
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่1/2558 

วันพฤหสับดทีี ่29  มกราคม  2558  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. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายชาตรี ธินนท์ รกท. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
9. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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

เขต 7  (เชียงใหม่) 
15. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
16. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
17. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
19. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางสุนทรี อินตา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
22. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกท.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อําเภอ 
24. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
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25. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
26. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
27. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
28. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
29. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
31. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง 
32. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
33. นายณัฐสิทธ์ิ จิ๋วเชื้อพันธ์ุ (แทน)นายอําเภอเชียงดาว 
34. นายคมกริช ศรีธัญญพงศ ์ นายอําเภอพร้าว 
35. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
36. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
37. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
38. นายโอภาพล บัวศรี (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
39. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
40. นายพิทักษ์ ริยะนา (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
41. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
42. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
43. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
44. ร.ต.อนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
45. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
46. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
47. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
48. นายวรากร พาจรทิศ (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
49. นายบรรเจิด กิริยา (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
50. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
51. พ.ต.อ.ยุทธชัย พรประเสริฐ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดเชียงใหม่ 
52. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคม (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
53. พ.ต.ท.สุรวุฒิ พงศ์ทัศนะธาดา (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
54. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โลห์จิรกาญจนกุ์ล (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๕ กงกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
55. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิงกัญญ์ชญา เขตต์สันเทียะ ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
56. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
58. ร.ท.สงวน สวัสด์ิวงค์ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
59. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
60. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
61. นายณัฐวุฒิ อุษะสุวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
62. นางสาววิลาวัลย์ จันทร์พิส ุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
63. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
64. ว่าที่ ร.ต.หญิง นิสารัชต์  นิลสว่าง (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
65. นายชีวิน ศรัทธา  (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
66. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
67. นางณัชชา อุตตามัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
68. นางสาวธิติมา พันรอด รกท.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย

อําเภอฝาง 
69. พ.อ.เกรียงไกร อิทธิเดชารณ รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ท) 
70. นางเรไร รักศิลปกิจ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
71. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
72. น.ท.ชาญชัย ต้ังประเสริฐ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
73. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
74. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
75. พ.อ.ภูวดล ศรีพูล (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
76. น.ต.ประมวล บริบูรณ์มุกข ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
77. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
78. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
79. ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
80. นางสายสมร ทองกองทุน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
81. นายทนง พิมพ์ทอง (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
82. นางสุรีรัตน์ คนธ์รันตะกุล (แทน)สรรพกรภาค 8 
83. นางสาวประภัสสร กฤศยาภิชาตกุล (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
84. นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
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85. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

86. นายอับดุลคอลิก มัสอูดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
87. นางสาวสุทธดา รัตนวิภานนท์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
88. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
89. นางสาวนารีรัตน์ สุประดิษฐ ์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
99. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
100. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวกยารศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
102. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
103. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายสุเมษ สายสูง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ 10  
105. นางฉวีวรรณ ไพโรจน์กุล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
106. นางสาววัลภา เผือกผาสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
107. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
108. นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
109. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
110. นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สงูอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
111. นางประณมพร วชิรถาวรชัย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
112. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายอนิรุท แก้วสุวรรณ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
114. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
115. นายขวัญ ดวงแก้ว (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
116. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
117. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
118. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
119. นายเลิศชัย อินทรักษ ์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
120. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
121. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
122. นานสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
123. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
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124. นางณธิดา สิงหศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
125. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
126. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
127. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
128. นางสาวบานเย็น หล้าป้อม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
129. นางสาวถนอมจติต์ ท้าวแดนคํา หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
130. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
131. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
132. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
133. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม ่
134. นางสาวเปรมฤดี ปินทยา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
135. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
136. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
137. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
138. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
139. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
140. นายสอาด ประจันพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
141. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
142. นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
143. นายปุญญพัฒน์ ลามาบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม ่
144. นางปวีณา จันทร์ฉาย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
145. นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
146. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
147. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
148. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
149. นายพสิษฐ ์ ศึกษานภาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
150. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
151. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
152. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 
153. นายอนันต์ กันตีวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
154. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
155. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
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156. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
157. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 

สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
159. นางสังวาล มัลลาน ู (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
160. นางสาวปทุม กาวิละ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
161. นางนฤชล อยู่นัด (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
162. นางรัชดาวัลย์ มันเฉียว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
163. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หนว่ยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
165. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
166. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
167. นางธิดา สุขสบาย (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
168. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
170. นายวีรชาติ จันทจร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นายสุชีพ คชรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดภาค 5 
172. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
173. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
174. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
175. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
176. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
177. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
178. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
179. นายอิลหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
180. นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
181. นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
182. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
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183. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
184. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
185. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกท.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
186. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
187. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
188. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
189. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
190. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
191. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
192. 
 

