
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 9/2556 

วันที่ 27 กันยายน  2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องสนัพระเนตร  โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว  อําเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวดัเชียงใหม ่

************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
3. นายอดิศร กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายคมสัน 

 
สุวรรณอัมพา  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

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

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางธีรา ธนูศิลป์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเขต 7 
13. นายอธิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายสมศักด์ิ อ่อนอ้น (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
18. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
21. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
22. นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
23. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
24. นายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน นายอําเภอสารภี 
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25. นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย นายอําเภอสันทราย 
26. นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
27. ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
29. นายอภิชาต ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
30. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
31. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอพร้าว 
33. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
34. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
36. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง 
39. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล นายอําเภออมก๋อย 
41. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
43. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
44. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
45. นายสราวุฒิ  วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
46. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
47. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางแสงจันทร์ เสวะกะ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.(หญิง)วัชรี ชูกิจคุณ (แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.อ.ขจรศักด์ิ เลิศประไพ (แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 
52. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน) ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน) ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
54. พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
56. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
57. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
59. นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
60. พ.อ.ศรัณย์ แสนพรหม (แทน) รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
61. พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกลา้ (แทน) ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
62. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
63. ร.ต.สฤษพล  พิทักษากร (แทน) ผู้บังคับการกองบิน 41 
64. พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
65. พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้านการทหาร 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
66. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
67. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
68. นายปัญญา สวนจันทร ์ (แทน) ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
69. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
70. นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม ่
71. นางวรรณงาม แก้วคํา (แทน) สรรพกรภาค 8 
72. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
73. นางพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
74. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
75. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
76. นายนพดล แสกรุง (แทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
77. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
78. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
79. นางจิรารัตน์ มีงาม (แทน) ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
80. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
81. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
82. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
83. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
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84. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10 

85. นางบุษราคัมส์ วีระนาคินทร์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่ 

86. นายยงยุทธ เฟื่องฟูเกียรติคุณ (แทน) ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
87. นางสุรีพรรณ สิริภาคิไนย (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
88. นางวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
89. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
90. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
91. นายสุรีย์ภาส สอนสือ (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
92. นายอนิรุต  แก้วสุวรรณ (แทน) หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
93. นายวีระ ใจมา (แทน) หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
94. นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา (แทน) หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
95. นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
96. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
97. นางเปรมภัสสรณ์ แก้วมณีนพโชติ (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
98. นายภาณุวิชญ์ กันทะ (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
99. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
100. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
102. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
103. นายสงบ อรุณทอง ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
104. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
105. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 
106. นางณัฏฐ์ชุดา เรืองวิลัย (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
107. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
108. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
109. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที9่ 
110. นายภานุ ชุ่มใจ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 
111. นางสุจนีย์ พรโสภิณ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
112. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
113. นายวรสิทธ์ิ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
114. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
115. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 

/กระทรวงคมนาคม
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กระทรวงคมนาคม 
116. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายสอาด ประจันพล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่) 
118. นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
119. นายอุดม บุญช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
120. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน) ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
121. นายสงัด แก้วนัย (แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
122. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
123. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
124. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
125. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
126. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
127. นายประหยัด ดาวราม (แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
128. ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ  จินดามงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่

129. นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
130. นายขจรต์ รัตนบุรี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
131. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
132. นายณัฐกานต์ อมาตยกุล (แทน) ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติสาขาเชียงใหม่ 

133. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
134. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
135. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ 

(เชียงใหม่) 
136. นางรัชดาภรณ์ นันเฉียง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
137. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
138. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
139. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
140. นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
141. นางอารีรัตน์ เทียมทอง อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่

/142. นายเกษม  แก้วจินดา...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
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142. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

143. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
จังหวัดเชียงใหม่ 

144. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่ 

145. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
146. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
147. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
148. นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ (แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
150. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
151. นายวินัย ทองอุบล (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่
152. นางสาวธนภร นวนน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
153. นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
154. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
155. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
156. นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
157. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
158. นายสุพจน์ เจริญทรัพย ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
159. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
160. นายอิสระ ยานะโส (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
161. นายพุธธวัช อรรถวสุ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
162. นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
163. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
164. นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
165. นายอรุณไสว ปินต๊ะ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
166. นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

เชียงใหม่  
168. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
169. นางวาสนา เกษมสุข (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
170. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
171. นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่  
172. นายอภิชาต มูลฟอง (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
173. นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
174. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
175. นายธนา เกียรติวงศ์ชัย (แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
176. นายทรงพล นาคะหนุ (แทน) ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
177. นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
178. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
179. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
180. นายกุศล จันทร์แสงศร ี (แทน) ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
181. นายสมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวระ ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักภาคเหนือ 
ภาคเอกชน 
182. นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
ส่วนท้องถิน่ 
183. นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
184. นายชาตรี กันทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
185. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
186. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
187. นางกนกวรรณ สุวรรณชัย (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
188. นายสุรนันท ์ วุทตนนท์ (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
189. นายชูเกียรติ แป้นแก้ว (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

190. นายแพทย์พิษณุ รักสกุลกานต์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
191. นายบรรยงค์ สมฤทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโสภน 
192. นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่

/193. นายวิทยา  สวนแก้วมณี...
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193. นายวิทยา สวนแก้วมณ ี วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน
ชลประทานที่ 1 

194. นายวิรัตน์ เอื้องไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
195. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
196. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
197. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
198. นายบุญญฤทธิ ์ สมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
199. นายปรัชญา เป็งยังคํา ช่างภาพ 
200. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าว  สํานกัข่าวไทย  
201. นายชัยชาญ ตัณห์เจริญรัตน ผู้สื่อข่าว “WETV” 
        
