
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่๙/2557 

วันจันทรท์ี่ ๒๙  กันยายน  2557 เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องอิมพเีรยีลบอลรูม  โรงแรมดเิอ็มเพรส  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในทีป่ระชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
5. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นางต่อมแก้ว บุปผาเจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
13. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
15. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 10 ลําปาง 
16. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายอภิชาต เหมือนมนัส นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
18. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
19. นางสาวภัทราพร ลายจุด (แทน)นายอําเภอสารภี 
20. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
21. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
22. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
23. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
24. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
25. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
26. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
๒7. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
28. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอไชยปราการ 
29. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
30. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
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๓๑. ว่าที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน (แทน)นายอําเภอสันป่าตอง 
๓๒. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
๓๓. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
๓๔. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
๓๕. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
๓๖. นายชัชวาล ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
๓๗. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
๓๘. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
๓๙. นายณรงค์พิชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
๔๐. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลป์ยาณิวัฒนา 
41. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
๔2. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
๔3. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
๔4. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
45. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
๔6. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
๔7. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
๔8. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
๔9. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
50. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
๕1. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
๕2. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๒. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคม (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
๕๓. พ.ต.ท.ภูษิต กฤษสมัย (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
๕๔. พ.ต.ท.ชํานาญ สมมิตร (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
๕๕. ร.ต.อ.เทอดพงษ์ จุลศิลป์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกบัการ ๕ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
56. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
๕7. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
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๕๙. นายณัฐวุฒิ  คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
60. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
๖1. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
63. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
64. พ.ต.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
65. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
66. พ.ต.ประหยัด สุริยะวงค์ (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ ๓ 
67. น.ต.กิตติพงษ์ ศรีรินยา (แทน)ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
68. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
69. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต5 
70. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
71. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
72. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
73. นางสดศรี พงศ์อุทัย ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
74. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
75. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
76. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
77. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
78. นายบุญทา หน่อแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและ

ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม ่
79. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
80. นายเอนก มนัสนิลุบล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
81. นายนพดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
82. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
83. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
84. ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
85. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

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

89. นายตะวัน พรหมวงศ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
90. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
91. นางกนกกาญจน์ ศรีโพธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
92. นางบุษราคมัส์ วีระนาคินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
93. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
94. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
95. นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
96. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
97. นางอุบลวรรณ จนัทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

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

เชียงใหม่ 
100. นายมนตรี สมประสิทธ์ิ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
101. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
102. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
103. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ        

สันกําแพง 
104. นางศิริวรรณ ถาวร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ 

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
105. นายจิตติศักด์ิ ศรีปัญญา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายสุรพล ทองเที่ยง (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
107. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชยีงใหม่ 
109 นายพิษณุ วีระสาระธรรม (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
110. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
111. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
112. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
114. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
115. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
116. นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
117. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
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118. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
119. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
120. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
121. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
122. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
123. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
124. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
125. นายธนพงศ์ ลําเภาลอย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
126. นายนรินทร์ เสาร์ดง (แทน)ขนส่งจังหวัดเชียงใหม ่
127. นายวรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
128. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
129. นายอุดม บุญช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
130. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานขนส่งทางน้ําที ่1 สาขาเชียงใหม ่
131. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
132. นายประจญ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
133. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
134. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
135. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
136. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
137. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
138. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
139. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
140. นางสมพร อินตากาศ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
141. นายสมาน ปราการรัตน ์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
142. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
143. นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ รก.ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
144. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
145. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
146. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
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147. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
(เชียงใหม่) 

148. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
150. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
151. นายถาวร คงมั่น (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
152. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายณัฐวุฒิ จันดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
154. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
155. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดภาค 5 
156. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายภูชิชย์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
159. นายประทิน สินมณ ี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
162. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายอิลหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
164. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
167. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
169. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
170. นางสาวธณิกานณ์ วรธรรมานนท์     (แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
171. นายสุชิน สาระจันทร ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
172. นายประหยัด ทรงคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ 
173. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
174. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
175. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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176. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

177. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

178. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

179. นายสิทธิชัย มูลเขียน (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 

180. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
181. รศ.ธีรภัทร วรรณกมล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
182. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
183. นายบุญยัง วิษณุมหิมาชัย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
184. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
185. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
186. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
187. นางนภัสสรณี รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
188. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
189. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
190. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
191. นพ.สมบูรณ ์ ทศบวร รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
192. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการสุขภาพ 

เขต 1(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
193. นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เขต 3(เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
194. นายกฤษเรศ วังทะพินธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
195. นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
196. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
197. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
198. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
199. นายชัชวาลย์ อินทรักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
200. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

/ภาคเอกชน 



 
 
 
 

- ๘ -

ภาคเอกชน 
201. นายไพรัช โตวิวัฒน์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
202. นายสราวุฒิ แซ่เต๋ียว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
203. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
204. นายชัชพล อภิชติมัย (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
205. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
206. นายปิยะศักด์ิ ยโสธนันชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
207. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
208. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
209. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
210. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
211. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
212. นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์ ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
213. นางกรรณิกา ไกยสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
214. นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่
215. นางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
216. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
217. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม  

1. การมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 จํานวน 12 
รางวัล (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  

1.1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ประถมศึกษา 
 - ชนะเลิศ     เปลญวนถุงนมลดโลกร้อน   โรงเรียนบ้านหนองยาว 
 - รองชนะเลิศอันดับ 1   โคมไฟฟ้ารีไซเคิล โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2   สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากเศษผ้า  โรงเรียนเอื้อวิทยา    

1.2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 
(ปวช.) 

      - ชนะเลิศ   หีบเก็บของโบราณแบบ 3 ช้ัน   โรงเรียนศรีสังวาล 
      - รองชนะเลิศอันดับ 1  วิจิตรอลังการงานเครื่องทองโบราณไทย  โรงเรียนหอพระ 
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 นาฬิกาจากขุยมะพร้าว  โรงเรียนวาระเชียงใหม่ 
1.3 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา ปวส./อุดมศึกษา 
        - ชนะเลิศ  เครื่องมือเกษตรในบ้าน จากเศษท่อ PVC  วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 
        - รองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ใส่กระดาษทิชชู่จากขวดน้ํา   วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 
        - รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม้มือที่สาม   วิทยาลัยเทคโนเอเชีย 

/1.4 ประเภทเครื่องแต่งกาย... 



