
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 7/2558 
 

 
 
 

วันศุกร์ที่ 24  กรกฎาคม  2558   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่7/2558 

วันศกุรท์ี ่24 กรกฎาคม  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรประกวดภาพยนตร์สั้น “ปล่อยโคมลอยเชียงใหม่ : สืบสานอย่างไร?           

ให้ถูกต้องและเหมาะสม” ประจําปีงบประมาณ 2558  จํานวน 7 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบเกียรติบัตรการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จํานวน           

12 รางวัล (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) 
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัวต่อ  
ที่ประชุม  จํานวน  2  คน   
1) นางสาวรุจิรา   ริมผดี 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ตําแหน่งเดิม  รองเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

2) นายศิวะพงศ์  นฤบาล 
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 6/2558  เม่ือวันศกุร์ที่ 26 มิถุนายน  2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ:  นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา            

จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

             หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.3 การปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนดําเนนิงานการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง

ระยะที่ 3 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง   ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 

              ภาคเหนือ 
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกรกฎาคม 
2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 แนวทางการดาํเนนิงานตามพระราชบญัญตัหิอพกั พ.ศ.2558 
 ผู้นาํเสนอ: นางมยุรี  ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 การจดัตัง้ศนูยบ์ริการน้ําเพื่อการอปุโภคบรโิภคพระราชทาน 
 ผู้นาํเสนอ: นางภัชธนิตา สดุดีพศิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

              จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม  2558 
 ผู้นําเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การรับเสด็จเดือนสิงหาคม 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง (วันอาสาฬหบูชา และ

วันเข้าพรรษา) 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 สปัดาหส์่งเสรมิวันสําคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวนัอาสาฬหบชูาและ           

วันเขา้พรรษา ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    

              เชียงใหม ่
4.6 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.7 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา Bike for MOM 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 พระราชบญัญตัิอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 

 พ.ศ.2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 สรุปโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน  ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 การจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย TOP THAI BRANDS  
 ผู้นําเสนอ:  นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
4.11 รายงานการจัดการระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นายทฤษฎี ชุติวงษา  ผูแ้ทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 8/2558 
                                  วันศุกร์ที ่28  สิงหาคม  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ 80 
พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 
ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  

 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 

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

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรประกวดภาพยนตร์สั้น “ปล่อยโคมลอยเชียงใหม่ : สืบสานอย่างไร?           

ให้ถูกต้องและเหมาะสม” ประจําปีงบประมาณ 2558  จํานวน  7 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบเกียรติบัตรการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จํานวน           

12 รางวัล (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) 
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัวต่อ  

ที่ประชุม  จํานวน  2  คน   
1) นางสาวรุจิรา   ริมผดี 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ตําแหน่งเดิม  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2) นายศิวะพงศ์  นฤบาล 
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 

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



๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 6/2558  เม่ือวันศกุร์ที่ 26 มิถุนายน  2558 
 
  ประธานในที่ประชุม ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่           
6/2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  28 หน้าโดยมี นายสุริยะ 
ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน           
ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 6/2558 และรับรอง
ร า ย ง านก า รป ร ะ ชุ ม ผ่ า นท า ง  www.chiangmai.go.th/meeting  แล ะ เ ว็ บ ไ ซต์ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม่ 
www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 6/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่6/2558 

วันศกุรท์ี่ 26  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน ์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
10. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

ลําปาง 
15. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
18. นายสง่า                  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

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

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อําเภอ 
23. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
24. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
25. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
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26. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
27. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
28. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
29. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
30. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง 
31. นายกําพล งะสมัน (แทน)นายอําเภอฮอด 
32. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอเชียงดาว 
33. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอพร้าว 
34. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
35. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
36. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
37. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
39. นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
41. นายสงัด บูรณภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
43. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
44. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
45. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
46. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
47. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
48. พ.ต.อ.มณฑป แสงจํานง (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
49. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
51. พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึกพิเศษฯ  
52. ร.ต.ท.อรรถชัย ไตรจักร (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
53. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
54. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
55. นายณัฐวุฒิ เคหะสุวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
56. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
57. นางสาวจิรวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. นายไตร เอื้ออภิสิทธ์ิวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
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59. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
60. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
61. นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
62. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นางสาวธิติมา พันรอด รกท.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
64. พ.อ.กีรพล 

