
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 12/255๗ 

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่12/2557 

วันศกุรท์ี่ 26  ธันวาคม  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม

ประชุมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ เป็นเวลา 1 นาที (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

3. การมอบโล่รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัลสําหรับผู้ได้รับรางวัล “การประกวดและการแสดง           
สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงใหม่ ณ ข่วงสันกําแพง” จํานวน 24 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

4. การมอบประกาศนียบัตร “คนดีศรีนครพิงค์” จํานวน 10 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนธันวาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม   จํานวน  6  ท่าน   ดังนี ้
1. นายศุภชัย      เอี่ยมสุวรรณ 

ตําแหน่งปัจจบุนั   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 

2. นายสทิธพิงษ ์   ขําเดช 
ตําแหน่งปัจจบุนั   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

3. นางสุมิตรา    อภิชัย 
ตําแหน่งปัจจบุนั   สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม    สหกรณ์จังหวัดแพร่ 

4. นางสาวสุมาล ี   ญาณภาพ 
ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    

จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
      จังหวัดลําปาง 

5. นายเดช     ศิรินาม 
ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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6. นายพรชัย  โพคันโย 
ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    เชียงใหม่ เขต 5 
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองบัวลําภู เขต 1 
 

1.2 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่ จํานวน  2 ทา่น  ดงันี ้
1. นายเจรญิฤทธิ ์      สงวนสตัย์ 

ตําแหน่งเดิม     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ย้ายไปดํารงตําแหนง่    รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 

2.  นายอาคม     สุขพันธ ์
ตําแหน่งเดิม     นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหนง่    ปลัดจังหวัดเชียงราย 

  
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 11/2557  เม่ือวันที ่27 พฤศจกิายน 2557 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ขอความร่วมมือสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกิจของสมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาติ

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: ดร.จุไรรัตน์  จุลจกัรวัฒน์  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา           

จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.4 รายงานผลการมอบนโยบายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 

ในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖  
ของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่จังหวดัเชียงใหม่

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
 ผู้นาํเสนอ : นายจงคล้าย วรพงศธร  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวและการช่วยเหลือของจังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวดัเชียงใหม่ 
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3.7 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่           
พ.ศ.2558 จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9  การรายงานผลการดาํเนินงานตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการของจังหวดัเชียงใหม่ 

ประจาํปงีบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยดัพลงังาน น้าํหนกัร้อยละ ๕ 
และการรายงานผลการดําเนินงานผ่าน www.e-report.energy.go.th 

 ผู้นําเสนอ:  นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ   พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การจดัพธิีวันพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 หนังสือขอความร่วมมือจากสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558” 
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558  
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งมอบความห่วงใย ด้วยการประกันภัย 200 

และประกันภัย พ.ร.บ”  
 ผู้นาํเสนอ: นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส 

วันขึ้นปีใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายอํานาจ  เดชะ  ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
4.10 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ” 
 ผู้นําเสนอ: นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
4.11 ประชาสัมพนัธ์จดัการประชมุวิชาการนานาชาติ(เฉลิมพระเกียรติฯ)              

“พชืวงศข์ิง-ขา่ ครั้งที ่7 - ZINGIBERACEAE เพือ่ชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่าโลก 
ครั้งที่ 1” 

 ผู้นําเสนอ: นางอรวรรณ  ไชยพรหม  ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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4.12 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ปั่นจักรยานสานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน” 
 ผู้นําเสนอ: นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.13 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 
 ผู้นําเสนอ: ผศ.ดร.สมพันธ์  วงษ์ดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
4.14 กิจกรรมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ "เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน" 
 ผู้นาํเสนอ: นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
4.15 ประชาสัมพันธ์เพลง “กึ๊ดเติงหา ผ้าหม้อห้อม” 
 ผู้นําเสนอ: นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 29  มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี /เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม

ประชุมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ เป็นเวลา 1 นาที (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) จํานวน 4 แห่ง ดังนี้ 

    2.1 บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ซ (เอส.อี.เอ.เอเชีย) จํากัด 
    2.2 บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จํากัด 
     2.3 เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว อําเภอสันทราย 
  2.4 เทศบาลตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย 
3. การมอบโล่รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัลสําหรับผู้ได้รับรางวัล “การประกวดและการแสดงสุด

ยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงใหม่ ณ ข่วงสันกําแพง” จํานวน 24 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
       3.1 ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน  6  รางวัล ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังธารทอง ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้ง 
อําเภอดอยหล่อ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ กลุ่มข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก 
  อําเภอสันกําแพง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นางทวีพร  ทํากิน  ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด อําเภอแม่แตง 
- รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้แก่  กลุ่มขนมทองม้วนปิยะนุช  ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน
อําเภอดอยหล่อ กลุ่มผลิตเต้าเจี้ยวบ้านหนองเต็ง ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยว อําเภอแม่อาย  

  กลุ่มประกาศกิจการสุรา ผลิตภัณฑ์สุรากลั่น อําเภอสันทราย 
3.2 ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จํานวน 6 รางวัล ดังนี้ 

 - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นพรัตน์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เสื้อสําเร็จรูป อําเภอดอยสะเก็ด 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นางรุ่งทิพย์ ไชยมงคล ผลิตภัณฑ์เสื้อสําเร็จรูป 
   อําเภอสันกําแพง  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ กลุ่มถักทอล้านนา ผลิตภัณฑ์กระโปรงผ้าฝ้าย อําเภอพร้าว 
 - รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสุพรรณนา ณ ลําพูน ผลิตภัณฑ์กําไลเงิน  
   อําเภอสันกําแพง ร้านนามวงศ์ ผลิตภัณฑ์เสื้อสตรี อําเภอสารภี ร้านเย็บจักรปักมือ ผลิตภัณฑ์

ชุดแซกสตรี อําเภอหางดง 
3.3  ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 6 รางวัล ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จักสานไม้ไผ่ขด ผลิตภัณฑ์แจกันไม้ไผ่ขด อําเภอสารภี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มหัตกรรมตีลายแผ่นแร่  ผลิตภัณฑ์ภาพหัตกรรมตีลาย  
  แผ่นแร่ อําเภอสันกําแพง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางปทุม เบญจมาส ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก  
  อําเภอสันป่าตอง  
- รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ นางพิตรา เลิศรมยานันท์ ผลิตภัณฑ์แจกันไม้มะม่วง 
อําเภอสันกําแพง นายบุญช่วย  อังสมาภรณฑ์พานิช ผลิตภัณฑ์รองเท้าสายเดี่ยวชาวเขา 
อําเภอดอยสะเก็ด กลุ่มจักสานบ้านป่าไผ่ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด อําเภอเวียงแหง 
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3.4  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  จํานวน  6 รางวัล  ได้แก่  
 - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สมุนไพรหริภุญชัย  ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด อําเภอเมืองเชียงใหม่  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมานะ บุญยมหา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสบู่/แชมพู  

อําเภอไชยปราการ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรถ้ําเชียงดาว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถ้ํา

เชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
- รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองผึ้งเหนือ หมู่ 1 ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพรรวงผึ้ง อําเภอสารภี นางฐานิษา ต๊ะมา ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิดสมุนไพร อําเภอ
สันทราย สมุนไพรพลอยแก้ว ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรพลอยแก้ว อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

4. การมอบประกาศนียบัตร “คนดีศรีนครพิงค์” จํานวน 10 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 
    4.1 นายสาคร    สมหนุน   ผู้อํานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
    4.2 นายวุฒิพงษ์    นามวงษ์   ครูชํานาญการ 
  4.3 นางสาวศรินยา ดวงสัน  ครูชํานาญการ 
  4.4 นางสาวสุพรรณพิลาศ ไชยศรี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  4.5 นายแพทย์อิทธาวุธ งามพสุธาดล นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
  4.6 นางศิริพร  ผาสุขดี  พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ 
  4.7 นางวิภา  กิจนาคะเกศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
  4.8 นางพัชนี  สุง้ิวงาม  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
  4.9 นายธนวัฒน์  ต๊ิบโสด  พนักงานทั่วไป 
  4.10 นายอนุชา  พิลาชัย  พนักงานเปล 
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนธันวาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งที่จังหวดัเชียงใหมแ่นะนาํตัวต่อที่

ประชุม จํานวน  6 ทา่น  ดงันี ้
1. นายศุภชัย         เอี่ยมสุวรรณ 

ตําแหน่งปัจจบุนั   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม      รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 

2. นายสทิธพิงษ ์   ขําเดช 
ตําแหน่งปัจจบุนั   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม             เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

3. นางสุมิตรา    อภิชัย 
ตําแหน่งปัจจบุนั   สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม    สหกรณ์จังหวัดแพร่ 

4. นางสาวสุมาล ี   ญาณภาพ 
ตําแหน่งปัจจบุนั   ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                            จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
      จังหวัดลําปาง 

5. นายเดช     ศิรินาม 
ตําแหน่งปัจจบุนั   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
      เชียงใหม่ เขต 6 
ตําแหน่งเดิม     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
      เชียงใหม่ เขต 1 

6. นายพรชัย    โพคนัโย 
       ตําแหน่งปจัจุบนั   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

      เชียงใหม่ เขต 5 
ตําแหน่งเดิม   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  หนองบัวลําภู เขต 1 
 

1.2 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่ จํานวน  2 ทา่น ดังนี ้
1. นายเจรญิฤทธิ ์      สงวนสตัย์ 

ตําแหน่งเดิม     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ย้ายไปดํารงตําแหนง่    รองผู้ว่าราชการจังหวดัลําพูน 

2.  นายอาคม     สุขพันธ ์
ตําแหน่งเดิม     นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหนง่    ปลัดจังหวัดเชียงราย 

 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
           ครั้งที่ 11/2557  เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557     

 

ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 
        สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะเลขานุการ  ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วย
เอกสาร 34 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้  
นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้
หัวหน้า ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 11/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง  

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่ ๑๑/2557 

วันพฤหสับดทีี ่๒๗  พฤศจกิายน 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายชาตรี ธินนท์ รกท. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
9. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
12. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
13. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 10 ลําปาง 
14. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
16. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

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

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อําเภอ 
22. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
23. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
24. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
25. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
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26. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
29. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
30. นายกําพล งะสมัน (แทน)นายอําเภอฮอด 
31. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอพร้าว 
33. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
34. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
36. นายสุรพล บุญมิตร (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นายศิวะ ธนิกานนท์ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
39. นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)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. นายดุษดี ศรีวิชัย (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคม (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.ท.ผจญ กุลให ้ (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักด์ิ (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๕ กงกํากับการฝึก

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

เชียงใหม ่
54. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นายประโลม ทองเป้า (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
56. นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
57. นายณัฐวุฒิ  คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. นางสาวจีระพร จรอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
59. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
60. ว่าที่ ร.ต.หญิง นิสารัชต์  นิลสว่าง (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
61. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
62. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นางณัชชา อุตตามัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
64. นางสาวธิติมา พันรอด รกท.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย

อําเภอฝาง 
65. พ.อ.อัครเดช วุฒิเดชโชติโภคิน รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ท) 
66. นางรัชนก มหาพล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
67. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
68. พ.อ.ธนะพันธ์ ขําทวี (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
69. พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
70. พ.ท.เฉลิมชาติ สุขเกษ (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
71. ร.ท.สฤษพล พิทักษากร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
72. พ.อ.สุเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
73. พ.อ.ภูวดล ศรีพูล (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
74 น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
75. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต5 
76. นางพรอุมา หมอยา (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
77. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
78. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
79. นายธนาพงษ์ คันธานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
80. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามติพ้ืนที่เชียงใหม่ 
81. นางอมรรัตน์ กาญจนสถิตย์ (แทน)สรรพกรภาค 8 
82. นางณัชชา เกียรติไทยพิพัฒน์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
83. นางณัฐกานต์ รินคํา (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
84. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
85. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจงัหวัดเชียงใหม่ 
86. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
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87. นายศักด์ิพัฒน์ รุ่งเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
88. นายณฤทธิ์ จอนจํารัส (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
89. นายไพชยนต์ นามเพ็ง (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
90. ผศ.วัฒนา สุริยจันทร ์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
91. นายอนันต์ สีแดง (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
92. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ 

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ 
93. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5 
94. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
95. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
96. นางฉวีวรรณ ไพโรจน์กุล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
97. นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
98. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
99. นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
100. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
101. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
102. นางประณมพร วชิรถาวรชัย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
103. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายอนิรุต แก้วสุวรรณ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
105. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
106. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
107. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
108. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
109. นายจิตติศักด์ิ ศรีปัญญา รกท.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
110. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
114. นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
115. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
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116. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
118. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
119. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
120. นางพวงทอง ปานอุทัย (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
121. นางพรศิร ิ มณีโชติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
122. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
123. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
124. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
125. นางนิภา ดูยอดรัมย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม ่
126. นายเสริมศักด์ิ ศุขเกษม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน

ยางจังหวัดเชียงใหม ่
127. นางสาวเปรมฤดี ปินทยา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
128. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
129. นางไผ่ทอง ลอบศรี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
130. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
131. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม ่
132. นายธนพงศ์ ลําเภาลอย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
133. นายรังสรรค์ บุศย์เมือง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
134 นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
135. นายชาญชยั กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
136. นายพิชัย วงค์รจิต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
137. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
138. นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
139. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานขนส่งทางน้ําที ่1 สาขาเชียงใหม ่
140. นายสงัด แก้วนัย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
141. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
142. นายวิพากษ์ จารุพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
143. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
144. นายมงคล เตมีศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
145. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
146. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
147. นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
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(เชียงใหม่) 
148. นางฐิติมา จิยะวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 
149. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
150. นางสมพร อินตากาศ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
151. นายอนันต์ กันตีวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
152. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
153. นายสุพันธ์ ศรีแสง (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
155. นายนุรัตน์ แสนสุรินทร ์ (แทน)หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
156. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
157. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 

สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
158. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
159. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
161. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
162. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
164. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
165. นายชวลิต พงษพิพัฒน์ (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
166. นางธิดา สุขสบาย (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
167. นางผ่องพรรณ ล้วนสมหวัง (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นายจตุพร ปันทวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
169. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
170. ว่าที่ ร.อ.พฒนดล พลเยี่ยม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดภาค 5 
171. นางกรรณิการ์ คงสมบูรณ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
172. นางสาวอาภากร ตัวละมูล (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
173.   (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
174. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
175. นางสาวปักษธร สมินทรปญัญา (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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176. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
177. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
178. นายอานนท์ อินจันทร์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
179. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
180. นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
181. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
182. นายจันทร์ แก้วจิโน (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
183. นางสาวธณิกานณ์ วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
184. ว่าที่ ร.ต.ไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
185. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศนูย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๘ 
186. นายชุมพล รัตนเลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
187. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
188. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
189. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
190. นายณัทฐ์รัชกร ศิริปิยวโรดม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
191. นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
192. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
193. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 34 
194. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
195. รศ.ธีรภัทร วรรณกมล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
196. นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
197. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
198. นางอาณิศา จันทร์เส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
199. ผศ.อวยพร บัวใบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพเชียงใหม ่
200. นายชวนชม บุญศิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
201. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
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202. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 
เชียงใหม่  

203. นางนภัสสรณี รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
204. นายแพทย์สมยั ศิริทองถาวร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
205. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
206. นางจรรยา คําเเสน (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
207. นายวีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
208. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
209. นายพรเทพ การศัพท์ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
210. นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
211. นายกฤษเรศ วังทะพนิธ ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
212. นายสมคดิ ยังเยี่ยม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
213. นายนเรศร ์ ภาชนะพรรณ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    
เขต 9 เชียงใหม่  

214. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
215. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
216. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
217. นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
218. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ภาคเอกชน 
219. นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
220. นายชํานาญ เผือกวัฒนา (แทน)นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
221. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
222. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
223. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
224. นายศิลป์ คิดชัย (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
225. นางสาวนงคราญ บุญขันแก้ว (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
226. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
227. นายสมพงษ ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
228. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
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229. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
230. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
231. นางกรรณิกา ไกยสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
232. นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
233. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
234. ดร.จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์   สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
235. นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัด

เชียงใหม่ 
236. รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังสี ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุ ไม้ดอก 

ไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
237. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่ 
238. นางสาวณิชกานต์ ร้องหาญแก้ว นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 เทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 
239. พ.ต.ครรชิต เวฬุวนารักษ์ นายทหารกิจการพลเรือน สํานักงานพัฒนาภาค ๓ 
240. นางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
241. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
242. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การยืนไว้อาลัยเนื่องในวันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และการอ่านสารนายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด 

ประจําปี 2557 จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
2.1 รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7  

ตําบลเวียง  อําเภอฝาง 
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าไผ่  

หมู่ที่ 2 ตําบลแม่โป่ง  อําเภอดอยสะเก็ด 
2.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสันติสุข  
       หมู่ที่ 9 ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหล่อ 

3. การมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน 
ประจําปี 2557 ระดับประเทศและระดับจังหวัดให้แก่สถานศึกษา จํานวน 10รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่) 

3.1 ระดับประเทศ  จํานวน  2  รางวัล 
1) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  อําเภอดอยสะเก็ด 
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2) โรงเรียนชลประทานผาแตก    อําเภอดอยสะเก็ด 
3.2 ระดับประเทศ  จํานวน  8 รางวัล 

1) โรงเรียนบ้านริมใต้   อําเภอแม่ริม 
2) โรงเรียนบ้านออนหลวย  อําเภอแม่ออน 
3) โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง  อําเภอแม่อาย 
4) โรงเรียนบ้านท่าต้นกวาว  อําเภอสารภี 
5) โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  อําเภอสันทราย 
6) โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง  อําเภอฝาง 
7) โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
8) โรงเรียนร่ําเปิงวิทยา  อําเภอแม่แตง  

4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น          
พ.ศ.2557  จํานวน  3 ราย  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 

   4.1 นายสรวมไชย  มีสมศักด์ิ  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ 
   4.2 นางสุพิน   ศิริคุณ  เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 6 ว บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจําสํานัก

ทะเบียนดีเด่น สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่  
 4.3 นางพชรวรรณ  พรหมมา  เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน อําเภอสันกําแพง บุคลากรดีเด่นระดับ

จังหวัด ตามโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ 
5. การมอบใบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ประจําปี           

พ.ศ.2557  จํานวน  1 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ นางเพ็ญศรี ชัยเพ็ชร  นักวิชาการเงิน
และบัญชีชํานาญการ   

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน  2557 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ ผูบ้รหิารและหัวหน้าสว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวดัเชียงใหมแ่นะนาํตัวต่อที่
ประชุม   จํานวน  10  ทา่น  ดังนี ้

1. นายสุรเดช สมิเปรม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เลขานุการกรม  กรมปศสุัตว์ 
2. นางสาวกญัจนา กลิน่ทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดลําปาง 
3. นางจนัทรรตัน ์ ปิยพทัธไชย ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
4. นายภญิโญ จันทรวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา สตูล) 
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5. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลาํพูน เขต 1 
6. นายทวนทอง ศรีสวสัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
7. นางฉวีวรรณ ไพโรจนก์ุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  

บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน 
8. นายสุรศกัดิ ์ หนพูรหม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ปกครองนคิมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้ปกครองนคิมสร้างตนเองทุ่งโพธ์ิทะเลจังหวัด