 
 
 
 

- ๙ -

 1.4 ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 
        - ชนะเลิศ  วันใหม่ที่สดใส   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
        - รองชนะเลิศอันดับ 1 Reuse  กันฝน   ชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ 
        - รองชนะเลิศอันดับ 2 LESS IS MORE  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   

2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา                
สาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  29 หน่วยงาน (สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตําบลสันทราย
หลวง เทศบาลตําบลหนองจ๊อม เทศบาลตําบลแม่แฝก เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตําบลสันนาเม็ง 
เทศบาลตําบลป่าไผ่ เทศบาลตําบลสันพระเนตร  เทศบาลตําบลหนองแหย่ง เทศบาลตําบลสันป่าเปา เทศบาล
ตําบลเมืองเล็น เทศบาลตําบลหนองหาร  โรงพยาบาลสันทราย ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย                
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   มณฑลทหารบกที่ 33   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนคร
เชียงใหม่   ศูนย์พิงค์นคร เทศบาลนครเชียงใหม่  กองกําลังผาเมือง สํานักงานพัฒนาภาค 3  กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33  สถานีตํารวจภูธรสันทราย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่  กองบิน 41  สํานักงานบริการลูกค้า กสท.เชียงใหม่ และหน่วยบินตํารวจจังหวัดเชียงใหม่ 

3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) แก่ นายนําชัย  เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอ               
แม่วาง  และนายบูรนา  ป่ินแก้วศักด์ิ  เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน  2557 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัว 
ต่อที่ประชุม   จํานวน 3  ท่าน   ดังนี้   

๑) นายกอบชัย  บญุอรณะ 
     ตําแหน่งปัจจุบัน    ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    เขต 10 ลําปาง 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    เขต 15 เชียงราย   
2)  นายเจนศกัดิ ์  ลิมปติ ิ

  ตําแหน่งปัจจบัุน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
                           ตําแหน่งเดิม    ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง 

3)  นายวิฑูรย ์  วรโชตพิงศพ์นัธ ์
      ตําแหน่งปัจจุบัน          ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
      ตําแหน่งเดิม               ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติประจําจังหวัดอุดรธานี 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 2... 
 



 
 
 
 

- ๑๐ -

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหนา้สว่นราชการประจําจังหวดัเชยีงใหม่   
                         ครั้งที่ ๘/2557  เม่ือวันที่  ๒๗  สิงหาคม  2557     
       ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/
2557  เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่นั้น 

   ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร ๒๑ หน้า โดย                
มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ใน
เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า                
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่              
ครั้งที่ ๗/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
 3.๑  ผลการเบกิจ่ายเงินประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชยีงใหม ่
        คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม) นําเสนอต่อที่ประชุม   

๓.๑.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2557 จํานวน ๓๔,๗๒๓.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓๒,๓๐๘.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ                 
๙๓.๐๕  แยกเป็นงบลงทุนและงบประจํา ดังนี้  

      ๑) งบลงทุน จํานวน  ๕,๕๑๒.๖๑ ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓,๘๐๗.๗๓ 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๗  คงเหลือร้อยละ ๓๐.๙๓  ทั้งนี้ ได้มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ร้อยละ ๗๑.๙๙                
โดยแยกเป็นส่วนราชการ ร้อยละ ๙๔.๑๖ และท้องถิ่นร้อยละ ๕.๘๔    

     ๒) งบประจํา จํานวน ๒๙ ,๒๑๐ .๘๕ ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
๒๘,๕๐๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๕๗   

      เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๖ จํานวน  ๓,๑๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
๒,๕๘๒.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๘   

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                
ต้ังแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย จํานวน ๕ หน่วยงาน  ได้แก่ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  
สํานักงานทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)  สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ 
และแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓  

๓ .๑ .๒  หนังสือ เพื ่อทราบและถือปฏิบัติประจํา เดือนกันยายน  ๒๕๕๗             
จํานวน 5 เรื่อง มีดังนี้ 

         ๑) หนังสือด่วนทีส่ดุที่ กค ๐๔๒๐.๒/ว ๒๑๘  ลงวันที่  ๒๒ สิงหาคม  
๒๕๕๗  เรื่อง  ซ้อมความเขา้ใจการปฏบิตังิานในระบบ GFMIS  ในวนัสิน้ปีงบประมาณ 

           การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินงบประมาณก่อนปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องบันทึกรายการขอเบิกเงิน 

/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)... 



 
 
 
 

- ๑๑ -

 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) รายการรับและ   นําส่งเงิน และรายการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายใน
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๒) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๗  ลงวันที่  ๒๘ สิงหาคม  
๒๕๕๗ เรื่อง  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

          ด้วยขณะนี้ ใกล้สิ้นปีงบประมาณปี  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ และยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
เสร็จสิ้น หรือยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แต่มีความจําเป็นต้องใช้เงิน
นั้นต่อไป ต้องดําเนินการขอกันเงินฯ กรณี ไม่มีหนี้ผูกพันผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ภายใน
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด และเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณา
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอเรียน  ดังนี้ 

๒.๑) อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณี  
ไม่มีหนี้ผูกพันได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 

      (๑) เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 
    (๒) เงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจสําหรับ

ส่วนราชการที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.ในภาพรวมมากกว่า ๓.๗๕ 
คะแนนขึ้นไป 

๒.๒) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ตาม
ข้อ ๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐแจ้งข้อมูลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯดังกล่าว ตาม
แบบที่กําหนด จํานวน ๔ ชุด ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการในระบบ 
GFMIS ต่อไป 

๒.๓) กรณีเป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและเป็นรายการที่มีความจําเป็นยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐ ขอทําความตกลงการขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็นและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ หรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันทําการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามแบบแจ้งรายละเอียดที่แนบ จํานวน ๔ ชุด โดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องภายใน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ได้ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
หน่วยงานนั้นไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้นต่อไป และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป 

๒.๔) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบผล
การพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

๓) หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๓  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                          คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ โดยประสานทุกหน่วยงานให้เบิกจ่ายตามนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน และ
มีเงินหมุนเวียนโดยไม่ให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาด และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือ
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 
/3.1) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ... 

 
 



 
 
 
 

- ๑๒ -

๓.๑) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการให้สามารถเริ่ม
เบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเน้นการดําเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการกระจายรายได้และการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ 
สําหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ความสําคัญต่อขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก 

๓.๒) เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๗  ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖  
ของงบประมาณรายจ่าย 

๓.๓) แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้ 

                             (๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

                                 (๒) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตาม ข้อ ๓.๑ จะต้องดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 

                                       - รายจ่ายประจํา ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยใน
ส่วนของการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้ดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่าย
งบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ 

                                       - รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องพร้อมเกี่ยวกับคุณ
ลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีสิ่งก่อสร้างต้องพิจารณาให้มีความพร้อม
เกี่ยวกับข้อกําหนดและขอบเขตของงาน(TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง และทั้ง
สองกรณีต้องดําเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 

                                      - ให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมเมื่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านการ
พิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเงื่อนไขจะก่อหนี้
ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ 

(๓) เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนฯตาม ข้อ ๓.๑ และจัดสรร
งบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเร่งรัดดําเนินโอนจัดสรรงบประมาณที่
ดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังสํานักเบิกในส่วนภูมิภาคน้ันๆโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๗ วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

(๔) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวช้ีวัดผลผลิต และขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐเป็นรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อสํานักงบประมาณจะได้ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการ และ
รวบรวมรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป  

 
/(๕) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒... 