 
อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

(ทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
65. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
66. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
67. พ.อ.อภิสิทธ์ิ นุชบุษบา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
68. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
69. น.อ.สุขุม ตีระไชย (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
70. พ.ต.วิสุทธ์ิ แก้วกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
71. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
72. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
73. น.ต.กฤตภาส อ่ิมใจ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
74. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต 5 
75. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
76. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
77. นายประพันธ์ สุขเข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
78. นายทนง พิมพ์ทอง (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
79. นายอาทร ศรีเชียงสา (แทน)สรรพกรภาค 8 
80. นางสาวประภัสสร กฤติยาภิชาตกุล (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
81. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
82. นางสุนทรี บุญยวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่)/
(แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม ่

83. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
84. นายศักด์ิพัฒน์ รุ่งเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
85. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
86. นายยติวัตร มนตรีวัต (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
87. นางวรพรรณี ดํารงมณี หวัหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
88. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม ่
89. นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
90. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
91. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
92. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
93. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
94. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
95. นางฉวีวรรณ ไพโรจน์กุล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
96. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
97. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
98. นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
99. นางสาวกนกพร แสวงธรรม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
100. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
110. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
111. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นางสาวชีวพร คชคีรีเดชไกร (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ /

(แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
113. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
114. นายสทิธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
115. นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
116. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายสิระพงษ์ เบญจมปริญญากูล (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
118. นางจุรีย์ ประเสริฐสกลุ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
119. นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
120. นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
121. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
122. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
124. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
125. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
126. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
127. นายยุทธเอก สายปัญญา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
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128. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร         
เขตที่ 1 

129. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
130. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
131. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
132. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
133. นายชวลิต ชัยวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา 

สวนยางจังหวัดเชียงใหม่ 
134. นางสาวเปรมฤดี ปินทยา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
135. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
136. นางไฝทอง ลอมศร ี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
137. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้          

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
138. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
139. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสาํนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการ

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 
140. นายส่งศักด์ิ คําชัยลึก (แทน)ผู้ อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
141. นางนราทิพย์ วิชัยดิษฐ (แทน)หัวหน้าสาํนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ่
142. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
143. นางศิรชญา ตาแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
144. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายปรีชา สหเมธาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม่) 
146. นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่
147. นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
148. นายปุณณพัฒน์ ลาหบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
149. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
150. นายสมบุญ เจริญนาน (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
151. นายพงศเ์ทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
152. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
153. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
154. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนรุักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
156. นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
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157. นางสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 
158. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
159. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
160.  นางสมพร อินตากาศ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
161. นายอนันต์ กันติวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ   

ลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
162. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
163. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
164. นายประพันธ์ ศรีธิหล้า ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม ่
165. นายธีรชัย ด่านวณิชวงค์ ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
166. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ

สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
167. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
168. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
169. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
170. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
171. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
172. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
173. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
174. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
175. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่
176. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 
177. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
178. นายชานนท์ หันสวาสด์ิ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
179. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
180. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
181. นายมณฑล ปริปุณโญ (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
182. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
183. นางสาวสุภา ศักดาทิวากร (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
184. นายอิลหยัด คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
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185. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
186. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
187. นายบุญเชิด สถาพร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
188. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
189. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
190. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
191. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
192. นางปิยะมาศ ปันทนา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
193. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
194. นายโสภณ โปธินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
195. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
196. นายเทวันส์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
197. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
198. นางไอซา เหลืองอิงคะสุต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
199. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
200. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
201. นายอนิรุทธ์ สามพระยา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
202. นายธวัชชัย แสงโพธิ์ (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
203. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
204. นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
205. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
206 นายบุญยัง วิษณุมหิมาชัย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
207. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
208. นายธีระศักด์ิ สภุาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
209. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
210. นายเจษฎา จิตตภิรมย์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 



๑๕ 
 

 

211. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่ 

212. นพ.สมบูรณ ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
213. นายวินัย โพธิวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 1 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
214. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
215. นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
216. นางสาวนพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
217. นางสาวแสงทอง คําปันนา (แทน)ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
218. นายทรงพล นาคะหนุ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
219. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
220. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง (แทน)หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
221. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
222. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
223. นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
224. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การ