นายพรชัย โพคันโย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕ 

193. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

194. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

195. นายอนิรุทธ์ิ ล่ามพระยา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 

196. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
197. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
198. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
199. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
200. นางญาณิศา จันทร์เส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
201. นายอวยพร บัวใบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพเชียงใหม ่
202. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
203. ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
204. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
205. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม ่ 
206. นางมณทิรา เมธา (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
207. นายชาตรี กําลังเก่ง (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

/208 นางสาวระพีพรรณ... 



 
 
 
 

- ๘ -

208. นางสาวระพีพรรณ ทองลัดดาวัลย์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
209. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
210. นางสุนีย์ ศรีสว่าง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
211. นายวินัย โพธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
212. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
213. นายดิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
214. นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
215. นายกฤษเรศ วังทะพินธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
216. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
217. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
218. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
219. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
220. นายดํารงค์ ฐิติธนภัค (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
ภาคเอกชน 
221. นายกันต์กนิษฐ ์ สุทธิเวทย์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
222. นายเกียรติชัย ลออวรากุล (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
223. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
224. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
225. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
226. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
227. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
228. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
229. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
230. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
231. นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
232. ดร.จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์   สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
233. นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัด

เชียงใหม่ 
234. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

    /เริ่มประชุมเวลา... 



 
 
 
 

- ๙ -

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจําปี 2558 จํานวน 4 รางวัล(เหล่ากาชาดจังหวัด

เชียงใหม่) 
1.1 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ NISSAN NAVARA 2 ประตู  เลขที่ 28759   

ผู้ได้รับรางวัล นางสาววิภารัตน์  พุทธโส 
1.2 รางวัลที่ 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  SUZUKI CELERIO 5 ประตู  เลขที่ 69980 

ผู้ได้รับรางวัล  นายสมบัติ  ชัยพิบูลย์วงษ์ 
1.3 รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์  HONDA WAVE 110I CC จํานวน 3 รางวัล เลขที่ 39096 ,37534 

และ 51215 (รอการติดต่อ) ผู้ได้รับรางวัล นางสาวพิมพิพร เดชบุญ  และนายศุภนัฐ          
อินทวงศ์ 
   

2. การมอบป้ายรับรองแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตร Q ประเภทตลาดสด จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน  7 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ ตลาดศิริวัฒนา 
ตลาดรวมโชค  ตลาดวโรรส  ตลาดสันป่าข่อย  ตลาดแม่เหียะ  ตลาดเทศบาลตําบลหางดง ตลาดประตูเชียงใหม่ 

    
3. การมอบรางวัลและถ้วยรางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่             

ปีการเพาะปลูก 2557/58  จํานวน  4 ราย (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  
    3.1  รางวัลชนะเลิศ   ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท และถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่  ได้แก่ นายบุญเลิศ  ต๊ิบจา  เกษตรกรอําเภอสันป่าตอง  
  3.2  รางวัลรองชนะเลิศลําดับ 1  ได้รับรางวัลเงินสด 4,000 บาท และถ้วยรางวัลจาก                

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ นายสุทิศ  มอยไข เกษตรกรอําเภอสันป่าตอง  
   3.3  รางวัลรองชนะเลิศลําดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท และถ้วยรางวัลจาก              

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ นายวัน  สุรินทร์แก้ว  เกษตรกรอําเภอดอยสะเก็ด 
   3.4  รางวัลชมเชย  ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท และถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ ได้แก่ นายวิเชียร  แสงแก้ว  เกษตรกรอําเภอสันป่าตอง 
 

4. การมอบประกาศเกียรติคุณแด่ โรงแรมดิเอ็มเพรส ผู้สนับสนุนด้านการจัดตกแต่งสถานที่งานรับ
เสด็จและงานพิธีและรัฐพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 

5. การมอบเกียรติบัตรรางวัลการออกร้านจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2558 แก่อําเภอที่ชนะเลิศ จํานวน 5 อําเภอ(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่  

5.1 รางวัลชนะเลิศ       อําเภอหางดง 
5.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  อําเภอฝาง 
5.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  อําเภอดอยสะเก็ด 
5.4 รางวัลชมเชย    อําเภอเชียงดาว และอําเภอสันทราย 

 

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมกราคม  2558(สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

/ระเบยีบวาระที่ ๑... 
 
 



 
 
 
 

- ๑๐ -

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดั

เชียงใหมแ่นะนําตัวต่อทีป่ระชุม   จํานวน  9  ท่าน   ดงันี ้
1) นายพฒุพิงศ์    ศิริมาตย์ 

ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม   ผู้ตรวจราชการกรม   กรมการปกครอง 

2) นายสมบตั ิ   เฟื่องปรางค ์
ตําแหน่งปัจจุบัน  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

3) นางสาวถนอมจิตต ์  ทา้วแดนคาํ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร ่

4) ว่าที่ พ.ต.อ.หญงิ กญัญช์ญา  เขตต์สนัเทยีะ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน  

เชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  รองผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ กองบังคับการ