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด จํานวน  4 ศูนย์  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  

1.1 ประเภทในสถานศึกษา จํานวน  2 ศูนย์  คือ   
- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อําเภอดอยสะเก็ด  
- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านแม่ตูบ อําเภอดอยเต่า 

1.2 ประเภทนอกสถานศึกษา จํานวน 2 ศูนย์ คือ 
     - ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด 

- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า 
2. การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่สถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด

ภาพยนตร์สั้น “เชียงใหม่: นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม”(Chiang Mai: The most 
Splendid City of Culture)  จํานวน  15 รางวัล  ได้แก่ 

 2.1 ระดับประถมศึกษา   
       - ชนะเลิศ   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
     - รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง 
   2.2 ระดับมัธยมศึกษา 

- ชนะเลิศ   โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  อําเภอแม่ออน 
- รองชนะเลิศอันดับ  1  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
- รองชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย  อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
- รางวัลชมเชย  โรงเรยีนบ้านกาดวิทยาคม อําเภอแม่วาง  โรงเรียนวารีเชียงใหม่   
  โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่  โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

2.3 ระดับอุดมศึกษา   
- รางวัลชมเชย  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อําเภอเมือง

เชียงใหม่ 
 

/3. การมอบโล่รางวัลการประกวดหมู่บ้าน... 
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3. การมอบโล่รางวัลการประกวดหมู่บ้าน อพป.และชุดครูฝึก/วิทยากรโครงการ อพป.ดีเด่น ระดับ
ภาค ปี 2556 จํานวน  1  รางวัล  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่  

 - รางวัลชนะเลิศ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4. การมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 

ประจําปี 2556 จํานวน  3 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 
 - รางวัลที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านแคว อําเภอสารภี 
  - รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย อําเภอสะเมิง 
  - รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง อําเภอดอยหล่อ 

5. การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายเข้มแข็ง ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี 2556 
“หนึ่งคน หนึ่งเครือข่ายเข้มแข็ง” จํานวน  6 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 

    - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง  
                                  โดยนายมนตรี แดนเขตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่  เครือข่ายขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    บ้านโป่งกวาว หมู่ 3 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง  
    โดยนายศิลปากร  วชิราวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ เครือข่ายกองทุนโครงการ กข.คจ.ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง  
โดยนางฐานิตย์ บุญสนอง นกัวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  

- รางวัลชมเชย ได้แก่ – เครือข่ายพลังสตรีตําบลแม่ต่ืน อําเภออมก๋อย โดยนายพิทักษ์ อ๊อดต่อ
กัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

- เครือข่ายวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 ตําบลแช่ช้าง  
  อําเภอสันกําแพง โดย นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ 

- เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตําบลบ้านโป่ง อําเภอพร้าว  
  โดยนางศุทธดา สายปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

6. การมอบประกาศเกียรติบัตรหมู่บ้าน/กิจกรรม/ผู้นําชุมชนที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 
2556 จํานวน 10 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 

 6.1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น  
       - รางวัลชนะเลิศ  บ้านโป่งกวาว หมู่ที่ 3 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง 
     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอฝาง 
     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม 
     - รางวัลชมเชย คือ บ้านสันต้นแหน หมู่ 3 ตําบลแม่คือ อําเภอดอยสะเก็ด,  
          บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง,  
          บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ 

6.2 ผู้นาํอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ดีเด่น  
     - ผู้นําอาสาพัฒนาชุม(ผู้นํา อช.)ชาย ได้แก่ นายอินโถ คาํมะ ตําบลแมส่า อําเภอแม่ริม 

- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูน้ํา อช.) หญิง ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ ไชยเทพ ตําบลแม่คือ 
 6.3 กลุม่/องค์กรชุมชนแกนหลักสําคญัในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรพัย์เพื่อการ
ผลิต/สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอฝาง 

  
/6.4 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล... 
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6.4 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน

องค์การชุมชนระดับตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม 
7. การมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศ ตามโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

สินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล จํานวน 12 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่) ได้แก่ 

7.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร   
- รางวัลชนะเลิศ สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรวังธารทอง 19 หมู่ที่ 22  
  ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ ผลิตภัณฑ์ มะเขือเทศแช่อ่ิม 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จังหวัดลําพูน ผลิตภัณฑ์ของ
ฝากจากลําไย 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มข้าวแต๋นน้ําแตงโมแม่ยุพิน  จังหวัดลําปาง ผลิตภัณฑ์ ของ
ฝากจากลําไย 

7.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย   
- ชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนเปิงใจ๋ ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด ผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต
คาวบอยฟรีสไตล์ 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นางภาวนา จันทร์เกษม ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี ผลิตภัณฑ์  
   ชุดสตรีบุปผานครพิงค์ 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณัฐพันธ์พร แฮนด์เมด จังหวัดลําพูน ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าทอยกด
อก 

 7.3  ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 
      - ชนะเลิศ  จันทร์ดีผ้าฝ้าย จังหวัดลําพูน ผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าเช็ดมือเอนกประสงค์ 
      - รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจักสานงานฝีมือ ตําบลเชิงดอย  
         อําเภอดอยสะเก็ด  ผลิตภัณฑ์ โคมไฟไม้มงคล 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มตะเกียงน้ํามันพืชโบราณ จังหวัดลําปาง ผลิตภัณฑ์ ตะเกียง
น้ํามันพืชโบราณ 

7.4 ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
    - ชนะเลิศ  บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน จังหวัดลําพูน ผลิตภัณฑ์ โฮมสปา 
    - รองชนะเลิศอันดับที่ 1  บริษัท จันทร์รติ สมุนไพรไทย จํากัด  จังหวัดลําพูน  