มหาชน) 
ภาคเอกชน 
225. นายสิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์ (แทน)นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
226. นางบุษบา จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
227. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
228. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
229. นายยงยุทธ คุณภา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
รัฐวิสาหกิจ 
230. นายวันวลิต วุฒินาม (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
231. นายสมพงษ์ ชูประเสริฐ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
232. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
233. นายสุรชัย อ่องไพบูลย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
234. นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
235. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
236. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
237. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่



๑๖ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจําปี 2558 
จํานวน 5 แห่ง  ได้แก่  อําเภอแม่ริม อําเภออมก๋อย  อําเภอสันป่าตอง  อําเภอพร้าว  อําเภอแม่อาย  (สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

2. มอบเกียรติบัตรการจัดงาน “มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา”  จํานวน 24 หน่วยงาน ได้แก่ 
องค์การสวนพฤกศาสตร์  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 
ลําปาง  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่  ตํารวจภูธรภาค 5  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ กิจการขอน้ําพุร้อนอําเภอสันกําแพง โครงการตามพระราชดําริ วิทยาลัยศิลปะ 
สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ กองบิน 41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานเชียงใหม่  และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  (สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมิถุนายน 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
       ประธานแจ้งต่อที่ประชุม  ทราบว่ามีผูบ้รหิารและหัวหนา้ส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่
จังหวดัเชียงใหม่ แนะนําตัวตอ่ทีป่ระชุม   จํานวน 3 ท่าน  ดังนี ้

1) นายธรรศณัฏฐ์  นุชแสงพลี 
ตําแหน่งปัจจุบัน  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย 

2) นายเจตนิพิฐ   รอดภัย 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
ตําแหน่งเดิม   นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการพิเศษ  
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

3) นางสาวดวงกมล  ยุทธเสรี 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 5/2558  เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม  2558 
  ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่           
5/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา          
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น  



๑๗ 
 

 

ฝ่ายเลขานุการ  ไ ด้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  28 หน้าโดยมี           
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่           
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่   ครั้งที่ 5/2558 
และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
3.1  รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 

     คลังจังหวดัเชียงใหม่ (นางสญัญา  ไชยเชียงของ) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสที ่
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 

1 29 32 

2 55 55 

3 74 76 

4 87 96 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 3 
ร้อยละ 

คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน 

ภาพรวม 30,344.95 24,344.26 80.23 76.00 6,000.69 26,349.58 

งบลงทุน 7,441.30 4,467.00 60.03 74.00 2,974.30 6,354.31 

งบประจํา 22,903.65 19,877.26 86.79  3,026.39 19,995.28 

เงินเหลื่อมปี 3,807.09 2,476.96 65.06  1,330.13 2,975.69 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุนการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 3 มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย อยู่ที่รอ้ยละ 74  และมีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑30 หนว่ยงาน  

1. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จํานวน 32 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 24.62 ของหน่วยงานท่ีได้รับ
งบลงทุน  



๑๘ 
 

 

2. เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74  จํานวน 37 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 28.46 ของหน่วยงานท่ีได้รับ
งบลงทุน  

3. เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย 55 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 42.31 ของหน่วยงานที่ได้รับงบ
ลงทุน  

4. หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 6 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 4.61 ของหน่วยงานที่ได้รับ 
งบลงทุน  

 

หน่วยงานทีเ่บกิจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จํานวน 32 หน่วยงาน 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

1 
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การ
มหาชน) 

325,973,600 325,973,600 100 

2 กองบิน 41 487,566 487,566 100 

3 สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม ่ 1 3,641,000 3,641,000 100 

4 สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม ่ 2 787,000 787,000 100 

5 
ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัด
เชียงใหม่ 

1,577,000 1,577,000 100 

6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 3,103,990 3,103,990 100 

7 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

44,000 44,000 100 

8 ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 15,000 15,000 100 

9 ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 776,500 776,500 100 

10 ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) 240,000 240,000 100 

11 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม ่ 22,000 22,000 100 

12 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัด
เชียงใหม่ 

22,000 22,000 100 

13 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ 459,500 459,500 100 

14 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ 1,013,400 1,013,400 100 

15 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 1,980,000 1,980,000 100 

16 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 66,000 66,000 100 

17 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 69,000 69,000 100 

18 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่ 388,000 388,000 100 

19 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
จังหวัดเชียงใหม่ 

391,070 391,070 100 



๑๙ 
 

 

