
 รายงานการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่10/2557 

วันที่ 30 ตลุาคม 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในทีป่ระชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายชาตรี ธินนท์ รกท. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
9. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์  (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางต่อมแก้ว บุปผาเจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
12. นางธีรา ธนูศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 
13. นายประพันธ์ ภักดีนิติ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 10 ลําปาง 
14. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
21. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกท.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

/อําเภอ  
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อําเภอ 
23. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
24. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
25. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
26. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
29. นายนพพล กันธรรม (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
30. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
31. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นางสลีล คําภาแก้ว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
33. นายสิทธิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอําเภอฝาง 
34. นายชัชวาลย์ พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
36. นายอรรถพล บัวศรี (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
39. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
41. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
43. นายนิติพร แก้วศรีนวล (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
44. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
45. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
46. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
47. นายบรรเจิด กิริยา (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.มนตรี สัมบุณณานนท์ รก.ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม่ 
50. พล.ต.ต.อํานวย พวกสนิท ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
53. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
54. พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ ชงัดเวช (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
/หน่วยงานในสังกดัสาํนกังานอัยการสูงสดุ 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นายประโลม ทองเป้า (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
56. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
57. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นายณัฐวุฒิ  คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
59. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
60. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
61. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นางสาวธิติมา พันรอด รกท.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย

อําเภอฝาง 
64. 
 

พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ทหาร) 

65. นางรัชนก มหาพล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
66. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
67. ร.อ.สมภาร สิริภูบาล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
68. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
69. พ.ต.กําพล พิเคราะห์งาน (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
70. น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
71. พ.ต.วิสุทธ แก้วกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
72. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
73. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
74. นายปัญญา สวนจันทร ์ (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
75. นายอํานาจ อริยจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
76. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
77. นางวรรณงาม แก้วคํา (แทน)สรรพกรภาค 8 
78. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
79. นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
80. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
81. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
/82. นายปัญญา  สวนจันทร์ ... 
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82. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
83. นายศักด์ิพัฒน์ รุ่งเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
84. นายนพดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
85. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
86. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
87. ผศ.ดร.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
88. นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวรศา (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
89. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
90. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
91. นายกอ่พงศ์ นําบุญจิตต์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
92. นายตะวัน พรหมวงศ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
93. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
94. นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
95. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
96. นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
97. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
98. นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
99. นางประณมพร วชิรถาวรชัย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
100. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายมนตรี สมประสิทธ์ิ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
102. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
103. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
104. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
105. นายจิตติศักด์ิ ศรีปัญญา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 

/110. นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ ... 
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110. นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม ่ (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
111. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
112. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
114. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
115. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
116. นางพจนีย์ แสนลา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
117. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
118. นายสมชาย กันธะวงษ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
119. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์    

ที่9 
120. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
121. นางสุวิชาดา คูหา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
122. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

เชียงใหม่ 
123. นายเสริมศักด์ิ ศุขเกษม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา

สวนยางจังหวัดเชียงใหม่ 
124. นางสาวเปรมฤดี ปินทยา (แทน)ผู้อํานวยการศนูย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
125. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
126. นางสาวศรีสกุล ทําดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
127. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
128. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
129. นายประเทือง  นรินทรางกูล  ณ อยุธยา หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา

จังหวัดเชียงใหม่ 
130. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
131. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
132. นายก้องเกียรติ จันทร์หิรญั ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)่ 
133. นายพฤษภ ศรีบุร ี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
134. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์ จอมแปงตา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
135. น.อ.วิสูธ  จันทนา ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
136. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
137. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
138. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี่ 2 
139. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
140. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
141. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
142. นายผจญ สิทธิกัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
143. นางฐิติมา จิยะวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
144. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
145. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
146. นางสมพร อินตากาศ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
147. นายอนันต์ กันตีวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
148. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
149. นายไพโรจน์ บุญเกิด สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
150. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
151. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 

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

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
154. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
156. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
157. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
159. นายคัมภีร์ อนุรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
160. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
161. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
162. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
163. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
164. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

/166. นายนนัท์นภัส   เกตุแก้ว ... 
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166. นายนันท์นภัส เกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
167. นางสาวปาริชาติ สวนใจ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
168. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
170. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
172. นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
173. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
174. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
175. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
176. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
177. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รก.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
178. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
179. นางสุทธิพร สังข์ทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
180. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ 
181. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
182. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
183. นางอําพร สาสัตย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
184. นายบุญทวี จิตติวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
185. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
186. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
187. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
188. นายเจดีย์ เดชพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
สถาบนัการศกึษา 
189. รศ.ธีรภัทร วรรณกมล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
190. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

/191. Dr.Esther  . Wakeman ... 



 
 
 
 

- ๘ -

191. Dr.Esther P. Wakeman (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
192. ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพเชียงใหม ่
193. นางชวนชม บุญศิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
194. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ 
195. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
196. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์
197. นายแพทย์ธํารง หาญวงศ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
198. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
199. นพ.สมบูรณ ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
200. นายกําพล ใหลมา ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
201. นายอุทัย สอนเทศ รก.อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
202. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
203. นายธนา เกียรติวงศ์ชัย (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

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

แห่งชาตปิระจําจังหวัดเชียงใหม่ 
206. นายนเรศร์ ภาชนะพรรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต 9 
เชียงใหม่ 

207. นางสาวมิ่งขวัญ ม่วงอยู่ (แทน)หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
208. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
209. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
210. นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
211. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
212. มร.มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ภาคเอกชน 
213. นางศิริพร ตันติพงษ์ (แทน)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
214. นายณรงค์ คองประเสริฐ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
215. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
216. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
217. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

/218 นายธงชัย  อัปการัตน์ ... 
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218. นายธงชัย อัปการัตน์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
219. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
220. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
221. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
222. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
223. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
224. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
225. นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
226. ร.ต.อ.หญิง นิศารัตน์ มะโนบาง กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
227. นายปรีชา เครื่องเนียม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
228. นายสําราญ ขันกสิกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
229. นางอุไร กุศล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
230. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม  

1. การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
จํานวน  14 ราย  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   ประกอบด้วย 

     1.1 ด้านศาสนา      พระปลัดประจวบ    วุฑฒิจารี 
      1.2 ด้านศิลปะ  นางอําไพ  พรหมเมตจิต 
      1.3 ด้านวัฒนธรรม นายอลงกรณ์  ไชยราช 
      1.4 ประเภทเด็ก  - เด็กหญิงสุขฤตา  หาญประเทศ 
     - เด็กหญิงเกี๋ยงคํา  ลุงจาย 
     - เด็กชายธนพัฒน์  ไพบูลย์ 
       1.5 ประเภทเยาชน - นายเกียรติภูมิ   ขัดศรี 
     - นางสาวจารีย์พร  สีสุก 
       1.6 เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล   - นางสรรพคุณ  ชินารักษ์ 
            - นางสาวเพียงฟ้า  กล้าผจญ 
      1.7 เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษา  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 
  
2. การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

ดีเด่น ประจําปี 2557 จํานวน  16 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย 
2.1 กิจกรรมที่ 1  การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2557 

1) รางวัลที่ 1  วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี  อําเภอแม่ริม  
2) รางวัลที่ 2  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คําซาว) อําเภอสันกําแพง 
3) รางวัลที่ 3  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย  

อําเภอสะเมิง 
/4) รางวัลชมเชย 1 ... 
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4) รางวัลชมเชย 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง 
5) รางวัลชมเชย 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง อําเภอพร้าว 

2.2 กิจกรรมที่ 2  การประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจําปี 2557  
1) เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพทํานา นายสะอาด ไชยสุวรรณ อําเภอหางดง 
2) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและ

ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม 
3) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเภทข้าวอ่ืนๆ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต

เมล็ดพันธ์ุข้าวสันต้นดู่ อําเภอดอยสะเก็ด 
4) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน  ได้แก่ นายคณิต  คํานวล อําเภอพร้าว 
5) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําไร่ ได้แก่ นายนคร  ป๋ันคํา อําเภอสันป่าตอง 
6) เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายศรีทนต์ น้อยคําเขียว อําเภอสันป่า

ตอง 
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยใยกัญชง  

อําเภอแม่ริม 
8) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  

อําเภอแม่ริม 
9) สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุวิชญา แซ่ลี กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม 
10) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ได้แก่ นางอุรี โยริยะ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม 
2.3 กิจกรรมที่ 3  การประกวดคัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 

2557   
1) รางวัลที่ 3  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 

3. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้บุคลากรที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับจังหวัด 
จํานวน 8 รางวัล (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่)  ประกอบด้วย 

3.1 นางนารีย์  หมื่นแจ่ม   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.2 นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  