ตรวจคนเข้าเมือง 1 
5) นางสาวหนึ่งหทัย  ตนัตพิลบัทอง 

ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
ตําแหน่งเดิม  นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการ              

ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
6) นายไกรธวชั   ทนิโสม 

ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอแม่แตง 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอพบพระ รักษาการในตําแหน่ง  
     นายอําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

7) นายชศูกัดิ ์   รู้ย่ิง 
ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

8) นางสุภาพรรณ  บญุถนอม 
ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอแม่ออน 
ตําแหน่งเดิม  นายอําเภอแม่วาง รักษาการในตําแหน่ง  
   นายอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

9) นางสาวนติิยา  พงษพ์านชิ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอแม่วาง 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  
     รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอเสริมงาม  
     จังหวัดลําปาง 

1.2 ผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอ  ที่ไดร้บัการแต่งตั้ง/โยกย้ายภายใน
จังหวดัเชียงใหม่    จํานวน  7  ท่าน  ดังนี ้
1) นายประจวบ   กันธิยะ 

       ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
       ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอแม่ริม 

/2) นายภาษเดช... 



 
 
 
 

- ๑๑ -

2) นายภาษเดช  หงสล์ดารมภ ์
ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอแม่ริม 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอเชียงดาว 

3) นายอดลุย ์   ฮวกนิล 
ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอสันทราย 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอดอยเต่า รักษาการในตําแหน่ง  
     นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา  

4) ร.ต.อนวัช    สตัตบุศย ์
ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอดอยเตา่ 
ตําแหน่งเดิม  นายอําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน  

รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอเวียงแหง 
5) นายสราวฒุิ   วรพงษ ์

ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอไชยปราการ 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอดอยหล่อ 

6) นายชาตร ี   กติติธนดติถ์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอดอยหล่อ 

     ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอไชยปราการ 
7) นายชชัวาลย ์  ปญัญา 

ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ตําแหน่งเดิม    นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา รักษาการในตําแหน่ง 
    นายอําเภอดอยเต่า 

1.3 ผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอย้ายไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่ณ จังหวดัอืน่ 
จํานวน  6  ทา่น  ดงันี ้
1) นายโชคดี      อมรวัฒน ์

ตําแหน่งเดิม   ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกรม   กรมการปกครอง 

2) นายผดุงศกัดิ ์  หาญปรีชาสวสัดิ ์
ตําแหน่งเดิม   ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมการ

บริหารงาน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  

3) นายนฤชา   โฆษาศิวิไลซ ์
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอดอยสะเก็ด 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  นายอําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

4) นายศราวธุ    ไทยเจรญิ 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอแม่อาย 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5) นายอนนัต ์   กติติรตันวศนิ 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอสันทราย 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  นายอําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
 

/6) นายสุพจน์... 
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6) นายสพุจน ์   ต่ออาจหาญ 
ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอแม่ออน 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  นายอําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ครัง้ที่ 
11/2557 เม่ือวันที่ 27  พฤศจิกายน  2557  

ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่      
12/2557  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิม                
พระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 27 หน้าโดยมี                
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร ่               
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า                
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่        
ครั้งที่ ๑2/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอ                
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
                       3.1 สภาปฏริปูแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่ 

           1) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์)           
การปฏิรูปของประเทศไทยในส่วนของสภาปฏิรูปได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยสืบเนื่องจากประเด็น
ปัญหาการทับซ้อนด้านการปฏิรูปประเทศไทยที่มีค่อนข้างมาก  เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม  2558 สภาปฏิรูป
ให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทั้ง 250 ท่าน ระดมสมองเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจาก การปฏิรูปประเทศไทยต้องใช้กรอบที่เป็นประเด็นปัญหาและวาระต่างๆ              
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องระดมสมองและประเด็นปัญหาทุกอย่าง ในส่วนของกรอบกลไกและการแลกเปลี่ยนเป็น
วิสัยทัศน์นั้น ได้กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญอยู่ 4 ยุทธศาสตร์หลัก  โดยกําหนดถึงลักษณะงาน ลักษณะตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ พ.ร.บ.ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งไปข้างหน้า ดังนั้น จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คือ รัฐบาล สภาปฏิรูปแห่งชาติ และมีวาระการปฏิรูปต่างๆ ผ่านกระบวนการผลักดันที่เกี่ยวข้อง  โดยสรุปแล้วมี
ประเด็นสําคัญที่จะนําเข้าสู่การปฏิรูปเป็นเรื่องของ Agenda Reform มีทั้งหมด 34 วาระของการปฏิรูป และมี 
7 วาระของการพัฒนา ทั้งหมดสภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้องเสนอให้กับสมาชิกสภาปฏิรูปเพื่อให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนต้องสอดคล้องกับคณะรัฐมนตรีและ สนช.ทั้งหมด เช่น การเมืองการปกครอง การ
ป้องกันการทุจริต การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล จะยกตัวอย่างการทุจริตจะมีประเด็นของการ
ปฏิรูปที่ชัดเจน คือ การเอาผิดผู้ทุจริตอย่างจริงจังและเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้อง 
กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะเห็นว่ามีธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องอยู่หลายภาคส่วน เรื่องของการปราบปรามป้องกัน
การทุจริต เรื่องของกระบวนการกฎหมาย การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กรณีตรงนี้ตรงหารือเพื่อหา         
ข้อยุติ  

