


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่12/2557 

วันศกุรท์ี่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายโชคดี  อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายชาตรี ธินนท์ รกท. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายวิทยา เรืองฤทธิ์ (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางวาสนา วปินานนท์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

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

เขต 7  (เชียงใหม่) 
14. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
15. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
18. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางสุรีย์พร หอมจันทร ์ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกท.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อําเภอ 
24. นายอภิชาติ เหมือนมนัส (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
25. นายสุเทพ แสนมงคล (แทน)นายอําเภอหางดง 

/26. นายวรกิตติ ศรีทิพากร 
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26. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
27. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
28. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
29. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
31. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
32. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
33. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
34. นายคมกริช ศรีธัญญพงศ ์ นายอําเภอพร้าว 
35. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
36. นายชัชวาลย์ พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
37. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
38. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
39. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
40. นายศิวะ ธมิกานนท์ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
41. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
42. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
43. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
44. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
45. นายนิติพร แก้วศรีนวล (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
46. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
47. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
48. นายอมรรัตน์ วารินต๊ะ (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
49. นายบรรเจิด กิริยา (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
50. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
51. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
52. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคม (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
53. พ.ต.ท.สุรวุฒิ พงศ์ทัศนะธาดา (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
54. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักด์ิ (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๕ กงกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
56. ร.ต.ท.สมบูรณ ์ สีสัน (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
57. พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ ชงัดเวช (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
58. ร.ท.สงวน สวัสด์ิวงค์ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 

/59. นายเกรยีงวิศ รัตนะกัลยา 
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59. นายเกรียงวิศ รัตนะกัลยา (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
60. นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
61. นางธารทิพย์ ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
62. ว่าที่ ร.ต.หญิง นิสารัชต์  นิลสว่าง (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นายชีวิน ศรัทธา  (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
64. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
65. นางณัชชา อุตตามัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
66. นางสาวธิติมา พันรอด รกท.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย

อําเภอฝาง 
67. พ.อ.เกรียงไกร อิทธิเดชารณ รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ท) 
68. นางรัชนก มหาผล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
69. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
70. พ.อ.ธนะพันธ์ ขําทวี (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
71. ร.อ.วิทวัส กฤตพุทธ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
72. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
73. พ.อ.ภูวดล ศรีพูล (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
74. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
75. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
76. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
77. นางสาวศริิพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
78. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
79. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
80. นางอมรรัตน์ กาญจนสถิตย์ (แทน)สรรพกรภาค 8 
81. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
82. นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
83. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
84. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
85. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
86. นางสาวสุทธดา รัตนวิภานนท์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
87. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
88. นางสาวนารีรัตน์ สุประดิษฐ ์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
89. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
90. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ 

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ 
91. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
92. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
93. นางกนกกาญจน์ ศรีโพธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
94. นายปิติศักด์ิ ผิวผัน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
95. นายไกรชดิ ปัญญาม ี ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
96. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
97. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
98. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
99. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
100. นางประณมพร วชิรถาวรชัย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
101. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
102. นายบันยงค์ วิชามล (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
103. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
104. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
105. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
106. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
107. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
110. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
111. นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
112. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
113. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
114. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 

/115. นายอดุม   ม้าเมือง 
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115. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
116. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
117. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
118. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
119. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
120. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
121. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
122. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
123. นางนิภา ดูยอดรัมย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม ่
124. นางสาวเปรมฤดี ปินทยา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
125. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
126. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
127. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม ่
128. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวดัเชียงใหม่(ผึ้ง) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
129. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
130. นายสอาด ประจันพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
131. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
132. นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
133. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาเชียงใหม ่
134. น.ต.มณธนิก รักงาม (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
135. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
136. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
137. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
138. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
139. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
140. 
 

นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

141. นายไชยยศ ธรรมพิทักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
(เชียงใหม่) 

142. นางฐิติมา จิยะวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 
143. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
144. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
145. นายอานนท์ บุณกันฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่
   /หน่วยงานในสังกัด 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
146. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
147. นายอนุพล รับรู้ (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
148. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
149. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
150. นายณัฐกานต์ อมาตยกุล (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
151. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
152. นางพนิดา วานิชรัตน์ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
153. นางนฤชล อยู่นัด (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
154. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
155. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
156. นายชวลิต พงษ์พิพัฒน์ (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
157. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
158. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
159. นางสาวศิริประกาย วรปรชีา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
160. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
163. พ.ต.ท.กฤษ อาจสามารถ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
164. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
165. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
168. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นายอิลหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
170. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
171. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
172. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 

/173. นายจนัทร์  แก้วจิโน 



 
 
 
 

- ๗ -

173. นายจันทร์ แก้วจิโน (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
174.  นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน (แทน)หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
175. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
176. นางสุทธิพร สังข์ทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
177. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
178. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
179. นายเทวินส์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
180. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
181. นายพรชัย โพคันโย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๕ 
182. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
183. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
184. นายอนิรุทธ์ิ ล่ามพระยา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
185. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
186. รศ.ธีรภัทร วรรณกมล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
187. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
188. นางญาณิศา จันทร์เส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
189. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
190. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
191. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
192. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
193. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
194. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
195. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
196. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
197. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
/หน่วยงานในสังกัด... 



 
 
 
 

- ๘ -

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
198. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
199. นายเอก กมลปรีดากุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
200. นายเกียรติศักด์ิ ตุลาธรรมกุล ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

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

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
203. นางสาวมิ่งขวัญ ม่วงอยู (แทน)หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
204. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
205. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
206. นายดํารงค์ ฐิติธนภัค (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
207. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ภาคเอกชน 
208. นางสาวจิราวรรณ วงค์ดอกไม้ (แทน)คณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
209.    
ส่วนท้องถิน่ 
210. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
211. นายรุ่ง ศรีไพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
212. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
213. นายธงชัย อัปการัตน์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
214. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
215. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
216. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
217. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
218. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
219. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
230. ดร.จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์   สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
231. นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัด

เชียงใหม่ 
232. ผศ.ยุทธนา สินสุขเศรษฐ ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
233. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
234. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
/การสวดมนต์ไหว้พระ 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ เป็นเวลา 1 นาที (สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

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 “การประกวดและการแสดง

สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงใหม่ ณ ข่วงสันกําแพง” จํานวน 24 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่) 

       3.1 ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน  6  รางวัล ดังนี้ 
1) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังธารทอง ผลิตภัณฑ์ลําไย

อบแห้ง อําเภอดอยหล่อ 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ กลุ่มข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก อําเภอ