กําแพงเพชร 
9. นายพรเทพ การศพัท ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 
10. นายคมสนั สุวรรณอัมพา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

10 ลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

17 จันทบุรี 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๐/2557 เม่ือวันที่  30 ตลุาคม  2557 

ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/2557  
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ  ไ ด้จัดทํารายงานการประชุมประกอบด้วยเอกสาร  ๓๕  หน้า  โดยม ี          
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ           
ทุกท่านได้ ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่           



๒๑ 
 

 

๑๐/2557 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓เรื่องตดิตามผลการดําเนินงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
๓.๑ ประชาสัมพันธ์การแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมดิจิตอลทีวี (คูปอง

ดิจิตอลทีวี) 
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (นายฐากร ตัณฑสิทธิ์) จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 20 จังหวัดที่ กสทช.จะแจกคูปองซึ่งเริ่มวันพรุ่งนี้ 
(วันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๗) โดยจะแจกเฉพาะในอําเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลครอบคลุมเกินกว่า 80% ก่อนมี
จํานวน 7 อําเภอ ที่จะได้รับคูปองในรอบนี้ ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี สันกําแพง สันป่าตอง สันทราย           
หางดง และดอยสะเก็ด มีจํานวนคูปองรวม 194,090 ใบ แบ่งเป็น อําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 56,525 ใบ 
อําเภอสารภี จํานวน 21,770 ใบ อําเภอสันกําแพง จํานวน 22,940 ใบ อําเภอสันป่าตอง จํานวน 19,366 ใบ  
อําเภอสันทราย จํานวน 31,878 ใบ อําเภอหางดง จํานวน 23,073 ใบ และอําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 18,538 ใบ 
ส่วนอําเภอที่เหลืออีก 18 อําเภอจะมีการทยอยแจกให้เมื่อมีสัญญาณดิจิตอลครอบคลุมเกินกว่า 80% ซึ่งคาดว่าจะ
ไม่เกินภายในเดือนธันวาคมนี้ 

    สําหรับการแจกคูปองรอบ 2 นั้น ยังใช้วิธีการนําส่งยังเจ้าบ้านโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
เช่นเดียวกับครั้งแรก เมื่อประชาชนได้รับคูปองแล้วสามารถนําคูปองไปใช้ได้ 3 แบบ คือ 1) ใช้แลกกล่อง           
เซตท็อปบอกซ์ ราคา 690 บาท  2) ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกล่องเซตท็อปบอกซ์ ที่ราคาสูงกว่า 690 บาท และ 
3) ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อทีวีดิจิตอล จากจุดบริการของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือรับการรับรองจาก กสทช. ซึ่ง
จะมีสัญลักษณ์รับแลกคูปองแสดงอยู่หน้าร้าน 

 สําหรับเอกสารที่ใช้ในการแลกคูปอง ในกรณีที่เจ้าบ้านไปแลกด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 
คูปอง  บัตรประจําตัวประชาชนเจ้าบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวของเจ้าบ้าน  ทะเบียนบ้านตัวจริง สําเนาทะเบียน
บ้านที่มีช่ือเจ้าบ้าน  ในกรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไปแทนประกอบด้วย  คูปองที่เจ้าบ้านเซ็นมอบฉันทะบัตรประจําตัว
ประชาชนเจ้าบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวของเจ้าบ้าน  ทะเบียนบ้านตัวจริง  สําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือเจ้าบ้าน  บัตร
ประชาชนผู้รับมอบฉันทะ  และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ 

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ คสช.พิจารณาแจกคูปองเพิ่มให้ในส่วนบ้านพักข้าราชการ และบ้านที่
มีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน เช่น  บ้านเช่า เป็นต้น  รวมทั้ง  กลุ่มตกสํารวจที่อาศัยอยู่ในบ้านไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น 
ตามชุมชนแออัด  แต่ต้องได้รับรองทะเบียนบ้านชั่วคราว  ทั้งนี้  คาดว่าน่าจะได้รับความเห็นชอบเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงระบบดิจิตอลทีวีอย่างเท่าเทียมกัน  พร้อมทั้งเตือนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มผู้แอบอ้าง  
และทําการรวบรวมคูปองจากประชาชนว่า  หากพบข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนให้แจ้งที่สายด่วน กสทช. 1200  
ส่วนกรณีปัญหาสัญญาณยังไม่เสถียรและครอบคลุมนั้น ขณะนี้กําลังเร่งรัดเต็มที่ทั้งการปรับปรุงสัญญาณและติดต้ัง
โครงข่ายให้ครอบคลุมโดยเร็วแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2  แนวทางปฏิรปูประเทศไทย 
  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์) กล่าวถึง
ภารกิจและหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการดําเนินการในห้วงเวลาต่างๆ เพื่อเป้าหมายการ
ปฏิรูปประเทศว่า กรอบการทํางานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่รับนโยบายจากสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ ที่มีตัวแทน 173 คน  รวมกับอีก 77 จังหวัด เป็นการทํางานที่มีกรอบการทํางานชัดเจนในระดับ



๒๒ 
 

 

จังหวัด สิ่งสําคัญ คือ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งต่อไปยัง
สภาปฏิรูปแห่งชาติ  และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและการรับฟังความเห็น
ของประชาชน ได้อนุมัติให้มีการจัดต้ังอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ซึ่งทางสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่กําลังเร่งดําเนินการจัดต้ัง  โดยจะมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานที่ปรึกษา  สําหรับแผนการทํางานจะแบ่งออกเป็น 3 กรอบใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับจังหวัด 
ได้แก่ ห้วงแรกก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2557 จะนําประเด็นต่างๆ ที่ได้รับในจังหวัด มารวบรวม สังเคราะห์หาก
ประเด็นใดมีนัยยะสําคัญกับการปฏิรูปจังหวัดจะถูกคัดเลือกส่งต่อไปสู่ระดับประเทศให้กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญนําไปเป็นประเด็นหลักเพื่อนําไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ห้วงที่ 2  ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 
– 17 เมษายน 2558 จะมีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของการปฏิรูป  ส่วนห้วงสุดท้ายระหว่างวันที่ 17 
เมษายน 2557 -28 กรกฎาคม 2558 จะเป็นการจัดเวทีเพื่อนําเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการยกร่างจาก
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรอบแรกเผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อให้อภิปรายในรายละเอียด เช่น การลงมาตราต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายลูก หรือพระราชบัญญัติต่างๆ 
  ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่(นายไพโรจน์           
แสงภู่วงษ์) สํานักงานสภาปฏิรูปได้ทําความตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นศูนย์รวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในส่วนของ
จังหวัดจะมีอนุกรรมาธิการจังหวัด 1 ชุด โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเป็นศูนย์รับฟัง
ข้อเสนอแนะ ซึ่งขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต้ังศูนย์รับฟังความคิดเห็นขึ้นแล้ว 
ต้องการให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นให้มากท่ีสุด มีการพูดคุยกันนายอําเภอให้รับเรื่อง
ต่างๆ แล้วส่งต่อมายังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัด โดยแบ่งการรับฟังความคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วน 
ในส่วนการร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายกําหนดให้เสนอข้อคิดเห็นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2557 
แต่การเสนอเพื่อปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ สามารถเสนอได้เรื่อยๆ เพราะสภาปฏิรูปยังอยู่ สภาปฏิรูปมีหน้าที่
เสนอแนะข้อมูลต่างๆ ให้แก่รัฐบาล 

 

ประธานในที่ประชุม (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) การปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้มี
ความสําคัญมาก เพราะถือเป็นทิศทางของประเทศในอนาคต ประชาชนและภาครัฐ ควรเสนอแนะแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อกําหนดอนาคตลูกหลานของไทยต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงใหม่ และการ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่ 

      ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่(นางพรอุมา หมอยา) นําเสนอที่ประชุม จํานวน 3 
ประเด็น 

1) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  
ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 

  การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ภาพรวม ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7  ถึง 
วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕7 



๒๓ 
 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

รวม ๑๔,๙๘๑.๕๔ ๗,๓๖๖.๒๒ ๔๙.๑๗ ๙6.๐๐ ๗,๖๑๕.๓๒ 

ลงทุน ๔,๘๓๕.๐๒ ๘๓๓.๙๐ ๑๗.๒๕ ๘7.๐๐ ๔,๐๐๑.๑๒ 

ประจํา ๑๐,๑๔๖.๕๒ ๖,๕๓๒.๓๒ ๖๔.๓๘  ๓,๖๑๔.๒๐ 

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕7 

2,867.55 709.76 ๒๔.๗๕  ๒,๑๕๗.๗๙ 

การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ถึง  วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๔,๙๘๑.๕๔ ๗,๓๖๖.๒๒ ๔๙.๑๗ ๗,๖๑๕.๓๒ 

ส่วนราชการ ๑๔,๕๐๘.๘๗ ๗,๓๖๖.๐๐ ๕๐.๗๗ ๗,๑๔๒.๘๗ 
ท้องถิ่น ๔๗๒.๖๗ ๐.๒๒ ๐.๐๕ ๔๗๒.๔๕ 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๗จํานวน 2 
เรื่อง  มีดังนี้ 

๒.๑  มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗เรื่อง ร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจา้งประจาํสว่นราชการ
มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

๑. กําหนดวันบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๒. ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่บรรจุ หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี   ที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้าง
ประจําไม่ถึงเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  ๒,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท 

๓. ข้าราชการและลูกจ้างประจําตามข้อ ๒ ที่ได้รับเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้าง
รวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวไม่ถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก
เงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ลูกจ้างชั่วคราวที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก
ค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕. ทหารกองประจําการที่ได้รับเงินเดือนในระดับ พ ๑ ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง
เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒ พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๗  สาระสําคัญ ดังนี้ 



๒๔ 
 

 

๑.บุคคลที่มีสิทธิขอกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ คือ 

(1) ข้าราชการ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. และรับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๔๐ 

(๒) ผู้รับบํานาญอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งเคยเป็นสมาชิก 
กบข. และรับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐   

(๓) ทหารกองหนุนที่มีเบ้ียหวัดซึ่งเป็นสมาชิก กบข.ที่รับราชการอยู่ก่อน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐  

๒. บุคคลตามข้อ ๑. สามารถแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ต้ังแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่    
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๓. ผู้ใช้สิทธิ มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงิน
สะสม แต่ไม่มีสิทธิรับเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว 

๔. ผู้รับบํานาญที่ใช้สิทธิ ต้องคืนเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และ
ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว  ที่กองทุน กบข.คํานวณให้ในวันปิดบัญชีเงินรายบุคคล โดยวิธีการ           
หักกลบลบกันกับเงินบํานาญ พ.ศ. ๒๔๙๔  ต้ังแต่วันออกจากราชการจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   

กรณีที่หักกลบลบกันแล้วผู้ ใดต้องคืนเงิน ให้ส่งเงินคืนที่ส่วนราชการ          
ผู้เบิกบํานาญ  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือจะแบ่งชําระเงินออกเป็นส่วน ๆ ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   

กรมบัญชีกลางและ กบข. จะส่งประมาณการบํานาญ ประมาณการเงินก้อน
รายบุคคลเบื้องต้นให้กับข้าราชการ ณ หน่วยงาน ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เบ้ืองต้นสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ Undo ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  และจะจัดอบรมหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับ
สมัคร Undo  วิธีปฏิบัติระบบบําเหน็จบํานาญ และ GFMIS หักกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ระหว่างวันที่ ๒-๓ 
ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ หอประชุมแห่งนี้  สําหรับการอบรมให้กับผู้มีสิทธิ สํานักงานคลังจังหวัดร่วมกับ กบข. จะจัด
อบรมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/        
กลุ่มจังหวัด 
  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)   

3.4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 28 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
220,717,400 บาท  (สองร้อยยี่ สิบล้ าน เจ็ดแสนหนึ่ งหมื่ น เจ็ด พันสี่ ร้ อยบาทถ้ วน )  เบิ กจ่ ายแ ล้ว 
173,137,064.36 บาท คิดเป็น ร้อยละ 78.44 ทั้งนี้ ได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  รวม 57,060,304.83 บาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 34 
โครงการ วงเงินงบประมาณ 218,611,700 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 



๒๕ 
 

 

3.4.2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
             เงินกนัไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณโครงการกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน  284,801,200 บาท  ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
    งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จํานวน 284,801,200 บาท ยังไม่
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไปแล้วรีบดําเนินการก่อหนี้
ผูกพัน สําหรับงบประมาณฝึกอบรมให้ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 50 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2557  ให้ส่วนราชการแจ้งแผนงานให้จังหวัดทราบเพื่อบูรณาการโครงการให้ ก.บ.จ. พิจารณา
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่และกําหนดเวลาดําเนินการ  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
และแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ 2559-2562) รัฐบาลกําหนดให้จังหวัดส่งคําขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม  
2557  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งจึงขอให้ส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง  เข้าร่วมประชุมหรือขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งแผนจะประกอบด้วย 
แผนจังหวัด แผนกระทรวง ทบวง กรม และแผนท้องถิ่น  กรณีไม่มีการบรรจุไว้ในแผนจะไม่ได้รับการพิจารณา  
สําหรับ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่จะจัดทําแผนด้านความมั่นคงขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมด้วย 
 
   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (นายสง่า บัวระดก) ในปีนี้จังหวัด
เชียงใหม่จะต้องส่งแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และแผนพัฒนาจังหวัดปี 2559 ควบคู่กัน ส่ง
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2557 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.5 สรุปการประชุมหารือและข้อสั่งการของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

     หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สรุปประเด็นปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) นําเสนอต่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 

 1. กรณีราษฎรบ้านทุ่งป่าคา  ตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน         
ถูกจับกุมดําเนินคดีในข้อหามีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 39 ราย แต่พบข้อเท็จจริงใน
พ้ืนที่ภายหลังจากที่มีการดําเนินคดีจํานวน 35 ราย  ในจํานวน 39 ราย ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าไม้  
แต่ได้เก็บไม้ไว้ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือน อีก 4 ราย  น่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าไม้ จากการถูกดําเนินคดีโดยท่ีไม่
เป็นธรรมมีราษฎร 2 ราย  เสียชีวิตที่บ้าน  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ศาลได้พิพากษาจําคุกจําเลยทั้งหมด
โดยให้รอลงโทษ 15 ราย ที่เหลือจําคุกรายละ 1-7 ปี  ชาวบ้านมีความประสงค์ที่อุทธรณ์คําพิพากษา  เพื่อให้ศาล
อุทธรณ์ลดโทษและรอการลงโทษ  แต่ศาลกําหนดหลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นเงินสด  รายละ  150,000-
250,000 บาทต่อราย  และได้มีการคัดกรองราษฎรจํานวน 19 ราย  ที่ตรวจสอบประวัติแล้วเห็นว่าไม่เกี่ยวข้อง
กับการค้าไม้  เพื่อให้ได้รับการประกันตัวออกมาใช้สิทธิอุทธรณ์คําพิพากษาซึ่งต้องใช้เงินประกันตัว จํานวนทั้งสิ้น 
5,600,000 บาท  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา  
เนื่องจากหัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีอํานาจอนุมัติรายละไม่เกิน 100,000 บาท แต่ในกรณีที่ขอให้
ช่วยเหลือศาลกําหนดเงินประกันเกินกว่ารายละ  100,000 บาท ซึ่งต้องเสนอให้ส่วนกลางพิจารณาซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ 

2. กรณีชาวบ้านห้วยหก ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25  
สิงหาคม  2557  และวันที่ 4 กันยายน 2557  ได้มีเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปตัดฟันไร่ข้าวโพดของราษฎรจํานวน  
16 รายซึ่งยังไม่ได้เก็บเกี่ยวซึ่งไม่สอดคลองกับคําสั่ง คสช ที่ 66/2557 และเกรงว่าจะถูกยึดพ้ืนที่และกรณีบ้าน
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เลาวู ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศขอคืนพื้นที่ป่า 1,500 ไร่ แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการใดๆ รวมทั้งยังไม่ได้ดําเนินคดี และราษฎรยังเข้าไปเก็บพืชผลได้ และกรณีมีการดําเนินคดีกับราษฎรอายุ 
71 ปี ซึ่งเป็นราษฎรตําบลปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง  สืบเนื่องจากมีการสนธิกําลังเข้าตรวจจับผู้บุกรุกป่าเมื่อ
ไม่พบผู้กระทําผิด จึงตัดฟันยางพาราในพื้นที่ 8-9 แปลง และได้มีการปักป้ายให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวไปแสดง
ตัวราษฎรรายดังกล่าวได้แสดงตัว จึงถูกแจ้งข้อหาว่าบุกรุกป่า 80 ไร่ ผู้ต้องหารับสารภาพเนื่องจากมีข้อจํากัดในการ
สื่อสารภาษาไทย  ต่อมามีการเจรจาและอัยการได้ฟ้องว่าบุกรุกที่ป่า ๔๐ ไร่ หรือ ๔ แปลง โดยบางแปลงมีการออก
หนังสือรับรองสิทธ์ิในการทําประโยชน์ (สทก 2 ก.) ๓ใน๔ แปลงมีร่องรอยการทําประโยชน์การดําเนินการดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับคําสั่ง คสช. ที่ ๖๖/2๕๕๗ เนื่องจากราษฎรดังกล่าวอยู่มาก่อนวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมาพบภาคประชาชน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
2557  ณ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับฟังและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3. แนวทางการทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้          
การบุกรุกที่ดินของรัฐ  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งบังคับใช้อย่างไม่เป็นธรรม 
ยกตัวอย่าง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ป่าเกิน ๔๐% แต่ยังถูกทวงคืนพื้นที่ป่าอีกทั้งๆ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน           
มีพ้ืนที่ ป่าเพิ่มขึ้น  ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาชะลอและทบทวนการดําเนินการตามแผนแม่บท           
การแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้  การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน  โดยขอให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ และชะลอการดําเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตอันปกติสุข รวมท้ัง ชะลอการดําเนินคดีกับภาคประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้นําเรียน
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) พิจารณามอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกฯ (นายกมล สุขสมบูรณ์) เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาค
ประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าวแล้ว 

4. การดําเนินโครงการโฉนดชุมชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะประสานงาน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ทําหน้าที่ประธาน  ปจช. และเมื่อมีการแต่งต้ังประธาน
กรรมการ  และรองประธานกรรมการแล้ว  จักได้เร่งรัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนด
ชุมชนโดยเร็วต่อไป 

5. แนวทางการผลักดันนโยบายถือครองที่ดินเกี่ยวกับกฎหมาย ๔ ฉบับ ได้แก่ กฎหมาย
สิทธิชุมชน  กฎหมายธนาคารที่ดิน กฎหมายภาษีอัตราก้าวหน้า กฎหมายกองทุนยุติธรรม  สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชนไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งอีกครั้งหนึ่ง  จังหวัดเชียงใหม่เห็นควรให้มีการผลักดันผ่านทางสภาปฏิรูปด้วย 