800 บาท 
3.3 นางเอื้อมพร ย่ังยืน  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.4 นางสุพิชชา ปันศิริ  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.5 นายพิพัฒน์  สายสอน  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.6 นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.7 นางพูนมิตร  บุญสูง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.8 นางบุษบาณ์  ญาณสมเด็จ  และนางปราณี วงศ์ชัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับเกียรติบัตร

และเงินรางวัล 800 บาท  
 

4. การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2557 
จํานวน 2 รางวัล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) ประกอบด้วย  

 
/4.1 ครูระดับประถม ... 
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4.1 ครูระดับประถม ได้แก่  ร้อยตํารวจตรี วรวุฒิ  นาครุ่ง  โรงเรียนรัปปาปอร์ต อําเภอสะเมิง 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิฯ ได้แก่ นางอรัญญา  วงศ์ดาว สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1 
 

5. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของสถานประกอบการดีเด่นส่วนภูมิภาคท่ีส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
อย่างครบถ้วนต่อเนื่อง จํานวน 6 แห่ง (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)  ประกอบด้วย 

5.1 บริษัท  เสียงฝาง จํากัด 
5.2 บริษัท  ซี.ที.อะโกร จํากัด 
5.3 บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จํากัด 
5.4 บริษัท ธนภักดี  จํากัด 
5.5 บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จํากัด 
5.6 บริษัท นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง จํากัด 

 

6. การมอบโล่รางวัลโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม 
จํานวน 5  หน่วยงาน (มณฑลทหารบกที่ 33) ประกอบด้วย 

6.1 ผลการประเมินอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลหางดง อําเภอฮอด 
6.2 ผลการประเมินอันดับ 2 เทศบาลตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
6.3 ผลการประเมินอันดับ 3 เทศบาลตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 
6.4 ผลการประเมินอันดับ 4 เทศบาลตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง 
6.5 ผลการประเมินอันดับ 5 เทศบาลตําบลแม่ออนใต้ อําเภอสันกําแพง 

7. การมอบประกาศนียบัตรการจัดงาน Lanna Expo 2014 จํานวน 27 หน่วยงาน (สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลําปาง, 
จังหวัดลําพูน, สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่), ตํารวจภูธรภาค 5, 
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่,  สํานักงานศึกษาธิการ
ภาคที่ 1,  สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1,  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ ,  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ,  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ,สํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่,  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ,ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่,  สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16,  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง, สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ,  เทศบาลนครเชียงใหม่ , สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ, สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ,                
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  และหอการค้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

8. การมอบรางวัลพร้อมโล่รางวัลให้แก่นายอําเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย
กิจกรรมผลการดําเนินงาน จํานวน  2  รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย 

8.1 นายวิจิตร หลังสัน  นายอําเภอแม่แจ่ม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ 5,000 บาท ในชื่อ
เรื่อง คืนผืนป่าและปลูกป่าต้นน้ําแม่แจ่ม 

8.2 นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  นายอําเภอไชยปราการ ได้รับรางวัลผู้ส่งภาพกิจกรรมเข้าร่วม       
มากที่สุด  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

 
/9. ประมวลภาพกิจกรรม ... 
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๙. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเ ดือนตุลาคม  2557 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่ แนะนําตัวตอ่ที่

ประชุม  จํานวน  11 ท่าน  ดังนี ้
1) นายทองสุข         วงศ์วรรณไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
2) นางสิริยา            บญุญศริพิฤกษ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร                        
3) นางสาวชนสิา ชมศิลป ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
4) นายแพทยธ์ํารง หาญวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 
5) พลตํารวจตรี อํานวย พวกสนทิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจตระเวน

ชายแดนภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน 
6) พนัตํารวจเอก มนตร ี สัมบณุณานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 5 
7) นาวาอากาศเอก ชาตนินท์   สทา้นไผท 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการกองบิน 41 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองการจัด กรมยุทธการทหาร

อากาศ 
8) นาวาอากาศเอก วิสธู จันทนา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
9) นายสิงห์ชัย บณุยโยธนิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ที่ปรึกษาทางเทคนิคกับกลุม่ประเทศแอฟริกา

ตะวันออก ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า   

/10) นายพงศศ์ักด์ิ  อริยจิตไพศาล ... 
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10) นายพงศศ์กัดิ ์ อริยจิตไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขา
เชียงใหม่ 

 ตําแหน่งเดิม - 
๑๑) นายพลกฤต จิตรบาํรงุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บัญชาการเรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่     

9/2557 เม่ือวันที่  29 กันยายน  2557      

ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 
9/2557  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิม                
พระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

 ฝ่ายเลขานุการ  ไ ด้จัดทํ ารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร  ๒๘  หน้า                
โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่          
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า                
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่              
ครั้งที่ 9/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
 ๓.๑ รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่ และ

การสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
       คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาพรวมเป้าหมายร้อยละ ๙๕  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
๓๔,๘๑๑.๐๘ ล้านบาท  สามารถเบิกจ่ายได้ จํานวน ๓๓,๒๓๖.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๘  สําหรับ   
งบลงทุนประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป้าหมายร้อยละ ๘๒  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน จํานวน 
๕,๖๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จํานวน ๔,๑๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๘   เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 
3,102.35  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 2,644.60  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.25  

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  ได้ร้อยละ 100              
มีดังนี้ 

๑) ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณไม่เกิน 15 ล้านบาท ไดแ้ก่    
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการขนส่งทางบก 

กรมเจ้าท่า สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กรมบังคับคดี 

/2) ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ... 
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๒) ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณเกนิ 15 ลา้นบาท ถึง 30 ล้านบาท  ไดแ้ก ่
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมที่ดิน  กรมสรรพากร  กรมคุมประพฤติ 

๓) ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณเกนิ 30 ลา้นบาท ถึง 100 ลา้นบาท ได้แก่   
     กรมควบคุมโรค  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 
๔) ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณ 100 ลา้นบาทขึ้นไป ไดแ้ก่   

กองทัพอากาศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมอนามัย  
๕) องค์การมหาชน ทีเ่บกิจา่ยได้ร้อยละ 100 ไดแ้ก่  

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

๓.๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิตัปิระจําเดือนตลุาคม ๒๕๕๗ จํานวน 2 เรื่อง               
มีดังนี้ 

       ๓.๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๙๙  ลงวันที่  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗   

เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

                      ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 
๒๕๕๘ สําหรับเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ และเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนํามา
จัดสรรเป็นสิ่งจูงใจสําหรับส่วนราชการที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการประเมินของ
สํานักงาน ก.พ.ร. กรณีเป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวและเป็นรายการที่มีความจําเป็นยิ่งยวด ให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐขอทําความตกลงขออุทธรณ์การกันเงินฯ  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   

                      เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ขออุทธรณ์การกัน
เงินฯ  กรณีไม่มีหนี้ผูกพันสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ    
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังโดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

๑) การขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐ ดําเนินการ  ดังนี้ 

                    -  แจ้งแผนการใช้จ่ายเงินและรายละเอียดการขออุทธรณ์การกันเงินฯ
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามแบบแจ้งรายละเอียดที่กําหนด โดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องอย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ 

-  กรณีหน่วยงานใดได้ขอทําความตกลงขออุทธรณ์การกันเงินฯ  กรณีไม่มี
หนี้ผูกพันไปแล้วก่อนหนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ขอให้หน่วยงานนั้นแจ้งเลขที่หนังสือที่ขออุทธรณ์การกันเงินฯ
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันดังกล่าวประกอบด้วย 

๒)  กรมบัญชกีลางจะอนุมัติให้กันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ขออุทธรณก์าร
กันเงินฯ ตามข้อ ๑ ทุกงบรายจ่าย ยกเว้น งบบุคลากร  เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

                      - กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐยังประสงค์จะ
ดําเนินงานโครงการหรือรายการเดิมที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
หรือรายการที่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

/-  กรณีที่ส่วนราชการ ... 