20 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

506,133 506,133 100 

21 เรือนจํากลางเชียงใหม่ 24,290 24,290 100 

22 เรือนจําอําเภอฝาง 24,900 24,900 100 

23 สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่ 1,284,000 1,284,000 100 

24 สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ 

107,000 107,000 100 

25 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 59,168,900 59,168,900 100 

26 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 278,100 278,100 100 

27 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ 3,724,100 3,724,100 100 

28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 228,617,000 228,617,000 100 

29 โรงพยาบาลประสาท 2,700,000 2,700,000 100 

30 โรงพยาบาลสวนปรุง 167,000 167,000 100 

31 สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต 3 6,736,700 6,736,690 100 

32 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ 1,042,250 1,042,200 100 

 
หน่วยงานทีเ่บกิจ่ายไดเ้ป็นไปตามเปา้หมายคือ ร้อยละ 74  จํานวน 37 หน่วยงาน  

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

1 ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  
(เชียงใหม่) 

82,000 81,980 99.98 

2 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล 1,294,000 1,292,000 99.85 

3 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 250,000 249,500 99.80 

4 สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 5 3,654,800 3,638,600 99.56 

5 วิทยาลัยเทคนคิสารภี 1,882,000 1,872,000 99.47 

6 อัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว 32,000 31,800 99.38 

7 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 1,114,300 1,103,000 98.99 

8 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 1,003,000 988,315 98.54 

9 อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 32,000 31,500 98.44 

10 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่6 (เชียงใหม่) 4,256,439 4,179,439 98.19 

11 ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ 7  
(เชียงใหม่) 

840,000 794,517 94.59 

12 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 250,000 236,000 94.40 



๒๐ 
 

 

13 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  1,350,500 1,273,000 94.26 

14 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  215,836,923 199,192,727 92.29 

15 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนว่ยบัญชาการ
ทหารพัฒนา  

403,560,664 371,905,880 92.16 

16 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  221,400 202,900 91.64 

17 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  4,443,873 4,063,873 91.45 

18 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8  1,744,600 1,595,200 91.44 

19 สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที ่1 เชียงใหม ่ 

1,076,000 968,500 90.01 

20 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  6  6,189,400 5,528,940 89.33 

21 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  6,120,515 5,418,915 88.54 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่  3,067,320 2,707,420 88.27 

23 ด่านศุลกากรเชียงดาว  1,270,000 1,117,827 88.02 

24 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ 115,211,559 99,886,410 86.70 

25 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  236,000 203,250 86.12 

26 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1  8,007,807 6,868,875 85.78 

27 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  3  185,869,237 158,608,180 85.33 

28 ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ 1,373,000 1,170,663 85.26 

29 สํานักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม ่ 221,882,227 187,975,315 84.72 

30 สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่  159,729,357 134,744,151 84.36 

31 อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่  915,900 764,900 83.51 

32 ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคเหนือ  363,000 300,000 82.64 

33 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 
(เชียงใหม่)  

631,500,195 515,793,555 81.68 

34 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2  242,990,249 191,369,860 78.76 

35 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  212,124,230 161,912,000 76.33 

36 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16 
(เชียงใหม่)  

175,891,470 133,211,378 75.73 

37 โครงการชลประทานเชียงใหม่  985,742,085 736,004,933 74.67 

 

 



๒๑ 
 

 

หน่วยงานเบกิจ่ายต่าํกว่าเปา้หมาย 55 หน่วยงาน 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  108,356,376 78,457,978 72.41 

2 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  2,992,850 2,083,600 69.62 

3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่  211,000 145,000 68.72 

4 สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่  
10  เชียงใหม่  

2,360,300 1,507,485 63.87 

5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1 304,755,260 188,949,012 62.00 

6 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
เชียงใหม่  

6,719,000 3,796,350 56.50 

7 สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  7,246,950 4,029,265 55.60 

8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  2,094,200 1,098,300 52.44 

9 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์ 62,000 32,000 51.61 

10 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  45,374,209 22,688,822 50.00 

11 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5           3,489,000 1,701,600 48.77 

12 โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ 1,987,400 959,528 48.28 

13 สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ 11,223,875 5,326,820 47.46 