สําหรับอําเภอที่ประชาชนถูกจับกุมและเดือดร้อนในเรื่องของเงินประกันตัวให้ประสานงาน
กับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.6 สรุปการประชุมหารือและข้อสั่งการของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่           
(นายจงคล้าย  วรพงศธร) สืบเนื่องจากการประชุมเรียกร้องเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดสวนดอก          
พระอารามหลวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอบคุณมายังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ         
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์) รวมถึงหน่วยงานหทาร ตํารวจ ที่ช่วยคลี่คลายปัญหา
ดังกล่าวจนได้รับการแก้ไขปัญหา  
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 การประชุมเมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2557  สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
1. กรณีบ้านทุ่งป่าคา อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการจับกุมชาวบ้าน          

39 ราย ในข้อหามีไม้สักไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่   ซึ่งศาลได้สั่งจําคุกอยู่ใน
เรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จํานวน 19 ราย  รอขบวนการอุทธรณ์อยู่  การจับคุมในครั้งนี้มีทั้งรายเล็กและ           
รายใหญ่  ปริมาณไม้สัก 744 ท่อน  ไม้สักแปรรูป 99 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตรรวม 320 ลบ.ม. ชาวบ้านต้องการให้
เยียวยาในเรื่องของเงินประกันตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กรุณาประสานสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อพิจารณาเงินประกันตัว โดยใช้เงินจากกองทุนยุติธรรมในการช่วยเหลือ สําหรับคดีต่างๆ  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม 

2. กรณีบ้านห้วยหก อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ําดังรื้อถอนไร่ข้าว ไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน  การรื้อถอนในครั้งนี้ดําเนินการโดยประชาคมของหมู่บ้านบ้านห้วย
หก  มีการกระทําผิด 13 ราย  ชาวบ้าน 7 รายได้มีการรื้อถอนพืชผลการเกษตรของตนแล้ว แต่มีอีก 6 รายไม่ยอม
รื้อถอน ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปดําเนินการรื้อถอนส่งผลการเกิดปัญหาขึ้น โดยชาวบ้านต้องการให้เยียวยา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เห็นว่าชาวบ้านกระทําผิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ดําเนินการตามประชาคมของหมู่บ้านห้วยหก จึงให้มีการตรวจสอบพื้นที่ของชาวบ้านให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่มา
ก่อนหรือหลังจากมีการประกาศเขตป่า  ต่อไปหากรัฐบาลมีนโยบายการจัดสรรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กับราษฎร           
ให้นําเสนอราษฎรกลุ่มดังกล่าวด้วย  แต่ทั้งนี้  ชมเชยประชาคมของหมู่บ้านห้วยหกที่มีส่วนร่วมในการดูแลพ้ืนที่ป่า 

3. กรณีบ้านเลาวู  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  มีการดําเนินคดีกับชาวบ้านที่เข้าไป
บุกรุกพ้ืนที่สวนป่า และพื้นที่ต้นน้ํา ประมาณ 1,000 ไร่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้ตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิขอชาวบ้านที่ถูกดําเนินคดีทั้งหมด  และให้ดําเนินการโดยใช้แผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศเข้าไปตรวจสอบทั้งหมด และให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน 

4. กรณีนายอาแม อามอ ราษฎรอําเภองาว จังหวัดลําปาง  มีการสนธิกําลังเจ้าหน้าที่
ทหาร ตํารวจ ป่าไม้ เข้าดําเนินการตรวจสอบและทําการตรวจยึดพ้ืนที่บุกรุก จํานวน 4 คดี ไม่พบตัวผู้กระทําผิด  
แต่จากการสืบทราบในเวลาต่อมาว่าแปลงที่ 1 น่าจะเป็นของนายจันหวู่ แซ่ต้ัง และแปลงที่ 2 น่าจะเป็นของ           
นายอาช่า ลูกชายของนายอาแม อามอ  จึงได้แจ้งความเพิ่มเติมระบุช่ือนายจันหวู่และนายอาช่า  ต่อมาภายหลัง           
นายอาแม อามอ ไปพบพนักงานสอบสวนและอาจจะผิดพลาดในการสื่อภาษาจากที่แจ้งไว้ว่าเป็นของนายอาช่าแต่           
นายอาแมรับเป็นพื้นที่ของตนทั้งหมด ดังนั้น จะต้องทําการตรวจสอบอีกครั้ง เพราะนายอาแม อามอ ไปรับผิด
ทั้งหมด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ของ           
นายอาแม อามอ ว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นพื้นที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ โดยยึดหลักตามคําสั่ง  คสช.ที่ 66/2557  

5. พิจารณาทบทวนแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  สืบเนื่องจากแกนนําได้เสนอความเห็นว่าการจัดทํา
แผนมาจากคนเพียงไม่ก่ีคน  ระยะเวลาในการจัดทําแผนน้อยไป  พ้ืนที่ป่ากําหนด 40 % ได้อย่างไร คิดมาจากฐาน
อะไร  การปลูกป่าอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่ดินที่ใช้ประโยชน์หากหมดอายุสัมปทาน ขอให้ดําเนินการใน
เรื่องของการจัดสรรได้หรือไม่ สรุปได้ว่าแผนแม่บทเป็นแผนกว้างๆ คิดมา 2 ปี ผ่านกระบวนการมาหมดทุกภาคส่วน  
แผนฉบับนี้ส่วนใหญ่ใช้ได้ อาจมีบางส่วนที่มีการทักท้วงจากแกนนํา ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องรับฟังแล้วนําไปทบทวน          
แต่ไม่ใช่ในขณะนี้ 

6. กรณีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตามภาคต่างๆ จากจํานวน  8 กลุ่มมวลชน รวม 
24 เรื่อง โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ขอให้ เจ้าหน้าที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเรื่องแล้วให้ต้ังคณะทํางานเล็กๆ  ที่จะดําเนินการเฉพาะเรื่องแล้วสรุปให้
ทราบโดยไม่ต้องรอให้เสร็จทุกเรื่อง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 



๒๘ 
 

 

3.7  สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์) นําเสนอสถานการณ์สินค้า

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 
   3.7.1ข้าว ราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2557/58 (ราคา ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2557) ข้าวเหนียวสันป่าตอง ความช้ืน 20 - 30% ราคาตันละ 7,100 - 7,400 บาท ความช้ืนที่ 15% ราคาตันละ 
9,200 - 9,600 บาท และข้าวหอมมะลิ ความช้ืน 20 - 30% ราคาตันละ 9,800 - 11,000 บาท  ความช้ืนที่ 
15% ราคาตันละ 12,000 – 13,500 บาท 
   สถานการณ์ข้ าวเปลือกนาปี   ปีการผลิต  2557/58 ขณะนี้ ผลผลิตข้าวนาปี           
เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณร้อยละ 52  ภาวะการค้าคล่องตัว  แนวโน้มราคาปรับสูงขึ้น  เนื่องจากปริมาณผลผลิตออก
สู่ตลาดมากขึ้น ทําให้ผู้รับซื้อนอกพื้นที่เข้ามาเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกมาพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา 
ประกอบกับ  คุณภาพข้าวมีความช้ืนลดลงส่งผลด้านราคาปรับตัวสูงขึ้น จึงทําให้ราคาซื้อขายข้าวเปลือกจังหวัด
เชียงใหม่ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 

โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2557/58  
แผนงาน 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี สถานทีจ่ดังาน 

1  19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ท่าข้าวพรพาณิชย์ อําเภอสันกําแพง 

2  24 - 26 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง (ป่าจี้) อําเภอสันป่าตอง 

3  27 - 29 พฤศจิกายน 2557 ท่าข้าวพรพาณิชย์ (เจดีย์แมค่รัว) อําเภอสันทราย 

4  1 - 3  ธันวาคม  2557 ท่าข้าวสามฝั่งแกนพาณิชย์ อําเภอแม่แตง 

5  4 - 6 ธันวาคม  2557 โรงสีวัชระกิจ อําเภอแม่อาย 

6  4 - 6 ธันวาคม  2557 ท่าข้าว ศ.ชินพงศ์ อําเภอฝาง 

7  8 - 10 ธันวาคม  2557 ท่าข้าวนครกิตการเกษตร อําเภอสันป่าตอง 

 
 สรุปการซื้อขายข้าวในงานตลาดนัดฯ ครั้งที่ 1 ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ อําเภอสันกําแพงระหว่างวันที่ 

19 - 21 พฤศจิกายน 2557 
วันที ่ จํานวน 

ผู้ซื้อ(ราย) 
จํานวนเกษตรที่มา

ขายขา้วเปลือก (ราย) 
รวมปริมาณ 

การซื้อ-ขาย(ตนั) 
รวมมูลค่าการ 
ซื้อ-ขาย(บาท) 

19 พฤศจิกายน 2557  2  47  207.015  1,488,190.50  

20 พฤศจิกายน 2557 2 43  171.520  1,244,406.00  

21 พฤศจิกายน 2557 2 56 202.995 1,472,690.75  

รวม 146 581.530 4,205,287.25 

 
3.7.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ณ วันที่ 26พฤศจิกายน 2557) 

เกษตรกรขายได ้ ไซโลรบัซื้อ โรงงานอาหารสตัว์รบัซื้อ ผู้คา้ท้องถิ่นรบัซื้อ 

(ความชืน้ไม่เกิน) (ความชืน้ไม่เกิน) (ความชืน้ไม่เกิน) (ความชืน้ไม่เกิน) 



๒๙ 
 

 

14.5% 30% 14.5% 30% 14.5% 30% 14.5% 30% 
8.0 - 8.1 6.0 - 7.2 8.3 - 8.9 - 8.3 - 8.9 - 8.0 - 8.1 6.0 - 7.2 

66.0 - 7.6 4.5 - 5.5 6.7 - 7.6 - 6.7 - 7.6 - 6.0 - 7.3 4.5-5.5 
สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ขณะนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

ออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 65สัปดาห์นี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ 0.30 -  
0.50บาท เนื่องจากผลผลิตมีความช้ืนลดลง และมีความต้องการเพิ่มขึ้น ประกอบกับ  ผลผลิตในภาคอื่นออกสู่ตลาด
น้อยลง  

3.7.3 การดําเนินงานธงฟ้าราคาประหยัดกําหนดการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่า
ครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนธันวาคม  2557  
   สถานที่/อําเภอ วันที่จดังาน 

1. ที่ว่าการอําเภอสันทราย อําเภอสันทราย 5 - 7 ธันวาคม 2557 

2. สนามโรงเรียนบ้านจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา 10 - 12 ธันวาคม 2557 

3. เทศบาลตําบลหางดง อําเภอหางดง 18 - 20 ธันวาคม 2557 

4. กศน.อําเภอดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ 23 - 25 ธันวาคม 2557 

5. สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  26 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 
 

ประธานที่ประชุม  ให้ดูข้อมูลข้าวให้ดีว่าตอนนี้ข้าวหมดแล้วหรือยังไม่เก็บเกี่ยว จากการพูดคุยกับ
ผู้แทนของชาวนาพบว่าประสบปัญหาในเรื่องของไม่มีรถเก็บเกี่ยว ได้ประสานนายอําเภอดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 
ทั้งนี้ต้องรอผลรายงานว่าสามารถช่วยเหลือได้เท่าใด 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.8 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวจังหวดัเชียงใหม ่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา สดุดี)

ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน  โดยจะมีกําลังแรงและต่อเนื่องมากขึ้น  ทําให้อุณหภูมิลดลงหลายองศา ส่งผลให้ภาคเหนือมีอากาศหนาว
เย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบางวัน  สําหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึง
หนาวจัดกับจะมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง  ส่วนในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูง
ที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังอ่อนลง  ทําให้อากาศเริ่มอุ่นขึ้น แต่ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นใน
ตอนเช้า  การคาดหมายลักษณะอากาศสําหรับในเดือนธันวาคม ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน  อากาศหนาวเย็นทั่วไปและมี
หมอกในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในบางวันทางตอนบนของภาค  สําหรับบริเวณยอดดอยและ
เทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและอาจเกิดน้ําค้างแข็งได้อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 29 – 31 องศาเซลเซียส  ตํ่าสุด 
16 – 18 องศาเซลเซียส 

การสํารวจข้อมูลผู้ เดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาวกรมป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยได้แจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการสํารวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจําปี
งบประมาณ 2558 ดังนี้ 

1. ประเภทผู้เดือดร้อน รวม 331,262 คน  แบ่งเป็น 
 1.1 ผูสู้งอายุ     จํานวน  133,432  คน 



๓๐ 
 

 

    1.2  เด็กไร้ผู้อุปการะ  จํานวน      5,869  คน 
    1.3  คนพิการ ทุพพลภาพ จํานวน    19,265  คน 

1.4  ผู้มีรายได้น้อย  จํานวน   68,439    คน 
    1.5  ผู้ประสบภัยทั่วไป  จํานวน 104,257    คน 

2. ความต้องการเครื่องกันหนาว  รวม   331,262 ช้ิน   แบ่งเป็น 
 2.1  ผ้าห่มนวม   จํานวน   253,870  ช้ิน 
 2.2  ผ้าห่มไหมพรม  จํานวน     22,614  ช้ิน 

2.3  เสื้อกันหนาว  จํานวน     50,783  ช้ิน 
 2.4  เครื่องกนัหนาวอื่น ๆ          จํานวน       3,995  ช้ิน 

การเตรียมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยหนาว 
1. จังหวัดเชียงใหม่จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า

หมอกควัน ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ           
โดยการจัดหาเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ทั้งในส่วนของเงินทดรองราชการในอํานาจ           
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการจัดซื้อเครื่องกันหนาว จํานวน 1 ล้านบาทแรก ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ให้เตรียมการด้านงบประมาณสําหรับการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประสานเอกชน มูลนิธิ องค์กรการ
กุศลต่างๆ ที่จะนําเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย ตามบัญชีสํารวจความต้องการในเบื้องต้น           
ทั้งนี้  สามารถบริจาคเงินและเครื่องกันหนาว  ได้ที่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 
053 – 215721 หรือ 053-221470 

2. จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งอําเภอ ติดตามสถานการณ์ และรายงานสภาวะอากาศหนาว 
และอุณหภูมิทุกวัน เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศแนวการให้ความช่วยเหลือภัยหนาว 

3. การให้ความช่วยเหลือ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์
ให้ราชองครักษ์  โดยมี พล.อ.เจษฎา ศรีสุภาพ  รองสมุหราชองครักษ์ เป็นหัวหน้าคณะ จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปมอบ
สิ่งของพระราชทาน  และสํารวจพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตําบลสบโขง  และ
ตําบลนาเกียน  อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ประธานในที่ประชุม  วันนี้จะมีคณะจากสปริงนิวส์ และจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปแจก           
ผ้าห่มกันหนาวประมาณ 4,000 ผืน และมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ราษฎรที่อําเภออมก๋อย  
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.9  การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557 
จังหวัดเชียงใหม่ 

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา สดุดี)
ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจําปี  2558  
ในระหว่างวันที่  30  ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 

สรปุสถติิอบุตัิเหตทุางถนนชว่งเทศกาลปใีหม่ 2557 

สถิตกิารเกดิอบุตัเิหตุช่วงเทศกาล
ปใีหม ่2557 

หน่วยนบั หมายเหต ุ

จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 119 ครั้ง สูงสุด อําเภอเมืองเชียงใหม่ 15 ครั้ง  
อําเภอจอมทอง 12 ครั้ง  อําเภอสันทราย 11 ครั้ง 



๓๑ 
 

 

 
จํานวนผู้เสียชีวิต 11 ราย สูงสุด อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย อําเภอเมืองเชียงใหม ่

และอําเภอแม่อาย  อําเภอละ 2 ราย 
จํานวนผู้บาดเจ็บ 125 ราย สูงสุด อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอเมืองเชียงใหม่  

อําเภอละ 13 คน อําเภอจอมทอง 11 คน  
อําเภอสันป่าตอง 10 คน 

สาเหตุและพฤตกิรรมเสี่ยงอุบตัเิหตุช่วงเทศกาลปใีหม่ 2557 

ลําดบัที ่ สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 
1 เมาสุรา 48 26.60 
2 ขับรถเร็วเกินกําหนด 28 16.70 
3 ตัดหน้ากระชั้นชิด 23 13.70 
4 มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 16 9.50 
5 ทัศนวิสัยไม่ดี 12 7.10 
6 หลับใน 5 3.00 
7 ไม่มีใบขับขี ่ 2 1.20 
8 แซงรถผิดกฎหมาย 5 1.20 
9 มีสิ่งกีดขวาง 1 0.60 

ประเภทยานพาหนะทีเ่กดิอบุตัเิหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  

ลําดบัที ่ ประเภทยานพาหนะ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 
1 รถจักรยานยนต์ 106 85.37 
2 รถปิกอัพ 10 8.13 
3 รถเก๋ง/รถแท็กซี ่ 5 4.07 
4 อ่ืนๆ(รถจักรยาน) 3 2.44 

ลักษณะสถานทีเ่กดิเหตชุ่วงเทศกาลปใีหม่ 2557 

ลําดบัที ่ ลักษณะสถานทีเ่กดิเหต ุ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 
1 ทางตรง 58 48.74 
2 ทางโค้ง 38 31.93 
3 ทางแยก 21 17.65 
4 ทางมีสิ่งกีดขวาง 1 0.84 
5 อ่ืนๆ 1 0.84 

เป้าหมายการดําเนนิการเทศกาลปใีหม่ 2558 
1. ให้อําเภอลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนครั้ง เสียชีวิต และบาดเจ็บ จากปี พ.ศ.2555 
2. กําหนดเป้าหมายการเรียกตรวจ  สถิติการเรียกตรวจยานพาหนะและการจับกุมความผิดจราจร

ในฐานตามความผิด 10 ข้อหาหลัก  เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (ปี 2557 เรียกตรวจ 54,531 คันจับกุม 15,831 ราย ) 
มาตรการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 

1. จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานในทุกอําเภอ จํานวน 52 จุดตรวจ  
ชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 56 ชุด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีจุดบริการและจุดสกัด
ประจําชุมชนหมู่บ้านทุกแห่ง 



๓๒ 
 

 

2. กําหนดมาตรการเน้นหนักในการดําเนินการได้แก่ 
1) มาตรการด้านบริหารจัดการ ให้มีการต้ังจุดตรวจ เข้มงวดกวดขัน ทุกอําเภอ ให้ดู

แผนการตั้งจุดตรวจเดิม  ประสานผู้บังคับการตํารวจภูธร เพื่อให้ผู้บริหารตรวจเยี่ยม เพิ่มจุดตรวจเคลื่อนที่ 
2) มาตรการบังคับใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่มีข้อยกเว้น  
3) มาตรการด้านสังคม เน้นให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน ร่วมมือกับภาคเอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วม เยี่ยมให้กําลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจ 
4) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกับ แขวงการทาง ทางหลวง

ชนบท ตรวจสอบจุดเสี่ยง ซ่อมถนน ทําป้ายเตือน สัญญาณเตือน เช่น ไฟวับวาบ บริเวณจุดเสี่ยง 
5) มาตรการด้านประชาสัมพันธ์  ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ป้าย คัทเอาท์ เคเบิ้ล

ทีวี แผ่นพับ ขอความร่วมมือทุกท้องถิ่นทําป้ายรณรงค์ 
6) มาตรการด้านการกู้ชีพกู้ภัย จัดทีมกู้ชีพกู้ภัย จัดเตียงฉุกเฉิน สํารองในโรงพยาบาลทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลนครพงิค์และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รองรับกรณีฉุกเฉิน 
3. มาตรการพิเศษเพิ่มเติมของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล           

