริเวณอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1141 
(ถนนมหิดล) โดยอยู่ห่างจากทางแยกเข้าสนามบิน และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 และทางหลวงหมายเลข 
1141 (ถนนมหิดล) มาทางทิศตะวันออกประมาณ 1.2 กิโลเมตร บริเวณบ้านแม่ข่าน้อย ตําบลป่าแดด จังหวัด
เชียงใหม่ ตัดถนนสาย อําเภอหางดง-อําเภอสารภี และข้ามแม่น้ําปิง ที่บ้านน้ําไทร และจุดสิ้นสุดโครงการบ้านสันป่า
ยางหนอม ตําบลเหมืองง่า จังหวัดลําพูน รวมระยะทางประมาณ 19.4 กิโลเมตร ในพื้นที่ 3 อําเภอ 8 ตําบล ของ
จังหวัดเชียงใหม่  1 อําเภอ 3 ตําบล ของ จังหวัดลําพูน  

ขอบเขตการศึกษา  แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น   
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ โครงการนี้มีระยะเวลาการ
ดําเนินการ ๑๒ เดือน โดยได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   

สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมทางหลวง : สํานักงานสิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์หมายเลข 02-354 
6777  และบริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด เลขที่ 151 ถนน
นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 (คุณปฐมพร งามขํา โทรศัพท์ 0-2509-9000 
ต่อ 2306 โทรสาร 0-2509-9047 โทรศัพท์มือถือ 08-9991-9236)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ 4.6 ประชาสัมพันธเ์ชียงใหม่ไนทซ์าฟารี… 



๓๓ 
 

 

4.6 ประชาสมัพนัธเ์ชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศนูยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิ
 เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

       ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน)  (ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน) สํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กํากับดูแลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  สําหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขณะนี้อยู่ในช่วงของ Green Season ซึ่งมีความ
สวยงานทางธรรมชาติ ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือหากมีการจัด
ประชุมสัมมนาสามารถติดต่อได้โดยตรงในอัตราค่าบริการราคาพิเศษ นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี           
เปิดให้บริการบ้านพักรีสอร์ท   และภัตตาคารอาหาร   สําหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ           
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หากส่วนราชการจัดการประชุมสามารถขอใช้ห้องประชุมได้           
และขณะนี้ได้มีการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนไปออกกําลังกายและปั่นจักรยานในช่วงเวลาเช้าและเย็น จึงขอเชิญชวนทุก
ท่ านชมเยี่ ยมและใช้บริ การของ เชี ยง ใหม่ ไนท์ซาฟารี  และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติ           
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  การทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ผู้แทนโรงพยาบาลนครพิงค์ (นายแพทย์พิรุณ  คําอุ่น) โรงพยาบาลนครพิงค์ จะจัด

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนําปัจจัยซื้อเครื่องมือแพทย์ห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลนครพิงค์  ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 
2557  เวลา 14.00 น.  ณ ลานด้านหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่           
เป็นประธานจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ หรือ โอนเงินเข้า
บัญชี “กองทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 
สาขาแม่ริม เลขที่  515-0-25471-1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ 
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2557 

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี / เครื่องแบบตามสังกัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.๒  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
  ๑) ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายวิสูตร           

บัวชุม ) ช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ได้ให้ความสําคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้
ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากมณฑลกวางตุ้ง ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๒,๑๐๐ คน  

  
/ขอประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่าสามัคคี… 

 

 



๓๔ 
 

 

ขอประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่าสามัคคี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดน้ําต้อง อําเภอ
จอมทอง เริ่มต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๙ น. เป็นต้นไป  

๒) ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ดร.กษมา ประสงค์เจริญ) วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่กําหนดจัดการแสดงตามโครงการสร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน จํานวน ๑๓ ครั้ง สัปดาห์ละ          
๑ ครั้ง ในโอกาสนี้ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดงานโครงการดนตรี นาฏศิลป์เพื่อประชาชน ในวันที่   ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานตลาดประตูเชียงใหม่ 

๓) ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 (พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ) ในนามของกองกําลังรักษา
ความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและร้องทุกข์ขึ้น โดยประชาชนสามารถร้องทุกข์
ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุและร้องทุกข์ มณฑลทหารบกที่ ๓๓  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และขอเชิญ
ชวนให้ติดตามรับชมรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ดําเนินการรายการทุกวัน
ศุกร์ เวลา ๒๐.๓๐ น. นอกจากนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้เปิดช่วยเหลือประชาชน โดย
ได้มีการจัดกําลัง ๔ กองร้อย ๑ หมวด รวมกําลังพล ๔๕๐ นาย หากเกิดภัยใดๆ สามารถขอรับการช่วยเหลือจาก
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัดกองกําลังผาเมือง ได้ทุกวันตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง 

๔) ประธานในที่ประชุม  โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการจังหวัดเคลื่อนที่           
อยากให้หัวหน้าส่วนราชการออกพื้นที่พบประชาชน เพื่อเป็นการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
ดําเนินการในเรื่องใด หากมีปัญหาจะสามารถประสานงานได้โดยตรง โดยเฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการไปด้วยตนเอง  

๕ )  ปลั ดจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่  (นาย โชคดี  อมรวัฒน์ )  การ ดํ า เนิ น โคร งการ           
“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”  
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่นํางานบริการเข้าร่วมกิจกรรมจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยความ
เรียบร้อย  สําหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ กําหนดจัดโครงการ จํานวน ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ 
โรงเรียนแม่แจ่ม อําเภอแม่แจ่ม และวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อําเภอดอยเต่า 

๖) ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด (นายนเรศ เทพบุญ) รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - 
ดอยปุย - ดอยผาดํา  ผลการศึกษาแนวเส้นทางกระเช้า จํานวน 6 แนวเส้นทาง ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ/การเงิน/
การลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อม เส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก คือ แนวทางเลือก 3A เส้นทางจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
- บ้านทุ่งโป่ง - ดอยปุย - ดอยผาดํา มีระยะทาง 12.92 กิโลเมตร  มีสถานีจํานวน  4 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี สถานีบ้านทุ่งโป่ง สถานีดอยปุย และสถานีดอยผาดํา แนวเส้นทางและจํานวนเสาที่ผ่านพื้นที่ช้ันลุ่มน้ํา
ต่างๆ ดังนี้  

 6.1) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 1A มีระยะทาง 2.68 กิโลเมตร จํานวนเสา  1 ต้น  
6.2) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 1B มีระยะทาง 1.12 กิโลเมตร จํานวนเสา 5 ต้น  
6.3) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 2 มีระยะทาง 6.15 กิโลเมตร จํานวนเสา 14 ต้น  
6.4) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 3 มีระยะทาง 1.65 กิโลเมตร จํานวนเสา 3 ต้น 

/6.5) พ้ืนทีลุ่่มน้ําช้ัน 4 ... 
             