                       ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเบญจคุณ 
      - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 บริษัท เจ.ที.ซิลค์  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
                                    ผลิตภัณฑ์ โกลด์เดนท์ซิลค์โปรตีน  

8. การมอบเงินรางวัล เกียรติบัตร และโล่รางวัลแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ตาม
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่าย OTOP ด้านการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า OTOP ประจําปี พ.ศ. 
2556 และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 16 
รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 

8.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
ชนะเลิศ  วิสาหกิจชุมชนของดีเมืองฝาง อําเภอฝาง  ผลิตภัณฑ์ กระเทียมเจียวบุญทา 
รองชนะเลิศลําดับที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด  
                            ผลิตภัณฑ์ น้ําพริกหนุ่ม 

/รองชนะเลิศลําดับที่ 2 ...
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รองชนะเลิศลําดับที่ 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย อําเภอสะเมิง 
   ผลิตภัณฑ์ กล้วยอบ 

8.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม 
     ชนะเลิศ  บริษัทเฮลต้ีโปรดักส์ จํากัด  อําเภอสารภี  ผลิตภัณฑ์ Honey Vinegar 
      รองชนะเลิศลําดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนปัญธ์ฐรักษณ ์ อําเภอหางดง   
     ผลิตภัณฑ์ กาแฟสล่าณายร ์
      รองชนะเลิศลําดับที่ 2  กลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทร์ อําเภอแม่แตง ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 
     ผักเชียงดาชนิดชง 
8.3  ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 

       ชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนเปิงใจ๋  อําเภอดอยสะเก็ด  ผลิตภัณฑ์ เสื้อดาวกระจายทูอินวัน 
       รองชนะเลิศลําดับที่ 1  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อําเภอจอมทอง  
       ผลิตภัณฑ์  ชุดลําลองผ้าฝ้าย 
       รองชนะเลิศลําดับที่ 2 กลุ่มทอผ้าตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม  ผลิตภัณฑ์เสื้อคลุมพ้ืนเมือง 
       แต่งจก 

8.4 ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 
ชนะเลิศ  วิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาไม้ลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาไม้พญาลวง 
รองชนะเลิศลําดับที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ํา อําเภอดอยสะเก็ด  
                            ผลิตภัณฑ์จากผ้า 
รองชนะเลิศลําดับที่ 2 นายเกษม  ศรีธรรมราช อําเภอสันป่าตอง ผลิตภัณฑ์ นางไทย 

8.5  ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
ชนะเลิศ  นางทิพย์สุคน  จันทร์ต๊ะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร 
รองชนะเลิศลําดับที่ 1  กลุ่มสมุนไพรปรับกลิ่น BIO HERB อําเภอจอมทอง ผลิตภัณฑ์

กระต่ายสมุนไพร 
รองชนะเลิศลําดับที่ 2  บรษิทั เจ.ที.ซลิค์  อําเภอสันทราย ผลิตภัณฑ์ โกลเด้น ซลิค์โปรตีน 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑   ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์): กล่าวขอบคุณและแสดง

ความยินดีกับผู้ที่เข้ารับเกียรติบัตรทุกประเภท ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และขอบคุณหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ช่วยผลักดัน สนับสนุน และพัฒนางานให้สําเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 8/2556  เม่ือวันที่  30 สิงหาคม  2556 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี): เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อ          
ที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสารจํานวน 31 หน้า โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ               
ทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2556 

/และรับรองรายงานการประชุม...



 
 

- ๑๒ -
 

และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง  การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว  
จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบหากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112713                                                               

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบาย
ของส่วนราชการที่เกี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม่  

   3.1  การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  
    คลังจังหวัดเชียงใหม่(นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม): แจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้  

3.1.1 สรปุผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการ
และแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตร
มาสที ่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๑๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๔.๐๐ 

๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐ 

๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐ 

  การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย...



 
 

- ๑๓ -
 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖   หนว่ย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๓๔,๓๗๗.๐๘ ๓๑,๕๖๕.๑๙ ๙๑.๘๒ ๙๔.๐๐ ๒,๘๑๑.๘๙ 

ลงทุน ๖,๗๔๑.๔๔ ๔,๓๑๗.๔๘ ๖๔.๐๔ ๘๐.๐๐ ๒,๔๒๓.๙๖ 

ประจํา ๒๗,๖๓๕.๖๔ ๒๗,๒๔๗.๗๑ ๙๘.๖๐ - ๓๘๗.๙๓ 

เงินเหลื่อมปี ๓,๕๘๘.๑๖ ๓,๐๕๙.๔๑ ๘๕.๒๖ - ๕๒๘.๗๕ 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖  หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๖,๗๔๑.๔๔ ๔,๓๑๗.๔๘ ๖๔.๐๔ ๒,๔๒๓.๙๖ 

ส่วนราชการ ๕,๕๑๘.๖๘ ๓,๖๖๙.๔๐ ๖๖.๔๙ ๑,๘๔๙.๒๘ 

ท้องถิ่น ๑,๑๓๒.๐๓ ๖๐๔.๑๑ ๕๓.๓๖ ๕๒๗.๙๒ 

กลุ่มจังหวัด ๑๒.๘๕ ๕.๕๑ ๔๒.๘๕ ๗.๓๔ 

จังหวัดเชียงใหม่ ๗๗.๘๘ ๓๘.๔๗ ๔๙.๓๙ ๓๙.๔๑ 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 

๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐ - - - 

๒ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ 

๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐ - - - 

๓ สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๑๐๐ - - - 

๔ กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๓ ส่วน
แยก ๒ เชียงใหม่ 

๒๙.๖๔ ๒๙.๖๔ ๑๐๐ - - - 

ลําดับ 5  ศูนยอ์นามัยที่ 10 เชียงใหม่ ...