ปีใหม่ 2557 
จัดต้ังกองอํานวยการเฉพาะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนสายขึ้นวัดพระ

ธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  

1) ให้ทุกอําเภอกําหนดจุดตรวจจุดสกัดประจําชุมชน โดยให้มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรดูแลด้วย 

2) จุดตรวจบูรณาการทุกแห่งมีเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
บริการ แนะนําแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  การป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่สนับสนุน 

3) ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเริ่มต้ังจุดตรวจ ต้ังแต่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้อง
ปรามผู้กระทําผิด โดยเน้นหนักเรื่องการสวมหมวกนิรภัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

      ประธานในที่ประชุม  อุบัติเหตุทางถนนเป็นภัยที่ใกล้ตัวที่สุด ต้องช่วยกันดําเนินมาตรการ           
ซึ่งมาตรการสร้างจิตสํานึกได้ผลน้อยและช้า สําหรับมาตรการที่ได้ผลดีที่สุดคือ  การบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นให้
ตํารวจตรวจจับอย่างเข้มข้น  แล้วจะสามารถรักษาชีวิตของประชาชนได้  ขอให้ส่วนราชการทําเป็นตัวอย่าง กรณี
หมวกกันน็อค 100 %  และให้สถานบันการศึกษารณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษา สวมหมวกกันน็อค 100%  กรณี
นักท่องเที่ยวหากพบว่าไม่สวมหมวกกันน็อค  ให้จับกุมดําเนินคดีได้  ไม่ต้องกังวลเรื่องการท่องเที่ยวเพราะถือว่าเป็น
มาตรการรักษาความปลอดภัย  ในปีนี้เน้นมาตรการความปลอดภัยทางถนน  มาตรการจัดระบบการจราจรขึ้นชมวัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  และมาตรการควบคุมราคาสินค้าและบริการอย่าให้
มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.10 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤศจิกายน  
2557 

     หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2557 รวมจํานวน 1,๐๑๗ ราย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 



๓๓ 
 

 

๑. งานบริการชําระค่าไฟฟ้า จํานวน  ๔๔๖  ราย           เฉลี่ยวัน  4๔  ราย  
๒. งานบริการชําระค่าน้ําประปา จํานวน  ๓๓๑  ราย           เฉลี่ยวัน3๓    ราย 
๓. งานบรกิารชาํระภาษีรถยนต์/รถจกัรยานยนต์จํานวน ๑๗๔  ราย  เฉลี่ยวัน  ๑๗   ราย 
๔. งานบริการรับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้านคดีความ จํานวน  ๒๒ ราย  
    เฉลี่ยวันละ ๒ ราย 
๕. งานบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป   จํานวน  ๔๔  ราย เฉลี่ยวันละ ๔  ราย   
สําหรับสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับระหว่างวันที่ 

1 มกราคม – 24 พฤศจิกายน 2557  มีจํานวน ๑,๔๓๒ เรื่อง  โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนหลัก ๔ ช่องทาง 
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  ๕๕๘ เรื่อง   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย
มณฑลทหารบกที่ 33 จํานวน 3๓๓ เรื่อง  ตู้ปณ. ๑๑๑๑ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน  ๓๙๕ เรื่อง และ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๙๐ เรื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ 

1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนี้สิ้นนอกระบบ  
จํานวน  ๔๔๕ เรื่อง 

2. เรื่องการการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า  จํานวน  ๓๐๑  เรื่อง 
3. เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ      จํานวน  ๒๓๓ เรื่อง  

จากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน ๑,๔๓๒ เรื่อง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 24 
พฤศจิกายน 2557  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการยุติเรื่อง จํานวน ๔๓๗ เรื่อง และเรื่องที่อยู่          
ในระหว่างการดําเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข จํานวน ๙๙๕ เรื่อง ซึ่งศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขทุกปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์           
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนให้มากที่สุดต่อไป 

ประธานในที่ประชุม  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเป็นนโยบายเน้นหนักของนายกรัฐมนตรี ทุก
หน่วยงานจะต้องให้ความใส่ใจ กรณีมีประชาชนมาร้องเรียนให้รีบดําเนินการแก้ไขปัญหา หรือหากเกินความสามารถให้
แจ้งมายังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  และเจ้าหน้าที่ที่ประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดขอให้หน่วยงานได้พิจารณาบุคคลที่มี
ความรู้  ความสามารถ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตบริการ มาปฏิบัติงานด้วย  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

3.11  รายงานผลการดําเนินการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

หั วหน้ า โครงการศูนย์บ ริ ก ารการพัฒนาขยายพันธุ์ ไ ม้ ดอก ไม้ ผลบ้ าน ไร่           
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังสี)โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุปจํานวน 7 แผนงาน ดังนี้ 
1. แผนงานที่ 1 พัฒนาพันธุ์ไม้ดอก  งานพัฒนาพันธ์ุไม้ดอกพ้ืนเมืองและไม้ดอกต่างถิ่น

ที่มีศักยภาพเพื่อการส่งออกได้พันธ์ุใหม่ พืชกลุ่มกระเจียวและปทุมมา จํานวน 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 ชุด 60 ปี ทรง
ครองราชย์  ชุดที่ 2 ชุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กระเจียวลูกผสมพันธ์ุใหม่ชุดกาญจนา-ภิเษก ได้รับรางวัล
ในการประกวดระดับนานาชาติในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ปีพ.ศ. 2549  ได้แก่ 
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล และรางวัลเหรียญเงิน 4 รางวัลแกลดิโอลัส จํานวน 7 กลุ่มสี  
ได้แก่ เหลือง ชมพู ม่วง แดง ขาว ส้ม และแฟนซี 



๓๔ 
 

 

2. แผนงานที่ 2 ศึกษา ทดลอง และวิจัย ดําเนินงานวิจัย 2 โครงการหลัก ได้แก่           
1) โครงการวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  2) โครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ปัจจัยการผลิต และ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว สนับสนุนการทําวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 คน ปริญญาโท 5 คน และ
ปริญญาเอก 5 คน ตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ 1 เรื่อง ระดับชาติ 2 เรื่อง เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 9 เรื่อง ระดับนานาชาติ 6 เรื่อง ผลการวิจัยได้นํามาปรับเป็นเทคโนโลยีการผลิตเพื่องานส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร 

3. แผนงานที่ 3 การติดตามการดําเนินงานและพัฒนากลุ่มชาวบ้าน การส่งเสริม
อาชีพราษฎรด้านไม้ดอกไม้ผล จํานวน 49 กลุ่ม ใน 8 จังหวัด จํานวนสมาชิกรวม 851 คน พ้ืนที่ประมาณ 8000 
ไร่ ราษฎรมีรายได้รวมประมาณ 98,000,000 บาท โดยร้อยละ 29 ของรายได้รวมมาจากการประกอบอาชีพที่
ทางศูนย์ฯบ้านไร่  ให้การส่งเสริมการประเมินความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ อยู่ในระดับพอใจมากร้อยละ 
58.50  มากที่สุด 34.13 และความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯบ้านไร่ระดับมากกว่าร้อยละ 
55.65  มากที่สุดร้อยละ 41.02 

4. แผนงานที่ 4 สนับสนุนงานขยายผลสู่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
และโครงการพระราชดําริอื่นๆ  ศูนย์ฯบ้านไร่ฯ ให้การสนับสนุนงานขยายผลสู่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวน 2 ศูนย์ฯ ได้แก่  1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จํานวน           
4 กลุ่ม 2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จํานวน 4 กลุ่ม โดยมีเป้าหมายการดําเนินงานส่งเสริมอาชีพการปลูก
ไม้ดอกไม้ผล จํานวน 4 หลักสูตร  ได้ผลตรงตามเป้าหมาย ดําเนินการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ราษฎรจํานวน           
4 หลักสูตร คือ 1) การขยายพันธ์ุไม้ดอก (แกลดิโอลัส ลิลลี่ กลัวยไม้) 2) การขยายพันธ์ุไม้ผล (มะม่วง)  3) การ
ปลูกไม้ดอก (หน้าวัว ไม้ใบ ปทุมมา) 4) การปลูกไม้ผล (กล้วยน้ําว้ามะลิอ่อง) 

5. แผนงานที ่5 การขยายพนัธุพ์ืชในแปลงและหอ้งปฏบิตักิารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ
งานส่งเสริม  เป้าหมายการดําเนินงาน 3 แห่ง  คือ 1) สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่ อําเภอหางดง  
2) ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3) หน่วยฝึกอบรมยางคราม นํา
พืชไปส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ ไม้ดอกจํานวน 23 ชนิด ไม้ประดับ 3 ชนิด และไม้ผล 5 ชนิด 

6.แผนงานที่ 6 งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดําเนินงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรอบการใช้ประโยชน์ 
จํานวน   4 โครงการ 

7. แผนงานที่ 7 บริหารจัดการทั่วไปดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ การพัฒนาบุคคลากร เป็นต้น 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธนัวาคม 2557 

ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร) ลักษณะทั่วไป
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ  มีกําลังแรงและต่อเนื่อง
มากขึ้นคาดว่า ภาคเหนือท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอากาศหนาวเย็นทั่วไป  มีหมอกในตอนเช้า อากาศหนาวจัดบางพื้นที่
ในบางวัน  ทางตอนบนของภาคบริเวณยอดดอยและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด มีหมอกหนาในหลายพื้นที่ 
บางช่วงอาจเกิดน้ําค้างแข็งได้คาดว่า จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28-30 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุด
เฉลี่ย 14-16 องศาเซลเซียส  จํานวนวันเกิดหมอกเฉลี่ย 2-3 วันจํานวนวันฟ้าหลัวเฉลี่ย 16-18 วัน  ความช้ืน
สัมพัทธ์ตํ่าสุดเฉลี่ย 40-45 เปอร์เซ็นต์ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
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4.2  การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงอัญเชิญมณีรัตนมหาสุวรรณมาลาขึ้นประดิษฐานบน
องค์พระธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่  
6  ธันวาคม  2557 เวลา 17.00 น.  พร้อมรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เวลา 16.00 น. การแต่ง
กาย เครื่องแบบปกติขาว 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.3 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา“ 5 ธันวาคม  2557” และงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 

4.3.1 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส           
วันเฉลิมพระชนมพรรษา“ 5 ธันวาคม  2557” ในวันศุกร์ที่ ๕  ธันวาคม  2557  จํานวน ๓ พิธี  ดังต่อไปนี้ 

๑. เวลา ๐๖.๔๕ น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  จํานวน  
๑๙๙  รูป  ณ ข่วงประตูท่าแพ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดเครื่องแบบในสังกัด 

๒. เวลา 09.00 น.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การแต่งกายข้าราชการพลเรือน  เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ (สวมกางเกงสี ดํ า/กระโปรงสี ดํ า )  ทหาร  ตํ ารวจเครื่ องแบบเต็มยศ  ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๓. เวลา 19.19 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกหน่วยงาน จัดพานพุ่มเงิน พุ่มทองเพื่อ
ถวายราชสักการะ  และขอให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนเตรียมเทียนไปด้วย การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/         
เสื้อสีเหลือง 

4.3.2 การจัดงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557  ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 
๑๘.๐๐-๒๐.๓๐  น.  ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  ช้ัน  3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส 

การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(สวม
กางเกงสีดํา/กระโปรงสีดํา)  ทหาร  ตํารวจเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.4  ประชาสัมพันธ์การจัดงานเดิน-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ 
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ  กําหนดจัดงาน“ เดิน – ว่ิง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”  ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม  2557  ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่  ภายในงานประกอบด้วยการเดิน
เทิดพระเกียรติระยะทาง 3 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) และการแข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ ระยะทาง 10.5 
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กิโลเมตร (Mini Marathon) โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่น  ประเภทชายและหญิง ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล
และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เริ่มลงทะเบียนเวลา 05.00 น.  พิธีเปิดงาน
แข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ(ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร) เวลา 06.20 น.  และพิธีเปิดงาน   เดินเทิดพระเกียรติฯ
(ระยะทาง 3 กิโลเมตร) เวลา 08.30 น. โดยนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ 
ภายในงานยังมีบริการซุ้มอาหารเช้า อาหารว่างที่หลากหลาย บริการตรวจสุขภาพ สําหรับหางบัตรผู้เข้าร่วมเดิน – 
ว่ิง เทิดพระเกียรติฯ จะมีการจับรางวัลพิเศษหลังจากเสร็จสิ้น  การแข่งขัน 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.5  การจดัระเบียบการจราจรภายในศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม ่
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่มีนโยบายการจัดระเบียบการจราจรภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจาก ส่วน
ราชการที่ต้ังอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่  จอดรถยนต์ในสถานที่ที่กําหนด  ซึ่งจังหวัดได้จัดพ้ืนที่จอดรถเพิ่มเติม จํานวน  2 จุด คือ บริเวณลานจอด
รถชั่วคราวด้านหน้าโรงอาหาร และลานจอดรถชั่วคราวด้านหน้าศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้จอดรถยนต์ชิดขอบ
ถนน  และไม่ให้จอดรถยนต์ด้านที่ห้ามจอดโดยเด็ดขาด  เพื่อความสะดวกในการสัญจร ห้ามนํารถจักรยานยนต์เข้า
มาจอดภายในอาคารอํานวยการ 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.6  การประชาสัมพนัธ์รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนจังหวดัเชยีงใหม ่
          ผู้แทนสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ( ว่าที่ ร้อยตรีหญิง  นิสารัชต์           
นิลสว่าง) ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า         
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน  และความรู้สึกของความเป็น
ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เรื่อง
อาเซียนแก่ทุกภาคส่วนของสังคมในเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียน  กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดส่งชุดแสดง
นิทรรศการอาเซียนให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อจัดแสดงในงานกิจกรรมวาระต่างๆ และ
ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ  ในการขอยืมชุดแสดงนิทรรศการดังกล่าว  เพื่อใช้จัดแสดงในกิจกรรมหรือวาระของ
หน่วยงานอีกทางหนึ่งหากหน่วยงาน/องค์กรหรือสถาบันการศึกษา  ต้องการขอยืมชุดแสดงนิทรรศการอาเซียน  
สามารถติดต่อได้ที่“สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ช้ัน ๕  อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์  053-112740-1 E-mail : pr.chiangmai01@gmail.com 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.7  โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ หัวหน้าสว่นราชการ และผูบ้รหิารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พบประชาชน” ประจําปีงบประมาณ 2558 

จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทํา
โครงการ “"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบ
ประชาชน”  ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อนํางานบริการของหน่วยงานออกไปบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อม
ทั้งรับฟังความคิดเห็น  สภาพปัญหา นํามาวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางแก้ไข และในเดือนธันวาคม  2557 
กําหนดจัดโครงการ จํานวน  2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตําบล           



๓๗ 
 

 

เปียงหลวง อําเภอเวียงแหง และครั้งที่ 2 ในวันที่ 19  ธันวาคม 2557  ณ ศูนย์พัฒนาทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 
บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นําบุคลากรตลอดจนงานบริการต่างๆ ออกไปบริการประชาชนในพื้นที่ 
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4.8  การจดังานฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 และงาน
วันรวมน้ําใจชว่ยกาชาด 

จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) งานฤดูหนาว และงานOTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๘ กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ขณะนี้มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๗  แห่ง ขอเชิญชวนส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่  เริ่มรับสมัครต้ังแต่วันที่ 5-9 
ธันวาคม ๒๕๕๗จะดําเนินการประกวดในวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม  2557 และตัดสินในวันที่ ๒ มกราคม 2๕๕๘  
และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานฯในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๘.๐๐น. ณ บริเวณเวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่ 

กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กิจกรรมจําหน่ายสลากกาชาด
การกุศล จํานวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ ฉบับ จําหน่ายฉบับละ ๕๐ บาท  และร้านมัจฉากาชาด 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของ
รางวัลสําหรับร้านมัจฉากาชาด  ในวันที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.ณ บริเวณกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑ ซึ่งต้ังอยู่ด้านหลังสวนหลวงล้านนา ร.๙ 

ประธานในประชุม  หน่วยงาน/ส่วนราชการใดที่ประสงค์จะออกร้านหรือแสดง
นิทรรศการ ให้ประสานที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
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4.9  โครงการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ครั้งที่ 11 ถวายพุทธบูชา รักษา
วัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
   ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก)ขอ
เชิญชวนร่วมตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป  ครั้งที่ 11 ถวายพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญ
ใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม  2557  เวลา 06.00 น. ณ ถนนเจริญเมืองตั้งแต่แยก         
สันป่าข่อย – แยกสถานีรถไฟเชียงใหม่  และประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 323 วัด           
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าบัญชี สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สาขาตลาดสมเพชร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 879-
200610-8  หรือบริจาคเงินได้ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.10 โครงการสวดมนตข์้ามปี ชีวีสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทดิไทร้าชนัย ์
    ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก)คณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลในจังหวัด
เชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี”ภายใต้คําขวัญ“สวดมนต์ข้ามปี ชีวีสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิด
ไท้ราชันย์” ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๘ต้ังแต่เวลา ๒๒.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีวัดที่เป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม  ดังนี้  



๓๘ 
 

 

๑. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธาน 

๒. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธาน 

๓. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธาน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

๔. วัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นประธาน 

๕. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารโดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธาน 

๖. วัดท่าตอนพระอารามหลวง  โดยมีนายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอแม่อาย เป็น
ประธาน 

๗. วัดเจ้าคณะอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ทุกอําเภอร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ฯ โดยมี
นายอําเภอเป็นประธาน 

สําหรับปีนี้เพิ่มสถานที่จัดกิจกรรม 2 แห่ง คือ  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และดอย
อ่างขาง เพื่อบริการนักท่องเที่ยว 
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4.11  ประชาสัมพนัธภ์าพยนตรแ์อนเิมชัน่เรื่องพระมหาชนก 
   ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขา

เชียงใหม่(นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล)  สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)’ 
หรือ ‘SIPA’ ร่วมกับ ‘สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย’ หรือ‘TACGA’ ได้จัดทํา
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง “พระมหาชนก” ขึ้น โดยมีบริษัทผู้ผลิตแอนิเมชั่นเข้าร่วมจํานวนกว่า 15 ราย และมี
ศิลปินที่เป็นทั้งนักวาด นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว ผู้ชํานาญการด้านแสงและเงา ผู้ชํานาญการด้านการทําแอนิเมชั่น 
ฯลฯ  รวมกว่า 250 คน ช่วยกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชันดังกล่าวด้วยความพยายามอุตสาหะใช้เวลานับต้ังแต่
กลางปี 2553 จนถึงกลางปี 2557 รวมระยะเวลาในการพัฒนาทั้งสิ้นประมาณ 4 ปี จนสามารถจัดสร้างภาพยนตร์
ดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และได้รับพระบรมราชานุญาตจาก “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ให้ดัดแปลงจากบท
พระราชนิพนธ์เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น กําหนดการฉายภาพยนตร์ ณ  โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ห้างโรบิน
สัน แอร์พอร์ตพลาซ่า วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  และวันที่ 6 ธันวาคม 2557 รอบ 10.00 น. และ 15.00 
น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถขอรับบัตรได้ที่สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สาขาเชียงใหม่ ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล หน่วยงานละ 2 ใบ หรือจนกว่าจะหมด 
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4.12 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติ Chiang Mai and 
the North Travel Mart 2014 (CTM 2014) 