 
 
 
 

- ๑๕ -

-  กรณีที่ ส่ วนราชการ  รัฐ วิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐ โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการหรือรายการเดิม เพื่อนําไปดําเนินโครงการหรือรายการใหม่ ที่สามารถก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณในอนาคต  ค่าใช้จ่ายชําระหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ ค่าปรับ เป็นต้น  โดยให้หน่วยงานขอทําความตกลงในการการขออุทธรณ์การกัน
เงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันพร้อมกับขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณดังกล่าวกับกรมบัญชีกลางและ
สํานักงบประมาณควบคู่ไปด้วย 

๓)   การขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๒ 
เมื่อส่วนราชการได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณตามระเบียบแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้
กรมบัญชีกลางทราบโดยตรงเพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS 

๔)  หากหน่วยงานใดประสงค์จะขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒) ให้ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเป็นกรณีๆ ไป 

๓.๒.2  หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๓ ลงวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๗  เรื่อง  
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ            
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๕  ลงวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                      คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีมติ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  สรุปได้  ดังนี้ 

๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ พัสดุที่
จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ พัสดุที่โดยลักษณะของ
การใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 

๒) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการให้สามารถเริ่มเบิกจ่าย
งบประมาณได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเน้นการดําเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการกระจายรายได้และการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ 
สําหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ความสําคัญต่อขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก 

๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗  ของ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๖  ของ
งบประมาณรายจ่าย 

๔) รายจ่ายประจํา ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการ
ดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้ดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ
ภายในไตรมาสที่ ๑ 

๕ )  รายจ่ ายลงทุน  กรณีจัดหาครุ ภัณฑ์  จะต้องพร้อมเกี่ ยว กับคุณ
ลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีสิ่งก่อสร้างต้องพิจารณาให้มีความพร้อม
เกี่ยวกับข้อกําหนดและขอบเขตของงาน(TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง และทั้ง
สองกรณีต้องดําเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 

/6) ให้ดําเนินกระบวนการ... 



 
 
 
 

- ๑๖ -

๖) ให้ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ  ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เงื่อนไขจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้จะต้องก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้า
ภายในไตรมาสที่ ๒ 

๗) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบพบว่าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนฯ ที่สํานักงบประมาณเห็นชอบให้พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งสํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ดังนี้ 

                     - กรณีที่ยืนยันการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้เดิมให้ช้ีแจงเหตุผล
ความจําเป็นและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีความพร้อมและเร่งรัดดําเนินงาน 

- กรณีไม่ดําเนินการต่อ เนื่องจากหมดความจําเป็นให้เปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินรายการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้จริงภายใต้วัตถุประสงค์ที่สนองตอบต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

๘)  ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบ
อบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใน
ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดการจัดฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาการ
ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาด้วย 

๑๐) ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจําที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

๑๑) ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐมีปัญหาไม่
สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณไว้ได้ และมีความประสงค์จะขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดทําคําขอไปยังสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการเดียวกัน และห้ามโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการข้ามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการเดิม 

๑๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้เร่งรัดการดําเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนไปในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ให้จัดลําดับความสําคัญ
ของแผนงาน/โครงการ หากแผนงาน/โครงการใดสามารถดําเนินการได้ทันทีก็ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรก ส่วนโครงการใหญ่ที่ต้องใช้เวลาก็ให้เตรียมการดําเนินงานคู่ขนานกันไปในเวลาเดียวกัน 
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  หากไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามแผนที่กําหนดไว้จะถือเป็นเหตุหนึ่งในการพิจารณาปรับลดงบประมาณของหน่วยงานในปี
ต่อไป 

๑๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและ
กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 

 
/๑๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด... 

 



 
 
 
 

- ๑๗ -

๑๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลักษณะเดียวกับข้อ ๓.๒.๑ (๑) โดยมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดทั้งมิติส่วนราชการ
(Function) และมิติพ้ืนที่(Area) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2  สรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจงัหวดัประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557   

       หัวหน้าสํานักงานจงัหวัดเชียงใหม/่หัวหน้าสํานกับรหิารยทุธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
                               ๓.๒.๑ งบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 28 โครงการ จํานวน 
220,717,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน   163,657,095.17 บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.15  การกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี  จํานวน  57,060,304.83 บาท 
            ๓.๒.๒ งบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557   เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน   90,256,903  บาท เบิกจ่ายแล้ว 
จํานวน 14,188,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.72  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 ตดิตามการรายงานผลการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการของจังหวัด
เชียงใหม่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่  4 การประหยดัพลังงาน น้ําหนักร้อยละ 5 

     พลังงานจังหวัดเชียงใหม่(นายชํานาญ  กายประสิทธิ์) ตามที่สํานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมช้ีแจงความเข้าใจ เรื่องการรายงานผลการใช้พลังงานของส่วนราชการ  ซึ่งต้องมี
การรายงานผลทางระบบที่เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ให้ครบถ้วน โดยให้มีการรายงานผล ๒ ด้าน 
คือ ด้านการใช้ไฟฟ้า  และน้ํามันเชื้อเพลิง ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนน ๔.๓๓๓ คะแนน ในปีนี้หน่วยงานที่
ต้องรายงานผลการใช้พลังงาน  มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๖ หน่วยงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4  รายงานผลการดําเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 

      ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก)
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 

1. ได้มีการประชุมช้ีแจงพระสังฆาธิการทุกวัด ทุกอําเภอ จํานวน ๑,๘๐๐ รูป เมื่อวันที่                
๒  กรกฎาคม  2557 

2. พิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล ๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  โดยเจ้าประคุณสมเด็จ                
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หมู่บ้านพื้นที่ปฏิบัติงานพระจาริก พระบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาว ในภาคเหนือ จํานวน ๒๐๐ หมู่บ้าน และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จํานวน ๑๖๗ แห่ง 

/3. พิธีเปิดหมู่บ้านรักษาศีล 5 ... 



 
 
 
 

- ๑๘ -

3. พิธีเปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕  บ้านสันมะฮกฟ้า อ.สันกําแพง  โดยพระธรรมคุณาภรณ์ 
รองเจ้าคณะภาค ๗  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

4. ประชุมช้ีแจงเจ้าคณะอําเภอทุกอําเภอ นายอําเภอทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลเมือง/ตําบลทุกแห่ง อบต.ทุกแห่ง  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๗ 

5. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชุมชนแม่แก้ดน้อย เทศบาลเมืองแม่โจ้  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

๖. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
28 กันยายน 2557  

๗. กิจกรรมธรรมะสัญจร คณะสงฆ์อําเภอแม่ริม ประจําปี 2557 ภายใต้โครงการสร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ณ วัดสว่างบันเทิง 
ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  

๘. กิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ “ฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของอําเภอสารภี กิจกรรมธรรมะสัญจรในทุกอําเภอ โดยสอดแทรกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เข้าใน
กิจกรรม 

จากการดําเนินกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๕  สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
                 การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์)  

       ๓.๕.๑ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการ
ผลิต 2557/58  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวิธีการดําเนินการ คือ  

                - ผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ รับซื้อ
ข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคานําตลาดตันละ 100-200 บาท 

- ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวเปลือก และเก็บสต็อก
ข้าวไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในอัตราร้อยละ 3 ตามวงเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

- กํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน : โดย คณะอนุกรรมการติดตามกํากับ
ดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด  

                ระยะเวลาที่รับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อก : เดือนพฤศจิกายน 2557 – 
มกราคม 2558  ระยะเวลาเก็บสต็อกข้าว : เดือนพฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2558 

๒) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
2557/58  จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 4 ราย ได้แก่  สหกรณ์
การเกษตรพร้าว จํากัด  สหกรณ์นิคมพร้าว จํากัด  สหกรณ์การเกษตรฝาง จํากัด  และโรงสีวัชระกิจ อําเภอ              
แม่อาย 

๓) โครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58 จังหวัด
เชียงใหม่ มีแผนการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ตามโครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระดับคุณภาพข้าวและพืชไร่  จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน ๖ ครั้ง ดังนี้ 

/- ครั้งที่ ๑ ... 