 



 
 
 
 

- ๑๓ -

(๕) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบพบว่าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯที่สํานักงบประมาณเห็นชอบให้พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งสํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ดังนี้ 

     - กรณีที่ยืนยันการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้เดิมให้ช้ีแจง
เหตุผลความจําเป็นและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีความพร้อมและเร่งรัดดําเนินงาน 

     - กรณีไม่ ดําเนินการต่อ เนื่องจากหมดความจําเป็นให้
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อดําเนินรายการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้จริงภายใต้วัตถุประสงค์ที่
สนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล    

๔) หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๕  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ๔.๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
เห็นชอบมาตรการเร่งรัด   การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ดังนี้ 

          (๑) การเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงิน 
               - ให้เร่งรัดการก่อหนี้ให้ได้ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
         - ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และ

เบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

              - ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจําที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

(๒) การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ให้หน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานให้พร้อม เช่น การกําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของ
สัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

(๓) การติดตามเร่งรัดการดําเนินงาน 
     - ให้หน่วยงานรายงานผลการก่อหนี้ให้กระทรวงการคลังทราบ

ภายใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  
     - ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด 

ติดตามและกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 
     - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการ

เบิกจ่ายงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลักษณะเดียวกับข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ โดยมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดทั้ง
มิติส่วนราชการ(Function) และมิติพ้ืนที่(Area) 

- ให้กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาส 

  
/4.2) คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ... 

 
 
 



 
 
 
 

- ๑๔ -

๔.๒)  คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีความเห็นเพิ่มเติม  ดังนี้ 
                       (๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้เร่งรัดการดําเนินโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนไปในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ให้จัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการ หากแผนงาน/โครงการใดสามารถดําเนินการได้ทันทีก็ให้เร่งดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ส่วนโครงการใหญ่ที่ต้องใช้เวลาก็ให้เตรียมการดําเนินงานคู่ขนานกันไปในเวลา
เดียวกัน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  หากไม่สามารถดําเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กําหนดไว้จะถือเป็นเหตุหนึ่งในการพิจารณาปรับลดงบประมาณของหน่วยงาน
ในปีต่อไป 

(๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัด
การก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อใช้ใน
ราชการลับ พัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ พัสดุที่
โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 

(๓) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัด
การจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ให้หน่วยงาน
ต่างๆพิจารณาการให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาด้วย 

(๔) ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐมี
ปัญหาไม่สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณไว้ได้ และมีความประสงค์จะขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดทําคําขอไปยังสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการเดียวกัน และห้ามโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการข้ามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการเดิม    

๕) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๗  
เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

                           ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้เสร็จสิ้น หรือก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป ดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณดังกล่าว ผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กําหนด   ดังนี้ 

๕.๑) อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้
จ่ายต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 

(๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ทุก
รายการ 

(๒) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตาม
รายการต่อไปนี้ 

                                - เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 
- เงินงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจซึ่ง

ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

 
/๕.๒) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน... 



 
 
 
 

- ๑๕ -

๕.๒) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสําหรับรายการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตาม
ข้อ ๑.๒  ให้ส่วนราช รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามแบบที่
กําหนดให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป 

๕.๓) กรณีเป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินและเป็นรายการที่มีความจําเป็นยิ่งยวด ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ขอทําความตก
ลงการขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน พร้อมชี้แจงเหตุผล ความจําเป็นและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามแบบที่
กําหนด โดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องภายในวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  หากหน่วยงานใดไม่ได้
ดําเนินการภายในกําหนด จะถือว่าหน่วยงานนั้นไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้น และมีผลให้
เงินงบประมาณนั้นพับไป 

๕.๔) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบผล
การพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
    สามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓ .๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  

       ๓.๒.๑ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
                จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗  จํานวน ๒๘ โครงการ (๘๘ กิจกรรม)  งบประมาณ จํานวน ๒๒๐,๗๑๗,๔๐๐ บาท  โดยแบ่งตามภารกิจ 
๕ ด้าน เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๙๕,๙๕๐,๓๓๖.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๘ คงเหลืองบประมาณ จํานวน 
๒๔,๗๖๗,๐๖๓.๙๔ บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗)  

      ๓.๒.๒  โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายแล้ว  ๑๕๗,๓๕๖,๐๐๔.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๒ คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน ๑๓๖,๖๔๓,๙๙๕.๗๘  บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3 สถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่   
      หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  

สดุดี) สถานการณ์อุทกภัยเริ่มเกิดต้ังแต่วันที่ 8  กรกฎาคม 2557  อําเภอแรกที่เกิด ได้แก่ อําเภอฝาง อําเภอ
แม่อาย และอําเภอเชียวดาว  ถึงปัจจุบันมีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวม ๑๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอฝาง               
แม่อาย  ไชยปราการ เชียงดาว  แม่แตง พร้าว ฮอด กัลยาณิวัฒนา  แม่ออน ดอยเต่า แม่ริม สะเมิง สารภี                
หางดง ดอยสะเก็ด และอําเภอแม่แจ่ม  รวมทั้งสิ้น 51 ตําบล ๒94 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 

/๒2,๗63  ครวัเรือน 71,๓8๙ คน... 



 
 
 
 

- ๑๖ -

๒2,๗63  ครัวเรือน 71,๓8๙ คน พ้ืนที่การเกษตร 8,656 ไร่ อาคาร/สิ่งก่อสร้างเสียหาย ๘๙ แห่ง ประมง 
๑๑๔ บ่อ ปศุสัตว์ 5๖๕ ตัว สิ่งสาธารณะประโยชน์ 529 แห่ง  

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) ส่งผล
ให้เกิดสถานการณ์ฝนตกและเกิดอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอสะเมิง แม่แจ่ม ดอยหล่อ และแม่แตง รวม 4 อําเภอ        
6 ตําบล 28 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 3,934  ครัวเรือน 9,559 คน พ้ืนที่การเกษตร 250 ไร่  
สิ่งสาธารณะประโยชน์ 36 แห่ง        

สถานการณ์ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงการทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยทหาร และตํารวจในพื้นที่ 
ได้เข้าให้การช่วยเหลือ และฟื้นฟูสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งเร่งสํารวจความ
เสียหายเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  

การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 
1.  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแก่ราษฎร

ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอไชยปราการ  จํานวน 1,000 ชุด เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2557  ณ เทศบาล
ตําบลไชยปราการ 

๒. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา 
พรรณวดี  มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอแม่อาย จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง และวัดสันปอธง ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย  