 
 

- ๑๔ -
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐  
เชียงใหม่ 

๒๒.๓๒ ๒๒.๓๒ ๑๐๐ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๑๐๐ 

๖ สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๕๕ ๐.๕๕ ๑๐๐ - - - 

๗ หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามการ
ประมงน้ําจืดเขื่อน
ภูมิพล 

๑.๒๑ ๑.๒๑ ๙๙.๙๙ - - - 

๘ ศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดินโครงการ
หลวง 

๗๑.๔๑ ๗๑.๔๐ ๙๙.๙๘ ๖๖.๙๗ ๖๖.๙๖ ๙๙.๙๙ 

๙ โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย 

๒๙.๒๕ ๒๙.๒๒ ๙๙.๘๙ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๙๙.๘๘ 

๑๐ โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม 

๘.๙๕ ๘.๙๔ ๙๙.๘๗ ๐.๔๗ ๐.๔๖ ๙๙.๖๘ 

   ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายลงทุนมี
เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๘๐.๐๐   มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๒๔ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย ๗๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๘ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย      
๔๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๘  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๔ ต่อไปน้ีเป็น
การแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๕๐ หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๒.๒๖ ๑.๗๙ ๗๙.๐๖ 

๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๒๘.๗๙ ๒๕๗.๒๑ ๗๘.๒๓ 

๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๓๙.๐๖ ๑๐๘.๔๓ ๗๗.๙๗ 

๔ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๓๕.๗๘ ๒๗.๘๐ ๗๗.๗๑ 

๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๒๐ ๑.๗๑ ๗๗.๖๖ 

๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๔.๓๖ ๓.๓๖ ๗๗.๐๖ 

๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๗๐.๙๓ ๒๐๐.๑๙ ๗๓.๘๙ 

๘ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๔๔๙.๔๕ ๓๒๓.๙๖ ๗๒.๐๘ 

๙ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๔.๒๙ ๙.๓๐ ๖๕.๐๔ 
 

/ลําดับ 10  โรงเรียนกาวิละอนุกูล...



 
 

- ๑๕ -
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑๐ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๙๗ ๑.๒๔ ๖๓.๒๐ 

๑๑ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๒๐.๗๑ ๑๒.๘๒ ๖๑.๙๐ 

๑๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๓๖.๐๖ ๒๒.๒๕ ๖๑.๖๙ 

๑๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๔.๐๙ ๒.๔๖ ๖๐.๒๕ 

๑๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๒๗.๙๕ ๑๖.๘๑ ๖๐.๑๕ 

๑๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๔๒.๐๒ ๒๔.๘๑ ๕๙.๐๔ 

๑๖ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๗๘.๒๐ ๔๔.๔๑ ๕๖.๗๙ 

๑๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๒๑.๓๗ ๑๑.๖๗ ๕๔.๖๐ 

๑๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๐๓ ๔.๘๕ ๕๓.๗๙ 

๑๙ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๑,๑๓๒.๐๓ ๖๐๔.๑๑ ๕๓.๓๖ 

๒๐ จังหวัดเชียงใหม่ ๗๗.๘๘ ๓๘.๔๗ ๔๙.๓๙ 

๒๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๙.๘๑ ๔.๗๘ ๔๘.๗๖ 

๒๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๗.๕๗ ๖๖.๓๒ ๔๘.๒๑ 

๒๓ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๑๔.๘๐ ๔๗.๖๙ 

๒๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๒๙๙.๘๒ ๑๔๐.๖๙ ๔๖.๙๒ 

๒๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๔๙.๒๔ ๒๒.๐๘ ๔๔.๘๕ 

๒๖ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๑๒.๘๕ ๕.๕๑ ๔๒.๘๕ 

๒๗ โรงพยาบาลประสาท ๑๑.๐๓ ๔.๖๕ ๔๒.๑๓ 

๒๘ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่ ๙ ๙.๐๘ ๓.๕๐ ๓๘.๕๔ 

๒๙ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๒๐๙.๔๗ ๗๗.๔๘ ๓๖.๙๙ 

๓๐ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ๐.๗๐ ๐.๒๔ ๓๔.๕๖ 

๓๑ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๐ ๑๐.๒๕ ๓๒.๓๓ 

๓๒ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๘๖.๗๙ ๒๗.๑๖ ๓๑.๒๙ 

๓๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๔๓.๒๐ ๑๓.๔๖ ๓๑.๑๖ 

๓๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๖๐.๕๗ ๑๗.๒๕ ๒๘.๔๗ 

๓๕ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๔๖๗.๑๔ ๑๒๕.๕๙ ๒๖.๘๘ 
 

/ลําดับ 36  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ...



 
 

- ๑๖ -
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๓๖ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ๒.๓๒ ๐.๕๔ ๒๓.๑๖ 

๓๗ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๓.๗๓ ๔.๙๗ ๒๐.๙๔ 

๓๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๙.๙๖ ๑.๙๙ ๒๐.๐๑ 

๓๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๘.๔๓ ๑.๕๐ ๑๗.๗๙ 

๔๐ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ๑๑.๓๖ ๑.๘๑ ๑๕.๙๒ 

๔๑ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๓๗.๐๖ ๓.๓๙ ๙.๑๔ 

๔๒ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๕.๓๒ ๒.๓๙ ๒.๐๗ 

๔๓ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๗๔ ๑.๕๔ 

๔๔ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๐ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ๕.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

3.1.2 แนวทางการปฏบิตัิงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
   (๑)  สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมช้ีแจง เมื่อวันที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http.//klang.cgd.go.th/cmi) 

    (2) ให้หน่วยงานปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณให้แล้ว
เสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.  