 
 
 
 

- ๑๙ -

    - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ อําเภอสันป่าตอง 
    - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ อําเภอสันทราย 
    - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อําเภอแม่แตง  
    - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อําเภอสันกําแพง 
    - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อําเภอแม่อาย 
    - ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕-๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอฝาง 
๔) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่ผู้บริโภค  ภาคี

เครือข่าย  ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ และภาค
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผ่านช่องทาง  Farm Outlet ทุกแห่งทั่วประเทศ  โรงแรม ร้านอาหาร ภายในจังหวัด 
และภายในงานธงฟ้า  

  ข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ผลผลิตข้าวนาปี 
เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ ร้อยละ 6 ภาวะการค้าคล่องตัว แนวโน้มราคาปรับลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากข้ึน ประกอบกับตลาดส่งออกยังคงชะลอตัว  ราคารับซื้อข้าวเปลือก ข้าวเหนียวสันป่าตอง(สด) 
ราคาตันละ ๗,๕๐๐ -๗,๘๐๐ บาท  ข้าวเหนียวสันป่าตอง(แห้ง ความช้ืนร้อยละ ๑๔.๕) ราคาตันละ ๙,๗๐๐ – 
๑๐,๑๐๐ บาท 

๓.๕.๒ สถานการณ์ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58 จังหวัดเชียงใหม่ มี
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จํานวน 168,316 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 685 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความช้ืน 14.5%) 
ผลผลิตรวม 115,296 ตัน  ปี 2557/58 พ้ืนที่ปลูกลดลงจากปีก่อน 51,376 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.37 
ผลผลิตรวมลดลง 37.171 ตัน คิดเป็นร้อยละ 24.37  เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน
ทดแทน ประกอบกับใน ปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวโพดตกตํ่า ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให้                
มีการลดพื้นที่เพาะปลูกลดลง    

        ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557  ดังนี้ 
       ความช้ืนไม่เกิน 14/.5 %  ปี ๒๕๕๖/๕๗  ราคากิโลกรัมละ ๔.๑๐-๕.๔๐ บาท   

ปี ๒๕๕๗/๕๘ ราคากิโลกรัมละ  6.75 – 7.60 บาท  ความช้ืนไม่เกิน 30  % ปี 2556/57 ราคากิโลกรัมละ 
3.20 – 4.20 บาท  ปี 2557/58 ราคากิโลกรัมละ ๔.๕๐-๕.๕๐ บาท  

๓.๕.๓  การดาํเนนิงานธงฟา้ราคาประหยดั    
         ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายลดค่าครองชีพประชาชนในส่วน

ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สํานักงานการค้าภายใน
จังหวัดเชียงใหม่จึงกําหนดจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 จํานวน 25 ครั้ง    
ในพื้นที่ 25 อําเภอ  กําหนดการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 255๘
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557  ดังนี้ 

            ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ลานหนองบัวพระเจ้าหลวง อําเภอ
ดอยสะเก็ด โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตําบลเชิงดอย 

       ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
สหกรณ์ อําเภอแม่ออน  

        ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่ผาแหน อําเภอ
สันกําแพง โดยบูรณาร่วมกับเทศบาลตําบลออนใต้ 

/ครั้งที่ 4 ... 
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        ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
อําเภอสันป่าตอง 

ประธานในที่ประชุม ให้มีการบูรณาการการจัดงานธงฟ้าร่วมกับการจัดงานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.6  รายงานสถานการณภ์ัยหนาวจังหวดัเชียงใหม่ 
                         หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา 
สดุดี) ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบภัยหนาวโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอที่มีที่ต้ัง
บนภูเขาสูง อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น
และยาวนานกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ   

 การสํารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ดังนี้ 

ประเภทผูเ้ดือดร้อน (คน) 

ผู้สูงอายุ 
เด็กไร้       

ผู้อุปการะ 
คนพิการ 

ทุพพลภาพ 
ผู้มีรายได้น้อย 

ผู้ประสบภัย 
ทั่วไป 

รวม 

๑๓๓,432 ๕,896 ๑๙,๒65 ๖๘,๔39 ๑๐๔,๒๕๖ ๓๓๑,26๒ 

 
ความต้องการเครื่องกนัหนาว (ชิ้น) 

ผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม เสื้อกันหนาว 
เครื่องกันหนาว

อ่ืน ๆ 
รวม 

๒๕3,870 ๒๒,๖14 ๕๐,๗๘๓ ๓,๙๙๕ 
 

๓๓๑,262 
 

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว               
ไฟป่า หมอกควัน  ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยจัดหาเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ทั้งในส่วนของเงินทดรองราชการในอํานาจ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดซื้อเครื่องกันหนาว จํานวน ๑ ล้านบาทแรก ตลอดจนประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เตรียมการด้านงบประมาณสําหรับการให้ความช่วยเหลือ ตลอดถึงประสานภาคเอกชน มูลนิธิ 
องค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่จะนําเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย ตามบัญชีสํารวจความต้องการ
เบ้ืองต้น ทั้งนี้ สามารถบริจาคเงินและเครื่องกันหนาวได้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๕๗๒๑ หรือ ๐๕๓-๒๒๑๔๗๐ 

/มูลนิธิฮอนด้า ... 
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มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินโครงการ
“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี ๒๕๕๗”    
ได้กําหนดส่งมอบเครื่องกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่                
10 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ตําบลบ้านกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย 

๑) เสื้อผ้าห่มกันหนาว   จํานวน    4,๐๐๐ ผืน 
๒) เสื้อกันหนาว (เด็ก)   จํานวน    1,๐๐๐ ผืน  
๓) ถุงเท้า (เด็ก)    จํานวน    2,๐๐๐ คู่ 

  ประธานในทีป่ระชุม  หากมีหน่วยงานใดหรือบุคคลที่รูจ้ักจะประสงค์จะบริจาคเครื่องกัน
หนาว ให้แจ้งสาํนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย  เพื่อจะได้ไม่มีการแจกจ่าย
ซ้ําซ้อน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.7  การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
                            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 

 ๓.๗.๑  สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
1 มกราคม –  24 ตุลาคม พ.ศ.2557  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดสายด่วน Call Center 1567 
เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอด 24 ช่ัวโมง และได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กันยายน 
2557  ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม มีผู้ใช้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน Call Center 1567   
จํานวน  43 ราย (ข้อมูลถึง  ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) โดยส่วนใหญ่เรื่องที่ประชาชนได้โทรศัพท์ร้องเรียน 
ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องทั่วๆ  ไป และเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ  
  สถิ ติ เรื่ องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ศูนย์ ดํารงธรรมจั งหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง วันที่                
1 มกราคม – 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) มีจํานวน 702 เรื่อง  โดยผ่าน
ช่องทางการร้องเรียนหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 381 เรื่อง และศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33  จํานวน 321 เรื่อง                    
  เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ เรื่องการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า  
จํานวน ๑8๕ เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 26.35  ลําดับที่ 2 เป็นเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ  จํานวน           
๑56 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๒๒.22  และลําดับที่ 3  เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทในเรื่องที่ดิน และ          
การออกเอกสารสิทธิ จํานวน ๑37 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.51  
 จากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 702 เรื่อง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 24 
ตุลาคม พ.ศ.2557 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องยุติ  จํานวน           
๒16 เรื่อง และเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข 
จํานวน 486 เรื่อง  ซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะได้บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขทุก
ปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนให้มากที่สุด ต่อไป 

  สถิติผู้มาใช้บริการ ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557                
รวมจํานวน 1,921 ราย (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. งานบริการชําระค่าไฟฟ้า       จํานวน  714  ราย         เฉลี่ยวัน   40      ราย  
๒. งานบริการชําระค่าน้ําประปา    จํานวน  703  ราย          เฉลี่ยวัน   39      ราย 
๓. งานบริการชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์   จํานวน  169  ราย เฉลี่ยวัน 9   ราย 
๔. งานบริการรับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้านคดีความ จํานวน 96 ราย เฉลี่ยวัน  5  ราย 

/5. งานบริการข้อมูลข่าวสาร... 
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๕. งานบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป   จํานวน  156 ราย เฉลี่ยวัน  9  ราย 
6. งานบริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน จํานวน    62  ราย เฉลี่ยวัน  3  ราย 
7. งานบริการให้คําปรึกษาด้านการทําธุรกิจประกันภัย จํานวน  2 ราย เฉลี่ยวัน  ราย 

 

๓.๗.๒ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE  
(E-OFFICE)  จึงขอให้ส่วนราชการได้ให้ความสําคัญและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เปิดรับหนังสือผ่านระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE (E-OFFICE) เป็นประจําทุกวัน สําหรับการ
เข้าใช้งาน  การขอรับรหัสผ่านของหน่วยงาน  ให้ติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  053 -112704 

๓.๗.๓ รายงานการดําเนินการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรม 
  ตามที่ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดและอําเภอรายงานผลการ
ดําเนินการให้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันศุกร์ 
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งให้อําเภอทราบเพื่อดําเนินการไปแล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด 
ที่  ชม 0017.3/30297 ลงวันที่  11 กันยายน  2557  ต่อมาศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้มี
หนังสือแจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดําเนินการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวัน เวลา 16.00 น.  ดังนั้น จังหวัดจึงมีหนังสือ ที่ ชม 0017.3/ 31607          
ลงวันที่ 19  กันยายน  2557  ขอความร่วมมืออําเภอทุกอําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวม
ข้อมูลการให้บริการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบทุกวันก่อนเวลา 15.00 น.  โดยเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557  เป็นต้นไป 
 

ประธานในที่ประชุม  ในประเด็นเรื่องดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่เข้าประชุมแทน
หัวหน้าส่วนราชการ/ อําเภอ ให้บันทึกให้หัวหน้าส่วนราชการ/อําเภอทราบด้วย  ให้ส่วนราชการจัดทําคู่มือการ
ให้บริการของหน่วยงาน และให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ของทุกกระทรวง มาประจํา ณ ศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีความรู้ และสามารถตอบข้อซักถามของประชาชนได้ และให้มี
บุคลิกภาพและมีอัธยาศัยดี  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.8  การดําเนินการโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี ) ด้วยรัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557   ให้จังหวัดบูรณาการการทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์
การกําจัดขยะ  ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่
สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมท้ังการกําจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําอ่ืนๆ 
โดยให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ “เมืองสวย น้ําใส” 1 ใน 8  กิจกรรมหลักของกระทรวงมหาดไทย   
เพื่อให้เกิดความย่ังยืน และรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ กําหนดเป้าหมายใน
เบื้องต้นที่จะให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

/ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ... 