๓. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่
ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๗  ในพื้นที่อําเภอแม่อาย จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด  ณ โรงเรียนราช-
ประชานุเคราะห์ ๓๐ และในพื้นที่อําเภอเชียงดาว จํานวน 1,000 ชุด  ณ หอประชุมเทศบาลตําบลเชียงดาว  

๔. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในพื้นที่อําเภอ 
ไชยปราการ จํานวน 200 ชุด  

๕. ก่ิงกาชาดอําเภอไชยปราการ มอบถุงยังชีพ จํานวน 100 ชุด 
๖ . ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จัดสรรวงเงินทดรองราชการให้นายอําเภอ               

ไชยปราการ  พร้าว  กัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า สะเมิง ดอยสะเก็ด และแม่ออน รวม 7 อําเภอ เพื่อใช้ซ่อมแซม          
สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมเป็นเงิน ๕,3๒๓,800 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4 รายงานสถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ 
      ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกูล   มานะสัมพันธ์สกุล)  

สถานการณ์น้ําในแม่น้ําปิงต้ังแต่อําเภอเชียงดาว ไปถึงอําเภอดอยเต่า  อําเภอฮอด อําเภอจอมทอง ในพื้นที่
ตอนบนมีปริมาณน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องที่อําเภอเชียงดาวมีอัตราการไหลประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
ปริมาณน้ําที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์ มีปริมาณน้ํา 50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  เปิดประตูระบายน้ําในแม่น้ําปิง   
ประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  อัตราการไหลไปถึงอําเภอจอมทอง ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล วัดประมาณน้ําได้ 
150 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  เนื่องจากมีฝนตก   สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํามี ดังนี้  

1. อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ขณะนี้มีปริมาณนํ้าร้อยละ 62.77  ของความจุเขื่อน หรือ 166.35  ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง
เฝ้าระวังและต้องเก็บน้ําอย่างต่อเนื่อง  สําหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ําร้อยละ 17.39%  ของความ
จุเขื่อน หรือ 45.744 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ําน้อยมาก   

/กรณีมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย... 



 
 
 
 

- ๑๗ -

กรณีมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยจะทําให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณนํ้าเพียง 197  
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะนําไปใช้ในช่วงฤดูแล้งของปี พ.ศ. 2558  ในภาคการเกษตร  การอุปโภคบริโภค ภาค
บริการ  เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง การรักษาระบบนิเวศน์  สําหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณ
น้ําเพียงร้อยละ  17.39  น้ําทั้งหมดจึงเตรียมไว้สําหรับใช้เพื่อเป็นน้ําดิบ สําหรับการผลิตน้ําประปาของเมือง
เชียงใหม่ ประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นในปี พ.ศ. 2558 ต้องงดการปลูกข้าวนาปรัง   

ปริมาณ Inflow ที่ไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย 2557) เท่ากับ 
41.3405 MCM เมื่อเทียบกับค่า Inflow เฉลี่ยปี  2536-2556 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 97.6504 MCM  มีค่าน้อยกว่า
อยู่ร้อยละ 57.66  และเมื่อเทียบกับค่า Inflow ของปี 2556 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 79.3802 MCM มีค่าน้อยกว่าอยู่
ร้อยละ 47.92  ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และบางส่วนของอําเภอ
สันทราย  ให้เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งและให้มีการเฝ้าระวัง  

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปญัหาความแห้งแล้ง- โครงการฯ เขือ่นแมก่วง
อุดมธารา   

การแกป้ญัหาระยะสั้น 
(1) การบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ROS และ Operation Rule 

Curve ให้เก็บกักน้ําในช่วงฤดูฝนได้พอเพียงต่อความต้องการใช้น้ําในการเพาะปลูกฤดูแล้ง  
(2) แจ้งเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่องดทํานาปรังในบางปีที่มีน้ําต้นทุนในเขื่อน  

ไม่เพียงพอ  และส่งเสริมการปลูกพืชผักใช้น้ําน้อยในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งทดแทน  
การแกป้ญัหาระยะยาว 
(1) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งจะเริ่มดําเนินการ

โครงการระยะที่ 1 (อุโมงค์ผนัน้ําแม่งัด-แมก่วง) ในปีงบประมาณ 2558 มีการประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างเป็น
ที่เรียบร้อยแลว้ 

(2) ในปี พ.ศ. 2559 จะมีโครงการที่เปิดต่อเนื่อง คือ โครงการนําน้ําจากลําน้ํา             
แม่แตงผันน้ําจากแม่แตงมาไว้ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งอีก 6 ปีข้างหน้าจะทําให้เกิดสถานการณ์น้ําดีขึ้นกว่า
ปัจจุบัน 

2. อ่างเก็บน้ําขนาดกลางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ําเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 
36 ซึ่งตอนเหนือมีปริมาณน้ํามากพอสมควร แต่ทางตอนใต้มีปริมาณนํ้าค่อนข้างน้อย โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่แตง มีปริมาณน้ําไหลผ่านเชิงดอยสุเทพเข้าคลอง 11.22 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในปีนี้มีการปลูก
พืชเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 

3. มาตรการรับมือภัยแล้ง  
    3.1 มาตรการบริหารจัดการน้ํา ฤดูแล้ง ปี 2557/58   
          1) เพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาเขตเมืองเชียงใหม่ 

(พ.ย. 57 – พ.ค. 58) 12.084 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอไม่ขาดแคลน  
2) เพื่อการเกษตรตามแผนพื้นที่ชลประทาน (จังหวัดเชียงใหม่) 57/58 

จํานวน 279.69 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีน้ําเพียงพอ  
3) เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ในลําน้ําปิง จํานวน 73.58 ล้านลูกบาศก์เมตร  

เพื่อให้คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี  
  4) เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว พืชสวนโลก/ ไนท์ซาฟารี/ศูนย์ประชุมฯนานาชาติ/ 

เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ น้ําเต็มคูเมือง/แม่น้ําปิงมีน้ําเพียงพอ 

/3.2 การเตรียมการระยะเร่งด่วน 



 
 
 
 

- ๑๘ -

3.2 การเตรียมการระยะเร่งด่วน 
 1) วางแผนพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุน  
 2) สํารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ําซาก  
 3) สํารวจแหล่งน้ําขนาดเล็กที่สามารถนํามาใช้ได้ในภาวะฉุกเฉิน  
 4)ขุดลอกทางน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา ที่สําคัญองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการกับเก็บน้ําและการขุดลอก 
 5) เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ รถยนต์บรรทุกน้ํา  
 6) จัดทําแผนการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลําน้ํา  

หากในปีต่อไปยังมีการเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําปิง อาจจะได้รับผลกระทบ
ค่อนช้างเยอะ เพราะเรามีน้ําไม่เพียงพอที่จะเจือจางในกรณีที่ลําน้ําปิงเกิดภาวะวิกฤตน้ําเริ่มมีค่า BOD ตํ่า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนตลุาคม 2557   
      หวัหนา้สาํนกังานจังหวดัเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในห้วงเดือนตุลาคม 

๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่มีการรับเสด็จ ดังนี้    
      1.  สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุารี  

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาประจําปี 2555-2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  19-22 ตุลาคม  2557  
     2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
                                    จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 
ตุลาคม  2557  ดังนี้ 

๒.๑) วันที ่ 19 ตุลาคม  2557  เวลา  14.00 น.  เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน   
ณ วัดบ้านหลวง ตําบลโหล่งขอด  อําเภอพร้าว 

๒.๒  วันที ่ 20 ตุลาคม  2557  เวลา 16.19 น. เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธ
เมตตาสิงห์หนึ่งสําริดเศรษฐีดวงดี  ณ วัดหนองแสะ  ตําบลห้วยทราย 
อําเภอสันกําแพง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  การประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ.2557 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนด

จัดงานวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ.2557 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ                
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ของปวงชนชาวไทย ในวันพฤหัสบดีที่  23  ตุลาคม  
2557  พิธีเริ่มเวลา  08.00  น.  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย  
เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/4.3 ผลการพิจารณา... 

 



 
 
 
 

- ๑๙ -

4.3  ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2557 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สมาคมผู้อาสาสมัครและ            

ช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ได้กําหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 เป็นปีที่ 35 ในวันศุกร์ที่             
5 ธันวาคม 255๗ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดเชียงใหม่พิจารณา
คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่  ปี 255๗  จํานวน 2 คน เพื่อเข้ารับมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง
แห่งชาติ  บัดนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยมีผลการพิจารณา  ดังนี้ 

๑ .พ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗ จํานวน 2 คน คือ นายจํารูญ                
เร่งถนอมทรัพย์ และนายอินตา นามแก้ว โดยเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 255๗ 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

2.  บุคคลที่เสนอชื่อแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2557 จังหวัด
เชียงใหม่พิจารณาให้เป็นพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557  จํานวน ๑๐ คน คือ นายสัญญา  รักชาติ         
นายธวัช  นะติกา  นายปานเทพ  ชมภูรัตน์  นายอรุณ   ขาวสะอาด  พันเอก รนกร  สุดด้วงแก้ว นายวสันต์   
วงศ์สกุล  นายประกาศิต  สังข์แก้ว  นายยงยุทธ  จันทวรรณ์  นายพิบูลย์ สังหสันติ และร้อยตํารวจตรี บุญธรรม 
ปันอินทร์  โดยเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่                
5 ธันวาคม 255๗  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4 แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรประจํา  
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนตุลาคม  2557  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ตามที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง  การจัดต้ังศูนย์ดํารง
ธรรม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่   แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2557 
ณ ห้องรับรอง 1 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งแต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเวรประจําวันศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  อํานวยการ 
สั่งการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความเป็น
ธรรม รวมถึง ปฏิบัติหน้าที่ในการรับหนังสือจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มาย่ืน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนเป็นที่ยุติ                
และประชาชนมีความพึงพอใจ  และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ  แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในวัน และเวลาราชการ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ค่านิยมหลักของคนไทย 12  

ประการ ตามนโยบายของ คสช. ประกอบด้วย             
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

/2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ... 



 
 
 
 

- ๒๐ -

2.  ซื่อสัตย์ เสยีสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6.  มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ ่
9.  มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่ายจําหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมคีวามพร้อม เมือ่มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 

๑๑. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.6 ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ

แจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชาว่าในการตรวจ
เยี่ยมราชการตามจังหวัดต่างๆ ของนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ งดขึ้นป้าย
ต้อนรับ รวมทั้ง ขอให้งดการทําป้ายประชาสัมพันธ์บุคคลต่างๆ ของจังหวัดตามสถานที่ต่างๆ ด้วย 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.7 สรปุผลการฝกึซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดบัจงัหวดัประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  
สดุดี)ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ 602/2557 ลงวันที่18 กุมภาพันธ์ 2557 และที่ 
2791/2557 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานออกแบบ/จัดเตรียมสถานการณ์
และคณะทํางานประเมินผลการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 คําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3248/2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557  

จังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

1. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมมอบกรอบนโยบายการ
ฝึกซ้อมแผน และสถานที่ฝึกซ้อมแผนฯ 

 
/2. เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2557 ... 



 
 
 
 

- ๒๑ -

2. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2557 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็น
ประธานการประชุมกําหนดวัน เวลา การฝึกซ้อมแผน และสถานที่ฝึกซ้อมแผน ฯ  

3. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคาร
อํานวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน
คณะทํางานออกแบบ / จัดเตรียมสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฯ เป็นประธานการประชุมการกําหนดสถานการณ์
จําลองการฝึกซ้อมแผนและประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฯ 

4. เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงาน และการจัดกําลังเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557  นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดและร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ณ ห้องประชุม
อาคมกาญจนประโชติ อาคารอํานวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้  แบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้   (ระดับพ้ืนที่) 
2. กลุ่มเทศบาลเมืองแม่โจ้   (ผู้อํานวยการท้องถิ่นแห่งพื้นที่) 
3. กลุ่มอําเภอสันทราย     (ผู้อํานวยการอําเภอ) 
4. กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่     (ผู้อํานวยการจังหวัด)  
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่  ประธานในพิธีเปิดและร่วมการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) “การฝึกซ้อม
แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมี ผศ.ดร.จําเนียร  
ยศราช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ  การฝึกซ้อมแผนใช้เวลาประมาณ  3 ช่ัวโมง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเรื่องของสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และมีพิธีปิดการฝึกซ้อมแผนฯ  

จากการประชุมประเมินผลการฝึกซ้อมแผนเมื่อวันที่  25 กันยายน  2557  โดยมี
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้มีการจัดต้ังศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อรองรับการสั่งการของกอง
อํานวยการระดับจังหวัด เพื่อรับทราบข้อขัดข้องของหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนหน้า 

2. หน่วยเผชิญเหตุที่เข้าไปไม่มีแบบแปลนของอาคารของหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้
ไม่ทราบถึงการเข้าไปในการช่วยเหลือ หรือโครงสร้างของตัวอาคารนั้น ซึ่งในการปฏิบัติการจะต้องมีแบบแปลน
โครงสร้าง ในกรณีที่เกิดอาคารถล่ม หรือเกิดอัคคีภัยด้วย 

3. เรื่องของระบบการสื่อสาร  มีระบบการสื่อสารกลาง และมีระบบการสื่อสารสํารอง
กําหนดไว้ในแผนแล้ว  ที่ประชุมเห็นว่ากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วหน่วยระบบสื่อสารกลางและสื่อสารสํารอง
ซึ่งใช้วิทยุสื่อสารใช้การไม่ได้ ควรจะมีการกําหนดระบบการสื่อสารอีกอย่างน้อย 2 ระบบ อาจจะต้องขอให้
บริษัท ทีโอที จํากัด  หรือภาคเอกชน เข้ามาร่วมในการดําเนินการของระบบสื่อสารสํารอง 