๓๕ 
 

 

6.5) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 4 มีระยะทาง 0.94 กิโลเมตร จํานวนเสา 3 ต้น  
6.6) พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน 5 มีระยะทาง 0.38 กิโลเมตร จํานวนเสา 2 ต้น  

แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านม้งดอยปุย คือ (1) สถานีกระเช้าลอย
ฟ้าดอยปุย (2) ปรับปรุงลานจอดรถ ศาลาพักคอย และห้องน้ําสาธารณะ  (3) ปรับปรุง ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน     
(4) ปรับปรุง ร้านค้า ร้านอาหาร และภายนอกของบ้านพักอาศัย (5) ปรับปรุงสถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)  (6) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชาวเขา ดอยปุย(สวนดอกไม้เมืองหนาว ดอกฝ่ิน) และหมู่บ้านวัฒนธรรม 
(7) ปรับปรุงโฮมสเตย์ และลานกางเต็นท์(8) ปรับปรุงสวนดอกไม้ ดอกฝิ่น น้ําตกดอยปุย (9) ปรับปรุงสวนเกษตร 
เพื่อการเรียนรู้ (10) ปรับปรุงที่พักสงฆ์ ดอยปุย (11) ปรับปรุงที่พักปฏิบัติธรรมดอยปุย  

ผลการสาํรวจภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อม  
- เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่จังหวัดเชียงใหม่  
- เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําหนังสือขออนุญาตเข้า

ศึกษาโครงการฯ ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
- เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕๕๗ ปรึกษาหารือและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กับ

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- เมื่อวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๗ สรุปแนวทางเลือกเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการฯ  
- เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๕๗ ได้รับอนุญาตเข้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
- เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕๗ สํารวจพื้นที่โครงการฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสํารวจ 
- เมื่อวันที่ 3-6 พฤษภาคม ๒๕๕๗ สํารวจทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และดิน  
- เมื่อวันที่  6-10 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทําแบบสอบถามด้านเศรษฐกิจสังคม  
งานที่จะดําเนนิการต่อไปด้านสิ่งแวดล้อม   
- วันที่  2-5 กรกฎาคม ๒๕๕๗  สํารวจคุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาของน้ํา 
- วันที่ 19-23 กรกฎาคม ๒๕๕๗ สํารวจคุณภาพอากาศและเสียง ความสั่นสะเทือน และ

ธรณีวิทยา  

ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เทสโก้ จํากัด (นางอรพินท์ คงเดชอดิศักดิ์)   
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
ตลอดจนแนวความคิดใน  การพัฒนาโครงการ ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาโครงการ  2) เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากกลุ่ม           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ  3) เพื่อสร้างความเข้าใจ  ที่ดี
ต่อการพัฒนาโครงการ ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่โครงการและเจ้าของโครงการ  

ผลการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วม ดังนี้ ประชุมปฐมนิเทศโครงการ การสัมภาษณ์เชิง
ลึก การประชุมกลุ่มย่อยของพื้นที่โครงการ 4 ตําบล (ตําบลสุเทพ หนองควาย แม่เหียะ บ้านปง) การประชุมประชาคม การ
ประชุมประจําเดือนระดับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ การประชุม  สื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุม
ประจําเดือนระดับอําเภอ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมประจําเดือน 

/อําเภอหางดง ... 
 



๓๖ 
 

 

 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมประจําเดือนอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แจก
เอกสารรายละเอียดโครงการทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร 
    -   

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๒.๐๐ น.    
           
        วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

           
                                 วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 

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



๓๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องตดิตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ความกา้วหนา้การดําเนนิงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริในพืน้ที่

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ :  ดร.กมลไชย  คชชา  ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
 

ความก้าวหน้าการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

 
1. ประวตัคิวามเปน็มา 
    สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 โดยส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริเริ่มดําเนินการตั้งแต่ 

ปี 2534 เป็นต้นมา สืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเยี่ยมราษฎร
ที่บ้านห้วยหล่อดูก ตําบลแม่ต่ืน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และได้พระราชทานพระราชดําริให้มีการจัดต้ัง
โครงการอนุรักษ์สภาพป่า ในพื้นที่อําเภออมก๋อยขึ้นเป็นแห่งแรก  

 

          2. วัตถุประสงค์ 
๑. สนองงานพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ 
๒. ป้องกัน รักษาสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้คงอยู่ 
๓. ฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้คืนสู่สมบูรณ์ดังเดิม โดยให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและป่าไม้ใช้สอย

สําหรับชุมชน 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล 

 

3. รปูแบบของโครงการพระราชดํารทิีส่ํานกับรหิารพืน้ทีอ่นุรักษท์ี ่16 รบัผดิชอบ จํานวน ๘ รปูแบบ  
1. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ 
๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ 
๓. โครงการช่วยเหลือราษฎร 
๔. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 
๕. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ  
๖. โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชและสัตว์ 
๗. โครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯและพระบรมวงศานุวงศ์  
๘. โครงการตามแนวพระราชดําริ 

 

4. ปัจจุบันมีโครงการพระราชดําริ  จํานวน 51 โครงการ 
    รับผิดชอบพื้นที่ป่าทั้งหมด 4,127,179.70 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์ จํานวน 1,495,327.39 

ไร่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ 2,620,802.86 ไร่ และพื้นที่อ่ืนๆ 11,049,45 ไร่ ดํ า เนิ นกา รปลู ก ป่ า  รวมทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 118, 704.00 ไร่ โดยปลูกป่าในเขตป่าอนุรักษ์ 43,009.00ไร่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ 75,695.00ไร่ 

 5. ความก้าวหน้าการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริในพืน้ที่จงัหวัดเชียงใหม ่
     5.1 ด้านทรพัยากรธรรมชาติ ในโครงการต่างๆมีการปลูกป่าไม้ใช้สอย ปลูกฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร และ
ปลูกป่าหวายเพื่อเป็นแหล่งอาหารของราษฎรทําให้พ้ืนทีป่่าที่เคยมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมให้กลับมคีวามอุดม



๓๘ 
 

 

สมบูรณ์ดังเดิม สามารถสร้างจิตสํานึกของราษฎรให้หันกลบัมาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในหลายพื้นที่ของตนเอง 
ดังเช่น ราษฎรในพื้นที่ สถานีพัฒนาการเกษตรทีสูงฯดอยอมพาย อ.แม่แจม่ ได้คืนพื้นที่ป่าประมาณ 3,000 ไรใ่ห้
ทางราชการปลูกฟ้ืนฟูป่าใหม่และปล่อยใหป่้าฟ้ืนคืนสภาพโดยธรรมชาติ 

จากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทําให้มีปริมาณน้ําสําหรับทําการเกษตรและใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง
เพียงพอ และยังเป็นการป้องกันการเกิดปัญหา น้ําป่า ดินถล่ม อีกด้วย 

5.2 ด้านคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ราษฎร ดูแลสาธารณูปโภค อาทิ 
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ําอุปโภคบริโภค ดูแลด้านการศึกษา ให้บุตรหลานได้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างทั่วถึง 
ตลอดจนด้านสุขภาพอนามัย ให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 

    จากการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนจัดต้ังโครงการ 

6. ปญัหาอปุสรรค 
6.1 ปัญหาการสื่อสารด้านภาษาเนื่องจากราษฎรในพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นราษฎรชาวไทยภูเขาทําให้

บางครั้งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน  บางครั้งต้องใช้ล่ามเป็นตัวกลางในการสื่อสาร 
6.2 เส้นทางคมนาคมบางพื้นที่มีสภาพเส้นทางเป็นดินลูกรังปนดินเหนียวทําให้มีความยากลําบากในการ

เดินทางเข้าพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝน 
6.๓ ยาเสพติด เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ต้ังอยู่ตามตะเข็บชายแดน ที่เป็นเส้นทางขนส่งยาเสพติดทําให้

ราษฎรติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 



๓๙ 
 

 

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

 
๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๔) 

คงเหลือ 

รวม ๓๒,๒๙๖.๓๑ ๒๗,๖๗๕.๕๑ ๘๕.๖๙ ๙๕.๐๐ ๔,๖๒๐.๘๐

ลงทุน ๕,๐๙๙.๓๒ ๓,๐๓๒.๒๘ ๕๙.๔๖ ๘๒.๐๐ ๒,๐๖๗.๐๔

ประจํา ๒๗,๑๙๖.๙๙ ๒๔,๖๔๓.๒๓ ๙๐.๖๑  ๒,๕๕๓.๗๖

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕๖ 

๓,๑๕๖.๔๔ ๒,๕๐๑.๙๖ ๗๙.๒๗  ๖๕๔.๔๘

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๔) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๕,๐๙๙.๓๒ ๓,๐๓๒.๒๘ ๕๙.๔๖ ๒,๐๖๗.๐๔
   ส่วนราชการ ๔,๗๖๐.๘๖ ๒,๗๔๙.๕๙ ๕๗.๗๕ ๒,๐๑๑.๒๗
   ท้องถิ่น ๓๓๘.๔๖ ๒๘๒.๖๙ ๘๓.๕๒ ๕๕.๗๗

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

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 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร ๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๑ ๐.๒๘ ๐.๒๘ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๔ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๕ 
สนง.พัฒนาพิงคนคร  
(องค์การมหาชน) 

๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๖ 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๔๐ ๐.๔๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๕,๒๑๐.๗๐ ๙๕.๙๒ - - - 

๘ สนง.สรรพากรภาค ๘ ๕.๑๑ ๔.๘๕ ๙๔.๙๖ ๑.๕๗ ๑.๕๖ ๙๘.๙๘

๙ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๖๗.๒๓ ๖๓.๗๒ ๙๔.๗๘ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๙๙.๘๕

๑๐ 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑๔๓.๒๗ ๑๓๔.๒๖ ๙๓.๗๑ ๑๐๔.๗๖ ๙๘.๖๒ ๙๔.๑๔

ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗             
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)   

  

หน่วย : ล้านบาท 



๔๑ 
 

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่
ที่ร้อยละ ๘๒.๐๐  มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐๘ หน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จํานวน ๑๗ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๔  เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓  เบิกจ่ายตํ่า
กว่าเป้าหมาย ๕๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๗ และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๑๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖  
ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่องมาจาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และในขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง 
ไม่มีผู้มาย่ืนซองประกวด/สอบราคา หรือมีผู้เสนอราคาน้อยราย ทําให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันภายใน ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗  ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีผลทําให้การเบิก
จ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงาน มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สนง.คลังเขต  ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐

๒ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๒๙ ๑.๒๙ ๑๐๐.๐๐

๓ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐

๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐

๕ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐

๖ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๓ ๑.๙๓ ๑๐๐.๐๐

๗ ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ๐.๐๖ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐

๘ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐

๙ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๕๔ ๐.๕๔ ๑๐๐.๐๐

๑๐ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐

๑๑ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐

๑๒ โรงพยาบาลประสาท ๕.๔๗ ๕.๔๗ ๑๐๐.๐๐

๑๓ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๓.๘๓ ๑๐๐.๐๐

๑๔ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐

๑๕ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๑๐๐.๐๐

๑๖ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๒.๒๐ ๑๐๐.๐๐

๑๗ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐.๔๖ ๐.๔๖ ๑๐๐.๐๐

๑๘ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๑.๓๕ ๑.๓๕ ๙๙.๙๙

๑๙ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๒ ๐.๘๒ ๙๙.๙๘
 
 
   



๔๒ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๐ สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๙๙.๙๗

๒๑ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗

๒๒ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๙๙.๘๕

๒๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๔๘ ๒.๔๖ ๙๙.๕๔

๒๔ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๐.๙๖ ๐.๙๕ ๙๙.๕๑

๒๕ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๙๓ ๐.๙๒ ๙๙.๓๙

๒๖ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๙๙.๒๐

๒๗ สนง.สรรพากรภาค  ๘ ๑.๕๗ ๑.๕๖ ๙๘.๙๘

๒๘ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๖ ๐.๕๕ ๙๘.๒๑

๒๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๔ ๙๗.๙๙

๓๐ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๑ ๑.๖๘ ๑.๖๕ ๙๗.๙๒

๓๑ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๒ ๖.๑๖ ๕.๙๘ ๙๗.๐๑

๓๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๓.๑๘ ๓.๐๗ ๙๖.๖๕

๓๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๙๑ ๙๕.๒๑

๓๔ วิทยาลัยนาฎศิลป์ ๑.๒๗ ๑.๒๑ ๙๔.๙๘

๓๕ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๑๑ ๙๔.๗๔

๓๖ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๐๔.๗๖ ๙๘.๖๒ ๙๔.๑๔

๓๗ สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๗๘ ๙๓.๒๔

๓๘ สนง.พัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๗๙.๖๒ ๓๔๘.๓๖ ๙๑.๗๖

๓๙ สนง.พัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๕.๔๖ ๔.๘๒ ๘๘.๓๑

๔๐ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๔.๗๘ ๘๗.๙๘

๔๑ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๑.๗๑ ๘๗.๖๒

๔๒ สนง.การค้าต่างประเทศ ๐.๑๐ ๐.๐๙ ๘๖.๘๘

๔๓ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๑๐๘.๕๘ ๙๔.๐๐ ๘๖.๕๗

๔๔ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๔.๓๗ ๓.๗๕ ๘๕.๗๓

๔๕ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                     ๐.๖๐ ๐.๕๐ ๘๓.๐๐

 



๔๓ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๔๖ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๘๖.๓๐ ๗๐.๒๙ ๘๑.๔๔