 
 
 
 

- ๒๓ -

ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ร่วมกันจัดทําโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” และกําหนดจัด 
พิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557   เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว  กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

1. พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางภายใต้โครงการ “เมืองสวย น้ําใส” ซึ่งเป็น                
โครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.1 คัดเลือกพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่จะดําเนินการ พร้อมจัดทําแผนมาตรการกวดขัน           
การรักษาความสะอาดของบ้านเมืองอย่างจริงจัง โดยกําหนดเป็นวาระของจังหวัด 

1.2 จัดพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 
2557 เวลา 15.00 น. เป็นการรณรงค์แบบ Big Cleaning Day พร้อมกับส่วนกลาง  

     สําหรับจังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธีเปิดโครงการ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยบูรณาการ
การจัดงานร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

1.3 แจ้งอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการรณรงค์ลดปริมาณ
ขยะ จัดระบบในการเก็บขน และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ก่อนนําเข้าสู่ระบบกําจัด พร้อมทั้งการจัดเก็บข้อมูล 

1.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคม สร้างวินัย และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการขยะทุกรูปแบบ ทั้งทางโทรทัศน์ สถานีวิทยุ วิทยุชุมชน และสื่อทุกแขนงในพื้นที่ 

2. ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคม ประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
บุคลากรและพื้นที่ดําเนินการในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

3. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นรูปธรรมในทิศทาง
เดียวกัน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  แนวทางการบนัทกึผลการปฏบิตังิานตามนโยบายรัฐบาล ประเดน็การขบัเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลของจังหวดัเชียงใหม่ 10 ประเดน็ 51 ตัวชี้วัด 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  กระทรวงมหาดไทยสั่งการ
ให้จังหวัด โดยสํานักงานจังหวัดเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลของทุกหน่วยราชการใน
จังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในพื้นที่จังหวัด เพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของจังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบประเด็นการขับเคลื่อนฯ  จํานวน 10 ประเด็น  51 ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมสร้างโอกาสและเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

/9. การส่งเสรมิการบริหารราชการ... 



 
 
 
 

- ๒๔ -

๙. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปราม             
การทุจริต 

๑๐. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้หน่วยราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการส่วนกลางที่ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดทุกส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในพื้นที่
จังหวัดทุกส่วนราชการ ที่ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล รายงานผลการดําเนินงานเป็น
ประจําทุกสัปดาห์  โดยให้ส่งรายงานในวันพฤหัสบดีเวลา 14.00 น. พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารทางอีเมล์ 
chiangmai.report2014@gmail.com  

2. ให้ส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานละ  2 คน และส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่              
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทางโทรสารหมายเลข 053-890-528  
 

จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้หน่วยราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการส่วนกลางที่ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลทุกรายการให้เป็นไปตามความเป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมี
เอกสารหลักฐานดําเนินการทุกเรื่อง เพื่อใช้อ้างอิงหากมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  เนื่องจากระบบข้อมูล
ดังกล่าวเช่ือมโยงไปยังทําเนียบรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมีหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ประกอบด้วย ทําเนียบรัฐบาล คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (ด้านความมั่นคง) สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และศูนย์ติดตามสถานการณ์สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล 

ประธานในที่ประชุม เนื่องจากเป็นนโยบายที่สําคัญให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าประชุมแทน
หัวหน้าส่วนราชการ/ อําเภอ บันทึกให้หัวหน้าส่วนราชการ/อําเภอทราบด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.10  รายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า  
                            ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่จังหวัดเชียงใหม ่ 
ผศ.ดรวสันต์  จอมภักดี)  ช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2557  มีการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลอง 
แม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธาน 

๒. มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสํารวจสภาพปัญหาคลองแม่ข่าต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ําในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ (วันที่ 9 กันยายน) อําเภอแม่ริม (วันที่ 12 กันยายน) และอําเภอหางดง 
(วันที่ 15 กันยายน)  

๓. วันที่ 13 กันยายน 2557 ดําเนินการโครงการ “คืนน้ําใสให้คลองแม่ข่า” โดย
ปล่อยน้ําจากคลองชลประทานเพื่อไปช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองแม่ข่า โดยจะดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึง
ประมาณเดือนมกราคม 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

๔. วันที่ 17-18 กันยายน 2557 ดําเนินการขุดลอกคลองแม่ข่าบริเวณต้ืนเขิน และ
กีดขวางทางน้ํา ณ สะพานซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําปาง (โรงพยาบาลลานนา – โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์) 
สนับสนุนแรงงานโดยเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม่  

 
/5. วันที่ 19 กันยายน 2557 ... 
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๕. วันที่ 19 กันยายน 2557 จัดงานเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คูคลอง
แห่งชาติ ประจําปี 2557 ณ จุดบรรจบน้ําแม่ข่ากับห้วยแม่หยวก (ใหม่) หลังวัดบ้านท่อ ถนนโชตนาซอย 22 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ช่ือกิจกรรม “รวมใจคืนความสุขให้เชียงใหม่...คืนน้ําใสให้แม่ข่า” โดยมีนายชนะ 
แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน 

๖. วันที่ 20-29 กันยายน 2557 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดําเนินการขุดลอกคลอง
แม่ข่าบางส่วน บริเวณชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนศรีลานนา และชุมชนบ้านท่อ 

๗. วันที่ 29 กันยายน 2557 ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลป่าแดดร่วมกับอําเภอเมือง
เชียงใหม่จัดกิจกรรม “คืนน้ําใส ใส่ใจคุณภาพ สร้างสุขให้ชุมชนคลองแม่ข่า” โดยนําก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) 
ไปปล่อยในคลองแม่ข่า เพื่อบําบัดน้ําเสีย บริเวณประตูระบายน้ําคลองแม่ข่า ถนนมหิดล หมู่ที่ 1 ตําบลป่าแดด 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

๘. วันที่ 14 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัด
เชียงใหม่ จัดประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัด
เชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมาย นําเสนอโดยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น การรักษาความ
สะอาด/คุณภาพน้ําคลองแม่ข่า การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ํา/การรุกล้ําลําน้ํา การพัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและอื่นๆ 

๙. ที่ประชุมมีมติให้กําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่ารวม 8 
มาตรการ  ดังต่อไปนี้:-  

๙.๑ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียและปรบัปรุงคุณภาพน้ําแม่ข่า ต้ังแต่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ํา 

๙.๒ มาตรการแก้ไขปัญหาทีดิ่นริมคลองแมข่่าและการกําหนดแนวเขตคลองแม่ข่า
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการดูแลรักษาคลอง 

๙.๓ มาตรการแก้ไขปัญหาขาดน้ําดีจากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นน้ําต้นทุนทั้งในฤดูฝน
และฤดูแล้ง 

๙.๔ มาตรการการปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไขทัศนอุจาดคลองแม่ข่า/การพัฒนา
คลองแม่ข่าอยา่งยั่งยืน 

๙.๕ มาตรการการปรับปรุง ฟ้ืนฟู สิ่งก่อสร้างเดิม 
๙.๖ มาตรการแก้ไขปัญหาขาดการบริหารจัดการคลองแมข่่าอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
๙.๗ มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

คลองแม่ข่า 
๙.๘ มาตรการแก้ไขปัญหาการทําลายหรือเปลี่ยนทางน้ํา/การใช้น้ําที่เป็นธรรม 
๙ .๙ มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไปดําเนินการจัดทํา

รายละเอียด (1) มาตรการและแผนกิจกรรมเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า สําหรับปี 2558  (ตุลาคม 
2557 – กันยายน 2558) และ (2) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ําแม่ข่าแบบบูรณาการ ระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558-2569  โดยให้ระบุสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาต่างๆ และ
แนวทางแก้ไขเพื่อที่จะนําเสนอให้แก่ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
คลองแม่ข่า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย โดยจะมี
ผู้แทนของหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