4. ขณะมีผู้ประสบภัยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการปลอบขวัญ การนันทนาการ                
ในเรื่องจิตวิทยา โดยกําหนดหน่วยงานไว้ในแผน 

5. ในกรณีที่แผ่นดินไหว  อาคารถล่ม อัตรากําลังคน เครื่องมือ ยานพาหนะจะมาเข้า
มาทําการช่วยเหลือเป็นจํานวนมาก จะทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งการซ้อมแผนกําหนดจุดไว้ 1 จุด ซึ่ง
ไม่เพียงพอ ในแผนควรจะมีจุดที่ 2 ไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านจราจร และจัดยานพาหนะให้ผู้อํานวยการ
จังหวัดเข้าไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ 

/6. หน่วยงานที่มีอากาศยาน... 



 
 
 
 

- ๒๒ -

6. หน่วยงานที่มีอากาศยาน ได้แก่ กองกําลังผาเมือง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑล
ทหารบกที่ 33  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 41 เห็นควรให้จังหวัดจัดทําแผนให้ชัดเจนในการมอบหมาย
หน่วยงานหลัก หรือว่าควรนําหน่วยกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่ฉุกเฉินหรือการนําผู้ป่วยหนักไปส่งโรงพยาบาล  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.8  สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์คืนความสุข 
ใหป้ระชาชน 

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  
สดุดี)  ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนดจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน เพื่อสร้าง
จิตสํานึกที่ดี และสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่  อปพร.ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2557  ณ ฝูงบิน 416 อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
จํานวน 16 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลําปาง แพร่ ลําพูน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน พิจิตร กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์  รวม อปพร. เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน  5,000 คน   ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่            
ได้จัดสมาชิก อปพร.  จํานวน 300 คน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในระดับ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบล 
ดีเด่น 1 แห่ง  คือ เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง    

อปพร. ดีเด่น  จํานวน 3 คน ได้แก่ นายกรองเกียรติ  ใจฉ่ํา สังกัดศูนย์ อปพร. 
เทศบาลนครเชียงใหม่  นายอดิศักด์ิ บุญศรี  สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบลหนองผึ้ง  และนายเสน่ห์  บุญใส่  
สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบลสันมหาพน 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.9  รายงานผลการดําเนนิโครงการ “ผู้ว่าราชการจงัหวดั หัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั 
ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พบประชาชน ประจําเดือน กนัยายน 2557” 

 ปลดัจังหวดัเชยีงใหม่ (นายโชคดี  อมรวัฒน์)  เดือนกันยายน 2557 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  มจีํานวน 3  โครงการยอ่ย ดังนี้ 

1. โครงการที่ 1 โครงการหนว่ยผู้เข้าร่วมเสริมสร้างรอยยิ้มใหแ้ก่ประชาชนจากหน่วย
บริการเคลื่อนที่แบบบูรณการ จากระดับจังหวัด ประชาชน 

2. โครงการที่ 2 โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหาร
องค์กรปกครองท้องถิ่น พบประชาชน  เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนมาดําเนินการใน
การแก้ไขการประสานงาน 

3. โครงการที่ 3 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศเกียรติคุณ 

ในวันที่ 3 กันยายน 2557 เป็นการดําเนินการโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน” ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อําเภอแม่ออน มีหน่วยงานเข ้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  63 หน่วยงาน มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 143  กิจกรรมหลากหลายมีการสงเคราะห์ราษฎร์ผู้มีรายได้น้อย จํานวน 20 ราย มอบ
ถุงยังชีพ จํานวน 250 ชุด ซึง่มีประโยชน์แก่ประชาชนอําเภอแม่ออนเป็นอย่างยิ่ง 

/สําหรับภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557... 



 
 
 
 

- ๒๓ -

สําหรับภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการดําเนินการทั้งสิ้น 10 ครั้ง ใน 10 
อําเภอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ห่างไกลทั้งสิน้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการประมวลความต้องการของประชาชน 
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการนี้ยังคงจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

4.10  สภาวะอากาศเดือนตุลาคม 2557 
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายสมาน  ปราการรัตน์) ในช่วงวันที่ 

29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนาม
ตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก ส่วนร่องมรสุมจะมีกําลัง
แรงขึ้นและเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝน
เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  ส่วนในช่วงวันที่ 
3-4 ตุลาคม 2557  ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และ
ภาคตะวันออก ประกอบมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้  

  สภาวะอากาศเดือนตุลาคม  ระยะครึ่งแรกของเดือนตุลาคม  ลักษณะอากาศจะ
แปรปรวน  เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาล  โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอยู่ในเกณฑ์เป็น
แห่งๆ ถึงกระจาย   และเริ่มจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของทั้งภาคเหนือ จากน้ันในช่วง
กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเป็นระยะๆ  โดยจะมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง  แต่ยังไม่ต่อเนื่องมากนักทําให้ในระยะแรกที่ 
บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม  จะมีฝนฟ้าคะนองและอาจเกิดลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ จากนั้น
อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย  โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป  และมีอากาศ
หนาวบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
4.11  ประชาสัมพนัธ์ วันรณรงคต์อ่ต้านการค้ามนษุย์ ประจาํป ี2557 

 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางมยุรี ยกตรี) การค้า
มนุษย์ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ ใช้คนเป็นเครื่องในการแสวงหาประโยชน์ ซึ่งมีรูปแบบ 7 แบบ คือ 
การค้าประเวณี การหลอกแรงงาน การขอทาน การใช้คนมาเต้นโป๊เปลือย  การถ่ายภาพลามก อวัยวะเพื่อ
การค้า และการขูดรีดบุคคล ส่วนเรื่องการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มักจะพบในเรื่องของการค้าประเวณีเป็น
ส่วนใหญ่  ทุกจังหวัดจะมีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ช่ือย่อ สปคม. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน ดําเนินงานเรื่องของการป้องกันแก้ไข การบําบัดฟ้ืนฟู การช่วยเหลือ และการดําเนินการคดีมาอย่าง
ต่อเนื่อง  

 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
กํากับดูแล ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นเรื่องของ NGO องค์กรเอกชน  ทั้งนี้มีองค์กรเอกชน
ที่ทํางานเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ในเดือนที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ผ่านหลายช่องทาง เช่น การ
เผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อมวลชน  และมีการประกวดเยาวชนทําสื่อ โดยเชิญชวนเยาวชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องของ
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วมีการจัดประกวดทําสื่อ  ขณะนี้อบรมไปแล้วอยู่ระหว่างการเก็บคะแนน 
กําหนดประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 

/กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน... 