        ผู้แทนการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่(นายอนันนต์           
สีแดง) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่  สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรม
ไทยภาคเหนือ  โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนด้านการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai 



๓๙ 
 

 

and The North Travel Mart 2014 (CTM 2014) ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดเป็นทางการในวัน
อังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชน (Media) จากทั่วโลกผ่านการ
เชิญของ ททท. สํานักงานต่างประเทศ ๒๗ สํานักงาน มาในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) จํานวนกว่า ๓๖๐ ราย ร่วมพบปะ
แลกเปลี่ยนกับผู้ขาย (Seller) ในพื้นที่โดยตรง อันประกอบด้วยเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
จํานวน ๑๒๐ ราย นอกจากนี้ยังมีบริการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จํานวน ๘ เส้นทาง 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเจรจาธุรกิจ และจัดให้มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์  

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการโหวตจากผู้อ่าน Lonely Planet Traveler นิตยสาร
ท่องเที่ยวช่ือดังของโลกให้ได้รับรางวัลสุดยอดจังหวัดท่องเที่ยวสําหรับชมเทศกาล(Best Destination for Festival)จาก 
Lonely Planet Traveler มีพิธีมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล โซ บางกอก กรุงเทพ เมื่อวันที่  18 
พฤศจิกายน 2557  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.13  โครงการจดังาน “หนาวนีท้ีเ่มืองแกน” ครัง้ที่ 5 
         ผู้แทนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (นายชาตรี  กันทวี และนางสาวณิชกานต์           

ร้องหาญแก้ว) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา กําหนดจัดงาน “หนาวนี้ ที่เมืองแกน ครั้งที่ 5 เทศกาลแห่งความสุข
ส่งท้ายสิ้นปีระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 3 มกราคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกน ชิมใส้อ่ัวสมุนไพรย่างยาวที่สุดใน
โลก ชมทุ่งดอกคําแพ่แหล้สุดอลังการบานที่เมืองแกน นั่งวัวล้อ การแข่งขันโหว้ พบกับไฮไลท์ของงาน  ชมการแข่งขัน
ขบวนพาเหรดเกษตรเมืองแกน ครั้งที่ 2 และการแข่งขันกลองสะบัดชัยชิงแชมป์ภาคเหนือ  ชมกลองสะบัดชัยใหญ่
ที่สุดในโลก พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายตลอด 10 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
053-857360 ต่อ 18 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.14  เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
         ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (นางอาณดา นิรันตรายกุล) สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานภาคีได้ร่วมมือกันจัดงาน “เทศกาลชม
สวน” (Flora Festival 2014) ภายใต้ช่ืองาน “ความหลากหลายพรรณไม้และวัฒนธรรมประเทศเพื่อน
บ้าน”(Diversity of  Flora and Neighboring Countries’ Culture) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 28 
กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะเวลา 90 วัน 
คาดว่าจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมงาน 440,000 คน  มีการแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากโครงการหลวง
อุทยานกล้วยไม้ ที่มีการจัดแสดงกล้วยไม้นานาพันธ์ุทุ่งดอกทิวลิปที่สวนประเทศเนเธอร์แลนด์  อุทยานกล้วยไม้ ฯลฯ  
การแสดงแสงสีหอคําหลวงและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจําลองศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง  กิจกรรมดนตรีใน
สวนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมสวนใหม่จากองค์กรชั้นนําของประเทศ อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จํากัด และ ธนาคารแห่งประเทศไทย  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมให้ความรู้ กําหนดจัด            
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558  มีการแสดงนิทรรศการแสดงพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและ
พระราชกรณียกิจ (หอคําหลวง) นิทรรศการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เทิดไท้องค์ราชันย์กับการทรงงานในประเทศ
อาเซียนณ  อาคารนิทรรศการ 2 นิทรรศการ “เรียนรู้วิถีพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ณ สวนเกษตรทฤษฎี



๔๐ 
 

 

ใหม่นิทรรศการโครงการหลวง ณ สวนมูลนิธิโครงการหลวงในวันที่ 1 – 31 มกราคม  2558  กิจกรรมทางวัฒนธรรม
จากประเทศเพื่อนบ้าน ณ อาคารนิทรรศการ 2 

พิธีเปิดงานเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2014)ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557  
เวลา 17.30 น.  โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ประธานในพิธี  

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวา มหาราช”พร้อม
ชมพลุเฉลิมพระเกียรติ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ต้ังแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้า  หอคําหลวง 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
   กิจกรรมของหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม “มหกรรมทัวร์ทั่วไทย 2014 (Thailand Tour 
& Taste)”  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ ลานจอดรถ P1 ชม ชิม 
ช้อป ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น พบกับแพ็กเกจทัวร์ที่น่าสนใจทั้ง 4 ภาค  สินค้าของฝาก ของที่ระลึก พร้อมชม
มินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปิน ช้ันนําของไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.15  ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้แทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาตรี  ธินนท์) ในวันนี้           

(27 พฤศจิกายน 2557) ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญผู้ประกอบการสินค้า OTOP จากอําเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี           
สันทราย  หางดง  ดอยสะเก็ด และสันกําแพง  มาจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
กายพ้ืนเมืองเสื้อพื้นเมืองสีเหลืองทั้งแบบชายและหญิงกระเช้าของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.16 การดําเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปางที่สําคัญใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
         ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง (นายคมสัน สุวรรณ
อัมพา)  การดําเนินงานที่สําคัญของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง
ที่ผ่าน  มีการส่งเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(ERT) เข้าพ้ืนที่ค้นหามัคคุเทศก์จมน้ําผู้สูญหายบริเวณน้ําตกแม่
วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557 สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างเหตุน้ํามัน ปตท.
(สนามบินเชียงใหม่) รั่วไหลลงคลองแม่ข่า และมีแผนงานโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าบรรเทาความเดือดร้อน ปัญหา
อุทกภัยซ้ําซากให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมค่รั้งที่ 12/2557 
       วันศุกร์ที่ 26  ธันวาคม  2557  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย     
เสื้อสีเหลือง 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
1) ผู้แทนพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายดุษดี ศรีวิชัย) ประชาสัมพันธ์และเชิญ

ชวนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน



๔๑ 
 

 

วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ เรือนรับรอง ภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ประมงจังหวัดเชียงใหม่ (นายบรรจง  จํานงศิตธรรม) ประชาสัมพันธ์และขอเชิญ
ชวนร่วมกิจกรรมในวันที่4 ธันวาคม 2557เวลา 08.00 น. มีพิธีสืบชะตาหลวง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ
เวลา 10.00 น. จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ แม่น้ําปิงเชิงสะพานป่าตัน ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

3) ผู้แทนสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัด
เชียงใหม่ (นายสมคิด ยังเยี่ยม) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการ  
คอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  9 ธันวาคม  2557  เริ่มขบวน ณ บริเวณประตู           
ท่าแพ  ไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 08.00 น. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธาน 

4) ผู้ อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร) 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรมสภากาแฟในวันที่  16 ธันวาคม  2557 เวลา  07.00 น .           
ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

5) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุวิรัฐ      
สุวรรณเมธากร) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 ธันวาคม  
2557  ในเวลากลางวันจะมีการแข่งขันกีฬาของทุกภาคส่วน  และในเวลาเย็นจะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นและ
การมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

6) ผู้แทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์)
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรม จํานวน  2 กิจกรรม 
           - งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสเฉลิม            
พระชนพรรษา ประจําปี 2557  ซึ่งรัฐบาลกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบไปด้วย การจัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การแสดงทางด้านศิลปะ  วัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติ ดารา  
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น  สํานักนายกรัฐมนตรี  มูลนิธิ ๕  ธันวา การแสดงจากประเทศอาเซียน  จีน  อินเดีย  และการ
แสดงจากกลุ่มเสน่ห์วัฒนธรรม  ทั้ง ๙ เสน่ห์  ได้แก่  เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม (บ้านเชียง) เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม(ทวารวดี)  
เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม(ศรีโคตรบูรณ์ - ล้านช้าง)  เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม(ลพบุรี)  เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม(ศรีวิชัย) เสน่ห์
มรดกวัฒนธรรม(สุโขทัย) เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม (อยุธยา เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม (ธนบุรี – รัตนโกสินทร์) และเสน่ห์
มรดกวัฒนธรรม(ล้านนา) ประกอบไปด้วย ๙ จังหวัด  โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วยจังหวัด
เครือข่าย ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน  แพร่  พะเยา และเชียงราย โดยนําเอาการสาธิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม และของดีบ้านฉันแต่ละจังหวัดไปแสดง 

- พิธีสมโภชพระมหาเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพกําหนดจัดกิจกรรมในวันที่          
๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งแต่เวลา  ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป    

6) ผู้แทนสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นายทฤษฎี ชุติวงษา) ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนร่วมกิจกรรม จํานวน  2 กิจกรรม 

- กิจกรรมงานปั่นเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพ่อ ฉลอง ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – สวนราชพฤกษ์ รวมใจภักษ์ ถวายองค์ราชัน ที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. 



๔๒ 
 

 

- กิจกรรม“ เดิน – ว่ิง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ” ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

7) ผู้แทนคณะกรรมการอาชีวศึกษาเชียงใหม่(นายอรรถกฤต   อินทะโย) 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวิ่งพัฒนาสุขภาพปลอดยาเสพติด ป่ัน-เดิน-ว่ิง เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน           
เทิดไท้องค์ราชันย์ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง         
11 กิโลเมตร  ในวันเสาร์ที่ 6  ธันวาคม 2557  เวลา 06.00 น. ราคาบัตรละ 100 บาท 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา  13.30 น.   
    
         วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
         วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
             หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ขอความร่วมมือสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกิจของสมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาติ

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: ดร.จุไรรัตน์  จุลจกัรวัฒน์  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ด้วยศูนย์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่  สํานักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่  มีหนังสือขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่  มายังจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

1.1 ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่  

1.2 แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อทําหน้าที่บูรณาการการปฏิบัติงาน รวบรวบความต้องการ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ โดยขอให้มีองค์ประกอบ คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนทหารในพื้นที่  และบุคคล           
ที่เห็นสมควรเป็นคณะทํางาน 

1.3  ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากอําเภอ ดังนี้ 
1)  ระยะเร่งด่วนขอให้อําเภอจัดทําป้ายเชิญชวนประชาชนให้เสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะตามช่องทางต่างๆ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอําเภอ  
2)  ให้จัดเจ้าหน้าที่และจุดรับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญของ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอําเภอ โดยมีแนวทางการเสนอความคิดเห็นฯ ดังนี้ 
- ขอความร่วมมือให้อําเภอจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําร่าง
รัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยกําหนดจัดในช่วงเดือนมกราคม  2558  
อําเภอละ 1 เวที 

- ให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ดําเนินการเช่นเดียวกับการ
ดําเนินงานของอําเภอ จัดให้มีเวทีท้องถิ่น โดยมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมจัดเวที ระดับ
ตําบล 1 เวที ในช่วงเดือนมกราคม  2558 เมื่อได้กําหนดการการจัดเวทีฯ ขอให้แจ้ง
ไปยัง “ศูนย์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่” (ต้ังอยู่ที่ สนง.กกต.จังหวัดเชียงใหม่) 

- ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามกรอบแนวทางการปฏิรูป 18 
ประเด็น ทั้งนี้ ควรให้มีข้อมูลครอบคลุม 

- การเสนอความเห็นสามารถเสนอได้ทั้งในรูปแบบของบุคคล และหมู่คณะ 
3) เมื่ออําเภอได้รับเอกสารแสดงความคิดเห็นฯ จากประชาชนแล้ว ให้มีหนังสือจัดส่งและ

นําส่งเอกสารโดยตรงที่ “ศูนย์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่”   
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  
 ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่ เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมร้อยละ 

1 29 32 
2 55 55 
3 74 76 

4 87 96 

 การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ภาพรวม ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง วันที่ 19 
ธันวาคม ๒๕๕7 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย 
ร้อยละ คงเหลือ 

ก่อหนี้
ผูกพัน 

รวม 17,117.50 9,185.60 53.66 32.00 7,931.90 591.74 

ลงทุน 5,795.33 1,192.28 20.57 29.00 4,603.05 549.38 

ประจํา 11,322.17 7,993.32 70.60  3,328.85 42.36 

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕7 2,471.12 819.98 33.18  1,651.14  

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

  การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ถึงวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 5,795.33 1,192.28 20.57 4,603.05 549.38 
ส่วนราชการ 5,325.63 1,192.28 22.39 4,133.35 549.38 

ท้องถิ่น 469.70 0.00 0.00 469.70 0.00 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา           
จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
3.3.1 สรปุผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏบิตัริาชการประจําปี พ.ศ. 2558 

     (โครงการงบพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2558) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 
              

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 34 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 218,611,700 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 
3,821,675 บาท คิดเป็น ร้อยละ 1.75 ดังมีรายละเอียดตามตารางสรุป ดังนี้ 

ลําดับ ผลผลิต 
จํานวน
โครงการ 

งบรายจ่ายประจํา 
(140,051,000 บาท) 

งบรายจ่ายลงทนุ 
(80,666,400 บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน ที่ดิน/สิ่งก่อสรา้ง ครุภัณฑ ์

1 ด้านเศรษฐกิจ 13 39,980,900 6,300,000 36,335,000 - 82,615,900 
2 ด้านสังคม 10 44,454,000 - - - 44,454,000 

3 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 
30,580,200 6,500,000 26,007,000 - 63,087,200 

4 ด้านการรักษาความ
มั่นคงและความสงบ 

4 18,454,600 - - - 18,454,600 

5 ด้านบริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 
รวม 34 133,469,700 22,800,000 62,342,000 - 218,611,700

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจํา รายจ่ายลงทุน 
จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ 

218,611,700 3,821,675 1.75 140,051,000 3,820,475 2.73 80,666,400 - - 

สรุปสถานะการดําเนินงานในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติได้ ดังนี้ 

ลําดบั ผลผลติ 
จํานวน 
โครงการ 

สถานะ 

หมายเหต ุอยู่ระหว่าง 
เสนอขอ
อนุมัต ิ

อยู่ระหว่างตรวจ
และแก้ไข
โครงการ 

อนุมัตแิล้ว 

1 ด้านเศรษฐกิจ 13 8 4 5  
2 ด้านสังคม 10 9 3 1  
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ลําดับ ผลผลติ 
จํานวน 
โครงการ 

สถานะ 

หมายเหต ุอยู่ระหว่าง 
เสนอขอ
อนุมัต ิ

อยู่ระหว่างตรวจ
และแก้ไข
โครงการ 

อนุมัตแิล้ว 

3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 5 1 1  

4 ด้านการรักษาความ
มั่นคงและความสงบ 

4 4 3 -  

5 ด้านบริหารจัดการ 1 - - 1  
 รวม 34 1 9 24  

     กระบวนการบริหารโครงการ/กิจกรรม มีความล่าช้าเนื่องจากในกระบวนการบริหารโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการเสนอขออนุมัติ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการจัดทําแผนฯ  
มีการจัดทําแผนงาน/โครงการไว้ล่วงหน้า ก่อนปีงบประมาณต่อไป ต่อมาเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ พบว่ามี
กิจกรรม/โครงการที่มีความจําเป็นจะต้องมีการโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นแล้ว หรือบริบทสภาพปัญหาความต้องการในพื้นที่เปลี่ยนไป และการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด จึงมีความจําเป็นต้องมีการเสนอขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งอํานาจในการพิจารณาอยู่ที่ ก.น.จ. และต้องมีการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ                   
 

3.3.2  รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันากลุ่มจังหวดั 
        

เงินกนัไว้เบกิเหลื่อมปีงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ข้อมูล ณ วันที ่24 ธันวาคม 2557 

 

 
โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

ข้อมูล ณ วันที ่24 ธันวาคม 2557 

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

เงินกนัไว้เบกิเหลื่อมป ี
 

ผลการเบกิจา่ย คดิเปน็ร้อยละ คงเหลือ คดิเปน็ร้อยละ 

126,739,098.87 31,600,250.00 24.93 95,138,848.87 
 

75.07 

งบประมาณ 
 

ผลการเบกิจา่ย คดิเปน็ร้อยละ คงเหลือ คดิเปน็ร้อยละ 

284,801,200.00 447,948.65 0.16 284,353,251.35 99.84 
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3.4 รายงานผลการมอบนโยบายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
ในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖  
ของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางไปประชุมเพื่อ
มอบนโยบายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและรับทราบปัญหาอุปสรรคที่สําคัญของจังหวัด
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖   เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล) หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย           
มูลทองโร่ย) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖  (นายสุรศักด์ิ  เรียงเครือ) เลขานุการ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (นายธานินทร์           
สุภาแสน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุรพล  พนัสอําพล) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพงษ์ศักด์ิ           
วังเสมอ) ผู้ ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายชูชาติ  กีฬาแปง) รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย           
เอี่ยมสุวรรณ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน (นายอนันตพล  
บุญชู) รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายชัยรัตน์  ธาราสันติสุข) ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รองประธาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. การมอบนโยบายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
      1.๑ การรณรงค์ และปลูกจิตสํานึกในเรื่องต่างๆ ขอให้เร่งรณรงค์และปลูกจิตสํานึกของ
ประชาชนในด้านการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ส่งเสริม
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติตนของการเป็นข้าราชการที่ดี           
เพื่อเป็นที่พ่ึงของประชาชน และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่ประชาชนทั่วไป  
   1.2 การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (๑๑๑๑) จังหวัดใน
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ได้มีการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยนํางานบริการของหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว 
(One Stop Service) โดยขอให้คํานึงถึงการบริการประชาชนโดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตบริการ เพื่อให้
ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก และเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายใต้ความเชื่อมโยงของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
(๑๑๑๑) ของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกกระทรวง 

1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
เนื่องจากปัญหาภัยแล้งเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและระยะเวลายาวนาน การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ความต้องการของผู้ประสบภัยมีทั้งเรื่องของน้ําอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร การให้ความช่วยเหลือต้องใช้
งบประมาณเป็นจํานวนมาก จึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ําล่วงหน้าขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมความ
พร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558 สําหรับการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า           
และหมอกควัน ขอให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ จัดทําแผนปฎิบัติการป้องกันและไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน และจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อ           
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
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1.4 การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากในเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดในภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นจํานวนมาก ขอให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อม ดูแล อํานวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยว ควรคํานึงถึงการ
รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ย่ังยืน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม และปัญหา
อ่ืนๆ ที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมทั้ง ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แก่นักท่องเที่ยวด้วย 

1.5 ปัญหาด้านการเกษตรและราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ขอให้จังหวัดต่างๆ ช้ีแจง ทําความ
เข้าใจในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล 
     อนึ่ง ในการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวได้มอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ เป็นผู้ดําเนินงานต่อไป 
  ๒. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
      2.1 ปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้ราษฎรในพื้นที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เนื่องจาก
ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ทําให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยังไม่มีการออกเอกสารสิทธิให้แก่
ราษฎร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินการประกาศกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
ขอให้มีการเร่งรัดการดําเนินการประกาศกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ เพื่อนําไปออก 
เอกสารสิทธิให้ราษฎรต่อไป 