/ ระเบียบวาระที่ 4 ... 
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ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ   
                      4.1  ขอความร่วมมือจองเข็มที่ระลกึเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2  เมษายน  2558 

                             หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  ด้วยสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทราบฝ่าละอองพระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาตดําเนินการจัดทําเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558        
เพื่อจําหน่ายโดยนําเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่ประชุมฯ 
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนและรับเข็มที่ระลึกฯ ไปจําหน่าย โดยให้แจ้งทุกจังหวัดเป็นหน่วย
ดําเนินการรับสั่งจองเขม็ที่ระลึก  สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรร  จํานวน 2,200 เข็ม  จําหน่ายราคา
เข็มละ 300 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ในการนี้ จังหวัด
เชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสั่งจองเข็มที่
ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ     
2 เมษายน 2558 โดยส่งใบสั่งจองเข็มและชําระเงิน ได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ (งานการเงินและบัญชี) 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2558  ทั้งนี้ ผู้ผลิตจะส่งเข็มที่ระลึกให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนมีนาคม  
2558  เป็นต้นไป 
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4.2  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

       ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง พันทอง) ด้วยมูลนิธิกาญจน
บารมี ได้รับพระราชานุญาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะทรงเป็น                
องค์ประทาน “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาพิเษก ปีพุทธศักราช 2539”  ให้จัด
ต้ังขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ป้องกันมะเร็งและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล และในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2555   ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมีและกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram)              
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวโรกาส
ที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  (๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ 
ครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555  (๒) เพื่อกระตุ้นเตือน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค            
สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับประชาชนทั่วไป และเอ็กซเรย์เต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส                
(๓)  เพื่อรณรงค์รับเงินบริจาคให้กับโครงการดังกล่าว โดยให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น “เสาร์ 5 
เบญจนวมงคล” สั่งจองซื้อเสื้อยืดโปโลมูลนิธิกาญจนบารมี  ร่วมบริจาคเงินฯ  (๔) เพื่อจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านม
เคลื่อนที่ (Mammogram) 

กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจร่างกายเบื้องต้น ซักประวัติคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็ง
เต้านม การให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและสอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และตรวจมะเร็งเต้านม
กลุ่มเป้าหมาย  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  กรณีสตรีที่ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมโดย 

/เครื่องเอ็กซเรย์ ... 
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เครื่องเอ็กซเรย์ Mammogram พร้อมทั้งได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามขั้นตอนที่กําหนด การจัดกิจกรรม
รณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมในสถานบริการสาธารณสุขทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ  ประชาชนทั่วไป  อาสาสมัครสาธารณสุข  สตรีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน ๑ วัน คือวันที่ 19  พฤศจิกายน 2557 ณ  อาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง 
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
       ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาล                
สันป่าตอง และสถานบริการสาธารณสุขทุกอําเภอในจังหวัดชียงใหม่  และขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
มูลนิธิกาญจนบารมี นําส่งเงินภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  และขอเชิญเช่าวัตถุมงคลฯ และซื้อเสื้อยืด
โปโลมูลนิธิฯ สามารถเช่าและซื้อได้ในบริเวณงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3  โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจเฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 

ผู้แทนตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ (ร.ต.อ.หญิง นิศารัตน์  มะโนบาง) สุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หมายถึง สถานที่ให้บริการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐานแบบผสมผสาน 
ทั้งด้านการรักษาพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ การป้องกัน
และเฝ้าระวังโรค ที่จัดให้มีขึ้นใน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดารเขตพื้นที่เฉพาะกิจ พ้ืนที่
เสี่ยงภัย โดยครูพยาบาล ตํารวจตระเวนชายแดน ร่วมมือกับเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน   

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางแหล่งบริการด้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่การเข้าถึงบริการเป็นไปด้วยความยากลําบาก และเพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของ               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ 
และพื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน                
ในสังคม โดยการปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียน จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาการเจ็บป่วยของนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูพยาบาลตํารวจตระเวน
ชายแดน ผู้ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทาน ให้มีความรู้และทักษะในด้านการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การส่งเสริมสุขภาพ  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ และการสื่อสารด้าน
สุขภาพให้แก่นักเรียน และประชาชน” 

ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ คือ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุ ม า รี  กระทรว งสาธารณสุ ข  (กรมสนั บสนุ นบริ ก า รสุ ขภาพ )  กองบัญชาการ 
ตํารวจตระเวนชายแดน  บริษัท ทีโอที จํากัดมหาชน  องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น  คณะวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๖ และกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธาน กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนจึงได้จัดทํา โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
         โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวน-
ชายแดนที่ ๓๓  ในเขตอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ที่จะขยายโครงการสุขศาลาฯ  จํานวน ๒ โรงเรียน คือ 

                         /1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ... 



 
 
 
 

- ๒๘ -

 ๑.  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ  ต้ังอยู่ที่บ้านผาแดง 
หมู่ที่ ๑๒ ตําบลสบโขง อําเภอออมก๋อย  ประชากร ๕๑๙ คน  ๑๒๖ หลังคาเรือน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ใช้ระบบ
น้ําประปาภูเขา และ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ  รพ.สต.อุมโล๊ะ  อยู่ห่างจากโรงเรียน ๑๕ 
กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางรถยนต์ ๓ ช่ัวโมง  เดินเท้า ๖ ช่ัวโมง  การคมนาคมยากลําบาก จากกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓  ถึง โรงเรียน ทางรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ระยะทาง ๓๒๑ กิโลเมตร ๘ ช่ัวโมง ,  ทาง ฮ. 
๑.๓๐ ช่ังโมง การติดต่อสื่อสารใช้สัญญาณโทรศัพท์ดาวเทียม สัญญาณไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  
สามารถรับ-ส่งวิทยุสื่อสารได้ 

๒. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา  คานธี  ต้ังอยู่ที่บ้านพะกะเซ หมู่ ๑๑ 
ตําบลแม่ต่ืน อําเภออมก๋อย ประชากร ๖๕๕ คน ๑๒๕ หลังคาเรือน เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ใช้ระบบ
น้ําประปาภูเขา และ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้คือ  รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว อยู่ห่างจากโรงเรียน  
๑๘ กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ ๒ ช่ัวโมง เดินเท้า ๕ ช่ัวโมง  การคมนาคมยากลําบาก จากกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓  ถึง โรงเรียน ระยะทาง ๓๒๔ กิโมเมตร โดยทางรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ๗ ช่ัวโมง,                
ทาง ฮ. ๑.๒๐ ช่ัวโมง การติดต่อสื่อสาร ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถรับ-ส่งวิทยุสื่อสารได้ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  คอื พ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร พ้ืนที่เสีย่งภัยห่างจากาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลมากกว่า               
๕ กิโลเมตร  พ้ืนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกฤดูกาล  ใช้เวลาเดินทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล
มากกว่า ๑ ช่ัวโมง  ประชาชนมีความต้องการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔.๔  อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ร่วมพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่    

       ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์) กรมประชาสัมพันธ์ได้
ดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ที ่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทําหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ซึ ่งเป็น               
ช่องทางการใช้สื่อประเภทสื่อบุคคล โดยได้อบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน” หรือ 
“อป.มช.” พร้อมกับมอบหมายให้ทําหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทัศนะ ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นสูภาครัฐ และเผยแพร่ผลงานของรัฐ/รัฐบาล สู่ประชาชนในลักษณะการสื่อสารสองทางอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม โดยมอบหมายให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ ซึ่งในส่วนของ
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชนจากผู้แทนชุมชน               
ที่แต่ละอําเภอจัดส่งมาทั้ง ๒๕ อําเภอ จํานวน  ๒  รุ่น ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  รวมจํานวน ๙๕  คน             
เพื่อทําหน้าที่ตามบทบาทดังกล่าวผ่านสื่อในพื้นที่ อาทิ เสียงตามสาย หอกระจายข่าวหรือวิทยุชุมชน รวมทั้งมี
ส่วนร่วมผลิตรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจํา จํานวน  ๒ 
รายการ  ได้แก่  

๑. รายการข่าวท้องถิ่น“มองเชียงใหม”่ ช่วง“เสียงจาก อป.มช.” ออกอากาศวันจันทร์ – 
ศุกร์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน๓  คลื่นความถี่ คือ 

- ความถี่  FM ๙๘.๐๐ MHZ  ออกอากาศเวลา  ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 
- ความถี่  FM ๙๓.๒๕ MHZ  ออกอากาศเวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. 
- ความถี่  AM   ๖๓๙  KHZ  ออกอากาศเวลา  ๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. 

๒. รายการ “อู้จ๋าประสา อป.มช.” ออกอากาศวันเสาร์ ความถี่  FM ๙๘.๐๐ MHZ  
เวลา  ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

/ในโอกาสนี้ ... 