๔๗ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๑.๓๕ ๑.๑๐ ๘๑.๓๐

๔๘ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๑๔ ๘๐.๓๓

๔๙ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒๘๑.๔๖ ๒๒๕.๕๖ ๘๐.๑๔

๕๐ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๒๒.๖๔ ๑๗.๒๓ ๗๖.๐๙

๕๑ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๔๓.๘๐ ๓๒.๘๕ ๗๕.๐๐

๕๒ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๙.๒๑ ๖.๘๓ ๗๔.๑๕

๕๓ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๒.๑๖ ๗๓.๖๘

๕๔ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๓๗๘.๑๙ ๒๗๓.๖๕ ๗๒.๓๖

๕๕ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๒๕๔.๓๓ ๑๘๒.๓๗ ๗๑.๗๑

๕๖ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๗๔๓.๗๒ ๕๒๐.๘๗ ๗๐.๐๔

๕๗ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม)่ ๑๘๓.๗๘ ๑๒๗.๘๒ ๖๙.๕๕

๕๘ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๐๗ ๑.๔๐ ๖๗.๘๕

๕๙ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๑๐๔.๘๕ ๗๐.๙๓ ๖๗.๖๕

๖๐ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๙๙.๗๓ ๑๙๖.๓๖ ๖๕.๕๑

๖๑ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๐๙ ๐.๗๐ ๖๓.๖๕

๖๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๕๕ ๑๓.๕๔ ๖๒.๘๔

๖๓ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๕๙ ๖๑.๖๓

๖๔ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๓.๗๓ ๒.๑๖ ๕๗.๙๔

๖๕ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑๙.๔๓ ๑๐.๕๘ ๕๔.๔๒

๖๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๒๘.๔๒ ๑๕.๐๐ ๕๒.๗๘

๖๗ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๒.๔๖ ๑.๒๙ ๕๒.๔๕

๖๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๒๕๙.๙๔ ๑๓๔.๘๑ ๕๑.๘๖

๖๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๗๓.๐๖ ๑๒๙.๑๓ ๔๗.๒๙

๗๐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒๕.๖๔ ๑๑.๓๖ ๔๔.๓๐

๗๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๑๐.๔๒ ๔.๕๔ ๔๓.๕๙

 



๔๔ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๗๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๓๐.๖๕ ๑๓.๒๔ ๔๓.๑๙

๗๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๑๘.๕๔ ๓๙.๕๒

๗๔ กองบิน ๔๑ ๒.๗๙ ๑.๐๗ ๓๘.๓๐

๗๕ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๔๒.๙๒ ๕๓.๖๗ ๓๗.๕๕

๗๖ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๓.๔๔ ๔.๙๕ ๓๖.๘๔

๗๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๓๔.๗๗ ๓๖.๐๓

๗๘ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๐.๐๖ ๓.๔๖ ๓๔.๓๖

๗๙ กก.บก.กฝ. ๕ ๔.๔๙ ๑.๔๔ ๓๒.๑๕

๘๐ จังหวัดเชียงใหม่ ๗๘.๕๗ ๒๔.๖๕ ๓๑.๓๘

๘๑ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๓.๖๓ ๑.๐๗ ๒๙.๕๑

๘๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อ.แมแ่จม่ ๕.๕๐ ๑.๔๙ ๒๗.๐๑

๘๓ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑๗.๙๑ ๔.๘๒ ๒๖.๙๐

๘๔ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๙๘.๒๕ ๒๒.๐๐ ๒๒.๔๐

๘๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๐๔ ๐.๖๗ ๒๑.๘๘

๘๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๒๕.๘๖ ๕.๔๗ ๒๑.๑๖

๘๗ วิทยาเขตภาคพายัพ ๒๘.๑๕ ๕.๓๗ ๑๙.๐๖

๘๘ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๘๕ ๑.๒๙ ๑๘.๘๑

๘๙ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๒๒๙.๖๕ ๓๙.๗๗ ๑๗.๓๒

๙๐ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๕.๓๓ ๒๙.๒๕ ๑๔.๒๕

๙๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๓๔ ๐.๑๙ ๑๔.๐๗

๙๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๖.๙๔ ๐.๖๗ ๙.๖๙

๙๓ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๕๙ ๔.๓๕ ๖.๙๕

๙๔ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๑.๓๕ ๕.๖๑

๙๕ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๖.๒๙ ๐.๒๔ ๓.๘๔

๙๖ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๕๙ ๐.๐๒ ๓.๓๙

๙๗ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๘.๓๘ ๐.๒๓ ๒.๗๖



๔๕ 
 

 

 

  ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗   
           (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด) 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗ มีดังนี้ 
      ๒.๑ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.อ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๑  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ
อื่น 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุ และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐให้สามารถ          

เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
(กวพ.อ.) ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น  ดังนี้ 

๑. หากเป็นการจัดหาพัสดุเรื่องการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ หน่วยงานสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อ กวพ.อ. แต่อย่างใด 

๒. ให้พิจารณาประเภทสินค้าและบริการเป็นหลัก ดังนี้ 
๒.๑ พิจารณาว่าพัสดุที่จัดหามีการแข่งขันน้อยรายหรือไม่  
๒ .๒  พิจารณาความซับซ้อนหรือเทคนิคเฉพาะของสินค้าและบริการหรือ           

จากงาน/โครงการที่จะจัดหา 
๒.๓ สินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภทระบบ IT เป็นประเภททั่วไป         

หรือมีลักษณะเฉพาะ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๙๘ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๕.๘๓ ๐.๐๒ ๐.๐๙

๙๙ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๐ สนง.สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๔๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๓ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๑.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๕ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๗ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐



๔๖ 
 

 

๒.๔ พิจารณาพัสดุที่จัดหามีความผันผวนทางด้านราคาหรือไม่ 
หากการพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓  หน่วยงานสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อ กวพ.อ. 
แต่อย่างใด 

๓. กรณีหน่วยงานได้ทําการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ใน
ขั้นตอนใดของการดําเนินการจัดหา ต่อมาหน่วยงานเห็นสมควรให้มีการยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด หากการจัดหา
ใหม่เป็นไปตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ให้หน่วยงานดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติการจัดหาด้วยวิธีการอื่นต่อ กวพ.อ.  

๔.  กรณีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตัดสินด้วย
ราคาต่อรายการ หากมีบางรายการที่จัดหาแล้วไม่ได้ผลดีและมีวงเงินรวมไม่ถึงสองล้านบาท ให้หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอ่ืน ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานได้  แต่หากรายการที่เหลือนั้นมีวงเงินรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และหากการจัดหาเป็นไปตามข้อ ๑ 
หรือข้อ ๒  ให้หน่วยงานดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้โดยไม่ต้องขออนุมัติการจัดหาด้วยวิธีการอื่นต่อ กวพ.อ.  