 
 
 
 

- ๒๔ -

 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในโรงเรียน มีกําหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่  
๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๗  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ อําเภอแม่อาย  โดยมีกิจกรรมบรรยายความรู้บนเวที                
เรื่อง สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์กิจกรรมฉายหนังสั้นซึ่งเป็นผลงานของการผลิตหนังสั้นของนักเรียน                
ในกิจกรรมที่ ๑ กิจกรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมนันทนาการ  สําหรับโครงการ “เสริมสร้าง
ความรู้สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการค้า
มนุษย์” สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  มีความคาดหวังว่าโครงการดังกล่าว
ที่จัดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน สามารถสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และร่วมแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนที่ถูกล่อลวงให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีที่ได้จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

  การดําเนินการเรื่องศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ทางกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้อย่างมาก ซึ่งศูนย์ป้องกันระดับจังหวัดจะ
สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอ เป็นประธาน  จะมีการดําเนินงาน 4 ด้าน 
คือ ด้านนโยบาย การป้องกัน การดําเนินคดี และการคุ้มครองช่วยเหลือ  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

4.12 ประชาสัมพนัธ์งาน วันสมเด็จย่า ประจาํปี 2557  
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (นางพวงทอง  ศรีวิลัย) จังหวัด

เชียงใหม่ร่วมกับ อําเภอสันทราย  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  กําหนดจัดงาน “วันสมเด็จย่า”ประจําปี 2557 
โดยใช้ช่ืองานว่า “114 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบรมมีเกริกก้องเกรียงไกร” ในวันที่  21 
ตุลาคม  2557  เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา   
บรมราชชนนี  ผู้มีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึง เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส อีกทั้ง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  และเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

1. พิธีสืบชะตาหลวงและทําบุญครบรอบ 114 ปี วันพระราชสมภพของสมเด็จย่า 
2. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยเรียน

เชิญหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชนเชิญร่วมวางพานพุ่ม 
3. ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อนําไปใช้ในกิจการของโรงเรียน 
4. กิจกรรมกาดมั่วครัวฮอม โดยเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ชุมชนร่วมออกร้านอาหาร

บริการประชาชน 
5. กิจกรรมการแสดงศักยภาพของคนพิการ 

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 

4.13  ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอประชุมพุทธมณฑล 
 ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก) 

วัดศรีสุดาราม  ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาและประสงค์จะมี    
ส่วนร่วมในการบูรณปฏิสังขรณ์หอประชุมพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ระหว่างการ 

/บูรณะซ่อมแซม... 



 
 
 
 

- ๒๕ -

บูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  เนื่องจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ร่วมบริจาคจะได้รับ
พระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษซึ่งจัดสร้างต้ังแต่ปี ๒๕๐๐ และได้เก็บรักษาไว้ที่พุทธมณฑลมีอายุการสร้างถึง 
๕๗ ปี  ดังนี้ 

๑. บริจาค ๑,๕๐๐ บาท ได้รับพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ จํานวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วยพระเครื่องฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษเนื้อชิน  เนื้อดิน  และเหรียญนิกเกิล 

๒. บริจาค ๕๐๐ บาท ได้รับพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อผง จํานวน ๑ องค์ 
๓. บริจาค ๕๐๐ บาท ได้เหรียญพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษเนื้อนิกเกิล  

จํานวน ๑  เหรียญ 
ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดย

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอํานวยการ  ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน ๔ ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์หมายเลข 
๐๕๓-๑๑๒๖๗๑  ในวันและเวลาราชการ 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2557 

                   วันพฤหัสบดีที่ 30  ตุลาคม  2557   เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
        1) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์) งาน Lanna Expro 

กําหนดจัดงานเมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ             
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ซึ่งเป็นการบูรณการระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิดที่ว่า ที่สุดของผลิตภัณฑ์บริการภูมิปัญญาล้านนา               
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีหน่วยงานกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และองค์กรเอกชน ร่วมงานออกบูทจําหน่าย
สินค้าและบริการ การจัดนิทรรศการ และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ มากกว่า 20 หน่วยงาน                
บูทจําหน่ายสินค้าและบริการมีประมาณ 700 คูหา นิทรรศการประมาณ 100 คูหา รวมทั้งสิ้น 800 คูหา 
กิจกรรมในงานประกอบด้วยเทวีกลาง มีการแสดง มีการสัมมนา การสาธิต การเล่นเกมส์ตอบคําถามชิงรางวัล  
กิจกรรมนาทีทอง กิจกรรมการประกวดการมอบรางวัลของหน่วยงานต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดง
ดนตรี การแสดงจากผู้ชนะเลิศของและรองชนะเลิศจากรายการ Thailand got talent การแสดงมินิคอนเสิร์ต
จากศิลปินชื่อดัง และมีกิจกรรมคืนความสุขให้ผู้เข้าชมงาน โดยมีการแจกรางวัลรถยนต์ Suzuki จํานวน                
1 รางวัล   รางวัลโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 รางวัล มีบริการขนส่งรถสี่ล้อแดงฟรีตลอดงาน มีผู้เข้าชมงานทั้ง 5 วัน 
จํานวน 479,078 คน เฉลี่ยวันละ 95,815 คน  ยอดขายสินค้าทั้ง 5 วัน รวม 47,422,816 บาท  

2) ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นายทฤษฎี ชุติวงษา)           
จากการที่สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท 
เทสโก้ จํากัด  ทําการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - 
ดอยปุย - ดอยผาดํา  ขณะนี้ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว                  
 

/จึงกําหนดให้มีการประชุม... 



 
 
 
 

- ๒๖ -

จึงกําหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการ
ในแสดงความคิดเห็น และรับทราบข้อมูล ในวันที่ 16 ตุลาคม  2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเอวัณ           
ช้ัน 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์)  จาํนวน 2 เรื่อง 