 
 
 
 

- ๒๙ -

ในโอกาสนี้  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ  
อําเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน หรือ            
อป.มช. ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมขึ้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน  อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างกันในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔.๕  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

      ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่               
(นายจงคล้าย วรพงศธร)   จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ 
ประสาทบัณฑิตย์ เป็นประธานในการประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีมติให้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว                
ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณสนามภายในอาคาร
อํานวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เมื่อวันที่                
17 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยได้มีการมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

สําหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะ
ดําเนินการ  ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ซึ่งกําลังนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 

๑. การดําเนินงานในระดับจังหวัด จะใช้ระบบ Single Command มีการกําหนดช่วงเวลา
ห้ามเผา การบังคับใช้กฎหมาย และกําหนดแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงนอกช่วงเวลาห้ามเผา 

๒. การดําเนินงานในพื้นที่ป่า จะมีการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ระดมสรรพกําลัง
เครือข่ายเฝ้าระวัง กํากับดูแลและดําเนินการทางกฎหมาย เรียกคืนผืนป่า และสร้างแนวร่วมเฝ้าระวังไฟป่ากับ
ชุมชน 

๓. การดําเนินงานในพื้นที่เกษตร จัดการวัสดุทางการเกษตรให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาห้าม
เผา   ให้ความรู้เรื่องการจัดการเศษวัสดุการเกษตร และให้เอกชนจัดการกับซังข้าวโพดโดยปราศจากการเผา 

๔. การดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน สนับสนุนด้าน
วิชาการในการจัดการหมอกควันข้ามแดนแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

        จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําเงินไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนใน ๑,๐๐๒ หมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่         
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามป้องกันและดับไฟป่า และใช้เป็นเงินรางวัลนําจับผู้ที่ลักลอบจุดไฟเผา ในช่วงเวลาห้าม
เผา  สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่” ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ ๙๘๑-๓-๗๖๓๔๖-๙ หรือบริจาค
สิ่งของอื่น ๆ ที่จําเป็น ได้ที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่   

/จังหวัดเชียงใหม่... 



 
 
 
 

- ๓๐ -

       จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหารือเรื่อง การจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ (ชิงเผา) 
เมื่อจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่  การสะสมของเชื้อเพลิงที่มีจํานวนมากในป่านั้น ทําให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและอาจจะ
ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้  ดังนั้น จึงต้องหาวิธีลดความรุนแรงของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นและให้การ
เตรียมการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

4.6 ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2557 
      ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2557 ระหว่าง
วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2557  กิจกรรมที่สําคัญ มีดังนี้  

๑) วันที่  2  พฤศจิกายน 2557  พิธีแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2557   
เวลา 18.00 น.  ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีเปิดโคมไฟมหัศจรรย์แสงสีแห่งรัตติกาลย่ีเป็งเชียงใหม่   
และการแสดงประติมากรรมโคมไฟ  เวลา 18.00 น. ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  

 ๒) วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 ประเพณีต้ังธรรมหลวงเทศน์มหาชาติชาดก               
ณ วัดเจ็ดลิน  พิธีเปิด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. เทศน์มหาชาติ วันที่ 4 พฤศจิกายน 
2557 เวลา  06.00 น. เป็นต้นไป 

๓) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจําปี 2557”   
เวลา 18.30 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ  การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง  เวลา 19.00น. เป็นต้นไป ณ สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่   

๔) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว, ขอขมาแม่น้ําปิง  
เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป  ณ สํานักงานเทศบาล และท่าน้ําศรีโขง  การประกวดโคมลอย, กระทงฝีมือใบตอง
ดอกไม้สด  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  การประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก  
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ณ ข่วงประตูท่าแพ-หน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ การแสดงมหรสพ              
วงดนตรีลูกทุ่ง  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ณ  เวทีหน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

๕) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงประตูท่าแพ-หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่    
การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีหน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่                
การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 20.00 น.  ณ แพกลางน้ําหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ 

๖) วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2557 การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ เวลา 
18.00 น. เป็นต้นไป  ณ ข่วงประตูท่าแพ  

๗) วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 จัดทําโคมไฟประดับตกแต่งเมือง  ถนนท่าแพ–ถนน
ไปรษณีย์–หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดกระทงลอยน้ําประดับแต่งเมือง  ณ บริเวณคูเมืองตั้งแต่แจ่ง              
ศรีภูมิ – แจ่งกะต๊ํา การประกวดซุ้มประตูป่า ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  การปล่อยกระทงสาย           
สืบสานล้านนา ณ ลําน้ําปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ต๋ามผางปะต๊ิด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ตามแจ่งเมือง และ
สํานักงานเทศนครเชียงใหม่ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

/4.7 การรณรงค์ป้องกันกระแสไฟฟ้า ... 

 



 
 
 
 

- ๓๑ -

4.7  การรณรงคป์้องกนักระแสไฟฟา้ขดัขอ้งจากการปลอ่ยโคมลอยในช่วงเทศกาลยีเ่ป็ง 
                        หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (นายอดิศร  สุขะตุงคะ) แจ้งให้ที่ประชุมรับชมวีดีทัศน์ สรุปได้ดังนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดย
คํานึงถึงความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าและความต่อเนื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ  
ในเทศกาลงานลอยกระทงทุกปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาคือการปล่อยโคม
ลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยแต่ละปีที่ผ่านมามีการปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มจะมีการปล่อย
เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแน่นอนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยจํานวนมากก่อให้เกิดไฟฟ้าดับเนื่องจากโคม
ลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตกลงพาดสายไฟหรือตกลงพาดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า นอกจากนั้นโคมลอยที่
ผลิตไม่ได้มาตรฐานยังส่งผลกระทบให้เกิด อัคคีภัยทําความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และหากลอยเข้ามา
ในรัศมีเส้นทางการบินทําให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุได้  แนวทางการแก้ไข รณรงค์ให้ผู้ผลิตโคมลอยเพื่อจัด
จําหน่ายหันมาผลิตโคมลอยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.808/2552 แทนโคมลอยรูปแบบเดิมและ
รณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุนโดยเลือกซื้อแต่โคมลอย “ธรรมชัย”  ผลการใช้โคมลอย”ธรรมชัย”  ในการจัด
งาน “สันทรายยี่เป็งพุทธบูชา”ที่ ธุดงคสถานล้านนา ซึ่งเป็นงานที่ปล่อยโคมลอยจํานวนมากที่สุดในประเทศ
ต้ังแต่ปี 2553-2556  การปล่อยโคมลอยในงานอนุญาตให้ใช้โคมลอย “ธรรมชัย” เท่านั้น จากการติดตามไม่
เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับและไม่เกิดอัคคีภัยในวันงานทั้งสามปีที่ผ่านมา กฟผ. และ กฟภ.ขอความร่วมมือจาก
สื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้โคม “ธรรมชัย” และส่งเสริมการผลิตโคมลอย”ธรรมชัย”แก่
ผู้ประกอบการ สืบสานประเพณีปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา ใช้โคมลอย “ธรรมชัย” ปลอดภัย ได้บุญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.8 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 
               ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์ ) งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง

เชียงใหม่ ประจําปี 2558  กําหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
รวมระยะเวลา ๑๐ วัน สถานที่จัดงาน บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ทุกพระองค์) ร้านมัจฉากาชาด การออกร้านของเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงใหม่  การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  การประกวดนางสาวเชียงใหม่ 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ บนเวที ๖) การจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ และของดี ๒๕ อําเภอ ประกอบด้วย
การจัดนิทรรศการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และของดี 25 อําเภอ การจัดกิจกรรส่งเสริม เผยแพร่
วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่/ท้องถิ่น การส่งเสริมการกีฬาทางน้ํา  การจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือและลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน  

กําหนดวันเปิดงานวันศุกร์ที่  26 ธันวาคม 2557 เวลา 1๘.00 น. ณ เวทีประกวด
นางสาวเชียงใหม่ในบริเวณจัดงาน   

สําหรับการจัดงานในปี  2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน 
จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน โดยให้แจ้งความประสงค์ในการจัดกิจกรรม และความต้องการพื้นที่สําหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมให้จังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ทราบ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 

กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่   ได้จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อใช้จ่ายในภารกิจ
ของเหล่ากาชาด สําหรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ใหแ้ก่ราษฎรผู้ประสบภัย หรือผู้ด้วยโอกาส  ดังนี้ 

/1) การจัดทําร้านมัจฉากาชาด ... 