สันกําแพง 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางทวีพร ทํากิน ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด อําเภอแม่แตง 
4) รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้แก่  กลุ่มขนมทองม้วนปิยะนุช  ผลิตภัณฑ์ขนม

ทองม้วนอําเภอดอยหล่อ กลุ่มผลิตเต้าเจี้ยวบ้านหนองเต็ง ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยว อําเภอแม่อาย  และกลุ่มประกาศ
กิจการสุรา ผลิตภัณฑ์สุรากลั่น อําเภอสันทราย 

3.2 ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จํานวน 6 รางวัล ดังนี้ 
 1) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นพรัตน์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เสื้อสําเร็จรูป อําเภอดอยสะเก็ด 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นางรุ่งทิพย์ ไชยมงคล ผลิตภัณฑ์เสื้อสําเร็จรูป

อําเภอสันกําแพง  
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ กลุ่มถักทอล้านนา ผลิตภัณฑ์กระโปรงผ้าฝ้าย 

อําเภอพร้าว 
4) รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสุพรรณนา ณ ลําพูน ผลิตภัณฑ์กําไลเงิน  

   อําเภอสันกําแพง ร้านนามวงศ์ ผลิตภัณฑ์เสื้อสตรี อําเภอสารภี ร้านเย็บจักรปักมือ 
ผลิตภัณฑ์ชุดแซกสตรี อําเภอหางดง   

3.3  ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 6 รางวัล ดังนี้ 
1) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จักสานไม้ไผ่ขด ผลิตภัณฑ์แจกันไม้ไผ่ขด อําเภอสารภี 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มหัตกรรมตีลายแผ่นแร่  ผลิตภัณฑ์ภาพหัต

กรรมตีลายแผ่นแร่ อําเภอสันกําแพง 
/3) รางวัลรองชนะเลิศ... 
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3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางปทุม เบญจมาส ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก อําเภอ
สันป่าตอง  

4) รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ นางพิตรา เลิศรมยานันท์ ผลิตภัณฑ์แจกันไม้มะม่วง 
อําเภอสันกําแพง นายบุญช่วย  อังสมาภรณฑ์พานิช ผลิตภัณฑ์รองเท้าสายเด่ียวชาวเขา อําเภอดอยสะเก็ด                
กลุ่มจักสานบ้านป่าไผ่ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด อําเภอเวียงแหง 

3.4  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  จํานวน  6 รางวัล  ได้แก่  
       1) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สมุนไพรหริภุญชัย  ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด อําเภอเมืองเชียงใหม่  

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมานะ บุญยมหา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสบู่/แชมพู  
อําเภอไชยปราการ  

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรถ้ําเชียงดาว ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรถ้ําเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 

4) รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองผึ้งเหนือ หมู่ 1 
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรรวงผึ้ง อําเภอสารภี นางฐานิษา ต๊ะมา ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิดสมุนไพร อําเภอสันทราย 
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) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

1.1 ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งที่จังหวดัเชียงใหมแ่นะนาํตัว
ต่อทีป่ระชุม จาํนวน  6 ทา่น  ดังนี ้

1. นายศุภชัย         เอี่ยมสุวรรณ 
ตําแหน่งปัจจบุนั   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม      รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 

2. นายสทิธพิงษ ์   ขําเดช 
ตําแหน่งปัจจบุนั   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม             เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
 

/3. นางสุมิตรา  อภิชัย 
3. นางสุมิตรา    อภิชัย 

ตําแหน่งปัจจบุนั   สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตําแหน่งเดิม    สหกรณ์จังหวัดแพร่ 
4. นางสาวสุมาล ี   ญาณภาพ 

ตําแหน่งปัจจบุนั   ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                            จังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
      จังหวัดลําปาง 

5. นายเดช     ศิรินาม 
ตําแหน่งปัจจบุนั   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
      เชียงใหม่ เขต 6 
ตําแหน่งเดิม             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
6. นายพรชัย    โพคนัโย 

       ตําแหน่งปจัจุบนั   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
      เชียงใหม่ เขต 5 
ตําแหน่งเดิม             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 

1.2 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่ จํานวน  2 ทา่น ดังนี ้
1. นายเจรญิฤทธิ ์      สงวนสตัย์ 

ตําแหน่งเดิม     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ย้ายไปดํารงตําแหนง่    รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 

2.  นายอาคม     สุขพันธ ์
ตําแหน่งเดิม     นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหนง่    ปลัดจังหวัดเชียงราย 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ครัง้ที่ 
11/2557 เม่ือวันที่ 27  พฤศจิกายน  2557  

ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่      
๑1/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิม                
พระเกียรติ 80 พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 34 หน้าโดยมี                
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ใน
เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า                
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่        
ครั้งที่ ๑1/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอ                
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
/ระเบียบวาระที่ 3 ... 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 



 
 
 
 

- ๑๒ -

                       3.1 ขอความร่วมมือสนบัสนุนการปฏบิตัภิารกิจของสมาชิกสภาปฏิรปูแหง่ชาติจังหวดั
เชียงใหม ่

           สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์) นําเสนอ
การปฏิบัติภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ดังนี้ 

   ประเด็นที่ 1  คือ การเตรียมความพร้อมระบบการจัดทําเวที การรับฟังความคิดเห็น
ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้พร้อมที่จะดําเนินการแล้ว  หลังจากนี้ทางจังหวัดจะดําเนินการอย่าง
เต็มที่  และจะมีหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าส่วนทุกท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งผลการทํางานของสภาปฏิรูป
แห่งชาติของประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ให้ทราบ และขณะนี้ Road map ของการทํางานของคณะปฏิรูป
แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ จะนําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาลงนามแต่งต้ังในคําสั่งต่อไป  

ประเด็นที่ 2 ในส่วนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขอความร่วมมือจากหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่านที่จะจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรุณาแจ้ง วัน เวลา และสถานที่จัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็น ให้ทราบด้วย เพื่อจะได้จัดคณะอนุกรรมการไปร่วม  

ประเด็นที่ 3  ขณะนี้ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมระดับจังหวัด โดยมี
ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน            
อนุกรรมาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และมีผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 
กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นที่ 4 หลังจากแต่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
จะมีประกาศแต่งต้ังคณะทํางานทั้งหมด 18 คณะ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปในด้านต่างๆ  

  ประเด็นที่ 5 จะมีคณะอนุกรรมาการต่างๆ มาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้  

   1. คณะปฏิรูปแห่งชาติ กําหนดจัดเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29-31 มกราคม 2558 
   2. อนุกรรมการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปท้องถิ่น 
                     3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
   ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว เพราะจะนําความคิดเห็นของทุก