2.2 การปรับผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน ปัจจุบันสภาพพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมลําพูน           
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่ ทําให้เขตพื้นที่ที่ควรจะต้องเติบโตทางเศรษฐกิจ ถูกปิดก้ันเสียโอกาส 
เนื่องจากเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่มีอยู่แล้วซึ่งจัดต้ังมาต้ังแต่ปี 2528 มีการดําเนินการเต็มพ้ืนที่  นักลงทุน
ที่ต้องการจะมาลงทุนในจังหวัดลําพูนเป็นจํานวนมาก แต่บริเวณพื้นที่ในเขตการพัฒนาซีกตะวันออกได้ถูกประกาศ
เขตผังเมืองรวมลําพูน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทําให้ไม่สามารถขยายหรือจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรม แห่งที่ 2  

2.3 โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ – ลําพูน ด้านตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) 
ระยะทาง 11 กม. งบประมาณ 130,000,000 บาท เพื่อให้เส้นทางเลียบทางรถไฟในส่วนที่เหลือครบถ้วน 
สมบูรณ์ สามารถรองรับปริมาณจราจรและแบ่งเบาภาระบนทางหลวงหมายเลข 11 ที่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จาก
การใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากบนถนนหมายเลข 11 เป็นที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม           
อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักที่สําคัญของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน และการสัญจรโดยทั่วไป โดยให้ถนนเลียบทางรถไฟเป็นโครงข่ายเช่ือมโยงกับถนน
สายหลัก (สาย 11)  

2.4 การขาดอัตรากําลังข้าราชการมาปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากข้าราชการ
ที่มาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการโยกย้ายบ่อย และขาดสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่เหมาะสม 
ส่งผลให้การนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวงและจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างยากลําบาก และไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

2.5 การส่งเสริมการค้าชายแดน ขอให้รัฐบาลให้การสนับสนุนและผลักดันให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านห้วยต้นนุ่น ตําบลแม่เงา อําเภอขุนยวม เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในการ
เชื่อมต่อไปยังเมืองหลวงและเมืองหลักที่มีศักยภาพด้านการค้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และให้มีการ
ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อเชื่อโยงกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕  
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2.6 การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
เชียงราย เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับเลือกให้มีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ใน ๓ อําเภอ คือ อําเภอ           
แม่สาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ ประเด็นปัญหา คือ ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้ไม่เอื้อต่อการลงทุน
จะต้องดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
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3.5 การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่จังหวดัเชียงใหม่
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

 ผู้นาํเสนอ : นายจงคล้าย วรพงศธร  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 
มาตรการ/แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 

มลพิษหมอกควันจังหวดัเชียงใหม ่
ในปี ๒๕๕๘ นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการแบ่ง

ช่วงเวลาในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เป็น 3 ช่วง คือ 
 
 
 
 
 

 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนฤดูไฟป่า 

- ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปญัหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่  
- ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในระดับอําเภอ 
- การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
- ทําแนวกันไฟ 
- วางแผนการชิงเผาตามหลักวิชาการ และจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จก่อนช่วงห้ามเผา 
- ประชุมเสวนาราษฏรในพื้นที่  
- ส่งเสรมิการเกษตรปลอดการเผา 

 
2. การป้องกนัและรบัมือในช่วงฤดูไฟปา่ 

- จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
- ประกาศมาตรการบังคับใช้กฏหมาย  
- กําหนดช่วงเวลาห้ามเผาและพื้นที่เสี่ยงเผา 
- รายงานสถานการณ์, แจ้งเหตุ แบบ Real Time ผ่านทาง
โทรศัพท์ ไลน ์ฯ 

- จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาค
ส่วน 

- ตรวจติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนดําเนินการในพื้นที ่



๕๑ 
 

 

- ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการออกเสียงตามสายในชุมชน/หมู่บ้าน 
 

3. การฟื้นฟูหลังฤดูกาลไฟป่า 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน 
- ขยายผลองค์ความรู้ และเพิม่มูลค่าเชื้อเพลิง 
- ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ (ปลูกต้นไม้) 
- กิจกรรมถอดบทเรียน  

 
 

 
การดาํเนินงานของจังหวดัเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดําเนินมาตรการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้  

• ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์เป็นประธานกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์   เป็นประธาน
ที่ประชุมได้สรุปผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมา มี
การถอดบทเรียนที่จะนําไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในปีพ.ศ. 2558 และจะได้มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดชียงใหม่ในปี 2558 
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• จัดประชุมหารือ เรื่องการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ จํานวน 2 ครั้ง คือ วันจันทร์ที่ 20 

ตุลาคม 2557 และวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ
ลดความรุนแรงของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้การเตรียมการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

• ประชุมเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจ เรื่องการกําจัดเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการกับนายอําเภอ           
25 อําเภอ 

 
• จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสนามภายในอาคารอํานวยการ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีพิธีประกาศวาระของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ประธานในพิธี 

การดาํเนินงานของกรมปา่ไม้ในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม ่
กรมป่าไม้มีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

จํานวน 3 หน่วย คือ 
๑. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่  ต้ังอยู่ที่ อ.แม่ออน  
๒. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว  ต้ังอยู่ที่ อ.เชียงดาว 
๓. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย  ต้ังอยู่ที่ อ.ฮอด 
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มีการจัดต้ังชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟป่า ในพื้นที่แบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนอําเภอสายเหนือ โซน
อําเภอสายใต้ และโซนอําเภอสายกลาง โซนละ 1 สาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สายละ 15 นาย และได้ดําเนินการ
จัดทําแนวกันไฟไปแล้ว ระยะทาง 120 กิโลเมตร คงค้างอีกระยะทาง 120 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน
วันที่ 15 มกราคม 2558  

 
 

การดาํเนินงานของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 
 
 

มีสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ 12 
สถานี มีการเตรียมพร้อมกําลังพลชุดเสือไฟ เพื่อรับมือกับไฟป่า จํานวน 
500 นาย พร้อม อุปการณ์ยานพาหนะและเครื่องมือ 
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3.6 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวและการช่วยเหลือของจังหวัดเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
สถานการณภ์ยัหนาว  
       ในช่วงวันที่ 26 - 28 ธ.ค.อุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ 
ตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 13-16 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิตํ่าสุด 6-12 องศาเซลเซียส สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 23 – 29 ธ.ค. อุณหภูมิตํ่าสุด 12 – 14 
องศาเซลเซียส สูงสุด 26 – 28 องศาเซลเซส 
        เดือนมกราคมอยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และจะมีกาลังแรงเป็นช่วง ๆ ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในช่วงดังกล่าว กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ส่วนบริเวณ
เทือกเขา ยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับจะมีหมอกหนาและจะเกิดน้าค้างแข็งได้ในบางช่วง  
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ปี 2557 โดยเริ่ม
ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  รวมทัง้สิ้น 19 อําเภอ 109 ตําบล 1,159 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 
197,253 ครวัเรือน 571,655 คน แยกเป็น 

1) อําเภอกัลยาณิวัฒนา   ตําบลแจ่มหลวง แมแ่ดด และบ้านจันทร ์
2) อําเภออมก๋อย ตําบลยางเปียง อมก๋อย แม่ต่ืน ม่อนจอง นาเกียน และสบโขง 
3) อําเภอเวียงแหง ตําบลเมืองแหง แสนไห และเปียงหลวง 
4) อําเภอแม่แจ่ม ตําบลแม่นาจร แมศ่ึก ปางหินฝน บ้านทับ ช่างเคิ่ง ท่าผา และกองแขก 
5) อําเภอฝาง ตําบลม่อนปิ่น แม่งอน เวียง สันทราย โป่งน้ําร้อน แมสู่น แม่ข่า และแม่คะ 
6) อําเภอไชยปราการ ตําบลปงตํา หนองบัว ศรีดงเย็น และแม่ทะลบ 
7) อําเภอเชียงดาว ตําบลเมืองนะ เมืองคอง ปิงโค้ง แม่นะ ทุง่ข้าวพวง เมืองงาย และเชียงดาว 
8) อําเภอสะเมิง ตําบลสะเมิงใต้ แมส่าบ ย้ังเมิน บ่อแก้ว และสะเมิงเหนือ 
9) อําเภอแม่แตง ตําบลป่าแป๋ ก้ึดช้าง เมืองก๋าย สบเปิง อินทขิล บ้านช้าง บ้านเป้า และขี้เหล็ก 
10)  อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก และสุเทพ 
11)  อําเภอแม่อาย ตําบลบ้านหลวง แม่สาว แมอ่าย มะลิกา ทา่ตอน สันต้นหมื้อ และแม่นาวาง 
12)  อําเภอสันป่าตอง ตําบลมะขามหลวง 
13)  อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลเทพเสด็จ ป่าเมี่ยง ลวงเหนือ แม่โป่ง และเชิงดอย 
14)  อําเภอฮอด ตําบลบ่อหลวง บ่อสลี หางดง ฮอด นาคอเรือ และบ้านตาล 
15)  อําเภอจอมทอง ตําบลดอยแก้ว บ้านหลวง แม่สอย และบ้านแปะ 
16)  อําเภอพร้าว ตําบลเวียง ทุ่งหลวง น้ําแพร่ บ้านโป่ง สันทราย เขื่อนผาก โหล่งขอด ป่าไหน่ แมแ่วน ป่าตุ้ม 

และแม่ป๋ัง 
17)  อําเภอหางดง ตําบลหนองตอง บ้านแหวน หนองควาย น้ําแพร่ บ้านปง หนองแก๋ว หารแก้ว ขุนคง       

หางดง สันผักหวาน และสบแม่ข่า  
18)  อําเภอแม่วาง ตําบลทุ่งรวงทอง บ้านกาด ดอนเปา ทุ่งปี้ และแม่วิน 
19)  อําเภอดอยเต่า ตําบลบ้านแอ่น บงตัน ท่าเด่ือ มืดกา ดอยเต่า และโปงทุ่ง 
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การให้ความชว่ยเหลือผูป้ระสบภัยหนาว 
1. กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเครื่องกันหนาว เสื้อผ้าห่ม และเสื้อกันหนาวเด็ก จํานวน 5,000 ตัว 

เครื่องกันหนาว (ถุงมือ , ถุงเท้า , และหมวก จํานวน 2,000 ช้ิน) 
- อําเภอจอมทอง  เสื้อกันหนาว 1,400 ตัว 
- อําเภอแม่แตง  เสื้อกันหนาว 150 ตัว  
- อําเภอแม่แจ่ม เสื้อกันหนาว 1,000 ตัว   
- อําเภอฮอด   เสื้อกันหนาว 650 ตัว  เครื่องกันหนาว 300 ช้ิน 
- อําเภอดอยเต่า  เสื้อกันหนาว 650 ตัว  เครื่องกันหนาว 300 ช้ิน 
- อําเภออมก๋อย  เสื้อกันหนาว 1,150 ตัว  เครื่องกันหนาว 300 ช้ิน 

2. สถานีโทรทัศนส์ปริงนิวส์ มอบเครื่องกันหนาว จํานวน 8,000 ผืน ให้อําเภออมก๋อย 
3. บริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด และมูลนิธิวีระภุชงค์ มอบเครื่องห่มกันหนาว ให้อําเภอดอยสะเก็ด       

จํานวน 500 ผืน และอําเภอแม่ออน จํานวน 500 ผืน 
4. มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับสิงห์อาสา มอบเสื้อกันหนาว ดังนี้ 

- อําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 2,000 ตัว 
- อําเภอเวียงแหง  จํานวน 2,000 ตัว 
- อําเภอไชยปราการ จํานวน 2,000 ตัว 
- อําเภอฝาง  จํานวน 2,000 ตัว 

5. คลังน้ํามัน ปตท. จํานวน 300 ผืน 
6. มูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย จํานวน 300 ผืน ในพื้นที่เทศบาลตําบลอินทขลิ เทศบาลตําบลสันมหาพน            

อ.แม่แตง และเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด แห่งละ 100 ผืน 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  มีมติให้ขอขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ไปยังกรมป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เป็นค่าจัดหาเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย ปี 2558 จํานวน  11 อําเภอ      
รวม 3 รายการ ได้แก่ ผ้าห่มนาว ผ้าห่มไหมพรม และเสื้อกันหนาว เป็นเงิน 33,235,770.-  (สามสิบสามล้าน-  
สองแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.7 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่           
พ.ศ.2558 จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล          

ปีใหม่ 2558 จังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 
 

มาตรการการดําเนินการป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘  
จังหวัดเชียงใหม ่

ที ่
มาตรการทั่วไป แนวทางการดาํเนนิงาน/

กิจกรรม 
หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนบัสนนุ 

๑ ด้านการบริหาร
จัดการ 

๑. การอํานวยการ ควบคมุ 
กํากับ ดูแล การจัดทําแผน
บูรณาการฯ 
แผนปฏิบัติการ 
งบประมาณ พร้อม
แนวทางการดําเนินงาน 
และมาตรการอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 

ศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัด อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ๒๕๕๘ จังหวัด 
อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

- สํานักงาน ปภ.จ.
เชียงใหม่ 
- อําเภอทุกอําเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน  
  ท้องถิ่นทุกแห่ง 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตามคําสั่ง 

๓. แต่งต้ังคณะทํางาน
บูรณาการการตั้งจุดตรวจ 
และจุดบริการในช่วง
เทศกาลปีใหม ่๒๕๕๘ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงาน ปภ.จ.
เชียงใหม่ 

ส่วนราชการและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ตามคําสั่ง 

๔. จัดต้ั งกองอํ านวยการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนสายขึ้นวัดพระธาตุดอย  
สุเทพราชวรวิหาร 

ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ ส่วนราชการและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ตามคําสั่ง 
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ที ่ มาตรการทั่วไป แนวทางการดําเนินงาน/
กิจกรรม 

หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนบัสนนุ 

  ๕. แต่งต้ังคณะทํางานตรวจ
เยี่ยมจุดตรวจเส้นทางขึ้นวัด
พระธาตุดอย 
สุเทพราชวรวิหาร 

ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตามคําสั่ง 

๖. แต่งต้ังคณะทํางานตรวจ
เยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงาน ปภ.จ.
เชียงใหม่ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตามคําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. การบริหารจัดการ
ระบบการจราจรและแก้ไข
ปัญหาการจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม ่๒๕๕๘ 

- ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ 
- แขวงการทางเชียงใหม่
ที่ ๑, ๒, ๓ 
- สํานักงานทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่  

- องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยทหารในพื้นที่ 
   

๘. การอํานวยความ
สะดวกและการให้บริการ
ด้านการขนส่งสาธารณะ 
และการแก้ไขปัญหาด้าน
การเดินทางให้กับ
ประชาชนรวมทั้งประสาน
ส่วนราชการที่ต้ังอยู่
บริเวณริมถนนให้เปิดเป็น    
จุดพักรถและจดุบริการ
ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนแวะพักใน
ระหว่างการเดินทาง และ
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
จุดพักรถและ จุดบริการ
ประชาชน 

- สนง.ขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 
- แขวงการทางเชียงใหม่
ที่ ๑, ๒, ๓ 
- สํานักงานทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน่วยทหารในพื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 

 

๙. การดูแลความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
จ.เชียงใหม่ 
- อําเภอทุกอําเภอ 
- ตํารวจท่องเที่ยว 

- ตํารวจภูธร  
  จ.เชียงใหม ่
- องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ มาตรการทั่วไป แนวทางการดาํเนนิงาน/
กิจกรรม 

หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนบัสนนุ 

2. ด้านถนนและ
การสัญจรอย่าง
ปลอดภัย 

๑. ซ่อมแซมและบํารุงถนน
ให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้
รถใช้ถนน ทั้งถนนสาย
หลักและถนนสายรอง 

- สํานักทางหลวงที่ ๑ 
- แขวงการทางเชียงใหม่
ที่ ๑, ๒, ๓ 
- สํานักงานทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบจุดเสี่ยง    
จุดอันตราย และจุดที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ
จัดทําป้ายเตือน และติดต้ัง
ในบริเวณที่ผู้ใช้รถใช้ถนน
เห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
ตรวจสอบสัญญาณไฟ
จราจร ไฟฟ้าส่องสว่างให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน   

- สํานักทางหลวงที่ ๑ 
- แขวงการทางเชียงใหม่
ที่ ๑, ๒, ๓ 
- สํานักงานทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ดูแลความเรียบร้อย
ของถนนที่รับผดิชอบ โดย
การตรวจ จับกุม ตามข้อ
ห้ามของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- สํานักทางหลวงที่ ๑ 
- แขวงการทางเชียงใหม่
ที่ ๑, ๒, ๓ 
- สํานักงานทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านยานพาหนะ  
ที่ปลอดภัย 

๑. กํากับ ควบคุม ดูแลรถ
โดยสารสาธารณะและ
พนักงานขับรถให้มี
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยตามกฎหมาย
กําหนด 

- สนง.ขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจสอบความ
พร้อมและซ่อมบํารุง
ยานพาหนะ 

- สนง.ขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

- วิทยาลัยเทคนิค 
- วิทยาลัย 
  สารพัดช่าง 
- ศูนย์พัฒนาฝมีือ 
  แรงงาน 

 



๕๙ 
 

 

ที ่ มาตรการทั่วไป แนวทางการดาํเนนิงาน/
กิจกรรม 

หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนบัสนนุ 

4. ด้านผู้ใช้รถใช้
ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
 

๑. การต้ังจุดตรวจ ด่าน
ตรวจเพื่อบังคับใช้
กฎหมายตามมาตรการ 
๑๐ มาตรการ 

- ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ 
- ตํารวจทางหลวง 
- สรรพสามิตจงัหวัด 
  เชียงใหม ่
- สาธารณสุขจงัหวัด 
  เชียงใหม ่

- ส่วนราชการที่ 
  เกี่ยวข้อง 
- อําเภอ 
- องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยทหารใน 
   พ้ืนที ่

๒. การจัดต้ังจุดอํานวย
ความสะดวกและบริการ
ประชาชน รวมทั้ง        
จุดพักรถ 

- อําเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- แขวงการทางเชียงใหม่
ที่ ๑, ๒, ๓ 
- สํานักงานทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

- หน่วยทหาร 
  ในพื้นที่ 
- ภาคีเครือข่ายและ 
  หน่วยงานที่ 
  เกี่ยวข้อง 

๓. การจัดต้ังจุดสกัด       
จุดตักเตือนประจําชุมชน 
หมู่บ้าน เพื่อควบคุมการใช้
รถใช้ถนนบริเวณจุดเสี่ยง 
ทางร่วม ทางแยกของถนน  
สายรองและถนนในชุมชน 
หมู่บ้าน 

- อําเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- หน่วยทหาร 
  ในพื้นที ่
- ผู้นําชุมชน และ 
  อาสาสมัคร 

 

 ๔. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
มาตรการ และแนวทาง      
ในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ   
จุดพักรถ จุดบริการ 
บทลงโทษกรณีที่กระทํา
ผิดกฎหมาย และมารยาท
ในการใช้รถใชถ้นนผ่านสื่อ
ทุกช่องทาง เพื่อสร้าง  
ความตระหนักให้กับ
ประชาชน 

- สํานักประชาสัมพันธ์
เขต๓ 
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
- สถานี
วิทยุกระจายเสียง     
แห่งประเทศไทย 
- อําเภอทุกอําเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- สถานีวิทยุ อสมท. 
- ส่วนราชการและ 
  ภาคีเครือข่ายที่ 
  เกี่ยวข้อง 



๖๐ 
 

 

 

ที ่
มาตรการทั่วไป แนวทางการดาํเนนิงาน/

กิจกรรม 
หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนบัสนุน 

 
 รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ

จัดกิจกรรมการทําบุญและ
สวดมนต์ข้ามปี 

  

 

 ๕. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมใน การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่๒๕๕๘        
โดยการดึงเด็ก เยาวชนเข้า
มาร่วมเป็นจิตอาสาในการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่๒๕๕๘ 

- เขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษาเขต ๓๔  
- เขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา  
  จ.เชียงใหม่ เขต ๑-๖ 
- สถาบันอาชีวศึกษา 
- สถาบันอุดมศึกษา 

- ส่วนราชการและ  
  ภาคีเครือข่ายที่ 
  เกี่ยวข้อง 
- หน่วยทหาร 
  ในพื้นที ่
 

 

 ๖. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ขับขีแ่ละผูโ้ดยสาร
รถจักรยานยนต์สวมหมวก
นิรภัย 

- สํานักประชาสัมพันธ์
เขต ๓ 
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
- อําเภอทุกอําเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ส่วนราชการและ 
  ภาคีเครือข่ายที่ 
  เกี่ยวข้อง 

๗. ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง 
จุดอันตราย และถนนที่อยู่
ระหว่างการซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้าง รวมทัง้สภาพ
การจราจรบนถนน สาย
หลัก สายรอง และทาง
เลี่ยง ทางลัดต่างๆ 

- ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ 
- สํานักประชาสัมพันธ์
เขต๓ 
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
- อําเภอทุกอําเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ส่วนราชการและ 
  ภาคีเครือข่ายที่ 
  เกี่ยวข้อง 
 

5. 
 