    (3) ยกเว้น  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยระบบขัดข้องที่ทําให้ไม่สามารถบันทึกรายการ
ขอเบิกได้ให้แจ้ง สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.  

    (๔)  กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้เฉพาะหน่วยงานท่ีแจ้งฯ มาบันทึกรายการ 
ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๓.1.3 มาตรการเรง่รดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรปุไดด้ังนี ้
(๑)  เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐ 
(๒)  เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ 
(๓)  ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

/(4) ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย… 
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(๔)  ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลกูจ้างประจํา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหส้ามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๕)  ให้เร่งรัดการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและ

ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้จัดสัมมนา
กระจายไปตามจังหวัด ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 
ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๖)  ผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นตัวช้ีวัดในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๗)  ให้ส่วนราชการและจังหวัดทําแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้ดําเนินการ
ต้ังแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

3.1.๔. การเตรียมการจดัซื้อจัดจ้าง 
(๑)  หนังสือคณะกรรมการ กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๖  

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกาศ                  
ใช้ เช่น SPC. คุณสมบัติผู้เสนอราคา เนื้อหาสัญญา 

(๒) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ หลังจากทราบยอดเงินตามนัยระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๓ วรรคแรกแล้วให้ส่วนราชการเริ่ม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯพ.ศ.๒๕๓๕ และ ๒๕๔๙ ไว้ก่อนได้ เช่น ประกาศสอบราคา ประกวด
ราคา หรือ Auction  

(๓)  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๖ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖  โดยกําหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศเชิญชวนว่า “ส่วนราชการจะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ต่อเมื่อ 
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๕๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว”  

            (๔)  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑ .๓/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อส่วนราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณแล้ว จึงลงนามในสัญญาต่อไป  

(๕)  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๔๘ - งานเช่า หรืองานจ้างใด ๆ ที่สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณ และงานนั้นมี
ความจําเป็นต้องกระทําต่อเนื่อง/ติดต่อกันไปในปีงบประมาณใหม่ต้ังแต่วันเริ่มต้นงบประมาณแต่งบประมาณยัง
ไม่มีผลใช้บังคับ - เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องเตรียมการจัดหาผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าไว้ก่อนสัญญาจะสิ้นสุด พร้อมกับ
เสนอให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งให้เช่า หรือสั่งให้จ้าง ทําการอนุมัติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสัญญาจะสิ้นสุด เพื่อให้  
ผู้รับจ้างสามารถทํางานหรือการเช่าสามารถใช้งานได้ทันทีในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 

/ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบ  
เลขานกุารในทีป่ระชุม  :  แจ้งเรื่องเพือ่ทราบ จํานวน 7 เรื่อง ดังนี ้
4.1   สรปุสถานการณน์้ําจังหวดัเชียงใหมป่ระจําเดือนกันยายน 2556 

ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล): รายงาน
สถานการณ์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน 2556 ดังนี้ 

๑. สถานการณฝ์น 
        การคาดหมายปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖           

คาดว่าปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติโดยปริมาณฝนสะสมต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่สถานี (สชป.๑) ๗๙๔.๓๐ มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ ๑๒.๗๔% 

๒. สถานการณน์้ําทา่ 
การคาดหมายน้ําท่าในแม่น้ําปิงและลําน้ําสาขา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจะตํ่ากว่า

ค่าเฉลี่ยปกติ ทั้งนี้จะเริ่มมีปริมาณน้ํามากต้ังแต่เดือนสิงหาคมและจะมีปริมาณน้ํามากที่สุดในเดือนตุลาคม             
จากการตรวจวัดปริมาณน้ําท่าสะสมในแม่น้ําปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ พบว่าน้ําท่าสะสม ต้ังแต่เดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายน ๕๑๙.๘๗๗ ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ ๕๒.๘๑  

๓. สถานการณน์้ําในอา่งเกบ็น้ํา 
 สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน 

3.1 ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง ๒ แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา ๒๔๖.๖๗ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๔๖.๖๐% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใช้การได้ 
๒๒๒.๐๗ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๔๒.๐๖% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ําได้อีก ๒๘๑.๙๓            
ล้าน ลบ.ม. หรือ ๕๓.๔๐% ของความจุที่ระดับเก็บกัก 

3.2 ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ แห่ง มีปริมาณน้ํา ๓๙.๔๘ ล้าน ลบ.ม. 
หรือ ๔๕.๕๕% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใช้การได้ ๓๔.๑๕ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๓๙.๔๐% ของความจุที่
ระดับเก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ําได้อีก ๔๗.๑๘ ล้าน ลบ.ม. หรือ ๕๔.๔๕% 

๓.3 เปรียบเทียบปริมาณน้ําในเชื่อนขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ําขนาดกลางกับปี 
๒๕๕๕ ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ําในอ่างในปี ๒๕๕๖ นี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ๓๐.๔๗ ล้าน ลบ.ม. หรือ 
๔.๙๖% ของความจุที่ระดับเก็บกัก  

3.๔ ช่วงต้ังแต่วันที่ ๑ – ๒๓ กันยายน ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลลมมรสุม 
และความกดอากาศต่ําที่พาดผ่านภาคเหนือ ทําให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ๖๐.๙๓๓ ล้าน ลบ.ม. 
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ๒๒.๙๖๘ ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ แห่ง ๖.๐๖๖ ล้าน ลบ.ม. รวม 
๘๙.๙๖๗ ล้าน ลบ.ม. 