ภาคส่วนที่ได้รับมาสังเคราะห์  ส่วนที่เหลือจะนํามาเป็นข้อมูลและปรับใช้ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  

ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์  
แสงภู่วงษ์) นําเสนอ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 คณะกรรมการมีส่วนร่วมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ กําหนดให้แต่ละ
จังหวัดจัดเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างน้อยจังหวัดละ 4 เวที ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือกับรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จะจัดเวทีแสดงความคิดเห็นอําเภอละ 1 เวที ซึ่งได้ประสานงานกับนายอําเภอแล้ว   

ประเด็นที่ 2  ได้มีการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ทั้งนี้ จะจัด
เวทีครบทุกแห่ง  และเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดเวทีให้กับอําเภอ  

ประเด็นที่ 3 ขอปลัดจังหวัดเชียงใหม่กรุณารวบรวมวันที่แต่ละอําเภอกําหนดจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อจะนําข้อมูลไปเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนทราบ  ขอข้อมูลภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 ขอให้นายอําเภอ
เน้นย้ําไปยังนายกเทศมนตรีทุกแห่ง หากกําหนดวัน/เวลาในการจัดเวทีเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วยเช่นกัน  

 
/จังหวัดเชียงใหม่... 



 
 
 
 

- ๑๓ -

จังหวัดเชียงใหม่จะจัดเวที 25 เวทีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และ 
121 เวทีของทุกเทศบาล  ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นจังหวัดแรกที่มีกระบวนการจัดเวที
ทุกตําบล ทุกอําเภอ  ข้อมูลที่ได้รับจากเวทีต่างๆในเดือนมกราคม 2558 จะมีคณะทํางานชุดหนึ่งมาทําหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลและจะแยกข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ข้อมูลส่วนที่ 1 จะเกี่ยวกับการร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยจะส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาตินําไปพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตร  ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ซึ่งด้านการศึกษา ยาเสพติด สังคม เศรษฐกิจต่างๆ สภาปฏิรูป
แห่งชาติจะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับรัฐบาล  ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางจังหวัดที่ไม่เกี่ยวกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ                
แต่เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนของประชาชนจะส่งให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําเรียน               
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

การดําเนินการทั้งหมดจะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 7 เมษายน 2558 เพราะฉะนั้นเดือน
มกราคม 2558 จะเป็นช่วงของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกตําบล ทุกอําเภอ ทุกเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป ท่านสามารถประสานงานกับนายอําเภอ ร่วมจัดเวทีร่วมเสวนา
พร้อมกันได้ 
  ประธานในที่ประชุม จากที่ทั้งสองท่านได้กล่าวข้างต้น ขอให้หัวน้าส่วนราชการและ
นายอําเภอทุกท่าน ให้ความสําคัญกับการจัดทําเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เราต้อง
ช่วยกันเพื่อตัวเราและลูกหลานของเราในวันข้างหน้า เพราะที่ผ่านมาบ้านเมืองเราสูญเสียเวลาในการพัฒนา              
มามากแล้ว โอกาสในการที่จะพัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศสูญเสียไป อยากให้นายอําเภอทําประชาคม
เรื่องการปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี ให้กลับไปทบทวนและนําประเด็นสําคัญๆ มาหารือกัน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.2  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงใหม่ 
     คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 
เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน  
     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 

เงินเหลื่อมป ี
๒๕๕7 2,471.12 819.98 33.18  1,651.14  

  /การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุน... 



 
 
 
 

- ๑๔ -

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 

    เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 งบประมาณจํานวน 2,471.12 ล้านบาท  เบิกจ่าย
แล้ว จํานวน 819.98 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  33.18  
       การกลับไปใช้สิทธ์ิในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2494                
พ.ศ.2557  ผู้ที่มีสิทธ์ิต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เช่น อัตราเงินเดือน อายุราชการ 
ในการนําไปคํานวณ โดยย่ืนความจํานงการกลับไปใช้สิทธ์ิในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ                
พ.ศ.2494 พ.ศ.2557  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  เมื่อเจ้าหน้าที่นําข้อมูลบันทึกลงในระบบแล้วจะ        
ไม่สามารถกลับไปใช้สิทธ์ิเดิมได้อีก หรือหากเสียชีวิตก่อนวันที่ 30 กันยายน  2558  ก็ไม่สามารถใช้สิทธ์ิ
ดังกล่าวได้  สําหรับวิธีการคํานวณหรือรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
เพราะได้มีการอบรมไปแล้ว  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

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

                   3.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 34 โครงการ วงเงินงบประมาณ 218,611,700 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 3,821,675 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75  ขอให้ส่วนราชการและอําเภอที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบประมาณในการจัดฝึกอบรม ซึ่งรัฐบาลกําหนดให้มีการเบิกจ่ายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในไตรมาสที่ 1  โดยให้เน้นคุณภาพของงานด้วย 

3.3.2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1               
ในปีงบประมาณ  พ .ศ .2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 
284,801,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 447,948.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16 ขอให้ส่วนราชการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย 

การจัดทํางบประมาณประจําปี 2559 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ในวันนี้ (วันที่ 
26 ธันวาคม  2557) เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร ขอให้ทุกส่วนราชการที่จะเสนอของบประมาณ
ประจําปี 2559 ของจังหวัด ส่งรายละเอียดที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
สําหรับงบประมาณประจําปี 2559 ของกลุ่มจังหวัด ส่งรายละเอียดที่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

 
/รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่... 



 
 
 
 

- ๑๕ -

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) ให้หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเร่งรัดดําเนินการเบิกจ่ายตามกําหนดเวลา ทั้งนี้  ขอให้เน้นคุณภาพของงานด้วย 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.4  รายงานผลการมอบนโยบายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    

          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ พรรณเทวี)หม่อมหลวงปนัดดา 
ดิศกุล  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางมาประชุมเพื่อมอบนโยบายในการกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาคและรับทราบปัญหาอุปสรรคที่สําคัญของจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 
และ ๑๖  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. การมอบนโยบายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
            1.๑ การรณรงค์ และปลูกจิตสํานึกในเรื่องต่างๆ ขอให้ เร่ งรณรงค์และ                
ปลูกจิตสํานึกของประชาชนในด้านการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีค่านิยมหลัก 
12 ประการ ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติตนของการ
เป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นที่พ่ึงของประชาชน และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่ประชาชนทั่วไป  

1.2 การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (๑๑๑๑) 
จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ได้มีการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ โดยนํางานบริการของหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว (One Stop Service) โดยขอให้คํานึงถึงการบริการประชาชนโดยจัดเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตบริการ เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก และเกิดความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายใต้ความ
เชื่อมโยงของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (๑๑๑๑) ของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันของทุกกระทรวง 

1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและระยะเวลายาวนาน การแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและความต้องการของผู้ประสบภัยมีทั้งเรื่องของน้ําอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร การให้
ความช่วยเหลือต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก จึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ําล่วงหน้าขอให้                
ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558 สําหรับการเตรียมความ
พร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขอให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ จัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

1.4 การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากในเดือนธันวาคม–มีนาคม
ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดในภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวจากท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ขอให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อม ดูแล อํานวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยว 
ควรคํานึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่ เพื่อป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ ที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมทั้ง ให้ความสําคัญด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวด้วย 

 
/1.5 ปัญหาดา้นการเกษตร... 