 
/2) ผู้เชี่ยวชาญ... 
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2) ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์ 
แสงภู่วงษ์) รายงานความก้าวหน้าของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น  
ระดับอําเภอ  25 เวที และเทศบาล จํานวน  121 เวที และระดับจังหวัด 1 เวที โดยจะจัดหลังจากการจัดเวที
ระดับท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล 89 แห่ง และ กรอ. แจ้งความประสงค์ที่จะขอจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นด้วย  ดังนั้นจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นประมาณ 200 แห่ง ตามแผนได้กําหนดให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ส่วนเดอืนมีนาคม 2558 จะนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้
แล้วเสร็จก่อนวันที่ 17 เมษายน 2558  จากนั้นจะนําเข้าสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็นรายมาตรา 
ข้อมูลทั้งหมดหลังจากที่ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งข้อมูล            
ส่วนหนึ่งอาจจะส่งมาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด ต้ังแต่เดือน
มกราคมเป็นต้นมา ได้มีการจัดเวทีฯ ไปแล้ว 89 เวที  เดือนกุมภาพันธ์ได้กําหนดไว้จํานวน 124 เวที แต่มี
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแห่งยังไม่ได้มีการแจ้งสถานที่จัดเวที บางแห่งมีการเลื่อนวันไปเป็นต้นเดือน
มีนาคม สําหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะส่งไปที่สภาปฏิรูปและทําการออนไลน์ข้อมูลตลอดเวลาที่มีการจัดเวที 
จะแยกข้อมูลเป็น 18 ด้าน  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม  2558 ขอสรุปว่า 3 ความคิดเห็นที่เสนอมากที่สุด 
คือ ด้านการเมืองการปกครอง ร้อยละ 20  การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย  ร้อยละ 19          
การปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นเรื่องการปรับปรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล          
ทั้ง 3 เรื่องนี้ได้ส่งข้อมูลให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว  สําหรับ 3 เรื่องที่เสนอมาน้อยที่สุด คือ การ
คุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 1 ด้านพลังงาน ร้อยละ 1 ด้านสาธารณะสุขและศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และ
ศาสนา ร้อยละ 2 การปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ร้อยละ 3  

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 23 มกราคม  2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 
ร้อยละ 

คงเหลือ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 18,748.113 11,368.479 60.64 32.00 7,379.634 1,832.980 
ลงทุน 6,406.097 1,693.149 26.43 29.00 4,712.948 1,763.725 
ประจํา 12,342.016 9,675.330 78.39   2,666.686 69.257 

เงินเหลื่อม
ปี ๒๕๕7 

2,558.190 1,121.420 43.84  1,436.770 751.156 

/การเบิกจ่ายเงินรายจ่าย... 
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การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง
วันที่ 23  มกราคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 6,406.097 1,693.149 26.43 4,712.948 1,763.725 
ส่วนราชการ 5,936.398 1,687.696 28.43 4,248.702 1,763.725 

ท้องถิ่น 469.699 5.453 1.16 464.246 0.000 

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  6,704,800  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.62    

3.3.2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1               
ในปีงบประมาณ  พ .ศ .2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 
284,801,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 534,138.65  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19  

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.4  การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชีงใหม่ (นายพสิษฐ์
ศึกษานภาพัฒน์) การดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ “การเตรียมความพร้อมก่อนฤดูไฟป่า”ดังนี้ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557  

2. ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2557 

3. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ 
(Kick Off) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

4. จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 กําหนดเขต
ควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่  มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ป่าจังหวัดเชียงใหม่  มาตรการ
ป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร   ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการเผาป่าและการเผา
ในที่โล่ง  

/5. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่... 



 
 
 
 

- ๑๕ -

5. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดวันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษ
หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 ภายใต้ช่ือ 
“60 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่” (ช่วงระหว่างวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2558)  

6. การกําจัดเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (Early Burning) จังหวัดเชียงใหม่ โดย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ประจําภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมวางแผนจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จก่อนช่วงห้ามเผา 

 

3.5 รายงานสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ 
      หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(นางภัชธนิตา 

สดุดี) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ปี 2557   
โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  รวมทั้งสิ้น  25 อําเภอ 119 ตําบล 2,014 หมู่บ้าน ราษฎร
เดือดร้อน 450,637 ครัวเรือน 1,979,942 คน   

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว    
1. กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเครื่องกันหนาว เสื้อผ้าห่ม และเสื้อกันหนาวเด็ก 

จํานวน 5,000 ตัว เครื่องกันหนาว  
2. สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ มอบเครื่องกันหนาว จํานวน 8,000 ผืน ให้อําเภอ         