๔. สถานการณก์ารปลกูพืชฤดูฝน ๒๕๕๖ ในเขตชลประทาน 
๔.๑ แผนการปลูกพืชทั้งจังหวัด ๓๓๘,๕๒๘ ไร่ แยกเป็นข้าว ๒๒๑,๙๘๕ ไร่ พืชไร่-

พืชผัก ๑๔,๖๗๗ ไร่ และไม้ผลและพืชอื่นๆ ๑๐๑,๘๖๖ ไร่ 
๔.๒ ผลการปลูกพืชทั้งจังหวัดปัจจุบัน ๓๓๙,๗๙๒ ไร่ หรือ ๑๐๐.๓๗๓% ของแผน 

แยกเป็นข้าว ๒๒๔,๑๑๑ ไร่ (๑๐๐.๙๖%) พืชไร่-พืชผัก ๑๒,๒๔๒ ไร่ (๘๓.๔๑%) และไม้ผลและพืชอื่นๆ 
๑๐๓,๔๓๐ ไร่ (๑๐๑.๕๔%) 

 

/๕. คาดการณส์ถานการณน์้ํา...
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๕. คาดการณส์ถานการณน์้าํฤดแูลง้ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗          
    ณ  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
คาดการณ์จะมีปริมาณน้ําเก็บกัก ดังนี้ 
    ความจุเก็บกัก เกณฑ์ปีน้ําน้อย เกณฑ์ปีน้ําปกติ เกณฑ์ปีน้ํามาก 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  265  88.278 170  232.838  ลา้น ลบ.ม.     
เขื่อนแมก่วงอุดมธารา  263  60  92.8  120      ล้าน ลบ.ม. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตลุาคม 2556 
      ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางเพ็ญศิริ  ตรีฉัตร): รายงานการคาดหมาย

สภาพอากาศเดือนตุลาคม 2556  ดังนี้ 
     ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ประมาณวันที่ 27-

28 กันยายน 2556 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประมาณวันที่ 1-3 กันยายน 2556 หย่อมความ          
กดอากาศต่ําเคลื่อนเข้าใกล้ภาคเหนือ  ทําให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงดังกล่าว โอกาสมีฝนตกกระจาย
ประมาณ 40% ของพื้นที่  อุณหภูมิตํ่าสุด 22 -24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30- 32 องศาเซลเซียส 

   ลักษณะอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2556  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ จะมีฝนในช่วงแรกที่ความกดอากาศจากจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ภาคเหนือ แต่ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง  เริ่มมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 85 %  
ตํ่าสุด 60% ปริมาณฝน 100-140  มิลลิเมตร (ใกล้เคียงค่าปกติ) 

ข้อควรระวัง  ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง ขอให้ใช้น้ําอย่างประหยัด            
และเก็บน้ําไว้ในฤดูแล้ง เริ่มมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร               
ในบริเวณที่มีหมอก 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  การจดังานฉลองพระชนัษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรณิายก 3 ตลุาคม 2556  

ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางแสงจันทร์ แสวะกะ) : 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในระหว่างวันที่  1-7 ตุลาคม 2556 ณ วัดเจดีย์
หลวงวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด
ร่วมงานจํานวนมาก  และขอประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ราคาเข็มละ 300 บาท ซื้อได้ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/4.4  การจดัจําหนา่ยเข็มทีร่ะลกึ...
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4.4  การจดัจาํหนา่ยเข็มที่ระลกึงานฉลองพระชนัษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 3 ตุลาคม 2556  
เลขานุการในที่ประชุม : แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากที่ประชุม

หารือการจัดพิธีมังคลาภิเษก และการจําหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  3  ตุลาคม  2556 ให้สนับสนุนและรับเข็มที่ระลึกไปจําหน่าย              
โดยจัดสรรให้กับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจําหน่าย  จํานวน  2,000 เข็มๆละ  300 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท  
และขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัด รวมตลอดถึงอําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจําหน่ายเข็มที่ระลึกฯ โดยทั่วกัน 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก           
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่งรับซื้อเข็มที่ระลึก  ขอความร่วมมือที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่เป็นหน่วยงานจัดส่งและรับชําระเงินจากอําเภอ  และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่เป็นหน่วยงานจัดส่งและรับชําระเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดส่งเงินค่าเข็มที่ระลึก 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2556 ที่กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  การประกอบพธิีวันปิยมหาราช  ประจําปี  พ.ศ.  2556 
  เลขานุการในที่ประชุม : จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลและ 

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระปิยมหาราช” ในวันที่ 23 ตุลาคม  
2556  เวลา  08.00  น.  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมพิธี
ดังกล่าว  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6  การจัดงาน “วันสมเด็จย่า” ประจําปี 2556 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่(นางพวงทอง  ศรีวิลัย) : ด้วยโรงเรียน

ศรีสังวาลย์เชียงใหม่  และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดงาน              
วันสมเด็จย่าเป็นประจําทุกปี เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรําลึกถึงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระศรีนครินทร์
ทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเด็กพิการทุกประเภท  ในปี 2556 
จะจัดกิจกรรมในวันสมเด็จย่า ดังต่อไปนี้ 

1. จัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ ย่าหลานประสานร้อยยิ้ม” ณ โรงละคมกาดเธียเตอร์ 
อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. และ 18.00 น. ซึ่งเป็นการแสดง
ความสามารถของนักเรียนพิการ ผสมผสานกับผู้สูงอายุในชุมชน ศิลปินรับเชิญทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  
โดยการจัดจําหน่ายบัตรชมคอนเสิร์ต ให้แก่หน่วยงานองค์กร ห้างร้าน และประชาชน ทั่วไป ในราคาบัตรละ 
1,500 บาท และ 800 บาท  