ด้านการ
ตอบสนอง  
ก่อนและหลัง
การเกิดอุบัติเหตุ 

๑. จัดเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาล แพทย์ 
พยาบาลและหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ระบบ
การติดต่อสื่อสารการ     
สั่งการ การประสานงาน 
และการแบ่งพื้นที่ความ
รับผิดชอบของหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
ในเครือ 

- สํานักงานสาธารณสุข 
  จังหวัดเชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลนครพิงค์ 
- โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ 

- หน่วยทหาร 
  ในพื้นที ่
- สนง.ปภ.จ.ชม. 
- องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น 
- มลูนิธิ อาสาสมัคร 



๖๑ 
 

 

 

ที ่
มาตรการทั่วไป แนวทางการดาํเนนิงาน/

กิจกรรม 
หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนบัสนนุ 

 

 ๒. จัดเตรียมความพร้อมของ
หน่วยกู้ชีพและกู้ภัย ทั้งด้าน
บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ การสั่งการ         
การประสานงาน                  
การติดต่อสื่อสาร และการ
แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยให้ชัดเจน 

- สํานักงานสาธารณสุข 
  จังหวัดเชียงใหม่ 
- ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ 
 

- หน่วยทหาร  
  ในพื้นที ่
- ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ 
  ลําปาง 
- สนง.ปภ.จ. 
  เชียงใหม ่
- สนง.ปภ.จ.สาขา 
- องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น 

 
มาตรการเพิม่เติมของจังหวดัเชียงใหม่ ในการปอ้งกันอบุตัเิหตุช่วงเทศกาลปใีหม่ 2558  
  1. จัดต้ังกองอํานวยการเฉพาะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

   - ถนนสายขึน้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง  
   - ถนนสายขึน้ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง 
   - ถนนสายขึน้ดอยอ่างขาง อ.ฝาง  

       โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดรถโดยสารสาธารณะไว้บริการในราคาเป็นธรรม และกําหนดจุดจอดรถ
โดยสารสาธารณะ รถนําเที่ยว และรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก 
 

2. จุดตรวจบูรณาการทุกแห่งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ที่เมาแล้วขับ ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และผู้ที่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด  (ตรวจมาก จับมาก ทําให้เจ็บ
น้อยลง ตายน้อยลง)  
 

3. ให้ทุกอําเภอกําหนดจุดตรวจ จุดสกัดประจําชุมชน อย่างน้อย ให้มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สัญญาบัตรดูแลด้วย 
 

4. จุดตรวจบูรณาการทุกแห่งมีเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การบริการแนะนําแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว การป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่
สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.9  การรายงานผลการดาํเนินงานตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการของจังหวดัเชียงใหม่ 
ประจาํปงีบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยดัพลงังาน น้าํหนกัร้อยละ ๕ 
และการรายงานผลการดําเนินงานผ่าน www.e-report.energy.go.th 

 ผู้นําเสนอ:  นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ   พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. ส่วนราชการที่ต้องรายงานผลการดําเนินงาน  จํานวน     176 หน่วยงาน 
2. ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินงานครบถ้วน จํานวน     176 หน่วยงาน 
3. ส่วนราชการที่ได้คะแนนเต็ม (5.000 คะแนน) ในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า  
    จํานวน 138 หน่วยงาน    คิดเป็นร้อยละ 70.40 

 
จังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนนผลการดําเนินงาน  4.980 คะแนน/5.000 คะแนนเป็นลําดับที่ 3 ของประเทศ 

รายชื่อส่วนราชการที่ได้คะแนนผลการประหยดัพลังงาน เต็ม 5.000 คะแนน   มีดังนี ้
1  สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  
2  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3  
3  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  
4  สํานักงานคลังเขต 5  
5  สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ่ 
6  สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม ่1  
7  สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม ่2  
8  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง  
9  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า  
10  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย  
11  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง  
12  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม ่1  
13  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม ่2  
14  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง  
15  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจม่  
16  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง  
17  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี  
18  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ  
19  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด  
20  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกําแพง  
21  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย  
22  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด  
23  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม  
24  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง  
25  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง  
26  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว  
27  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว  



๖๔ 
 

 

28  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง  
29  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ  
30  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย  
31  สํานักงานศุลกากรภาคที ่3  
32  ด่านศุลกากรเชียงดาว  
33  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่  
34  สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่5  
35  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่  
36  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  
37  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  
38  สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  
39  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
40  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท์ี ่7  
41  สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
42  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
43  สํานักงานปศุสัตว์เขต 5  
44  สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่6 จ.เชียงใหม่  
45  สํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ด  
46  สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง  
47  สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แจ่ม  
48  สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ริม  
49  สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แตง  
50  สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย  
51  สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง  
52  สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง  
53  สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง  
54  สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี  
55  สํานักงานเกษตรอําเภอแม่อาย  
56  สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ  
57  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
58  ส.ป.ก. เชียงใหม่  
59  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1  
60  สํานักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)  
61  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  
62  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  
63  สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)  
64  สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่  
65  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  
66  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  
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67  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ 
68  อําเภอแม่แตง  
69  อําเภอสะเมิง  
70  ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง  
71  อําเภอแม่อาย  
72  อําเภอพร้าว  
73  อําเภอสันกําแพง  
74  อําเภอสันทราย  
75  ที่ทําการปกครองอําเภอดอยหล่อ  
76  อําเภอจอมทอง  
77  อําเภอแม่แจ่ม  
78  ที่ว่าการอําเภอเชียงดาว  
79  อําเภอดอยสะเก็ด  
80  ที่ว่าการอําเภอหางดง  
81  อําเภอฮอด  
82  อําเภอดอยเต่า  
83  อําเภออมก๋อย  
84  อําเภอสารภ ี 
85  อําเภอเวียงแหง  
86  อําเภอไชยปราการ  
87  อําเภอแม่วาง  
88  อําเภอแม่ออน  
89  สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม  
90  สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมงิ  
91  สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง  
92  สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกแม่แจ่ม  
93  สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสันกําแพง  
94  สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสันป่าตอง  
95  สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาหางดง  
96  สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาแม่แตง  
97  สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสันทราย  
98  สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  
99  สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาพร้าว  
100  สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเชียงดาว  
101  สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสารภี  
102  สํานักงานที่ดินอําเภอแม่อาย  
103  สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด  
104  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่  
105  สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม่  
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106  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
107  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  
108  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่  
109  สพ.เชียงใหม่  
110  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  
111  สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  
112  สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
113  สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  
114  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
115  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  
116  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
117  สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่ 
118  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
119  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
120  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
121  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
122  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
123  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
124  โสตศึกษาอนุสารสุนทร  
125  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
126  วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม ่ 
127  วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง  
128  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
129  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
130  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  
131  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่1 เชียงใหม ่ 
132  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  
133  ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่  
134  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)  
135  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่1 (เชียงใหม)่  
136  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  
137  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
138  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  

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



๖๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
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การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนมกราคม พ.ศ. 2558   ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ  โดยจะมีกําลังแรงและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่ง ผลให้บริเวณภาคเหนือมี
อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป  โดยเฉพาะทางตอน บนของภาค  สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึง
หนาวจัด กับจะมีน้ําค้างแข็งหรือเหมยขาบเกิดขึ้นได้ในบางวัน เดือนมกราคม พ.ศ.2558 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28-
30 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 12-14 องศาเซลเซียส    
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4.2 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะประทับแรม ณ สํานักชลประทานที่  1 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่  19-23 มกราคม  2558  โดยกรมราชองครักษ์  ได้ร่างกําหนดการเสด็จ ดังนี้ 

1. วันจันทรท์ี่ 19 มกราคม  2558   
1.1  เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัย

พายัพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
1.2  เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคาร 100ปี บรมราชชนนีการุณย์” พร้อมทั้งทรงเปิดอาคาร 

“110 ปี นวมนิทรบรมราชชนนี” และห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ณ โรงเรียนศรีสังวาล
เชียงใหม่  อําเภอสันทราย 

1.3  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพยาบาลหลังใหม่ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 

2. วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 
2.1  เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   

(โรงพยาบาลแม่แจ่ม อําเภอแม่แจม่) และโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารพระราชทาน 7 และ 8 
2.2  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลอมก๋อย อําเภออมก๋อย 
2.3  เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อําเภออมก๋อย 
2.4  เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านปอหมื้อ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 
3.1  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ  

อําเภอเมืองเชียงใหม ่
3.2  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศนูย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ  

ณ หมู่บ้านผึ้งวิลเลจ ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
4. วันพฤหสับดทีี ่22 มกราคม 2558 

4.1  เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2556-2557 จํานวน 7,000 คน  
 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4.2  เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารเย็นเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงแรมคันทารี ฮิลล ์
4.3  เสด็จฯ ไปทรงร่วมในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. วันศกุรท์ี่ 23 มกราคม 2558  

5.1  เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการประชุมสามัญประจําปี 2557 ของคณะกรรมการ
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม  

อําเภอแม่ริม  
หมายเหตุ  1. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดารเฉลมิพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 19-23 
มกราคม 2557 ) 
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2. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม ดร.อี.บี.โดเบอร์สตัล ทีบ้่านพัก ตําบลสันทราย  
   อําเภอสันทราย 
3. เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารค่ําเป็นการส่วนพระองค์ ณ ร้านอาหาร  
   Eat On Earth 

ทั้งนี้ กรมราชองครักษ์  และจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ในวันที่  
6-8 มกราคม  2558 และประชุมสรุปการเตรียมการรับเสด็จในวันที่ 9 มกราคม  2558 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุม 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพื้นที่
และร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558  
1.1 เวลา  09.50 น. ตรวจพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ 
1.2 เวลา  11.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อําเภอสันทราย 
1.3 เวลา  13.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ ร้านอาหาร EAT ON EARTH อําเภอสันทราย 
1.4 เวลา  14.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ บ้านพัก ดร.อี.บี.โคเบอร์สตีล อําเภอสันทราย 
1.5 เวลา  15.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ หมู่บ้านหนองผึ้งวิลเลจ อําเภอสารภี 
1.6 เวลา  16.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี อําเภอแม่ริม 
2. วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 

2.1 เวลา 09.20 น. ตรวจพื้นที่ ณ โรงพยาบาลแม่แจ่ม 
2.2 เวลา 1130 น.  ตรวจพื้นที่ ณ โรงพยาบาลอมก๋อย 
2.3 เวลา 14.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย  

3. วันพฤหัสบดีที่ 8  มกราคม  2558   
3.1 เวลา 09.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3.2 เวลา 10.30 น. ตรวจพื้นที่ ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ 
3.3 เวลา 11.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3.4 เวลา 14.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ ศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา 
3.5 เวลา 15.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
3.6 เวลา 16.00 น. ตรวจพื้นที่ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 

4. วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 
เวลา 09.00 น. ประชุมสรุป ณ ห้องประชุม 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพได้จัดเตรียมข้อมูลและจัดทําร่างกําหนดให้เรียบร้อยเพื่อมอบให้กับ

กรมราชองครักษ์ในวันตรวจพื้นที่  
                                                                            

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
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4.3 การจัดพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

   จังหวัดเชียงใหม่กําหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้าย            
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘  มกราคม  2558  เวลา ๐9.๐๐ น. ณ  บริเวณ            
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  

   ในการนี้ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด  ร่วมประกอบพิธีฯ และร่วมวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘  มกราคม  2558  พร้อมเวลา 08.00 น. ณ  บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่

กําหนดการ 
การจัดงานวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี  ๒๕๕8 

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มกราคม   2558 
ณ  บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์  ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว 

----------- 
 

เวลา  ๐๗.๔๕ น. - ผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันและลงทะเบียนพานพุ่ม ณ บริเวณพิธี 
เวลา  ๐๘.๐๐ น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ  ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร  ตํารวจ   

หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กํานัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผูแ้ทนองค์กรเอกชน  และประชาชนทั่วไป  ถวายพานพุ่มสักการะ 
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตามลําดับ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี 
เวลา ๐๙.๐๙ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธี  ประกอบพิธี   ดังนี้ 

 - ถวายความเคารพ 
 - ถวายพวงมาลัยข้อพระกรคลอ้งที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 - ถวายพานพุ่มสักการะ 
 - จุดธูปเทียน  เครื่องทองน้อย  
 - ถวายความเคารพ 
 - อ่านประกาศถวายราชสดุดี   (จบ) 
 - วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี ยิงสลุต  จํานวน  ๒๑  นัด 
 - ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - เสร็จพิธี 

การแต่งกาย 
ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ : เครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก 
ข้าราชการทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว  (กระบี่  ถุงมือ) สวมหมวก 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.4 การจดัพธิีวันพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

   จังหวัดเชียงใหม่กําหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคําแหง           
มหาราช  เพื่อเป็นการเทิดทูนและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ในวันเสาร์ที่  
17  มกราคม  2558  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องราชพฤกษ์  1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม           
พระเกียรติ  7  รอบ  พระชนมพรรษา  ถนนเลียบคันคลองชลประทาน  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  

  ในการนี้จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปร่วมประกอบพิธีดังกล่าว           
ในวันเสาร์ที่  17  มกราคม  2558  พร้อมเวลา  08.00  น.  ณ  ห้องราชพฤกษ์  1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ  พระชนมพรรษา  ถนนเลียบคันคลองชลประทาน  ตําบลช้างเผือก   

กําหนดการ 
ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ประจําปี  2558  

วันเสาร์ที่  17  มกราคม  2558 
ณ  ห้องราชพฤกษ์  1  ศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ  พระชนมพรรษา   

ถนนเลียบคันคลองชลประทาน  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
----------- 

 
เวลา  07.30  น. - ลงทะเบียนวางพานพุ่ม 
เวลา  08.00  น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร 

ตํารวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครู  อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา  กํานันผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการและสมาชิกของกลุ่มสมาคม  ชมรม  สโมสร  สถาบันต่าง ๆ รวมทั้ง  พ่อค้า 
และประชาชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมชุมนุมพร้อมกัน  ณ  บริเวณสถานที่ประกอบพิธี 

 - บุคคลหรือหน่วยงานที่จัดพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ  นําพานพุ่มดอกไม้วางถวาย
ราชสักการะ  ณ  สถานที่ที่กําหนด โดยให้เสร็จก่อนเวลา 09.00 น. (จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่
อํานวยความสะดวกในการวางพานพุ่มดอกไม้  โดยให้หน่วยงานลงทะเบียนวางพานพุ่ม
เวลา  07.30  น.) 