อมก๋อย 
3. บริษัทไทยนครพัฒนา จํากัด และมูลนิธิวีระภุชงค์ มอบเครื่องห่มกันหนาว               

ให้อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 500 ผืน และอําเภอแม่ออน จํานวน 500 ผืน 
4. มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับสิงห์อาสา มอบเสื้อกันหนาว  จํานวน 8,000 ผืน 
5. คลังน้ํามัน ปตท. จํานวน 300 ผืน 
6. มูลนิธิเทสโก้  เพื่อไทย จํานวน 300 ผืน  ในพื้นที่เทศบาลตําบลอินทขิล เทศบาล

ตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง และเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเกด็ แห่งละ 100 ผืน 
7.จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญผ้าห่มกันหนาว

ประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จํานวน 300 ผืน มอบให้แก่
ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ 27 หมู่บ้านของตําบลสะเมิงเหนือ ตําบลสะเมิงใต้ และตําบลแม่สาบ อําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

8.จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามท่ีได้รับการอนุมัติการยกเว้นระเบียบฯ และขยายวงเงิน
ทดรองราชการฯ  จํานวน 6,700,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่  จํานวน 33,500 ผืน   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6 สรุปผลการดําเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล           
ปีใหม่ พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงใหม่ 

      หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา 
สดุดี) สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  ของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  30  ธันวาคม  
2557 – 5 มกราคม  2558 ดังนี้  

/วัน/เดือน/ปี... 



 
 
 
 

- ๑๖ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 133  ครั้ง  มากกว่าปี 2557 จํานวน 14 ครั้ง  อําเภอที่มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่ อําเภอแม่ริม  14 ครั้ง  อําเภอสันทราย 13 ครั้ง อําเภอเมืองเชียงใหม่  11 ครั้ง 
และอําเภอฝาง 10 ครั้ง วันที่มีจํานวนอุบัติเหตุมากท่ีสุดคือ 1) วันที่ 31 ธันวาคม 2557  จํานวน 26 ครั้ง    
2) วันที่ 30  ธันวาคม 2557  จํานวน  23 ครั้ง 3) วันที่1และ 2 มกราคม 2558 จํานวน  22 ครั้ง  

2. จํานวนผู้เสียชีวิต  18  คน   เป็นชาย 14 คน หญิง 4 คนมากกว่าปี 2557  จํานวน            
7 คน  อําเภอที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อําเภอหางดง   4  คน  อําเภอแม่แตง 3 คน อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 2  คน และอําเภอแม่แจ่ม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแม่ริม อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย อําเภอ
ฮอด อําเภอดอยเต่า อําเภอสารภี อําเภอแม่วาง อําเภอละ 1 คน  

3. จํานวนผู้บาดเจ็บ 129 คน  เป็นชาย 100 คน หญิง 29 คน มากกว่า ปี 2557 
จํานวน 4 คน อําเภอที่มีจํานวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่  อําเภอแม่ริม  14  คน  อําเภอสันทราย 13 คน อําเภอ
ฝาง 10 คน  อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอสันป่าตอง อําเภอสันกําแพง อําเภอละ 9 คน  

4. อําเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จํานวน 3 อําเภอ ได้แก่  อําเภอเวียงแหง, 
อําเภอแม่ออน และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

5. สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจาก เมาสุรา  67 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกําหนด 44 ครั้ง 
อ่ืนๆ 23 ครั้ง  

6.ประเภทยานพาหนะที่ เกิดอุบัติ เหตุ ยานพาหนะที่ เกิดอุบัติ เหตุสูงสุด  ได้แก่   
จักรยานยนต์  122 ครั้ง  รถปิคอัพ 7 ครั้ง  รถเก๋ง/รถแท็กซี่ 4 ครั้ง และจักรยาน 5 ครั้ง 

7. ลักษณะสถานที่ที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ทางตรง 76 ครั้ง  ทางโค้ง 
33 ครั้ง ทางแยก 20 ครั้ง อ่ืน ๆ 3 ครั้ง ทางมีสิ่งกีดขวาง 1 ครั้ง 

8. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อบต./หมู่บ้าน  60 ครั้ง  กรมทางหลวง 58 
ครั้ง   ในเมือง/เทศบาล 12 ครั้ง  ทางหลวงชนบท 3 ครั้ง  

9. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา มากที่สุด ช่วงเวลา 16.01 – 
20.00 น. 

10. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  มากที่สุด คือ 50 ปีขึ้นไป  
11. ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร  มีการเรียกตรวจ  73,841 คัน             

พบการกระทําผิดและดําเนินคดีจํานวน 24,812 คัน  24,840 คดี  การกระทําผิดสูงสุด ได้แก่  ไม่สวมหมวก
นิรภัย 9,959 คัน 

/12. จํานวนเจ้าหนา้ที่... 