 
 
 
 

- ๑๖ -

1.5 ปัญหาด้านการเกษตรและราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ขอให้จังหวัดช้ีแจงทํา
ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล   
        ๒. ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
            2.1 ปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้ราษฎรในพื้นที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  
      2.2 การปรับผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน ปัจจุบันสภาพพื้นที่ในเขตผังเมืองรวม
ลําพูนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่  

2.3 โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ – ลําพูน ด้านตะวันตก (ส่วน
ที่เหลือ) ระยะทาง 11 กิโลเมตร งบประมาณ 130,000,000 บาท เพื่อให้เส้นทางเลียบทางรถไฟในส่วนที่
เหลือครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถรองรับปริมาณจราจรและแบ่งเบาภาระบนทางหลวงหมายเลข 11 ที่มีจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ จากการใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากบนถนนหมายเลข 11 เป็นที่ต้ัง
ของนิคมอุตสาหกรรม  อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักที่สําคัญของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง                
สู่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน และการสัญจรโดยทั่วไป โดยให้ถนนเลียบทาง
รถไฟเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก (สาย 11)  

2.4 การขาดอัตรากําลังข้าราชการมาปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2.5 การส่งเสริมการค้าชายแดน ขอให้รัฐบาลให้การสนับสนุนและผลักดันให้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านห้วยต้นนุ่น ตําบลแม่เงา อําเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2.6 การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดเชียงราย  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) ขอความกรุณาทุกท่าน

ได้นํานโยบายของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ สําหรับ
การแก้ไขปัญหาการเกษตรและราคาสินค้าตกตํ่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายให้สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่จัดทํายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาลําไย  ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดนขอให้อําเภอที่มีพ้ืนที่
ติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้คิดกิจกรรมเพื่อบูรณาการร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง  เมื่อวันที่ 9-15 ธันวาคม 2557  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสเยือนประเทศ     
เมียนมาร์และจากการเยือนในครั้งนี้ทราบว่าประเทศเมียนมาร์มีความสนใจในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศเมียนมาร์ต้องใช้เส้นทางผ่านเชียงตุง มายังจังหวัดเชียงราย ในการขนส่งสินค้า            
หากเชื่อมโยงเส้นทางผ่านหลักแต่ง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่จะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากขึ้น   
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.5 การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

      ผู้ แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด เชียงใหม่               
(นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการแบ่งช่วงเวลาในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เป็น 3 ช่วง 
คือ การเตรียมความพร้อมก่อนฤดูไฟป่า การป้องกันและรับมือในช่วงฤดูไฟป่า และการฟื้นฟูหลังฤดูกาลไฟป่า 
ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนฤดูไฟป่า  จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดําเนินมาตรการเชิงรุกในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

1.  ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  เป็นประธานกรรมการ   

/2. มีการประชุม... 



 
 
 
 

- ๑๗ -

2.  มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  เป็นประธานที่ประชุม  
ได้สรุปผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมา มีการถอดบทเรียนที่จะ
นําไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในปี พ.ศ. 2558 และจะได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษหมอก
ควันจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2558   

3.  จัดประชุมหารือ เรื่องการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ จํานวน 2 ครั้ง คือ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 และวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดความ
รุนแรงของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้การเตรียมการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

4.  ประชุมเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจ เรื่องการกําจัดเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการกับ
นายอําเภอ  25 อําเภอ 

5.  จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสนามภายในอาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีพิธีประกาศวาระของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี 

กรมป่าไม้มีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ                
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 หน่วย คือ  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ ต้ังอยู่ที่ อําเภอแม่ออน 
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว ต้ังอยู่ที่อําเภอเชียงดาว  และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
ต้ังอยู่ที่อําเภอฮอด  มีการจัดต้ังชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟป่า ในพื้นที่แบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนอําเภอ
สายเหนือ โซนอําเภอสายใต้ และโซนอําเภอสายกลาง โซนละ 1 สาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สายละ 15 นาย 
และได้ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟไปแล้ว ระยะทาง 120 กิโลเมตร คงค้างอีกระยะทาง 120 กิโลเมตร คาดว่า
จะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2558  
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 12 สถานี มีการเตรียมพร้อมกําลังพลชุดเสือไฟเพื่อรับมือกับไฟป่า จํานวน 500 นาย พร้อม                
อุปกรณ์และยานพาหนะ 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) ขอให้หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายในภารกิจดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  หากมีไฟป่าเกิดขึ้นในวงกว้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดกําลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้สํานักงาน
พัฒนาที่ดินสนับสนุนสารย่อยสะลายใบไม้ก่ิงไม้ของโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ สําหรับหมู่บ้าน/ตําบลเป้าหมาย 
ให้มีการจัดต้ังอาสาสมัครช่วยดูแลปัญหาไฟป่าในพื้นที่  โดยให้คิดค้นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
งบประมาณอยู่แล้วให้ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟให้เรียบร้อย  ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้ได้นํา
ข้อมูลของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
    รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ให้สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดหาสถานที่และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของ 
GISDA ที่จะมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านได้มีการว่ากล่าวตักเตือนและห้าม            
ผู้ที่มักจะจุดไฟเพื่อหาของป่าไม่ให้มีการจุดไฟในพื้นที่  สําหรับชุดเคลื่อนที่เร็วที่จัดต้ังไว้ในขณะนี้ พิจารณาแล้ว
ยากในการปฏิบัติหน้าที่หากไม่มีการสร้างเครือข่ายที่ดี อยากให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น 

/กําลังพลทหาร... 