14 สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3  3,000,000 1,346,400 44.88 

15 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  6,701,300 2,859,399 42.67 

16 โรงเรียนกาวิละอนุกูล  1,575,500 543,000 34.47 

17 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  73,390 24,290 33.10 

18 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  

106,728,088 34,417,005 32.25 

19 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (งบพัฒนา
จังหวัด)  

62,342,000 19,946,900 32.00 

20 สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่ 24,747,170 7,600,410 30.71 

21 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  

63,451,200 19,099,837 30.10 

22 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  

67,762,596 19,816,530 29.24 

23 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์  39,431,200 11,290,402 28.63 



๒๒ 
 

 

 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

24 สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

692,713,200 197,465,344 28.51 

25 อัยการเขต  5  142,500 39,800 27.93 

26 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 34  

47,358,551 13,090,557 27.64 

27 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  64,714,400 17,613,880 27.22 

28 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

40,940,422 11,059,613 27.01 

29 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

61,574,900 15,702,849 25.50 

30 โรงเรียนไชยปราการ  1,030,000 249,400 24.21 

31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 6,622,600 1,558,560 23.53 

32 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  

60,988,000 14,118,119 23.15 

33 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  6,450,000 1,410,000 21.86 

34 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  11,679,100 2,479,560 21.23 

35 โรงพยาบาลนครพิงค์  182,360,773 37,773,011 20.71 

36 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่  1,439,000 287,800 20.00 

37 สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด
เชียงใหม่  

12,084,700 2,269,100 18.78 

38 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  89,404,700 16,499,032 18.45 

39 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่ 2,184,800 395,530 18.10 

40 โครงการชลประทานขนาดใหญ ่ 10,834,101 1,954,166 18.04 

41 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 14,578,700 2,494,500 17.11 

42 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  139,555,100 23,218,023 16.64 

43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  4,938,500 817,800 16.56 

44 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ 27,173,400 3,784,400 13.93 

45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  470,751,000 61,768,975 13.12 

46 มณฑลทหารบกที่  33  11,731,900 1,536,000 13.09 

47 วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง  1,500,000 144,000 9.60 



๒๓ 
 

 

 ความคบืหนา้ส่วนราชการทียั่งไม่มีการเบกิจ่ายงบลงทนุ 

ลําดบั 
รายชื่อส่วน
ราชการ 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ความคบืหนา้การก่อหนี้ผกูพนัและการเบกิจ่ายเงนิ 

1 สํานักงานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

0.096 ค่าเครื่องจัดเก็บประวัติการใช้งานเครือข่าย ได้รับงบประมาณเมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

2 วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่   

1.25 ค่าเครื่องตั้งศูนย์สมดุลล้ออิเลก็ทรอนิกส์ 1 รายการ เริ่มสญัญา  
28 ม.ค. 2558 สิ้นสุด 27 ก.ค. 2558 

3 วิทยาลัยการ
อาชีพฝาง   
 

1.45 ค่าชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้ สั่งซื้อจาก
ประเทศเยอรมนี ลงนามในสญัญา 29 พ.ค.2558 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 24 พ.ย.2558 

4 ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

3.72 เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการ 2 รายการ ประกอบด้วย 
1) ทีท่ําการ สภ.แม่กา จํานวน 1.96 ล้านบาท เริ่มสญัญา 27 มี.ค. 
2558  สิ้นสุด 19 ก.พ. 2559 กําหนดส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 22 
มิ.ย. 2558 จาํนวน 0.65 ลา้นบาท 
2) ทีท่ําการ สภ.อมก๋อย จํานวน 1.76 ล้านบาท เริ่มสญัญา 1 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

48 กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 
เชียงใหม่  

72,097,800 6,655,304 9.23 

49 อัยการจังหวัดเชียงใหม่  23,877,840 2,044,300 8.56 

50 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม่  

1,595,900 99,900 6.26 

51 สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่  

5,436,500 304,910 5.61 

52 สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต  6  

24,944,000 1,289,000 5.17 

53 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  9,250,500 349,000 3.77 

54 สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง  1,584,500 31,500 1.99 