 
 
 
 

- ๓๒ -

     1)  การจดัทําร้านมัจฉากาชาด  ในบริเวณงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่  จําหน่ายสลากฉบับละ  ๒๐ บาท 

     ๒) การจัดทําสลากกาชาดการกุศล  จํานวน 80,000  ฉบับ จําหน่ายในราคาฉบับละ 
50 บาท  โดยรางวัล  มีจํานวน  212 รางวัล ดังนี้ 

 - รางวัลที่  1 รถยนต์(กระบะ) 2 ประตู(ตอนเดียว)  ย่ีห้อนิสสัน นาวารา  
   เครื่องยนต์  2500 ซีซ ี จํานวน  1 รางวัล                                  
 -  รางวัลที่  2  รถยนต์(เก๋ง)  5 ประตู   ย่ีหอ้ ซูซกิู รุ่น เซเลริโอ ขนาด  998  ซซีี    
    จํานวน   1  รางวัล 
 -  รางวัลที่  3 รถจักรยานยนต์  110 ซซี ี            จํานวน  3   รางวัล         
 -  รางวัลที่  4   สร้อยคอทองคํา  หนัก  ๒  สลึง      จํานวน  6   รางวัล 
 -  รางวัลที่  5  โทรศัพท์เคลือ่นที่                       จํานวน  5   รางวัล     

                 -  รางวัลที ่ 6 ตู้เย็น                                       จํานวน  8   รางวัล  
       -  รางวัลที่  7  ทีวี                                         จํานวน  8   รางวัล  
        -  รางวัลที่  8 รถจักรยาน 2 ล้อ มูลค่าคนัละไม่เกิน 1,500 บาท จํานวน 20  รางวัล  

-  รางวัลเลขทา้ย 3  ตัว หมนุ 2 ครั้ง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  มูลค่ารางวัลละไม่เกิน      
  1,000  บาท    จํานวน 160  รางวัล                                                                            

กิจกรรมงานวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด กําหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 12  ธันวาคม   2557     
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ต้ังแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน
ร่วมบริจาคสิ่งของ สําหรับเป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๔.๙  การจดังานมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบั ครั้งที่ 39 ประจําปี 2558 
                                   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์)  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ๓๘ ปี โดยกําหนดจัดงานในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรกของเดือน
กุมภาพันธ์ ของทุกปี  สําหรับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถือเป็นการจัดงานครั้งที่  ๓๙  
กําหนดจัดงานในวันที่  ๖  - ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตู
ท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้ให้มีความย่ิงใหญ่ และเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.10 ผลการประชุมสรุปโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การศึกษา
สํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา   

                     ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นายศราวุฒิ  ศรีศกุน)                
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี–ดอยปุย–ดอยผาดํา  จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 
12.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ช้ัน 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

/โดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ ... 



 
 
 
 

- ๓๓ -

โดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม นายศราวุฒิ ศรีศกุน
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และ นายอดุลย์ อิสลาม บริษัท เทสโก้ จํากัด กล่าวรายงาน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 395 คน ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภาพรวมโครงการฯ  

สาระสําคัญที่นําเสนอในครั้งนี้ เป็นการนําเสนอผลการศึกษาด้านการสํารวจและออกแบบ
กระเช้า ลอยฟ้าและผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยจากการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งเป็นหนึ่ง                
ในกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ผ่านขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลโครงการฯ 
รับฟังความคิดเห็นจากเวทีการประชุม จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการดําเนินงานได้ให้               
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นอภิปรายและตอบข้อซักถาม  ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ 
ดังนี้ 

 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ สรุป
ได้ดังนี้ 

1. จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ เห็นด้วยการสร้างกระเช้าลอยฟ้า
เชียงใหม่ฯ ร้อยละ 76.7 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 5.8 ไม่แน่ใจและไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 
5.8 ตามลําดับ 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สรุป
เป็นประเด็นที่สําคัญ ได้แก่ 

 -  โครงการฯ จะช่วยทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น เพราะกระจายรายได้ไปยังธุรกิจ
การท่องเที่ยวและบริการอื่นๆ 

 -  โครงการฯ เป็นประโยชน์กับส่วนรวม และโครงการฯจะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยว 
และมีความสามารถในการการแข่งขันเมื่อเปิด AEC 

 -  สนับสนุนโครงการฯ ให้พัฒนาควบคู่การอนุรักษ์ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและป้องกันไฟป่า และการบุกรุกป่า โดยการขึ้นกระเช้าลอยฟ้า  

 - โครงการกระเช้าฯ สามารถช่วยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ของดอยสุเทพ-ปุย 
 - มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไม่มาก เนื่องจากมีการก่อสร้างที่ทันสมัยและขนส่งทางอากาศ 
 - มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบแต่ไม่น่าจะมากนัก แต่หลังจากโครงการเสร็จ

แล้ว การติดตามผลกระทบการบริหารจัดการความเรียบร้อย การก่อสร้างความเช่ือมั่นในการก่อสร้าง ต้องทําให้
ประชาชนเข้าใจ 

 - ขอให้โครงการฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และควรมีพ้ืนที่
สําหรับเด็ก 

 - มีความเป็นห่วงเรื่องการทุจริตเมื่อมีการก่อสร้าง ต้องทําอย่างโปร่งใส 
 - ไม่เห็นด้วยในการใช้งบประมาณในการก่อสร้างของโครงการเนื่องจากไม่มีความจําเป็น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔.๑๑  กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
                              กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (มร.มาร์ติน  เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง) นําเสนอ
กิจกรรมของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  ดังนี้  

1. การลงนามข้อตกลงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก            
เฉียงใต้  ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันของเชียงใหม่ (เชียงใหม่สร้างสรรค์) รัฐปีนังสหพันธรัฐมาเลเซีย (George 
Town Festival และ Think City)  เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจน 

/ได้นําผลงาน/ผลิตภัณฑ์... 
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ได้นําผลงาน/ผลิตภัณฑ์ จากโครงการแฮนด์เมด-เชียงใหม่ จัดแสดงในงาน George Town  Festival เพื่อ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทางด้านออกแบบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมาก
ย่ิงขึ้น  

2. งาน TEDxChiangMai ในวันที่ 27 กันยายน 2557  ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน 
เชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีผู้ เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน                
ในขณะเดียวกันระหว่างการวางแผนการจัดงาน TEDxChiangMai  นั้น ยังได้มีการเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นหนึ่ งในวิทยากรที่ขึ้นพูดในงาน  TEDxYouth@ChiangMai  ในวันที่ 16 
พฤศจิกายน  2557  เวลา  12.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

3. การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 6  (Asia -Europe Ministers 
of Culture Meeting; ASEM) 

4. งานรางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards 2014 ) และ
งาน Chiang Mai Design Week ในระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม 2557 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                         5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 11/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม   
๕.๒.๑ คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง กําหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  บริเวณลาน
กิจกรรมห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่   

5.2.2 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่ 13  พฤศจิกายน  2557  เวลา 07.00 น. ณ ธนาคาร-             
แห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ   โดยได้รับเกียรติจากธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ 
เป็นเจ้าภาพ 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
                        6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด)  จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1) การจัดงานคืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง  มีความกังวลในเรื่อง
ของคนร่วมงาน  ให้หาวิธีการด้วย  สําหรับช่วงเช้าในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเดินทางไป
ตรวจราชการที่อําเภอดอยสะเก็ด  ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ ธกส. เตรียมงานด้วย ทั้งนี้ จะมี
การตรวจเรื่องของการชะลอการขายข้าว  และมอบนโยบายและมาตรการให้จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการ 

  /2) การท่องเที่ยว... 



 
 
 
 

- ๓๕ -

2) การท่องเที่ยว ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนักท่องเที่ยว ทั้งในด้านความ
ปลอดภัย  ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และอัธยาศัยไมตรี 
  3) ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการที่ประจํา ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ต้องไม่ตํ่ากว่า ระดับ 8 (เดิม) มีการติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เพราะในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทาง
มาร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  ให้นายอําเภอกํากับดูแลพ้ืนที่ กรณีสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ หากเกินความสามารถให้ส่งเรื่องมายังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่   
       ส่วนราชการ/อําเภอที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่            
ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอให้เร่งรัดดําเนินการอย่าให้มีเรื่องคงค้าง   
       คณะทํางานศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะมีการประชุมทุกวันพุธ                
เพื่อขับเคลื่อนงานที่ค้างอยู่  สําหรับเรื่องที่คงค้างจะมีการเร่งรัดให้หน่วยงาน/อําเภอ เร่งดําเนินการและรายงาน
จังหวัดทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและนาํไปปฏิบัติ 
 

เลิกประชุม  เวลา   12.20 น.      
        วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
        วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
             หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 