         
 ๒.๒ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.อ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ      
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพื่อให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวและสอดคล้องกับ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในขั้นตอนกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือก
เบื้องต้น และอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ
ดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องระงับการดําเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานในการ
พิจารณาว่าสมควรดําเนินการขั้นตอนต่อไปในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่และให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มี
เหตุผลความจําเป็นเท่านั้น 
 ๒.๓ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๘๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม           
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  ให้มีการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ ตามมาตรา ๔ นว โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับ    
เบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ถ้าได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้วตํ่ากว่าเดือนละเก้าพัน
บาทให้ได้รับ ช.ค.บ.เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงินเก้าพันบาทหักด้วยจํานวนเบี้ยหวัดหรือ
บํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 
มตทิีป่ระชุม 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 



๔๗ 
 

 

3.3 ผลการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
                    3.3.1 โครงการตามแผนพฒันาจงัหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จํานวน 28 โครงการ (88 กิจกรรม) งบประมาณ 220,717,400 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 13 โครงการ (58 กิจกรรม) งบประมาณ 
119,871,500 บาท 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ (3 กิจกรรม) งบประมาณ 
19,000,000 บาท 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จํานวน 6 โครงการ (21 กิจกรรม) 
งบประมาณ 52,071,300 บาท 

4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ (6 กิจกรรม) 
งบประมาณ 19,774,600 บาท 

5. ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท 
 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557) 

-  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด  จํานวน 220,717,400 บาท  
-  เบิกจ่ายงบประมาณ 124,840,708.47 บาท  
-  คิดเป็นร้อยละ 56.56  
-  คงเหลืองบประมาณ 95,876,691.53 บาท 

 
3.3.2  ผลการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันากลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

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

         
       งบประมาณ 
 

         
      ผลการเบกิจ่าย 

        
 คิดเปน็ร้อยละ 

        
           คงเหลือ 

        
  คิดเป็นร้อยละ 

 
294,000,000 

            
58,994,138.15  

 

 
20.06 

     
235,005,861.95  

 

 
79.94 
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3.4 สถานการณ์อทุกภัย ปี พ.ศ. 2557  จังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ :  นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

               สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. สถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557 
           ต้ังแต่วันที่ 8  กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน มีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวม           

6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่อาย , ฝาง , ไชยปราการ , เชียงดาว , แม่แตง และอําเภอพร้าว  รวมทั้งสิ้น   11  ตําบล 
71 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 2,481  ครัวเรือน 6,845 คน พ้ืนที่การเกษตร 2,848 ไร่ บ้านเรือน
เสียหาย 49 หลัง ประมง 65 บ่อ ปศุสัตว์ 150 ตัว สิ่งสาธารณะประโยชน์ 70 แห่ง  

2. สถานการณ์ปัจจุบัน  
  ขณะนี้สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้การช่วยเหลือ และฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งได้เร่งสํารวจ
ความเสียหายเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัย และ
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย  
 

3. การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 
3.1   มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแก่ราษฎร

ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอ ไชยปราการ  จํานวน 1,000 ชุด 
3.2  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในพื้นที่

อําเภอไชยปราการ จํานวน 200 ชุด  
3.3  ก่ิงกาชาดอําเภอไชยปราการ มอบถุงยังชีพ จํานวน 100 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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3.5 โครงการสถานประกอบกิจการในจังหวดัเชียงใหม่ ร่วมใจ หา่งไกลยาเสพตดิ 
 ผู้นาํเสนอ :  นางเพ็ญศรี  เอี่ยมโอภาส  สวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

   1. หลกัการและเหตผุล 
       1.1  เพือ่อนุวัติให้เป็นไปตามคําสั่ง คสช.ที่ 41/2557  ลงวันที่ 31 พ.ค.57 

 1.2  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการแก้ไชปัญหายาเสพติดในสถาน 
ประกอบกิจการ 

 1.3  เพื่อพัฒนาให้สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวเข้าสู่มาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) 

 
2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

2.2 เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 10 คนขึ้นไปผ่านเกณฑ์โรงงาน 
  สีขาว 

2.3 เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าไปในสถานประกอบกิจการ 
 
3. หลกัเกณฑ์โรงงานสีขาว 
     3.1 มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     3.2 มีป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

 3.3 มีคณะทาํงานรับผิดชอบ 
3.4 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.5 มีกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกห่างไกลยาเสพติด 
3.6 มีการตรวจสุขภาพและหรือวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ  พนักงาน 
3.7 มีการควบคุม สอดส่อง ไม่ใหม้ีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
3.8 มีการจัดเก็บเอกสารและมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน 

 
4. สถานประกอบกิจการทีผ่่านเกณฑ์โรงงานสีขาวป ี2544-2556 

   ขนาด สปก. แห่ง/จาํนวน ลจ ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์

1 - 9 คน 5,947 / 24,851 122 / 595 5,875 / 24,256 

10 – 49 คน 1,955 / 41,506 313 / 8,112 1,642 / 33,394 

50 – 299 คน 378 / 42,579 230 / 25,655 148 / 16,924 

300 คนขึน้ไป 46 / 25,926 40 / 22,909 6 / 3,017 

รวม 8,376 / 134,862 705 / 57,271 7,671 / 77,591 

หมายเหตุ จํานวน สปก. ที่ผา่นเกณฑ์ 705 แห่ง  ตรวจสอบแล้วพบว่ายังคงดําเนินกิจการและยังคงสถานะ  
             จํานวน 324 แหง่  
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5. กลุ่มเปา้หมาย 
    สถานประกอบกิจการที่มลีูกจ้าง 10 คนขึ้นไป  1,792 แห่ง ลูกจา้งที่เกี่ยวข้อง 

62,435 คน 
     - อ.เมืองเชียงใหม่  989 แห่ง (35,371 คน) 
     - อําเภอหางดง      112 แห่ง (3,298 คน) 
     - อําเภอสันทราย    106 แห่ง (3,240 คน) 

- อําเภอสารภี       95 แห่ง   (4,217 คน) 
- อําเภอสันกําแพง  94 แห่ง   (3,287 คน) 
- อําเภอฝาง         92 แห่ง   (3,716 คน) 

 
6. แผนปฏบิตักิาร โครงการสถานประกอบกิจการในจงัหวดัเชียงใหม ่ร่วมใจ 

หา่งไกลยาเสพตดิ 
    6.1  ขั้นเตรียมการ 

 - สํารวจข้อมลูสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 
 - จัดทําโครงการ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 - ส่งโครงการ/คําสั่งแต่งต้ังกรรมการใหทุ้กอําเภอ 
 - จัดประชุมคณะกรรมการฝา่ยปฏิบัติการ 

6.2 ขั้นปฏบิตักิาร 
- ประสานกับ ศพส.อ.เพื่อจัดประชุมสถาน    ประกอบกิจการ 
- จัดประชุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ทุกอําเภอ 
- ตรวจประเมนิ / จัดทําใบประกาศเกียรติคุณ 

6.3  ขั้นมอบใบประกาศเกยีรตคิณุ 
- ศพส.อ.มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ สปก. 
- ประกาศจังหวัดโรงงานสีขาว ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน 2557 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

    มตทิีป่ระชมุ  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 ผลการประกวดแบบโครงการจัดสรา้งข่วงหลวงเวยีงแกว้จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้เวียนมาบรรจบ
ครบรอบอีกวาระหนึ่ง  ในวันที่  12  สิงหาคม  2557  จังหวัดเชียงใหม่จึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ           
เพื่อถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  ในวันที่  12  สิงหาคม  2557  โดยกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญ  ดังนี้ 

1. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เวลา  06.45  น.  ณ  ข่วงประตูท่าแพ 
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เวลา  09.00  น.            

ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินท์  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เวลา  19.19  น.   

ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินท์  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีรายละเอียดตามกําหนดการดังนี้ 

 
กําหนดการ 

การจดังานเฉลิมพระเกียรต ิ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินนีาถ   
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชนิี  ประจําปี  2557 

วันที่  12  สิงหาคม  2557 
***************** 

 

พธิทีาํบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง   แด่พระสงฆ์  83  รูป  ณ  ข่วงประตูท่าแพ 
06.00 น. - ข้าราชการ  แขกผู้มีเกียรติ  และประชาชน  พร้อมกันเพื่อประกอบพิธีทําบุญตักบาตร   

ณ  ข่วงประตูท่าแพ 
 - ถวายภัตตาหารเช้า   (ข้าวต้ม, น้ําเต้าหู้)   แด่พระสงฆ์  
   

06.45 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ไหว้พระรับศีล 
 - ประธานสงฆ์  ให้ศีล (พระสงฆ์  1  รูป)  และกล่าวสัมโมทนียกถา 
 - ประธานพิธี  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ 
 - พิธีตักบาตรพระสงฆ์  
 - เสร็จพิธี 
 
การแต่งกาย -  ชุดพ้ืนเมือง,  ชุดผ้าไทย  หรือชุดสุภาพ 
 
พธิีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดดุเีฉลิมพระเกียรติ  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

08.15 น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  ข้าราชการตุลาการ  อัยการ  พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  
ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เหล่ากาชาดจังหวัด  นักเรียน  
นักศึกษา  สมาชิกสมาคม  สโมสร  ชมรม  มูลนิธิ  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี 

 - ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
   

4.2 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชนิี  ประจําปี 2557 

 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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09.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานพิธี  และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  เข้านั่งประจําที่ 
 - ประธานพิธี  ลงนามถวายพระพร 
 - ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ไหว้พระรับศีล 
 - ประธานพิธีขึ้นสู่บนเวที  เพื่อถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ  (ผู้ร่วมพิธียืนพร้อมกัน) 
  -  ถวายความเคารพ 
  -  ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มดอกไม้สด) 
  -  เปิดกรวยดอกไม้ 
  -  ถวายความเคารพ   (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน) 
 - ประธานพิธีลงจากเวที  ขึ้นสูแ่ท่นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
 - ประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ   (จบ) 
 - วงดุริยางค์และวงปี่พาทย์  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
 - ประธานในพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธีทุกท่าน ถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - พระสงฆ์สมณศักด์ิ  จํานวน  10  รูป   เจรญิชัยมงคลคาถา 
 - ประธานพิธี และผู้แทนคณะบุคคล  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ ์จํานวน  10 รูป 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ํา 
 - ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  (ต่อ)   (ผู้ร่วมพิธีที่ยังไม่ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล) 
 - เสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
 
การแต่งกาย 
ข้าราชการพลเรือน   : เครื่องแบบปกติขาว   
ทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว  
บุคคลทั่วไป - สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดไทยพระราชทาน/เครื่องแบบตามสังกัด   
 - สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/พ้ืนเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด   
นักเรียน/นักศึกษา : เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา 
 
พธิีถวายเครื่องราชสกัการะและจดุเทียนชยัถวายพระพร  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18.00 น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  ข้าราชการตุลาการ  อัยการ  พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  
ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เหล่ากาชาดจังหวัด  นักเรียน  
นักศึกษา  สมาชิกสมาคม  สโมสร  ชมรม  มูลนิธิ  องค์กรภาคเอกชน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ
ประชาชนทั่วไป  พร้อมกันบริเวณพิธี   

   

18.15 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ขึ้นถวายพานพุ่มดอกมะล ิ
ตามลําดับบนเวที  (พานพุ่มดอกมะลิแต่ละหน่วยงานจัดไปเอง  โดยให้ลงทะเบียนก่อนขึ้นถวาย  
ณ  จุดรับลงทะเบียน  ด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

   
 
 



๖๕ 
 

 

19.00 น. - ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
 - การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  บนเวที   
   

19.19 น. - ประธานพิธีขึ้นสู่บนเวที  เพื่อถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 
  -  ถวายความเคารพ 
  -  ถวายเครื่องราชสักการะ  (พุ่มดอกไม้สด) 
  -  เปิดกรวยดอกไม้ 
  -  ถวายความเคารพ 
 - ประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
 - ประธานพิธี  ลงจากเวที 
 - จุดเทียนต่อให้กับเจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร  ตํารวจ  และ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่   
 - ประธานพิธีขึ้นสู่แท่นพิธี ถวายความเคารพ  
 - ประธานพิธี  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล   (จบแล้ว) 

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   (1 จบ)  และเพลงสดุดีมหาราชา  (2 จบ) 
  (ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา) 
 - ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - เสร็จพิธี  (บริเวณด้านนอกหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จุดพล ุ จํานวน  339  นดั   

เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ) 
 
การแต่งกาย 
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ : ชุดไทยพระราชทาน/สากลนิยม/พ้ืนเมือง/สุภาพ/เครื่องแบบตามสังกัด/

เสื้อสีฟ้า  สก. 
บุคคลทั่วไป : ชุดไทยพระราชทาน/สากลนิยม/พ้ืนเมือง/สุภาพ/เครื่องแบบตาม

สังกัด/เสื้อสีฟ้า  สก. 
สมาคม/สโมสร/ชมรม/มูลนิธิ/
มวลชน 

: เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสากลนิยม/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/เสื้อสีฟ้า สก. 

นักเรียน/นักศึกษา : เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา 
 



๖๖ 
 

 

 

 
 

 

 
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 

   เรื่อง   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมในการจดังานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   
                  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชินี  ประจําปี  2557 

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

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เวียนมา
บรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  ในวันที่  12  สิงหาคม  2557  จังหวัดเชียงใหม่จึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  และในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้  จังหวัดจึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชน  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมจัดทํากิจกรรม ดังนี้ 

1. ประดับประทีปโคมไฟ  ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟหยดน้ํา ไฟราว และประดับธงชาติ  ธง สก.  
ตามสถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สํานักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล  สํานักงานหน่วยงานเอกชน  โรงแรม  
ธนาคาร  บริษัท/ห้าง/ร้าน  และสถานที่ชุมชนทุกแห่ง  ระหว่างวันที่  1-31  สิงหาคม  2557   

2. จัดซุ้มติดต้ังโต๊ะหมู่บูชา  พระฉายาลักษณ์  พร้อมเครื่องสักการะ  ธูปเทียนแพ  พุ่มดอกมะลิ  
พร้อมกับข้อความถวายพระพรชัยมงคลไว้ในสถานที่ที่ เหมาะสม  ตามบริเวณสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา  สํานักงานหน่วยงานเอกชน  โรงพยาบาล  โรงแรม  ธนาคาร  บริษัท/ห้าง/ร้าน  เทศบาล   
องค์การบริหารส่วนตําบล  และอาคารต่าง ๆ ทุกแห่ง  ต้ังแต่วันที่  1-31  สิงหาคม  2557  