   1) การขุดขยายแม่น้ําปิง  เป้าหมายคือ การขุดขยายลําน้ําปิงให้ได้ความกว้างเฉลี่ยไม่
ตํ่ากว่า 90 เมตร ซึ่งขณะนี้ความกว้างประมาณ 85 เมตร มีบางส่วนกว้าง 90 เมตร มีการขุดลอกไปบางส่วนแล้ว 
บางส่วนแล้วโดยกรมเจ้าท่า ในเรื่องดังกล่าวมีแผนแม่บทแล้ว แต่ติดในเรื่องของที่ดินริมแม่น้ําปิง ซึ่งมีการ
ครอบครอง ยึดถือ ก่อสร้างอาคารต่างๆ  หลักคือ เริ่มต้ังแต่ที่สะพานนวรัฐไปยังอําเภอแม่ริม ประมาณ 10 
กิโลเมตร  ไปทางทิศใต้ถึงตํารวจภูธรภาค 5 ประมาณ 10 กิโลเมตร  ปัจจุบันมีคณะทํางาน 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ ซึ่งมีผังที่ชัดเจน การที่จะขุดขยายแม่น้ําปิงให้กว้างอยู่ในเขตของแม่น้ําปิง            
เป็นที่ดินของแม่น้ําปิง แต่เพื่อให้ได้ชัดเจนในเรื่องแนวเขตแม่น้ําปิงของประชาชนอยู่ตรงจุดไหนเพื่อจะให้
ประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน มีสิทธิที่จะชี้แจงแถลงความ โต้แย้งสิทธิที่มีอยู่ต่อทางราชการ 
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม อําเภอสารภี อําเภอหางดง 
โดยนายอําเภอเป็นคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตต่างๆ ในระดับอําเภอยังมีคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค ใช้
ระยะเวลา 3 เดือน ขณะนี้ผ่านไปแล้ว 1 เดือน เมื่อครบ 3 เดือนจะทราบว่าที่ดินริมแม่น้ําปิงทั้ง 2 ฝั่ง มีที่ดิน
ของประชาชนอยู่ตรงบริเวณใดบ้าง แล้วจะดําเนินการขุดลอกตรงบริเวณ เมื่อทราบข้อมูลชัดเจนแล้วจะทําการ
ปักหลักแนวเขตหลังจากนั้นจะทําการขุดลอกแม่น้ําปิง    

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการเจรจา  ซึ่งในระดับพ้ืนที่ยังเจรจาไม่ยุติ จึงเป็นหน้าที่ของจังหวัดที่
จะต้องเข้าไปพูดคุยเจรจา หากการเจรจาไม่ยุติต้องใช้หลักกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  กฎหมายที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการที่อยู่ติดกับแม่น้ําปิงจึงต้องมีการพูดคุย เพราะ
เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  สําหรับการรื้อถอนสามารถกระทําได้เลย  

2) คลองแม่ข่า คลองแม่ข่า ต้นน้ําอยู่บริเวณตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม บริเวณ
กลางน้ําอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่าและมีการปล่อยทิ้งน้ําเสียจาก
การซักล้าง โดยไม่มีการบําบัด บริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ บ้านดอนชัย ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่  
เป็นจุดสุดท้ายที่ปล่อยน้ําคลองแม่ข่าลงสู่แม่น้ําปิงความสูงประมาณ 5 เมตร ส่งกลิ่นเหม็นมาโดยตลอด 30 ปี  
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่ประสบผลสําเร็จ สําหรับส่วนปลายน้ํา ต้ังแต่บริเวณตําบลป่าแดด – อําเภอหางดง 
จะพบคลองแม่ข่าย่อย  คุณภาพของน้ําดีพอสมควร สามารถนําไปใช้ด้านการเกษตรได้  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2557 ตําบลแม่ข่า อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการนําของนายอําเภอเมืองเชียงใหม่  นายกเทศมนตรีตําบล           
ป่าแดด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กําลังมวลชนต่างๆ หน่วยงานราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเรือนจํากลางเชียงใหม่  ทําการขุดลอกคลองแม่ข่า ระยะเวลา 1 ปี 52 สัปดาห์
เป็นสัญญาประชาคมว่าอําเภอเมืองเชียงใหม่ และอําเภอแม่ริม จะต้องทําการขุดลอกคลองแม่ข่าทุกสัปดาห์ บ้าน
ที่อยู่ติดคลองแม่ข่าต้องช่วยกันดูแล 
 
 

/6.2 รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม.่.. 



 
 
 
 

- ๒๗ -

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)  จํานวน 4 เรื่อง  
1) การรับเสด็จ ในวาระที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ         

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  พระกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม  2557 ส่วนราชการต่างๆ ได้มีการประชุมเตรียมการก่อน
ล่วงหน้าแล้ว สิ่งใดที่ได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ขอให้ติดตามผล  ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์หน้า
จะมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  ในปีนี้สํานักพระราชวังเน้นเรื่องความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จ 

2) หมู่บ้านรักษาศีล 5 มีการประชุมส่วนราชการและอําเภอที่เกี่ยวข้อง ในการ
ปฏิบัติ คือ อําเภอจะมีนายอําเภอ เป็นเจ้าภาพหลัก  ทั้งนี้ ให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าวแก่นายอําเภอ  ส่วนในการปฏิบัติขอให้ดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สิ่ง
ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนดมานั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ในส่วนของจังหวัดกําหนดว่าทุก
หมู่บ้านจะต้องเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในปี พ.ศ.2558 

3) การเตรียมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่จะมีการ
ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว  

4) ไวรัสอีโบล่า จังหวัดเชียงใหม่โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
เตรียมการ มาตรการเฝ้าระวัง จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสบายใจ 

 

6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด)  จํานวน 3 เรื่อง 
1) การตรวจสอบพัสดุ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ                

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสอบพัสดุประจําปี ข้อ 155  กําหนดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี  
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตาม
ความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน  จนถึงวันที่  ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน  
และตรวจนับพัสดุประเภท ที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น (30 กันยายนปีปัจจุบัน) โดยให้ตรวจสอบพัสดุว่า
การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ 
หรือสูญไป เพราะเหตุใด  พัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งต้ัง
ภายใน ๓๐ วันทําการ  นับแต่วันทําการวันแรกของเดือนตุลาคม  เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่             
ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ ๑ ชุด สําเนาส่งไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  1 ชุด  หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้ส่งสําเนารายงานไปยัง
ส่วนราชการต้นสังกัด ๑ ชุด   

2) การท่องเที่ยว  ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่มากขึ้น ฉะนั้นขอความกรุณาส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ป้ายประชาสัมพันธ์ที่เก่าและหมดอายุแล้วให้ทําการรื้อถอนออก  ดูแลด้านคุณภาพของสินค้า
และบริการให้กําหนดราคาที่เหมาะสม  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยดูแลด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

3) การก่อสร้างทางลอด จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างทางลอด
บริเวณสามแยกแม่โจ้ (โรงพยาบาลเทพปัญญา) ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1,080 วัน โดยเริ่มต้ังแต่วันที่               
1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

   6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบณัฑิตย์) 
           1) การร่วมงานพธิเีพื่อถวายความจงรักภักดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัริย์ ให้ทุกท่าน

ให้ความสําคญัในเรื่องดังกล่าวด้วย  
 

/2) นโยบายหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ... 



 
 
 
 

- ๒๘ -

     2) นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เรื่อง การควบคุมการจําหน่าย
เหล้าปั่นบริเวณรอบสถานศึกษา โรงเรียน และหอพัก  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามพระราช 
บัญญัติการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด  

      3) ร้องเรียนการส่งเสียงดังรบกวนของร้านอาหารและสถานประกอบการต่างๆ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและนาํไปปฏิบัติ 
 

เลิกประชุม  เวลา    17.30 น.      
        วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
         วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
             หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 