 
 
 
 

- ๑๘ -

กําลังพลทหารในพื้นที่ หรือกรมป่าไม้เพิ่มเติม พ้ืนที่ใดที่มักจะเกิดเหตุไฟป่าบ่อยครั้งให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจํา 
เพื่อความรวดเร็วในการเข้าไปดับไฟป่า  และปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
การจัดทําระบบไลน์สําหรับแจ้งเหตุและประสานงานด้านหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6 รายงานสถานการณ์ภัยหนาวและการช่วยเหลือของจังหวัดเชียงใหม่ 
      ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(นางวาสนา               

วปินานนท์) จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2557 อุณหภูมิตํ่าสุด 12 – 14 องศาเซลเซียส 
สูงสุด 26 – 28 องศาเซลเซียส  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ปี 2557 โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 26 ธันวาคม  2557 จํานวน 
25 อําเภอ สําหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีองค์กรภาคเอกชน และ
มูลนิธิ ร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวแล้ว จํานวน 34,300 ช้ิน  ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  
มีมติให้ขอขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
ค่าจัดหาเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย ปี 2558 จํานวน 11 อําเภอ เป็นเงิน 
33,235,770 บาท สําหรับจัดซื้อผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม และเสื้อกันหนาว รวมจํานวน 153,609 ช้ิน  
และจากการสํารวจความต้องการเครื่องกันหนาวของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
และอําเภอ 25 อําเภอ พบว่าประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาว จํานวน 331,626 ช้ิน ซึ่งจังหวัด
เชียงใหม่จะได้ขอขยายวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว สําหรับจัดซื้อเครื่องกันหนาวต่อไป  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวอย่างเร่งด่วน 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.7 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่              
พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงใหม่ 

      ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(นางวาสนา               
วปินานนท์)  การดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล           
ปีใหม่ 2558 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม  2558 จํานวน 7 วัน ใช้ช่ือ
ในการรณรงค์ว่า  “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”  
           จังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดมาตรการการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘  ประกอบด้วย  1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ  2) มาตรการด้านถนนและการ
สัญจรอย่างปลอดภัย 3) มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย 4) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
5) มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2557  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานการประชุม  ได้มีการซักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามหลักการที่กําหนด โดยในปีนี้กําหนด
เป้าหมายการดําเนินการให้อําเภอลดสถิติอุบัติจํานวนครั้งการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
และกําหนดเป้าหมายของการเรียกตรวจบูรณาการทั้ง 53 จุดตรวจ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เรียกตรวจตาม
มาตรการความผิด 10 ข้อหาหลัก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 20 

/มาตรการเพิ่มเติม... 
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     มาตรการเพิ่มเติมของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2558 ได้แก่ 1) จัดต้ังกองอํานวยการเฉพาะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ถนนสายขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนสายขึ้นดอยอินทนนท์ ถนนสายขึ้นดอยอ่างขาง โดยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดรถโดยสารสาธารณะไว้บริการในราคาเป็นธรรม และกําหนดจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ รถนํา
เที่ยว และรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก 2) จุดตรวจบูรณาการทุกแห่งให้บังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ที่เมาแล้วขับ ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และผู้ที่    
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด(ตรวจมาก จับมาก ทําให้เจ็บน้อยลง ตายน้อยลง)  3) ให้ทุกอําเภอกําหนดจุด
ตรวจ จุดสกัดประจําชุมชน อย่างน้อย ให้มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจสัญญาบัตรดูแลด้วย 4) จุดตรวจ
บูรณาการทุกแห่งมีเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การบริการแนะนําแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
การป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่สนับสนุน 
   จังหวัดเชียงใหม่กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัดเชียงใหม่  ทุกวันระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.                 
ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลและกําหนดวิธีแก้ไข  และในวันที่                 
5 มกราคม  2558 จะประชุมสรุปผลและปิดศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 
POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมรถโดยสารสําหรับให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น  คาดว่าจะเพียงพอสําหรับการ
เดินทาง  ได้มีการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถยนต์และพนักงานบริการบนรถโดยสารทุกคน เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมง ณ สถานีขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16(เชียงใหม่) (นายทวีศักดิ์ ขันธราช)               
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้กําหนดมาตรการและรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ไว้ ในบริเวณ
พ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติได้มีการควบคุมการใช้ยานพาหนะตามถนนในอุทยานแห่งชาติ และได้ประกาศ                
งดเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทุกแห่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558 

ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง พันทอง) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมในการให้บริการในช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยให้จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การแพทย์และเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ให้มีหนังสือขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดต้ังจุดตรวจและจุดบริการ 

ผู้แทนแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 (นายชลอ เขียวอ่อน) วันนี้ (26 ธันวาคม 
2557) เวลา 14.00 น. จะเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ บริเวณถนนต่างระดับหมายเลข 11 
ตัดกับทางหลวงหมายเลข 121  

ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 (พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ) หน่วยทหารกองทัพทุก
หน่วยจะต้ังหน่วยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม  2557 – 10 มกราคม  2558 
และยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางทหารทุกแห่ง  

ผู้แทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (พันตํารวจเอก มงคล สัมภวะผล) ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกสถานีตํารวจเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
พร้อมทั้งสนับสนุนงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลปีใหม่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.8 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2557 
                  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ จํานวน ๑๓ ช่องทาง  ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ จากประชาชน จํานวนทั้งสิ้น ๑,๕๙๙ เรื่อง  สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ จํานวน ๔๖๐ เรื่อง 
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จํานวน ๑,๑๓๙ เรื่อง  โดยแยกเป็น  ร้องเรียนเรื่องเดือนร้อนทั่วไป 
จํานวน  ๓๖๙ เรื่อง แจ้งเบาะแสการกระทําผิด จํานวน ๑๖๘ เรื่อง ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๒๐ 
เรื่อง ร้องเรียนปัญหาที่ดิน จํานวน ๑๑๓ เรื่อง ร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ จํานวน ๒๖๙ เรื่อง ขอความ
ช่วยเหลือ จํานวน ๕๒๓ เรื่อง หนี้นอกระบบ จํานวน  ๗๖ เรื่อง  และเรื่องอื่นๆ จํานวน ๖๑ เรื่อง 

   ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นํางานบริการของหน่วยงานต่างๆ มาร่วม
ให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว  อาทิ บริการชําระค่าไฟฟ้าและขอติดต้ัง
มิเตอร์ไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2  บริการชําระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ บริการรับแจ้งความ รับแจ้งเบาะแส โดยสถานีตํารวจภูธรช้างเผือก บริการ
ข้อมูลข่าวสารทั่วไป โดย สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่  และได้เพิ่มบริการชําระค่าน้ําประปา โดย การประปา
ส่วนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ บริการให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดย สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ บริการให้คําปรึกษา เกี่ยวกับที่ดิน โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และบริการให้คําปรึกษาด้าน
การทําธุรกิจประกันภัย โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 
เชียงใหม่  มีผู้มาใช้บริการในช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557 รวมจํานวน ๑๑,๕๖๕ ราย   

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
ประชุมทุกวันพุธเพื่อติดตามงาน ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์          
ดํารงธรรมได้เร่งรัดการรายงานผลการตรวจสอบภายในเวลาที่กําหนด ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเวลาที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.9  การรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงาน น้ําหนักร้อยละ ๕ และการรายงานผลการ
ดําเนินงานผ่าน www.e-report.energy.go.th  

                    พลังงานจังหวัดเชียงใหม่(นายชํานาญ  กายประสิทธิ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนราชการที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวช้ีวัดที่ ๔ การประหยัดพลังงาน น้ําหนักร้อยละ ๕ และการรายงานผล
การดําเนินงานผ่าน www.e-report.energy.go.th จํานวน 176 หน่วยงาน ซึ่งส่วนราชการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบถ้วนทุกหน่วยงาน  มีส่วนราชการที่ได้คะแนนเต็ม 5.000 คะแนน ในการประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิงและไฟฟ้า จํานวน 138 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 70.40  โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนนผลการ
ดําเนินงาน 4.980 คะแนน/5.000 คะแนนเป็นลําดับที่ 3 ของประเทศ ทั้งนี้ ขอขอบคุณส่วนราชการทุกแห่ง
ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการครั้งนี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2558 

ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร) ความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีกําลังแรง 

/และต่อเนื่อง... 



 
 
 
 

- ๒๑ -

และต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป  โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค  
สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับจะมีน้ําค้างแข็งหรือเหมยขาบเกิดขึ้นได้                
ในบางวัน  สําหรับเดือนมกราคม 2558 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28-30 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
12-14 องศาเซลเซียส 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะประทับแรม ณ สํานักชลประทานที่  1 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-23 
มกราคม 2558  โดยกรมราชองครักษ์  ได้ร่างกําหนดการเสด็จ ดังนี้ 

1. วันจันทร์ที่ 19 มกราคม  2558 เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ                
ผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ อําเภอเมืองเชียงใหม่  เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคาร 100ปี                 
บรมราชชนนีการุณย์” พร้อมทั้งทรงเปิดอาคาร “110 ปี นวมินทรบรมราชชนนี” และห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” 
ณ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ อําเภอสันทราย และเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพยาบาลหลังใหม่ ณ โรงเรียนวัฒโนทัย-
พายัพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

2. วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลเทพรัตน-                
เวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลอมก๋อย  เสด็จฯ ไป
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย และเสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านปอหมื้อ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

3. วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ อําเภอเมืองเชียงใหม่ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์                
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ณ หมู่บ้านผึ้งวิลเลจ ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี  

4. วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556-2557 จํานวน 
7,000 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารเย็นเป็นการส่วนพระองค์                
ณ โรงแรมคันทารี ฮิลล์  เสด็จฯ ไปทรงร่วมในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการประชุมสามัญ
ประจําปี 2557 ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารมูลนิธิ                
ขาเทียม (ภายหลังยกเลิก)  

ที่หมายเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้กําหนดวัน เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ   
7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2557 ) เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 
ดร.อี.บี.โดเบอร์สตัล ที่บ้านพัก ตําบลสันทราย อําเภอสันทราย และเสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารค่ําเป็นการ
ส่วนพระองค์ ณ ร้านอาหาร Eat On Earth 

ทั้งนี้ กรมราชองครักษ์และจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ                
ในวันที่  6-8 มกราคม 2558 และประชุมสรุปการเตรียมการรับเสด็จในวันที่ 9 มกราคม  2558 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะมีหนังสือเชิญหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตรวจพื้นที่และร่วมประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 การจัดพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี ประจําปี 2558 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนด

ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘  มกราคม  2558  เวลา ๐9.๐๐ น. ณ  บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด                 
ร่วมประกอบพิธีฯ และร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในวันและสถานที่ดังกล่าว พร้อมเวลา 08.00 น.                
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 การจัดพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2558 
                                 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนด
ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  เพื่อเป็นการเทิดทูนและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ในวันเสาร์ที่ 17  มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ  พระชนมพรรษา                
ถนนเลียบคันคลองชลประทาน  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญหัวหน้า 
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปร่วมประกอบพิธีดังกล่าว พร้อมเวลา 08.00  น.  การแต่งกาย เครื่องแบบ
ปกติขาว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 หนังสือขอความร่วมมือจากสํานักนายกรัฐมนตร ี
   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สํานักนายกรัฐมนตรี            
มีหนังสือเชิญชวนและขอความร่วมมือมายังส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. เชิญชวนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ  พร้อมใจกัน                
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้
แผ่นดินและความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน  สําหรับส่วนราชการใดที่ยังมิได้กําหนด
เครื่องแบบปกติของพนักงานราชการไว้ ก็สามารถอาศัยอํานาจตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 เพื่อกําหนดเครื่องแบบดังกล่าวได้   

2. เดือนเมษายน 2558 เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ หรือ
ตามอัธยาศัยและตามความเหมาะสม (เฉพาะเดือนเมษายน 2558 วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ                 
วันอังคาร - วันศุกร์  แต่งกาย ด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์) 

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

4. กรณีที่มีความประสงค์จะนําตราสัญลักษณ์เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือ
สิ่งของใดๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญาตไปที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทรศัพท์ 02-280-1640 -1 ต่อ 123 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.6  โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ หัวหน้าสว่นราชการ และผูบ้รหิารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558” 

       ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี  อมรวัฒน์)  ในเดือนธันวาคม 2557 กําหนดจัด 
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน 
จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 
มีโครงการหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคของเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 200 ชุด และมูลนิธิสามัคคีการกุศล จํานวน 50 ชุด มีการมอบเงินสงเคราะห์จาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 41 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 
41,000 บาท มีการมอบพันธ์ุปลาจากสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30,000 ตัว มีการมอบที่ดิน                
ส.ป.ก. ให้กับประชาชน  ในวันดังกล่าวมีหน่วยงานร่วมโครงการ จํานวน 52 หน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 64 คน สามารถให้บริการประชาชนได้ จํานวน 500 คน  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบ
นโยบายให้กับส่วนราชการในพื้นที่ จํานวน 200 คน และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. วันที่ 19 ธันวาคม 2557  ณ ศูนย์พัฒนาการมีส่วนร่วม หมู่ที่ 8 ตําบลป่าไผ่ 
อําเภอสันทราย มีโครงการหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีการมอบเครื่องอุปโภคบริการของ
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 200 ชุด  มีการมอบเงินสงเคราะห์จากสํานักงานพัฒนาสังคมและ                 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 50 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท มีการมอบ
พันธ์ุปลาจากสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30,000 ตัว มีการมอบที่ดิน ส.ป.ก. ให้กับประชาชน                 
ในวันดังกล่าวมีหน่วยงานร่วมโครงการ จํานวน  62 หน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 184 คน สามารถ
ให้บริการประชาชนได้ จํานวน 700 คน  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายให้กับส่วนราชการ            
ในพื้นที่ และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยมีผู้ร่วมพิธี จํานวน 884 คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 การจดังานฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม ่ประจําปี 2558 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี  อมรวัฒน์)  การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP 

ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 มกราคม 2558 
ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น การแสดงนิทรรศการของ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นิทรรศการเทคโนโลยีโลกไอทีในอนาคต การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดเวทีการ
แสดง การประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดร้องเพลง กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ การออก
ร้านมัจฉากาชาด  การประกวดนางสาวเชียงใหม่ เริ่มประกวดตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2557 และตัดสินใน
วันที่ 2 มกราคม 2558 ณ เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่  ในโอกาสนี้ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี
เปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 ในวันนี้ (วันที่ 26 ธันวาคม 2557) 
เวลา 18.00 น.  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.8 ประชาสัมพันธ์โครงการ... 
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4.8 ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งมอบความห่วงใย ด้วยการประกันภัย 200 และประกันภัย พ.ร.บ”  
ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ (นางสายขวัญ เกตุคํา) สํานักงาน 

คปภ.ร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดทํากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับ         
รายย่อย “ประกันภัย 200” ประกันภัย 200 เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสําหรับรายย่อยที่ให้ความ
คุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมถึง
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย จะได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ให้ความคุ้มครอง 1 ปี เบ้ียประกันภัย             
200 บาท/ปี โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัย คือ ผู้มีอายุต้ังแต่ 20 ปีบริบูรณ์ - 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทํา
ประกันภัย ซื้อได้ ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หากซื้อเกินผู้รับประกันภัยรายหลัง จะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจํานวน  

ข้อตกลงคุ้มครอง จํานวนเงนิเอาประกนัภัย 
1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

เนื่องจากอุบัติเหตุ  
100,000 บาท 

2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   
จากถกูฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกาย และ/หรือขณะขับขีห่รือโดยสารรถจักรยานยนต ์

50,000 บาท 

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันแรก นบัจากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาเอาประกันภัย)  

10,000 บาท  

   ช่องทางการจาํหนา่ย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันภัย 
เคาท์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-11 ทุกสาขา  เทสโก้โลตัส   
    ความคุ้มครองตาม พรบ. ค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 15,000 บาท กรณีเสียชีวิต/ 
สูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันทั้ง 3 กรณีแล้ว ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น กรณี
บาดเจ็บ ไม่เกิน 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ ค่าปลงศพ 200,000 บาท ค่าชดเชยรายวันๆละ 
200 บาท ไม่เกิน  20 วัน กรณีมีปัญหา/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย โทรศัพท์ 053-112730-2  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-1748933  สายด่วนประกันภัย 1186  www.oic.or.th  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
ผู้แทนพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายบรรเจิด กิริยา) พระตําหนักภูพิงคราช

นิเวศน์ ได้กําหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ                
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เรือนรับรอง ภายในพระตําหนักภู
พิงคราชนิเวศน์  ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอทุกท่าน ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ในจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ” 
    ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (นางอรทัย ธรรมเสน) ขอเชิญร่วมชม
นิทรรศการ “32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อําเภอดอยสะเก็ด 
ระหว่างวันที่ 23 - 29 มกราคม 2558  เวลา 09.00 – 18.00 น. มีกิจกรรมการนิทรรศการ ชมสวนดอกปทุมมา 

/กาประกวด... 
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การประกวดแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร การสาธิตการฝึกอาชีพ การประกวดภาพถ่าย การประกวดภาพวาด 
การจําหน่ายผลผลิตและสินค้าวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.11 ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ( เฉลิมพระเกียรติฯ )              
“พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 - ZINGIBERACEAE เพื่อชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่าโลก ครั้งที่ 1” 
   ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางอรวรรณ ไชยพรหม) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) “พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7” และงาน
มหกรรมขิง-ข่า โลก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่   
   ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะจัดงาน Farm Garden 
Fair ในวันที่ 26 ธันวาคม  2557 – 1 มกราคม  2558  มีกิจกรรมดนตรีในสวน และการให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2558 จะเปิดให้เข้าชม                
สวนพฤกษศาสตร์ฟรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.12 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม “ปัน่จักรยานสานรกั...สร้างโอกาสและแบง่ปนั” 
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่(นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร) 

ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาส...จากก้าวที่พลาดสู่
ก้าวที่มั่นจากใจสู่ใจ จากผู้ให้ถึงผู้รับ เพื่อร่วมแก้ไขและฟื้นฟูผู้เคยกระทําผิดให้กลับมามีที่ยืนในสังคมอีกครั้ง                  
กับโครงการ“ป่ันจักรยานสานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน” ในวันที่ 17 มกราคม 2558 เริ่มลงทะเบียนต้ังแต่
เวลา 05.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่  เส้นทางการปั่นจักรยานจากศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ โทรศัพท์ 
053-112090  ต่อ 300  และ 088-2588419 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.13  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 
                                ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ (นางญาณิศา จันทร์เส็ง)  มหาวิทยาลัยพายัพได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18-20 มกราคม  2558  โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธี
เปิดงานสัมมนาวิชาการผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 มกราคม 2558  ณ อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.14 กิจกรรมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ "เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน" 
                                 ผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  กําหนดจัดกิจกรรมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์“เวทีสานฝัน 
สร้างสรค์เยาวชน”  ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นมา จึงขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการได้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการซื้อบัตรเข้าชมงานในราคาบัตรละ 100 บาท ตามท่ีแจกให้กับทุกท่าน
ในที่ประชุม และขอความกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชี  