3. ขอเชิญชวนให้จัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ  ต้ังแต่วันที่  8-15  สิงหาคม  2557  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล  เช่น  การทําบุญตักบาตร  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ       
การบําเพ็ญกุศลสาธารณะ  การเลี้ยงอาหารเด็ก  คนชรา  คนพิการ  การปลูกต้นไม้  การบริจาคโลหิต  การทําความ
สะอาดอาคาร  วัด  ถนน  คูคลอง  และสถานที่สาธารณะ  การร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระ
พรของจังหวัด  การเดิน-ว่ิง  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอ่ืน ๆ 

4. รณรงค์ให้มีการลด  ละ  เลิก อบายมุขทุกชนิด  และงดการฆ่าสัตว์หรือการกระทําอันเป็นการ
ทรมานสัตว์ทุกชนิด  ในวันที่  12  สิงหาคม  2557  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ 

   จึงขอประกาศเชิญชวนมาเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน  
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า  รว่มดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันที่   25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557 
 
 
 
 
 
 
 

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



๖๗ 
 

 

 
 

4.3 รายงานผลการดาํเนินโครงการ  “ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่  
หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พบประชาชน” 
ประจําเดือน กรกฎาคม  2557 

 ผู้นาํเสนอ : นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.4 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม”่ ประจาํเดือนสิงหาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ในเดือนสิงหาคม  2557   จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์  

รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม สภากาแฟเชียงใหม่   
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมกิจกรรม  “สภากาแฟเชียงใหม่”  

ในวันพุธที่  20  สิงหาคม  2557  เวลา  07.00  น.  ณ ห้องราชพฤกษ์  อาคารนิทรรศการ  1  อุทยานหลวง 
ราชพฤกษ์  ตําบลแม่เหียะ  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง   
          ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้กลุ่มงานอํานวยการ   
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  หรือส่งแฟกซ์หมายเลข  053-112707  ภายในวันที่  
15  สิงหาคม  2557  เพื่ออํานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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........................................................................................................................................................................... 
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4.5 กําหนดวันหยดุราชการเพิ่มเติมเปน็กรณพีเิศษ 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดป้ระชุมปรึกษาเมื่อวันที ่2 กรกฎาคม 2557 ลงมตว่ิา 

 
               1. กําหนดให้วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะปี 
พ.ศ. 2557 เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันเฉลิม           
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญ           
ในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ
การให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.6 ประชาสัมพนัธ์การจดังานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานเทคโนโลยี
และนวตักรรมของไทย 

 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม  2557 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างความตระหนักและ
กระจายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ และ
ประชาชนทั่วไป 
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๗๘ 
 

 

 
 



๗๙ 
 

 

มตทิีป่ระชุม  
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4.7 รายงานสภาวะอากาศเดือนสิงหาคม  2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายสมาน  ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 
การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  เดือน  สิงหาคม 2557 

ลักษณะทั่วไป  เดือน สิงหาคม กลางฤดูฝน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุม และมีกําลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทําให้ภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลาย
พ้ืนที่ มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้
ภาคเหนือ     ทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างอาจเกิด น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่ลาดเชิงเขา น้ําล้นตลิ่ง ตลอดจนน้ําท่วมขัง ที่ลุ่มลําน้ําได้  เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และอุณหภูมิมี
ค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

ข้อควรระวัง  ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น พ้ืนที่เสี่ยงภัย บริเวณ ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มลําน้ํา ควรเตรียมความพร้อม ป้องกัน  
เฝ้าระวังอุทกภัย และดินโคลนถล่ม/ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-
277919     053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

เดือน สิงหาคม 2557 
คาดหมายอณุหภูมิ(°เซลเซยีส) 
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลเิมตร) 

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน 

  
ภาคเหนือ
ตอนบน 
  
  

  
ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด   23-26  °ซ บ่าย อุณหภูมิ
สูงสุด  31-35°ซ มีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยถึงปาน
กลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนัก
มากบางแห่ง ส่วนมากระหว่างบ่ายและคํ่า ปริมาณ
ฝน  170-350  มม. จํานวน  17-25 วัน   
ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 23-25 32-34 230/25 
เชียงราย 23-25 31-33 350/24 
พะเยา 23-25 31-33 200/19 

เชียงใหม่ 24-26 32-34 210/21 
ลําพูน 24-26 33-35 170/18 
ลําปาง 24-26 33-35 180/17 
น่าน 24-26 32-34 270/22 
แพร่ 24-26 32-34 200/20 

  
  

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

  
ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด   24-27  °ซ บ่าย อุณหภูมิ
สูงสุด  32-35°ซ มีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยถึงปาน
กลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนัก
มากบางแห่ง ส่วนมากระหว่างบ่ายและคํ่า ปริมาณ
ฝน  110-260  มม. จํานวน  15-21 วัน   
ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

อุตรดิตถ์ 24-26 33-35 260/21 
สุโขทัย 24-26 32-34 170/18 
พิจิตร 25-27 32-34 230/20 

พิษณุโลก 25-27 33-35 240/20 
ตาก 24-26 32-34 110/15 

เพชรบูรณ์ 24-26 32-34 190/21 
กําแพงเพชร 25-27 33-35 170/19 

สรปุ  ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้ โดยทั่วไป เดือนนีป้ริมาณฝนมี
ค่าใกล้เคียงคา่เฉลี่ย และอณุหภูมิมีคา่สงูกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนัก 35.0-90.0 มม. ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป 
  
 
มตทิีป่ระชุม  
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๘๑ 
 

 

4.8 โครงการฟืน้ฟหูมูบ่า้นถวาย 
 ผู้นาํเสนอ : ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม ่

 
โครงการฟืน้ฟหูมูบ่า้นถวาย 

         โครงการฟื้นฟูหมู่บ้านถวายเป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพอร์ดู แห่งสหรฐัอเมริกากับ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
             แนวความคิดของโครงการฟื้นฟูหมู่บ้านถวายมาจากแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร.ชัด อัลเรด 
มหาวิทยาลัยเพอร์ดู โดยได้รับการสนับสนนุจากนายวิเชียร พุฒิวิญญ ูอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้ังแต่เริ่มต้น 
ซึ่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ดร.ณรงค์ ชวสินธ์ุได้นําคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เข้า 
ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการวิเชียร ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
          ในทีสุ่ดปีนี้ศาสตราจารย์ ดร.ชัด อัลเรด ได้นํานักศึกษา 15 คนจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู เดินทาง
มาศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ระหว่าง
วันที่ 19 พฤษภาคมถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 
 