วัน/เดือน/ปี จํานวนครั้ง 
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
30 ธันวาคม 2557 23 18 4 22 4 0 4 
31 ธันวาคม 2557 26 25 1 26 2 1 3 
1  มกราคม 2558 22 18 3 21 1 0 1 
2  มกราคม 2558 22 17 5 22 4 0 4 
3  มกราคม 2558 16 8 7 15 1 1 2 
4  มกราคม 2558 13 8 5 13 0 1 1 
5  มกราคม 2558 11 6 4 10 2 1 3 

รวม 133 100 29 129 14 4 18 



 
 
 
 

- ๑๗ -

12.จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจร่วม   มีตํารวจเป็นกําลังหลัก รองลงมาได้แก่สมาชิก 
อปพร. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามลําดับมีการตั้งด่านตรวจ 
จํานวน 53 จุด  มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจท้ังหมด 11,321  คน เฉลี่ย 30 คน/จุด และเฉลี่ย 2 จุด/อําเภอ  
ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน มีจุดบริการประชาชน จุดตรวจร่วมบนถนนสายรองและ
อาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วม 

การเตรียมการของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 

1.  การลดอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์ของคนชุมชนในเชียงใหม่ เน้นการรณรงค์
การสวมหมวกนิรภัย ไม่ด่ืมของมึนเมาขับขี่รถความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกําหนด และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักกับประชาชนในพื้นที่  

2.การจัดหาเครื่องวัดแอลกอฮอล์ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อตรวจผู้ขับขี่กรณีเมาแล้วขับ 
3.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในหมู่บ้านเพื่อสกัดพฤติกรรมขับขี่ที่ไม่เหมาะสม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.7 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม 
2558        

      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ จํานวน ๑๓ ช่องทาง  ในเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนผ่านทุกช่องทาง  จํานวน ๑๐๑ เรื่อง  สามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้เป็นที่ยุติจํานวน ๒ เรื่อง มีเรื่องที่ให้มีการรายงานผลการดําเนินการให้ทราบเบื้องต้น 
จํานวน ๑๔ เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จํานวน  ๘๕ เรื่อง 

สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์บริการร่วม ในช่วงเดือนมกราคม 255๘ รวมจํานวน 
๓,๖๓๘ ราย แยกเป็น งานบริการชําระค่าไฟฟ้า ๑,๓๖๘ ราย งานบริการชําระค่าน้ําประปา ๑,๕๒๒ ราย               
งานบริการชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ๕๖๒ ราย งานบริการรับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้านคดีความ 
๗๔ ราย งานบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป ๑๑๒ ราย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

                               ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร) การคาดหมาย
ลักษณะอากาศ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ  และต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น
โดยท่ัวไปในตอนเช้า โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาว
จัด (๖.๐-๑๑.๐ องศา)  กับมีน้ําค้างแข็งหรือเหมยขาบ (frost) เกิดขึ้นได้ในบางวัน  ส่วนครึ่งหลังของเดือน
กุมภาพันธ์ เริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน  ในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 18-20 องศาเซลเซียส 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2 การรับเสด็จในเดือนกุมภาพันธ์  2558 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในเดือนกุมภาพันธ์ 

จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรับเสด็จ ดังนี้ 
   4.2.1 วันที่ 6 - 8  กุมภาพันธ์  2558   

        พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์               
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยจะประทับแรม ณ สิบแสนรีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง หมู่ที่ 2 ตําบลก้ืดช้าง  
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ จะเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 16.30 น. และเสด็จฯ กลับ  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 16.30 น.  

4.2.2 วันที่ 9 กมุภาพนัธ์  2558 
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จ

เป็นการส่วนพระองค์  เพื่อทรงร่วมงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ นายอรินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ณ บ้านเลขที่ 555 
หมู่ 5  ซอยกรมหลวงราชบุรี 5 ถนนกรมหลวงราชบุรี  (ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้)  ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  ในวันจันทร์ที่ 9  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  10.49 น.  
   4.2.3 วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์  2558  

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จ
แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา 
2556-2557  จํานวน 6,000 คน  ในวันที่ 19-20  กุมภาพันธ์  2558  ทั้งนี้ จะเสด็จฯ ถึงท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558  และเสด็จฯ กลับ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2558  โดยจะ
ประทับแรม ณ เรือนรับรอง สํานักชลประทานที่ 1  ตําบลวัดเกตุ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

                
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  ประชาสัมพันธ์การจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)   ตามที่สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ดําเนินการจัดทําเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาส     
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อจําหน่าย โดยนําเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในราคาเข็มละ 300 บาท   