 
 

/2. กิจกรรมวนัสมเด็จย่า …
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2. กิจกรรมวันสมเด็จย่า กําหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม  2556 โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการถวายพานพุ่ม เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้าโรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ โดยให้เรียนเชิญหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมวางพานพุ่ม  

2.2 กิจกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศล เวลา 10.00 น. เพื่อหารายได้สมทบทนุ 
มูลนิธิสากลเพือ่คนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ เพื่อนําไปใช้ในกิจการของโรงเรียน 

2.3 กิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม เวลา 11.30 น. โดยเชิญชวนหน่วยงาน และชุมชน
ในท้องถิ่นต่างๆ ออกร้าน(ซุ้มอาหาร) เพื่อบริการผู้มาร่วมงาน  

2.4 กิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อแสดง
ศักยภาพของนักเรียนและเป็นการตอบแทนน้ําใจของผู้มาร่วมงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7   รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบ 
ยาเสพตดิตามแนวชายแดน  

  ผู้แทนกองกําลังผาเมือง(พันเอกชัยณรงค์ แก้วกล้า) : ขอรายงานสถานการณ์ด้าน
การป้องกันชายแดนและการสกัดก้ันและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน ดังนี้ 
           ๑. การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารประเทศเพื่อนบ้าน 
          ในห้วงเดือนกันยายน 2556  มีการปฏิบัติ จํานวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  
2556  ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ส่วนแยก ๑  ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพันโทตานไหน่                 
ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๕๒๘   ณ บริเวณจุดประสานสัมพันธ์ ฐานฯ อินทรีย์ ตําบลมะลิกา อําเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยหารือกันในเรื่องทั่วไป 

     สรุปการปฏิบัติรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการพัฒนาพบปะสัมพันธ์กับทหาร
ประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น จํานวน ๓๓ ครั้ง   

๒. การสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน 
          ในห้วงเดือนกันยายน 2556 มีการปฏิบัติ จํานวน ๓ ครั้ง จับผู้ต้องหาได้ ๕ คน              
ยึดยาบ้าได้ ๖,๐๑๗ เม็ด เฮโรอีน ๒๖ กรัม  

พ้ืนที่  
การปฏิบัติ 

 (ครั้ง) 
ผู้ต้องหา  

(คน) 
ยาบ้า  
(เม็ด) 

เฮโรอีน  
(กรัม) 

อําเภอไชยปราการ ๒ ๔ ๖,๐๐๐ ๒๖.๐๐ 
อําเภอแม่อาย ๑ ๑ ๑๗ ๐.๖๐ 

รวม ๓ ๕ ๖,๐๑๗ ๒๖.๖๐ 
สรุปผลการจับกุมยาเสพติด สถิติการจับกุมในรอบ ๑ ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 

2556) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  มีการปฏิบัติ จํานวน ๑๔๓ ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน ๑๙๒ คน ยึดยาบ้า
ได้ จํานวน ๖๓๕,๑๙๕ เม็ด ของกลางอื่นๆ  
 

 
 
 

/3. การปฏบิตัิงานดา้นกิจการพลเรือน
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๓. การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน 
    ในห้วงเดือนกันยายน 2556 มีการปฏิบัติ จํานวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๑๕ 

กันยายน  2556 กองกําลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการในอําเภอเชียงดาว และราษฎรบ้านอรุโณทัย                
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เชื่อมสัมพันธไมตรี ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง             
วิหารหลวง วัดหม่วยต่อ  เมืองต่วน  สหภาพเมียนมาร์  ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน 
ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทาง ก่ิวผาวอก ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอําเภอ  
เชียงดาว เป็นประธานฝ่ายไทย และมีพันโทอ่องมิ้นอู ผู้แทน ผู้บังคับการยุทธศาสตร์เมืองต่วนและพันโทอ่องกุไน              
ผู้บังคับการฐานปฏิบัติ BP๑ (ช่องทางกิ่วผาวอก) เป็นประธาน ฝ่ายเมียนมาร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
๑,๘๐๐ คน 

สรุปในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการดําเนินการตาม
โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน จํานวน ๕ ครั้ง  
   ๔. สรุปผลการปฏิบัติในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่) 
           ๔.๑ แผนงานป้องกันชายแดน ทําการฝึกอบรมจํานวน ๖ หลักสูตร รวมท้ังสิ้น 
๑๘ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน ๗๒๐ คน  

๔.๒ แผนงานรักษาความมั่นคงภายใน จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมใน ๕๐ 
หมู่บ้านๆ ละ ๒ ครั้ง รวม ๑๐๐ ครั้ง ทําการฝึกอบรมจํานวน ๔ หลักสูตร รวม ๗๖ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 
๒,๗๙๐ คน  

๔.๓ สายงานด้านยาเสพติด ดําเนินการส่งเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน ๑๓ โครงการ ใน ๑๓ หมู่บ้าน และทําการฝึกอบรมจํานวน ๒ หลักสูตร ๆ ละ ๑ รุ่น มีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม จํานวน ๑๕๐ คน  

4.4 การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่  จํานวน ๒ หลักสูตร  ได้แก่
การฝึกอบรมตามโครงการปลูกจิตสํานึกความเป็นไทย  และการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาผู้นําชุมชนเข้มแข็ง  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
    5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2556  
           วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย กีฬาแปง) สรุปผลการประมูลป้ายทะเบียนรถเลข

สวยหมวดอักษร ขฉ รวมผลการประมูลจํานวน 33,128,000 บาท สําหรับการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
ครั้งต่อไป หมวดอักษร ขต กําหนดจัดประมูลในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่  