เวลา  09.00  น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
  - พิธีกรอาราธนาศีล 
  - ประธานสงฆ์ให้ศีล 
 - ประธานพิธี  ขึ้นบนเวท ี เดินไปยังหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
  - ถวายความเคารพ 
  - ประธานพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในนามของประชาชนชาวจังหวัด

เชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า 
  - ถวายความเคารพ 
  - ประธานพิธี  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
  - ถวายความเคารพ 
 - ประธานพิธี  เดินลงจากเวที  แล้วขึ้นสู่แท่นกล่าว 
 - ประธานพิธี อ่านคํากล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
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 - จบแล้ว วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีทุกท่าน  ถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 - ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ ์
 - พระสงฆ์อนุโมทนา 
 - เสร็จพิธี 

 
 

***************** 
การแต่งกาย 
ข้าราชการพลเรือน  :  เครื่องแบบปกติขาว   
ข้าราชการทหาร  ตํารวจ  :  เครื่องแบบปกติขาว  กระบี่  ถุงมือ   
บุคคลทั่วไป   :  ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ 
สมาคม  ชมรม  สโมสร  :  เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพ 
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4.5 หนังสือขอความร่วมมือจากสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
   ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือเชิญชวนและขอความร่วมมือมายังส่วนราชการในจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี้ 

1. เชิญชวนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ พร้อมใจกันแต่งกายเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินและความ
รับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน  สําหรับส่วนราชการใดที่ยังมิได้กําหนดเครื่องแบบปกติ         
ของพนักงานราชการไว้ ก็สามารถอาศัยอํานาจตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 เพื่อกําหนดเครื่องแบบดังกล่าวได้   

2. เดือนเมษายน 2558 เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ หรือตามอัธยาศัย
และตามเหมาะสม (เฉพาะเดือนเมษายน 2558 วันจันทร์ แต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ วันอังคาร - วันศุกร์  
แต่งกาย ด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์) 

3. เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและ
บ้านเรือน  โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  2558  
ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง 

4. กรณีที่มีความประสงค์จะนําตราสัญลักษณ์เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใดๆ           
ก็ตาม ขอให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญาตไปที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี สํานักราชเลขานุการ  ในสวนจิตรลดา โทรศัพท์ 02-280-1640 -1 ต่อ 123 
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๗๕ 
 

 

4.6 โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558” 

 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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๗๖ 
 

 

4.7 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558  
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
   การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 กําหนดจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่  26 ธันวาคม 2557 -  วันที่ 4 มกราคม 2558  ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มีการเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจําปี 2558 ปีนี้ มีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น 
การแสดงนิทรรศการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นิทรรศการเทคโนโลยีโลกไอทีในอนาคต การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดเวทีการแสดง การประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดร้องเพลง กิจกรรมการแสดง
จากโรงเรียนต่าง ๆ การออกร้านมัจฉากาชาด  

นอกจากนี้ ยังมีการขอความร่วมมือทุกอําเภอให้นําของดี ของเด่นที่ขึ้นชื่อมานําเสนอภายในงาน
ด้วย สําหรับกิจกรรมสําคัญ คือ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่มีการเตรียมงานอย่างอลังการทุกปี โดยสาวงาม           
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับหน้าที่ในการสร้างสายสัมพันธ์ทางอารยะธรรมและการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ เริ่มประกวด
ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2557  และตัดสินในวันที่ 2 มกราคม 2558 ณ เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่         
ในงานฤดูหนาวและกาชาด จังหวัดเชียงใหม่   

ในส่วนของอีกกิจกรรมที่สร้างสีสันของงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ทุกปี           
คือ การออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมในงาน 2 กิจกรรม           
คือ การจัดร้านมัจฉากาชาด  และการจัดทําสลากกาชาดการกุศล เพื่อหารายได้ใช้จ่ายในภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ด้านการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ รวมทั้งการรับบริจาคโลหิต ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดแผนออกไปดําเนินการ
ช่วยเหลือในพื้นที่ทุกอําเภอ อย่างต่อเนื่อง 

   ประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจําปี 2558 เพื่อเฟ้นหาสาวสวย "เอื้องงามประกายแห่งล้านนา" 

เป็นตัวแทนสายสัมพันธ์อารยธรรมแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประกวดนางสาวเชียงใหม่ 

ประจําปี 2558 ในครั้งนี้ผู้เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท มงกุฏเพชร ถ้วยรางวัล พร้อม

สายสะพายและของรางวัลและรางวัลอ่ืนๆอีกมากมาย  การประกวดนางสาวเชียงใหม่ จัด ณ เวทีกลางภายใน 

บริเวณงานฤดูหนาวฯ  โดยมี  รอบแรก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557  รอบสอง  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

รอบตัดสิน ในวันที่ 2 มกราคม 2558 
 
ในโอกาสนี้ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน 

OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558  ในวันที่  26 ธันวาคม  2557  เวลา 18.00 น.  
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๗๗ 
 

 

4.8 ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งมอบความห่วงใย ด้วยการประกันภัย 200 
และประกันภัย พ.ร.บ”  

 ผู้นาํเสนอ: นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กรมธรรมป์ระกันภัย 200  สําหรบัรายย่อย  (ไมโครอนิชัวรันส์) 
    ความเป็นมา  สํานักงาน คปภ.ร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย   
จัดทํากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายย่อย “ประกันภัย 200” ประกันภัย 200 เป็นการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสําหรับรายย่อยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ   รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย จะได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ           
ให้ความคุ้มครอง 1 ปี เบี้ยประกันภัย 200 บาท/ปี   
    เงื่อนไขการรับประกันภัย  ผู้มีอายุต้ังแต่ 20 ปีบริบูรณ์  ถึง 60 ปีบริบูรณ์  ณ วันที่ทําประกันภัย  
ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์  หากซื้อเกินผู้รับประกันภัยรายหลัง จะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจํานวน  

ข้อตกลงคุ้มครอง จํานวน 
เงินเอาประกันภัย 

1. การเสียชีวิต การสญูเสียมือ เทา้ การสญูเสยีสายตาหรือทพุพลภาพถาวร 
    สิ้นเชิงเนื่องจากอบุตัเิหต ุ 

100,000 

2. การเสียชีวิต การสญูเสียมือ เทา้ การสญูเสยีสายตา หรือทพุพลภาพถาวร  
สิ้นเชิง จากถูกฆาตกรรมลอบทาํรา้ยร่างกาย และ/หรอืขณะขบัขีห่รอื
โดยสารรถจกัรยานยนต ์

50,000 

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจดังานศพ กรณเีสียชีวิตจากการเจบ็ปว่ย        
(ยกเว้นกรณเีสียชีวิตจากการเจบ็ป่วยภายในระยะเวลา 120 วันแรก  
นบัจากวนัเริ่มตน้ระยะเวลาเอาประกนัภัย)  

10,000  

 
  ช่องทางการจาํหนา่ย  ตัวแทนประกันชีวิต  ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหน้าประกันภัย เคาท์เตอร์
เซอร์วิส ในร้าน 7-11 ทุกสาขา , เทสโก้โลตัส 
  ความคุ้มครองตาม พรบ.  
  1. ค่าเสียหายเบื้องต้น  

    -  กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 15,000 บาท  
    -  กรณีเสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท 
    - ทั้งนี้รวมกันทั้ง 3 กรณแีล้ว ไม่เกิน 50,000 บาท  
2. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น  
    - กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 50,000 บาท  
   -  กรณีเสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะ ค่าปลงศพ 200,000 บาท 
   -  ค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท ไม่เกนิ    20 วัน  
มีปัญหา/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย   โทร. 053-112730-2  โทร. 081-1748933  สายด่วน

ประกันภัย 1186  www.oic.or.th  
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๗๘ 
 

 

4.9 ประชาสัมพนัธเ์ชญิชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนือ่งในโอกาสวนัขึ้นปใีหม ่
 ผู้นําเสนอ: นายอํานาจ  เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 

 
  เนื่องด้วยในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ทางสํานักพระราชวัง ได้จัดให้มี
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวังและที่พระราชฐานที่ประทับต่างจังหวัดทั่วประเทศ    
โดยในปีพุทธศักราช 2558  นี้ ทางพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้กําหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล           
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 ณ เรือนรับรอง ภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ในวันพฤหัสบดีที่           
1 มกราคม 2558 ในเวลา 09.00 น.   
  ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอทุกท่าน ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง           
ในจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ เรือนรับรอง ภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์           
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 ในเวลา 09.00 น. 
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๗๙ 
 

 

4.10 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ” 
 ผู้นําเสนอ: นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

 

 
รายละเอ ียดการจัดงาน 

งานเฉลิมพระเกียรต ิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ู่หัว เน ื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
87 พรรษา 5 ธ ันวาคม 2557 และร่วมเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ               

สยามบรมราชกุมารี   ในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
งาน “32 ปี ศูนย ์ศ ึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไครฯ” 

ระหว่างวันที่ 23 - 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 18.00 น. 

 
1. การจดัน ิทรรศการ 

วันท ี่ 23 - 29 มกราคม 2558       น ิทรรศการ ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง     
  - เวลา 09.00 - 18.00 น.           ระหว ่างเป ็นเกษตรกรรม 

2.  การประกวด, แขง่ขนั, สาธติ 
วันท ี่ 22 มกราคม 2558              ประกวดข้าวขาวดอกมะลิ 105 , ข้าวสันป่าตอง     

- เวลา 09.00 - 12.00 น.           ข้าว กข 6 , ข้าวเก่า / ข้าวเมล็ดส ี 
  - เวลา 09.00 - 12.00 น.            ประกวดส้มโอ ,กล้วยน้ําว้า ,เห็ดหอมสด ,เห็ดนางฟ ้า   
   นางรม, เห็ดฟางในตะกร ้า 
  - เวลา 09.00 - 12.00 น.            ผ ักสวนคร ัว (พ้ืนเม ือง) ,การจัดสวนถาดชื้น 

           วันท ี่ 23 มกราคม 2558 
 - เวลา 08.00 - 12.00 น.             ประกวดพ่อแม ่พันธ ุ์กบนา  
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.            การแข ่งขันส ้มตําล ีลา 
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.            การสาธ ิตการทำน้ํายาเอนกประสงค์ 
 
 
 



๘๐ 
 

 

วันท ี่ 24 มกราคม 2558 
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.              การแข ่งขันการประกอบอาหารจากข้าวกล้องงอก  
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.              การสาธ ิตการแปรร ูปผ ักเช ียงดา 
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.              การสาธ ิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
วันท ี่ 25 มกราคม 2558 
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.               การแข ่งขันการทำลาบหม ูสุก / การแข ่งขันกินสล ัดผ ัก   
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.               การสาธ ิตการทำธูปสมุนไพร – ธ ูปหอม 
 - เวลา 10.30 - 11.30 น.               การสาธ ิตการคัดแยกลักษณะเพศปลา 
วันท ี่ 26 มกราคม 2558 
 - เวลา 09.00 - 12.00 น.              การแข ่งขันวาดภาพ “32 ปี ศูนย ์ฯห้วยฮ่องไคร ้” 
 - เวลา 10.30 - 11.30 น.              การสาธ ิตการคัดแยกลักษณะเพศปลา  
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.              การสาธ ิตการทำน้ําว ่านหางจระเข้,  
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.              การสาธ ิตการแปรร ูปเฉาก ๊วย 
 - เวลา 10.00 - 15.00 น.              การสาธ ิตทำไอศกร ีมข ้าวกล้องงอกจากน้ําข้าวกล้องงอก 

            วันท ี่ 27 มกราคม 2558 
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.               การประกวดร ้องเพลงช ิงรางวัล  
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.               การแข ่งขันการปลูกพ ืชมหัศจรรย์ 
- เวลา 10.30 – 11.30 น.              การสาธ ิตการคัดแยกลักษณะเพศปลา  
- เวลา 10.00 - 12.00 น.               การสาธ ิตการทำสบู ่สมุนไพร 
- เวลา 10.00 - 12.00 น.               การสาธ ิตการผลิตสารช ีวภัณฑ ์เพื่อกําจัดศัตร ูพ ืช 
วันท ี่ 28 มกราคม 2558 
 - เวลา 10.00 – 10.30 น.              การแข ่งขันการกินไข่ต ้ม 
 - เวลา 10.00 – 12.00 น.              การสาธ ิตการแปรร ูปผ ักเช ียงดา 
 - เวลา 10.00 – 12.00 น.              การสาธ ิตการแปรร ูปอาหารจากเห ็ด 
วันท ี่ 29 มกราคม 2558 
 - เวลา 10.00 – 10.30 น.              การแข ่งขันจับปลาไหลใส ่กระบอก    
 - เวลา 10.00 - 12.00 น.               การสาธ ิตการทำแชมพ ูสมุนไพร   
 - เวลา 10.00 – 12.00 น.               การสาธ ิตการขยายพันธ ุ์พ ืช 

 
3. การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ว ิสาหก ิจช ุมชม 
4. ก ิจกรรมส ันทนาการ อาทิ การตอบป ัญหาชิงรางวัล 
5. อ ื่นๆ อาท ิชมสวนดอกปทุมมา , แจกกล ้าไม้ , แจกน้ําหมักชีวภาพ / ป ุ๋ยหมักชีวภาพ , 

บริการวิเคราะห์ต ัวอย ่างด ิน , ตอบป ัญหาช ิงรางวัล , การนวดแผนไทย / การนวดฝ่าเท ้า 
    
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.11 ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ( เฉลิมพระเกียรติฯ)  
“พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 - ZINGIBERACEAE เพื่อชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่าโลก 
ครั้งที่ 1” 

 ผู้นําเสนอ: นางอรวรรณ  ไชยพรหม  ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร ์รว่มกับ จังหวัดเชียงใหม่
จัดประชุมวชิาการนานาชาต ิ(เฉลมิพระเกยีรติฯ) 

“พืชวงศข์ิง-ขา่ ครั้งที ่7” 
และงานมหกรรมขิง-ข่า โลก ครั้งที่ 1 

วันที ่17 – 23 สิงหาคม 2558
ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิด

การประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) 
พร้อมทั้งเปน็องค์ปาฐกพิเศษเรื่อง 

“ขิง-ข่า ในวัฒนธรรมไทย” 
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 

 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.12 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ปั่นจักรยานสานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน” 
 ผู้นําเสนอ: นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 
 
   ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาส...           
จากก้าวที่พลาดสู่ก้าวที่มั่นจากใจสู่ใจ จากผู้ให้ถึงผู้รับ เพื่อร่วมแก้ไขและฟื้นฟูผู้เคยกระทําผิด  ให้กลับมามีที่ยืนใน             
สังคมอีกครั้งกับโครงการ...“ปั่นจักรยานสานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน” “Bike For Love and Share”   
17  January  2015 
 

   รบัสมคัร ฟรี  คุณจะได้เพลิดเพลินกับการหา RC ที่ท้าทายตลอดเส้นทางจากศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ –อุทยานหลวงราชพฤกษ์  สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
www.facebook.com/pages/โครงการจักรยานสานรัก-สร้างโอกาสและแบ่งปัน โทรศัพท์ 053-112090  ต่อ 
300  และ 088-2588419 
 

จุดลงทะเบียน : บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
กติกา  -  เริม่ลงทะเบียนต้ังแต่เวลา  05.30  นาฬกิา  
 -  ผู้แข่งขันต้องลงทะเบียนทีมละ 2 คนขึ้นไป 

-  ทีมที่ได้คะแนนจากการหา  RC  สูงสุดและเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ  และจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณทุกท่าน รับของที่ระลกึ...หน้างาน   
   สําหรับ  200  ท่านแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.13 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 
 ผู้นําเสนอ: ผศ.ดร.สมพันธ์  วงษ์ดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    การสัมมนาวิชาการผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน (ASEAN Traditional Textiles Symposium) เกิดจาก
การริเริ่มของสมาคม ASEAN Traditional Textile Arts Community ประเทศอินโดนีเซีย มีการจัดการสัมมนาครั้ง
แรกขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยได้เชิญประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา การสัมมนา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนกุมภาพันธ์           
พ.ศ. 2552   โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณส่วนหนึ่งจาก ASEAN Foundation ซึ่งประสบความสําเร็จ
อย่างดี ในการสัมมนาครั้งนั้นจึงมีการได้ตกลงร่วมกันว่าจะจัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยแต่ละประเทศ 
ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ต่อมามีการจัดการสัมมนา ครั้งที่ 3 ขึ้น ที่ประเทศมาเลเซีย          
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และการสัมมนา ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ที่ประเทศเวียดนาม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า นักวิจัย นักธุรกิจ ศิลปินนักออกแบบเสื้อผ้า นักศึกษาและบุคคล           
ที่สนใจทั่วไปจํานวนประมาณ 150 - 200 คน การสัมมนาแต่ละครั้งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ           
การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ การนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้า การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การอนุรักษ์ผ้าพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ จากผ้า และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของประเทศสมาชิก และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของประเทศต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าพ้ืนเมืองของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมการใช้เทคนิคการทอผ้า
แบบใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถทอผ้าที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมในการผลิต           
เพื่อขยายตลาดผ้าอาเซียนสู่ประชาคมโลก ทั้งนี้ มีนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านผ้า นักธุรกิจ และผู้สนใจจาก
ประเทศไทย รวมทั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพายัพเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ  เมื่อ Professor 
Michael Howard ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่สนับสนุนการจัดสัมมนาฯได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยพายัพในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ท่านได้เชิญให้มหาวิทยาลัยพายัพเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนา ครั้งที่ 5 ในปี           
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยพายัพโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตอบรับเป็นเจ้าภาพ
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ตามคําเชิญ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาฯ ครั้งที่ 4 
ที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมมนาครั้งต่อไป ทั้งนี้ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
พายัพ ได้นําเสนอความพร้อมของมหาวิทยาลัยพายัพและจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดการสัมมนาฯ ครั้งที่ 5           
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ และในพิธีปิดการสัมมนาฯ ครั้งที่ 4  ได้รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปจาก
ประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยพายัพตระหนักดีว่าการจัดการสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นงานระดับ
นานาชาติที่ต้องอาศัย ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นการจัดงานในนามของ
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยพายัพ จึงนําเสนอโครงการนี้ต่อผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเชิญ อพ.สธ.ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพายัพ ในการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5 นี้ เมื่อได้รับการตอบรับแล้วจึงดําเนินการ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการสัมมนาฯ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และ
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กอปรกับปี พ.ศ. 2558 ที่จะจัดสัมมนา
วิชาการ ครั้งที่ 5 นี้ ตรงกับปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ           
60 พรรษา มหาวิทยาลัยพายัพจึงมีความประสงค์ที่จะให้ งานนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วย 
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4.14 กิจกรรมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ "เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน" 
 ผู้นําเสนอ: นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
 
   ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  กําหนดดําเนินการจัดกิจกรรมมหกรรม
ดนตรีนาฏศิลป์“เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน” สพม.๓๔  ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนและ ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ศึกษาต่อประเทศไต้หวัน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นมา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
ตระหนักถึงความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองดังกล่าวเพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนให้การช่วยเหลือเยียวยา
บรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครอง 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ให้การสนับสนุน
กิจกรรมดังกล่าว ตามรายละเอียดบัตรการกุศลที่ส่งมาด้วยแล้ว และขอความกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียด
ดังนี้  
   บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชี  “เงินช่วยเหลือนักเรียนที่
ได้รับผลกระทบจากการไปศึกษาต่อประเทศไต้หวัน” บัญชีเลขที่ ๙๘๒–๙–๑๒๔๓๗-๑   และส่งสําเนาการชําระ
เงินทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓ – ๑๑๒๙๗๖   
  การจัดมหากรรมดนตรีนาฏศิลป์ครั้งนี้ ท่านจะได้รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย อาทิ ชมนาฏศิลป์ที่ย่ิงใหญ่อลังการ หรรษากับเสียงดนตรีอันไพเราะ ต่ืนตากับวิถีชนเผ่า เรื่องเล่า           
700 ปี วิถีล้านนา ผู้แสดงกว่า 600 คน เป็นความสามารถที่ผ่านเวทีระดับชาติมาแล้ว เช่น เวทีชิงช้าสวรรค์           
เป็นต้น 
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๘๖ 
 

 

4.15 ประชาสัมพันธ์เพลง “กึ๊ดเติงหา ผ้าหม้อห้อม” 
 ผู้นําเสนอ: นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

       สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ “หม้อห้อมน้อมนํา” 
ของนางนลี  อินทรนันท์และคณะ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแนวทางสันติสุขโดยใช้
เพลง “ก๊ึดเติงหา  ผ้าหม้อห้อม” เป็นการนําเอาอัตลักษณ์ของผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นเครื่องแบบสัญลักษณ์ของชาว
เหนือมาแต่โบราณ มาใช้เป็นเครื่องมือในการน้อมนําพาความดีงามกลับคืนสู่ชาวเหนือ  พร้อมลดความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอีกทางหนึ่ง   

  ลักษณะเนื้อหา  เนื้อเพลง “ก๊ึดเติงหา  ผ้าหม้อห้อม” เป็นการแสดงถึงความทรงจําและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือในอดีต เป็นสื่อกลางในการลดความขัดแย้งทางความคิดของสังคม อันจะเป็นการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน  

  การประสานงาน   ทั้งนี้  หากหน่วยงาน  องค์กรหรือสถาบันการศึกษาต้องการเพลง           
“ก๊ึดเติงหา ผ้าหม้อห้อม” เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ สามารถขอรับแผ่นซีดีเพลงสามารถติดต่อได้ที่ “สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน ๕ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์  053-112740-1  
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๘๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 29  มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี /เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
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๘๘ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 

  
 