55 ศูนย์อนามัยที่  10  เชียงใหม่  8,200,000 81,998 1.00 

1 สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  96,000 - - 

2 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่  1,250,000 - - 

3 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  1,450,000 - - 

4 ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 34,700,000 - - 

5 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  3,723,200 - - 

6 สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

25,000,000 - - 
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เม.ย.2558  สิ้นสุด 25 ม.ค. 2559  กําหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 จํานวน 0.59 ล้านบาท 
 

5 สํานักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

25.00 ได้รับเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19 
เมตร ยาว 70 เมตร ตกแต่งด้วยไม้ตามอัตลักษณ์ล้านนาบริเวณ
ด้านหน้า  พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลําพูน ประกาศสอบ
ราคาด้วยวิธี e-auction ไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเสนอ
ราคา 

6 ตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค3 
 

28.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.00 

(6.00) 
 

1) ก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ ผบก. จํานวน 1 หลัง อาคาร
บ้านพักระดับ รอง ผบก. – ผกก. จํานวน 1 หลัง และอาคารเรือน
แถวชั้นประทวน 10 คูหา จํานวน 5 หลัง 

  - งวดที่ 1  วันที่ 21 มี.ค. 58 เงิน 1,768,466.68 บาท  
  - งวดที่ 2 วันที่ 5 พ.ค. 58  เงิน 1,768,466.68 บาท  

  - งวดที่ 3 วันที่ 4 มิ.ย. 58 เงิน 1,768,466.68 บาท  

  - งวดที่ 4 วันที่ 4 ก.ค. 58 เงิน 4,200,000 บาท  

  - งวดที่ 5 วันที่ 3 ส.ค. 58 เงิน 4,789,488.90 บาท  

  - งวดที่ 6 วันที่ 2 ก.ย. 58 เงิน 4,789,488.90 บาท  

  - งวดที่ 7 วันที่ 2 ต.ค. 58 เงิน 2,431,533.32 บาท  

  - งวดที่ 8 วันที่ 1 พ.ย. 58 เงิน 3,242,044.44 บาท  

  - งวดที่ 9 วันที่ 1 ธ.ค. 58 เงิน 3,242,044.40 บาท  

อยู่ระหว่างตรวจรบังานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบกิจ่ายภายใน 

วันที่ 30 มิ.ย. 2558 

2) ก่อสร้างอาคารที่ทําการ บก.ตชด.ภาค 3  งบประมาณทั้งสิ้น 
27,003,700 บาท ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณ  
6,000,000 บาท  ผูกพันปีงบประมาณ 2559  จํานวน 
22,003,700 บาท 

งวดที่ 1 วันที่ 29 ส.ค. 58 เงิน 2,618,000 บาท  
งวดที่ 2 วันที่ 28 ก.ย. 58 เงิน 2,234,400 บาท  

งวดที่ 3 วันที่ 28 ต.ค. 58 เงิน 1,932,000 บาท  

งวดที่ 4 วันที่ 27 พ.ย. 58 เงิน 1,803,200 บาท  

งวดที่ 5 วันที่ 27 ธ.ค. 58 เงิน 2,391,200 บาท  

งวดที่ 7 วันที่ 25 ก.พ.59 เงิน 1,615,600 บาท  

งวดที่ 8 วันที่ 26 มี.ค. 59 เงิน 2,391,200 บาท  

งวดที่ 9 วันที่ 25 เม.ย. 59 เงิน 2,951,200 บาท  

งวดที่ 10 วันที่ 25 พ.ค. 59 เงิน 2,284,800 บาท  
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งวดที่ 11 วันที่ 24 มิ.ย. 58 เงิน 3,446,800 บาท  

งวดที่ 12 วันที่ 24 ก.ค. 59 เงิน 2,587,200 บาท  
 

 
  ๒ . จํานวนข้าราชการและผู้ รับบํานาญ ประสงค์กลับไปใช้สิทธ์ิในบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ . 2494  ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 

ประเภท จํานวนผู้มีสทิธิ์ UNDO 
(ราย) 

จํานวนผู้ใช้สทิธิ์ UNDO 
(ราย) 

อัตรา 
ร้อยละ 

ข้าราชการ 20,100              6,548 32.58 
ผู้รับบํานาญ/ผูร้ับเบ้ียหวัด 13,748              8,882 64.61 