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 6    
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ระเบยีบวาระที่ 6   ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่กษยีณอายุราชการ /ย้ายไปรบัตําแหน่งใหม่   

    กล่าวอําลา และการมอบของที่ระลกึ 
   6.1 ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่กษียณอายุราชการกล่าวอําลา จํานวน 21 ท่าน 
          เลขานุการในที่ประชุม : แจ้งต่อที่ประชุมว่าสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ในวันที่  

30 กันยายน  2556 นี้มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกษียณอายุราชการมีจํานวน ทั้งสิ้น 21 ท่าน  
ดังนี้ 
   1. นายวันชัย  พิพัฒน์สมุทร  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
   2. นางละไมพร วณิชย์สายทอง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
   3. นายแพทยวั์ฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
   4. นายเฉลิมศกัด์ิ  อุทกสินธ์ุ  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

5. นายแพทยพิ์ษณุ  รักสกุลกานต์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
   6. นายสงบ  อรุณทอง  ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
   7. นายวรสทิธ์ิ  วรพล  ผู้อํานวยการศนูย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม ่   

8. นายยงยุทธ  อุ่ยประภัสสร  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
9. นายบรรยงค ์ สมฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโสภน 

   10. นายพงษ์ชัย คําเมร ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  
11. นายวิเชียร ชมพูผล รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

มัธยมศึกษา เขต 34 
12. นายบุญสม ทองบุญอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  

   13.นายแพทยส์มอาจ  วงศ์สวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
14.นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
15.นางสาวศิรลิักษณ์  ไพโรจน์รัตน์  สรรพากรภาค 8  

   16. นายสุภัทร  สุปรยีธิติกุล  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
   17. นางสาววรรณา  โชติโยธิน  ผู้อํานวยการสาํนักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที ่7  
   18. นายทรง กลิ่นประทมุ  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน 
   19. นายธนภัทธ์  พงษ์ภมร  ผูอํ้านวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่ 
   20. นายสมเดจ็  คล้ายมาก  ผูจ้ัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม ่ 

 21. นางสาวศรพีรรณ  เวียนทอง  ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ  
ในวันนี้หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุม จํานวน 9 ท่าน ขอเรียนเชิญท่านกล่าวอําลา 
ต่อที่ประชุม  

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกษียณอายุราชการ จํานวน  9 ท่าน 
(ลําดับที่  1-9) กล่าวอําลาต่อที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/6.2  ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการ…
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6.2  ผู้บรหิาร/หัวหนา้ส่วนราชการ ย้ายไปรบัตําแหนง่ใหม่  จํานวน  3  ท่าน 
           เลขานุการในที่ประชุม : แจ้งต่อที่ประชุมว่าสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ในวันที่  

30 กันยายน  2556 นี้ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่โยกย้าย จํานวน  ทั้งสิ้น 3 ท่าน  
ดังนี้ 

1. นายธานินทร์  สุภาแสน 
ตําแหน่งใหม่  :  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  
ตําแหน่งเดิม  :  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

2. นายคมสัน   สวุรรณอัมพา 
ตําแหน่งใหม่ :  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 3 ปราจีนบุรี  รักษาราชการในตําแหนง่ ผู้อํานวยการศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จนัทบุรี 

ตําแหน่งเดิม :  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล       

ตําแหน่งใหม่  :  หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
      ภาคเหนือบน จังหวัดลําปาง 

    ตําแหน่งเดิม  :  ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่
ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านกล่าวอําลาต่อที่ประชุม   
 

 นายคมสันต์ สุวรรณอัมพา และว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล กล่าวอําลาต่อที่
ประชุม เพื่อไปรับตําแหน่งใหม่      
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  6.3 ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่มอบของที่ระลกึแกผู่บ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการ                  
ท ี่เกษยีณอายรุาชการและยา้ยไปดํารงตําแหนง่ใหม่ จํานวน  11 ทา่น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายธานินทร์ สุภาแสน) ประธานในที่ประชุมมอบของที่
ระลึกแก่ผู้บรหิาร/หัวหน้าส่วนราชการท ี่เกษียณอายุราชการและย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน 11 ท่าน ได้แก่     

1. นายวันชัย  พิพัฒน์สมุทร  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
2. นางละไมพร วณิชย์สายทอง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
3. นายแพทยวั์ฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายเฉลิมศกัด์ิ  อุทกสินธ์ุ  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายแพทยพิ์ษณุ  รักสกุลกานต์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
6. นายสงบ  อรุณทอง  ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
7. นายวรสทิธ์ิ  วรพล  ผู้อํานวยการศนูย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม ่ 
8. นายยงยุทธ  อุ่ยประภัสสร  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
9. นายบรรยงค ์ สมฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโสภน 
10. นายคมสันต์ สุวรรณอัมภา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่     

 

 /6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่...     



 
 

- ๒๕ -
 

  6.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายธานินทร์ สุภาแสน) กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ 
ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการท ี่เกษียณอายุราชการและกลา่วอําลาเพือ่เดนิทางไปรบัตาํแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวดัลําปาง  ในวันที่ 1 ตลุาคม  2556  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายธานินทร์ สุภาแสน) กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่
ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท ี่เกษียณอายุราชการและกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่นํานโยบายของรัฐบาล  
กระทรวง และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 

6.5 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่มอบของที่ระลกึแกผู่้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ  และนายอดิศร กําเนิดศิริ 

มอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)  และหัวหน้าส่วนราชการมอบของ            
ที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) ตามลําดับ  
 
เลิกประชุม  เวลา 14.00 น.    
      

     วัลยา สิปปพันธ์              ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
 
                                                         นางสุนทรี  อินตา               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสุนทรี  อินตา) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