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังส่วนราชการและอําเภอ   
เพื่อสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในราคาเข็มละ  300  บาท  สามารถสั่งจองพร้อมชําระเงินได้ที่            
งานการเงินและบัญชี  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ช้ัน 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4  โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558” 
    ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         
เป็นประธานในพิธีโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบรหิารส่วนตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง  
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จังหวัดเชียงใหม่  ให้บริการประชาชนเชิงรุกแก่ประชาชน ซึ่งการออกหน่วยบริการของหน่วยงาน  ครั้งนี้          
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ มูลนิธิเชียงใหม่การกุศล หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ประชาชน สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจกพันธ์ุสัตว์น้ําให้ตัวแทนแหล่งน้ํานําไปปล่อย สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม รายละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ การจัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่ในระดับจังหวัดอําเภอครั้งนี้ เป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทาง ให้
ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเป็น
การส่งเสริมให้ภาคราชการเข้ารับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่,สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่,สํานักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ,ศูนย์ฟ้ืนฟูสภากาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค จํานวนมาก, แจกพันธ์ปลา จากกรม การสอนอาชีพเสริมสร้าง
รายได้,การตรวจสุขภาพ เป็นต้น งานนี้ประชาชน ได้ให้ความสนใจอย่างมาก โครงการ "หน่วยบําบัดทุกข์          
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่" เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้มีการนํา
บริการทุกประเภทจาก ส่วนราชการ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ ที่ห่างไกลความเจริญ เป็นการบริการในเชิงรุก ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับ
ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้
โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้น้อมนําเอาแนวพระราชดําริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ องค์พระบาทสมเด็จ-  
พระเจ้าอยู่หัวฯ ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 ประจําปี 2558 
                             ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 ประจําปี  2558  ระหว่างวันที่  6 - 8 กุมภาพันธ์  2558  ณ บริเวณ          
เชิงสะพานนวรัฐ  ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ  และสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยใช้แนวคิด “วิถีไทย 
วิถีล้านนา เบ่งบานสู่อาเซียน”  มีกิจกรรมการจัดงานหลักรวม  9  กิจกรรม  ได้แก่  

1. การจัดนิทรรศการ  การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดงาน  ระหว่างวันที่  
6 -8 กุมภาพันธ์  2558  ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด 

2. การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ  ในเช้าวันเสาร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2558 เวลา 
08.00 น. เป็นต้นไป จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ  ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร ถนนราชเชียงแสน ถนนช่าง
หล่อ จนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด 

3. การประกวดนางงามบุปผชาติ  และนางงามบุปผชาตินานาชาติ  ในคืนวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2558  ต้ังแต่เวลา  20.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 
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4. การจัดกาดหมั้ว  ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2558 ระหว่างเวลา 06.00 – 
12.00 น. ณ สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 
09.00 – 24.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 

5. การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 
6-9 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด 

6. การแสดงนาฎศิลป์ดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา  
การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00-23.00 น. ณ เวที
สวนสาธารณะหนองบวกหาด และการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์  2558  
เวลา 17.30 น. – 18.30 น. ณ เวทีลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 

7. การตกแต่งเส้นทาง/การทําถนนดอกไม้  ดําเนินการบริเวณเส้นทางที่ขบวนรถ
บุปผชาติเคลื่อนผ่าน เริ่มต้นจากเชิงสะพานนวรัฐ ถนนท่าแพ ถนนคชสาร ถนนราชเชียงแสน ถนน                
ช่างหล่อ ถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด  ตลอดจนถนนสายสําคัญในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

8. การจัดมหกรรมอาหาร  ระหว่างวันที่  6 -8 กุมภาพันธ์  2558 ณ บริเวณ
สวนสาธารณะหนองบวกหาด 

9. การประกวดหน้าบ้านน่ามอง  ระหว่างวันที่ 6 -8 กุมภาพันธ์  2558 ณ บริเวณ
สองฝั่งถนนที่ขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนผ่าน จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร              
ถนนราชเชียงแสน ถนนช่างหล่อ  ไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยรณรงค์ให้หน่วยงานภาคเอกชน  
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตกแต่งประดับประดาบริเวณอาคารสถานที่ทํางาน ร้านค้า บ้านพักอาศัยให้สวยงาม
ด้วยดอกไม้ 

ขอเชิญร่วม พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 39 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  
2558  เวลา 18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2558 เวลา  08.00 น. ร่วมพิธีเปิด
การประกวดขบวนรถบุปผชาติ  ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 ประชาสัมพันธ์มหกรรมคอนเสิร์ต “เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน” 
      ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (นายอนิรุทธ์         

ล่ามพระยา) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กําหนดจัดงาน 
มหกรรมคอนเสิร์ต  “เวทีสานฝัน  สร้างสรรค์เยาวชน” ในวันจันทร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 13.00 
น. – 16.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโครงการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นมา จากการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 12/2557  ได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ          
ให้การสนับสนุนบัตรชมงาน  ในราคาบัตรละ 100  บาท  ทั้งนี้  ขอความกรุณาหน่วยงานที่ยังไม่ได้นําส่งเงิน            
ค่าบัตรชมงาน  กรุณาส่งเงินที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  อาคารอํานวยการ ช้ัน 4 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  ประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาเหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย 

- ยกเลิกวาระการประชุม- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.8 รายงานผลการดําเนินงาน... 