  โครงการฟื้นฟูหมู่บ้านถวายนี้ เป็นโครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเชิงลึกที่ครอบคลุมถึงความเป็นมา
ของในชีวิตความเป็นอยู่   การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆของหมู่บ้านถวายที่กําลัง
เผชิญอยู่  โดยโครงการศึกษาหมู่บ้านถวายของทั้งสองมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นโครงการระยะยาว 
  เป้าหมายของมหาวทิยาลัยเพอรด์ู  
  มหาวิทยาลัยเพอร์ดูมีโครงการให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่างประเทศมากกว่า 300 
โครงการ ซึ่งโครงการฟื้นฟูหมู่บ้านถวายเป็นหนึ่งในโครงการไปศึกษาในต่างประเทศ โดยยึดหลักสองประการด้วยกัน
คือ หนึ่งเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในต่างประเทศที่ประสบการณ์เช่นนี้ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน และสอง
เพื่อเพิ่มทักษะให้นักศึกษามีขีดความสามารถทํางานต่างประเทศได้สูงขึ้น 
  วัตถุประสงค์ของศาสตราจารย์ ดร. Chad Allred 
  ดร.อัลเรดความต้ังใจอย่างแรงกล้าที่ต้องการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน
ถวายที่มีอย่างยาวนาน 
  ดร.อัลเรดคิดว่าขณะนี้หมู่บ้านถวายอยู่ในภาวะเสี่ยงทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการ
จําเป็นอย่างยิ่งที่หมู่บ้านถวายจําต้องมีการฟื้นฟู โดยเขามองเห็นว่างานด้านศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนกับการ
พัฒนาประเทศ 
  เป้าหมายของมหาวทิยาลัยนอรท์-เชียงใหม ่
  เนื่องจากหมู่บ้านถวายตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยนอร์ทฯ ฉะนั้นจึงถือได้ว่าการฟื้นฟูหมู่บ้าน
ถวายเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนอร์ทฯที่จะต้องช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชนในท้องที่และต้องการเพิ่มทักษะให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เพิ่มทักษะในการทํางานกับนักศึกษานานาชาติ 
  นักศกึษามหาวิทยาลัยเพอรด์ศูึกษาอะไรไปบา้ง? 
  ในช่วงห้าสัปดาห์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสิบห้าคนร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาหกคน
จากมหาวิทยาลัยนอร์ทฯได้ทําการศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านถวาย ทําการสํารวจนักแกะสลัก 
ผู้ประกอบการธุรกิจขายปลีก ขายส่ง ลูกค้าของหมู่บ้านถวายทั้งอดีตและปัจจุบัน  
  



๘๒ 
 

 

โครงการในอนาคตของมหาวทิยาลัยเพอร์ด ู
   เนื่องจากโครงการฟื้นฟูหมู่บ้านถวายเป็นโครงการระยะยาว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเพอร์ดูจะนํา
นักศึกษามาทําการค้นว้าวิจัยเพิ่มเติมในหมู่บ้านถวายทุกๆปี และต้องการสร้าง Business Plan ให้หมู่บ้านถวาย 
สร้างเวปไซด์ ที่มุ่งทางด้านวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดสู่นานาชาติ ต้องการฝึกให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เข้าใจการ
ประกอบธุรกิจในเชิงรุก  
  อีกทั้งศาสตราจารย์ชัด อัลเรดได้เปิดสอนหมู่บ้านถวายที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูอีกด้วย ปีกลายได้เปิด
สอนสองเทอมและจะเปิดสอนหนึ่งเทอมในปีนี้และอีกหนึ่งเทอมในปีหน้า 
  ทั้งนี้นักศึกษาเพอร์ดูได้สร้างเวปไซด์ของหมู่บ้านถวายเรียบร้อยแล้ว แต่เพียงใช้ภายในระหว่าง
นักศึกษาเพอร์ดูและนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนอร์ทฯยินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
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4.9 ประชาสัมพนัธ์โครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ปัน่จักยานเที่ยวเวียงกุมกาม 
 ผู้นาํเสนอ :  นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 

สํานักงานเชียงใหม ่
 

ททท. เชียงใหม่ จัดโครงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเนื่องในวันแม ่
ครอบครัวสขุสันต ์ปั่นจกัยานเที่ยวเวียงกุมกาม 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สํานักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลท่าตําบล  
ท่าวังตาล สํานักศิลปากรที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอสารภี และสมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ กําหนดจัดโครงการ 
“ครอบครัวสุขสันต์  ป่ันจักยานเที่ ยวเ วียง      
กุมกาม” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยจัดให้มีการ
แถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการในวันเสาร์ที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม 
และบริเวณโบราณสถานเวียงกุมกาม อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีค่าสมัครเพียงครอบครัวละ ๑๑๒ บาทพร้อมเสื้อ รับจาํนวนจํากัด 

 

นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ“ครอบครัวสุขสันต์    ป่ัน
จักรยานเที่ยวเวียงกุมกาม”  จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  อีกทั้งเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลโดยจักรยาน    ในลักษณะ
ท่องเที่ยวแบบครอบครัว  เวียงกุมกามถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ เพราะ

เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรล้านนา   
ทั้งนี้รัฐบาลและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พัฒนาเวียงกุมกามให้เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักท่องเที่ ยวกลุ่ มครอบครัว  จํานวน  ๕๐  คู่  
เส้นทาง โบราณสถานเวียง   กุมกาม  พร้อม
กิจกรรมสานสายใยแห่งรักระหว่างแม่ลูก ชมการ
แสดงและรับประทานอาหารแบบกาดหมั้ว ณ  วัด
ช้างค้ํา และลุ้นรางวัลครอบครัวสุขสันต์และ
ครอบครัวอบอุ่นจาก ททท. 

 
 
 

ผู้อํานวยการกล่าวในตอนท้ายว่า โครงการดังกล่าว
นอกจากกระตุ้ น ให้ เ กิ ดการ เ ดินทางท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วแล้ว ยังเป็นโครงการที่
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัว และเป็นการ
ท่องเที่ยวเพ่ือช่วยลดโลกร้อน สนใจสอบถามรายละเอียด
และสมัครได้ที่ ททท.สํานักงานเชียงใหม่  



๘๖ 
 

 

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๗ ๖๑๔๐ – ๒  หรือที่ www.tourismchiangmai.org, Facebook : Amazing Chiang Mai Jao 
หรือที่คุณอานนท์ สิงห์ตาแก้ว เทศบาลตําบลท่าวังตาล ๐ ๕๓๑๔ ๐๙๘๑ – ๒ ,๐๘ ๑๖๘๑ ๔๑๓๔ ต้ังแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป รับจํานวนจํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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4.10 กิจกรรมเชียงใหมเ่มืองสร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ :  มร. มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง 
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มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 



๙๕ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2557 

                  วันพฤหัสบดีที่  28  สิงหาคม  2557   เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์   
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก   
 อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
 การแตง่กาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

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



๙๖ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 6    นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
     6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
     6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
     6.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 

6.4   ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 