/“เงินช่วยเหลือ... 
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“เงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการไปศึกษาต่อประเทศไต้หวัน” บัญชีเลขที่ ๙๘๒–๙–๑๒๔๓๗-๑ 
และส่งสําเนาการชําระเงินทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓ – ๑๑๒๙๗๖ การจัดมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ครั้งนี้ จะได้
รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนอย่างหลากหลาย อาทิ ชมนาฏศิลป์ที่ย่ิงใหญ่อลังการ หรรษากับ
เสียงดนตรีอันไพเราะ ต่ืนตากับวิถีชนเผ่า เรื่องเล่า  700 ปี วิถีล้านนา ผู้แสดงกว่า 600 คน เป็นความสามารถ
ที่ผ่านเวทีระดับชาติมาแล้ว เช่น เวทีชิงช้าสวรรค์  เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.15  ประชาสัมพันธ์เพลง “กึ๊ดเติงหา ผ้าหม้อห้อม” 
                                 ผู้แทนสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิสารัชต์               
นิลสว่าง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ “หม้อห้อมน้อมนํา” ของ
นางนลี  อินทรนันท์และคณะ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวทางสันติสุขโดย
ใช้เพลง “ก๊ึดเติงหา  ผ้าหม้อห้อม” เป็นการนําเอาอัตลักษณ์ของผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นเครื่องแบบสัญลักษณ์ของ
ชาวเหนือมาแต่โบราณ มาใช้เป็นเครื่องมือในการน้อมนําพาความดีงามกลับคืนสู่ชาวเหนือ พร้อมลดความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอีกทางหนึ่ง  ลักษณะเนื้อหาเพลง “ก๊ึดเติงหา ผ้าหม้อห้อม” เป็นการแสดงถึง
ความทรงจําและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือในอดีต เป็นสื่อกลางในการลดความขัดแย้งทางความคิดของ
สังคม อันจะเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน  หากหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันการศึกษา
ต้องการเพลง “ก๊ึดเติงหา ผ้าหม้อห้อม” เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ สามารถขอรับแผ่นซีดีเพลงสามารถติดต่อได้ที่ 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน ๕ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

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 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
5.2.1  ผู้แทนคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (นายอรรถกฤต  

อินทะโย)  ประชาสัมพันธ์โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 
๒๕๕๘ จํานวน 6 ศูนย์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อลด
อุบัติเหตุ รองรับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๕ มกราคม ๒๕๕๘  

5.2.2 ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นายทฤษฎี               
ชุติวงษา) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                
ศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ – ลําพูน – ลําปาง ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2557 – 28 พฤษภาคม 2558   

         อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ผศ.ยุทธนา         
สินสุขเศรษฐ์) ขอรายงานความคืบหน้าการออกแบบและวิจัย โดยแยกออกเป็น 2 แบบ คือวิจัยและออกแบบ 
ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากว่า การพิจารณาด้านการจราจร การขนส่งและการขยายตัวเมืองของ
จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบงานเบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปคือ 

/การประมูลงาน... 



 
 
 
 

- ๒๗ -

การประมูลงานเพื่อการก่อสร้าง การออกแบบเบื้องต้นนั้นจะต้องมีการเสนอแนวทางและระบบของการขนส่ง 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ เส้นทางและเทคโนโลยีที่ใช้ในการขนส่ง ขอบเขตในการดําเนินการจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  ส่วนที่ 2 คือ ด้านวิศวกรรม                
ส่วนที่ 3 คือ ด้านการออกแบบ  จะศึกษาพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นหลัก ทุกอย่างจะมารวมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จะผ่านโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยที่สําคัญ ข้อมูลในด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ ผลมูลรวมในจังหวัด
เชียงใหม่  ข้อมูลด้านนักท่องเที่ยว คือ ผู้มาเยือนมีปริมาณเพิ่มขึ้น จํานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนในปี 2546-
2557 เพิ่มขึ้นทุกปี ทําให้มีการขยายถนน และสถาบันใหญ่ๆ ได้มีการสร้างลานจอดรถ ซึ่งรองรับรถได้
ประมาณ 3,000 คัน  ในรายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นการขนส่งมวลชนโดยใช้ “ราง” คือ ปริมาณจราจรที่
ศึกษามาเบื้องต้นโดยการรวบรวมข้อมูล ลักษณะตัวเมืองเชียงใหม่เป็นแบบผังเมืองที่เรียกว่า “เรเดียส” จะเป็น
รัศมีที่มีเส้นทางเข้ามาจากทุกทิศทุกทางเข้ามาสู่ตัวเมือง ศูนย์กลางคือสี่เหลี่ยมคูเมือง  ถ้าสังเกตปริมาณ
การจราจรสูงสุดจะอยู่ที่ถนนโชตนา ปริมาณรถ 9,000 คัน/วัน รองลงมาคือ ถนนเส้นหางดง ปริมาณรถ
ประมาณ 6,000 คัน/วัน  นอกจากนี้ต้องรองรับการท่องเที่ยว คือ ไนท์ซาฟารี และช้างคลาน เทคโนโลยีที่จะ
เสนอไม่ได้บังคับให้ทํา คือ ตัวอย่างของ แทรม จะมี 3 ตู้ 1 ตู้จะบรรจุได้ 30 คน/ยืนได้ 40 คน สําหรับบีอาร์ที 
รถเมล์ จะมี 3 แบบ รถบัสธรรมดา รถเมล์โดยสาร รถบีอาร์ที แทรมว่ิงบนพื้น และจะมีบีทีเอส และรถไฟแรงสูง
โมโนเร็ว  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
      ประธานในที่ประชุม  มอบนโยบายดังนี้ 

1. เน้นย้ําเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการมอบหมาย
หน้าที่และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติไปแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการไปชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบด้วย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร ขอให้เพิ่มการตรวจค้นการพกพาอาวุธไปในสถานที่สาธารณะ 
โดยเฉพาะในวันส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

3. ให้เตรียมความพร้อมของชุดเคลื่อนที่เร็วและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
4. การจุดพลุและการปล่อยโคมลอย ให้ระวังการเกิดเหตุไฟไหม้  ให้อําเภอและตํารวจจัด

ชุดตรวจสถานบริการในพื้นที่ 
5. หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจขอให้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วย 
6. ให้ส่วนราชการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสํานักงาน และจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจํา

สํานักงานในช่วงวันหยุด 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.   
         วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
            มนตรี  ไชยคีรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นายมนตรี  ไชยคีรี) 
                   นติิกรชํานาญการ 