 
 
 
 

- ๒๑ -

4.8  รายงานผลการดําเนินงาน เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
           ผู้แทนคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (นางสาวจิราวรรณ วงศ์ดอกไม้)  
รายงานกิจกรรม/งาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนมกราคม 2558 ของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ดังนี้ 

1. การสัมมนาเรื่อง Greening Cities and Promoting Urban Green Growth   
เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557  ณ Guru’s Box โครงการแคนเทอรี่ เทอร์เรส จังหวัดเชียงใหม่  

2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดด้านการออกแบบ (Design Thinking) 
เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่  10-11 พฤศจิกายน 2557  

3. งาน TEDxYouth@ChiangMai  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ 

5. งานสัปดาห์ผู้ประกอบการโลก (Global Entreperneur Week: GEW) เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2557  ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  

6. การจัดบูธในงาน Chiang Mai Bike Festival  เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557           
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

7. งาน Chiang Mai Design Week เมื่อวันที่ 6-14 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ เชียงใหม่  

8. งานนิทรรศการเชียงใหม่สร้างสรรค์ (Chiang Mai Design Awards Exhibition,  
TEDxChiangMai Creative Room/TEDxChiangMaiSalon) เมื่อวันที่ 6-14 ธันวาคม 2557 อาคารสมาคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ 

9. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Dialogue) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557  
ณ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่  

10. พิธีมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจําปี 2557 (Chiang Mai Design 
Awards 2014 Ceremony) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ TCDC เชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                         5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 
                                     วันพฤหัสบดีที่ 26  กุมภาพันธ์  2558   เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์              
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

5.2  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) เรื่องนโยบายการจัดการ
ที่ดิน มีการนําร่อง 4 อําเภอ คือ อําเภอฝาง แม่ออน จอมทอง ฮอด  เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานส่งมอบที่ดิน เมื่อปี 2545 และชุดที่ 2 มีรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าคณะ กรมที่ดินจะต้องทําผังตรวจสอบว่าในปี 2545 ที่ดินมีคนอยู่อาศัยจริง    

/ในอดีตกับปัจจุบัน... 



 
 
 
 

- ๒๒ -

ในอดีตกับปัจจุบันจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือต่างกันหรือไม่  และชุดที่ 3 มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธาน และมีอดีตกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ จะมีหน้าที่ทําสาธารณูปโภคกับการฝึกอาชีพ             
โดยรัฐบาลกําหนดให้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ทํางานก่อนโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558             
แต่ชุดที่ 2 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะเน้นให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 จะมีการประชุมผู้บริหารระดับสูง และนโยบายก็ยังไม่ชัดเจน และโครงสร้างของจังหวัดเชียงใหม่ที่เสนอ
นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ลงนาม ดังนั้น รัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องรอการสั่งการทั้งหมด ให้ขับเคลื่อนโครงการได้เลย 
และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทั้ง 4 อําเภอรับทราบหลังจากที่ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีมาตรการ
ออกมา  สําหรับชุดที่ 3 จะประกอบกับทุกภาคส่วน เพราะจะดูแลด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
โรงเรียน สถานีอนามัย  ดังนั้น รายละเอียดจะได้รับทราบหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นําเรียนท่าน
นายกรัฐมนตรีแล้ว  

5.3 ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ดร.กษมา ประสงค์เจริญ) เสนอให้
ภาคเหนือมีโรงละครแห่งชาติ เพราะทางภาคเหนือยังไม่มีโรงละคร สําหรับเป็นสถานที่จัดการแสดง เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม หรือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ (อาเซียน) สําหรับสถานที่ก่อสร้างขอให้พิจารณาสถานที่
บริเวณเวียงเจ็ดริน  ซึ่งมีพ้ืนที่ว่างประมาณ 150 ไร่ และยังไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ 
      
ระเบียบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 

6.1  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) การเสนอกระตุ้น
เศรษฐกิจระดับพ้ืนที่ ซึ่งดูจากทิศทางจากส่วนกลางมีการส่งเสริมให้มีการสร้างระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งในชุมชน 
ในระดับพ้ืนที่ อําเภอ ถ้าทุกอําเภอมีการผลิตเอง จําหน่ายเอง บริโภคเองในพื้นที่จะทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งในระดับพ้ืนที่   ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อเป็นแนวทางที่ดีให้ทุกภาคส่วนได้มีการร่วมมือกันในการส่งเสริม
การผลิต  บริโภคภายในชุมชน และทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จะต้อง
ปรึกษาหารือกัน เพื่อเชื่อมโยงการทํางานที่เป็นรูปธรรม ไปยังทุกพ้ืนที่ตามอําเภอต่างๆ  

6.2  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสารทบัณฑิตย์) การประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
 

เลิกประชุม  เวลา 12.10 น.   
 
       
         วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

   
          สุนทรี  อินตา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางสุนทรี  อินตา) 
          นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 