รวม 33,848            15,430 45.59 
 

3.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๘ จํานวน  ๒  เรื่อง คือ 
                    3.1  หนังสือ ที่ ชม ๐๐๐๓/๔๓๕,๔๓๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง  ขอแจ้งหนังสือทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือส่วนราชการแจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์           
(E-mail)ของทางราชการและผู้รับผิดชอบในการรับ-ส่งเอกสาร ตามแบบแจ้งภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘    
เพื่อจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
    3.2 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market ) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding ) กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e - GP) สําหรับวงเงินในการจัดหาเกิน 
100,000 บาท ให้หน่วยงานภาครัฐจัดหาด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market ) 
สําหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการท่ัวไปที่ให้  ส่วนราชการจัดซื้อ
สินค้าหรืองานจ้างที่กําหนดไว้ในระบบ e – catalog และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e - bidding ) สําหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อนมีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือ
บริการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระบบ e – catalog โดย ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส่วน
ราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เริ่มปฏิบัติต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ พัสดุที่ต้องดําเนินการ
จัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market ) 

๑. วัสดุสํานักงาน  ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก/ตลับหมึก(Toner) 
แฟ้มเอกสาร  เทปปิดสําหรับการเข้าเล่ม  ซองเอกสาร 
  2. ยารักษาโรค ได้แก่ Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต Calcium carbonate           
ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม สําหรับตัวอย่างประกาศ และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-market) และตัวอย่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e - bidding ) และคู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลดแนะนํา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/3.2 รายงานผลการเบิกจ่าย... 
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3.2  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ .ศ .2558 โครงการพัฒนา           
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

หัวหน้าสํานกังานจังหวดัเชยีงใหม่/หัวหนา้สํานกับรหิารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 
     3.2.1 ผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันาจังหวดั 

                ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  จํานวน 218,611,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 93,812,106.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.92  

3.2.2 ผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันากลุ่มจังหวดั 
         ผลการเบกิจ่ายงบพฒันากลุ่มจังหวัด ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 วงเงิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 284,801,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 80,377,730.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 
28.22 (ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3  รายงานผลการช่วยเหลือราษฎรทีป่ระสบภัยพบิตัปิระจําเดือนมถุินายน 2558 
         หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา  สดุดี) 
รายงานผลการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ  ดังนี้ 

1. วาตภัย จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน(วาตภัย) ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2558  ในพื้นที่ 25 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันป่าตอง           
แม่วาง  สันทราย ฝาง  สันกําแพง  ไชยปราการ แม่แจ่ม หางดง  จอมทอง แม่ออน แม่ริม ฮอด  ดอยสะเก็ด           
กัลยาณิวัฒนา สะเมิง เชียงดาว สารภี ดอยหล่อ แม่อาย แม่แตง ดอยเต่า เวียงแหง เมืองเชียงใหม่ พร้าว และอม
ก๋อย รวมทั้งสิ้น 123 ตําบล 817 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 21,852 ครัวเรือน 85,945 คน 
บ้านเรือนเสียหาย 17,383 หลัง พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 3,733 ไร่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย ในเบื้องต้น  
   การให้ความช่วยเหลือของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2558  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 มีมติให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (ด้านพืช) จํานวน 3 อําเภอ  ได้แก่ อําเภอสันป่าตอง  จํานวน 3 ตําบล  คือ ตําบลบ้าน
แม พืชสวนเสียหาย 40.00 ไร่ เกษตรกร 47 ราย เงินให้ความช่วยเหลือจํานวน 67,600.00 บาท  ตําบลสัน
กลาง ข้าวเสียหาย 34.75 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.75 ไร่ เงินให้ความช่วยเหลือ จํานวน 39,944.25 บาท รวม
เป็นเงินจํานวน 107,544.25 บาท  โดยใช้วงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด และมอบหมายให้
สํานักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการ  และตําบลนํ้าบ่อหลวง พืชสวนและอื่นๆ เสียหาย 10.25 ไร่ เกษตรกร 
22 ราย เงินให้ความช่วยเหลือ 17,322.50 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงเป็นหน่วย
ดําเนินการ อําเภอแม่แจ่ม จํานวน 1 ตําบล คือ  ตําบลกองแขก  พืชสวนและอื่นๆ เสียหาย 211.75  ไร่ เกษตรกร 
34 ราย เงินให้ความช่วยเหลือ 357,857.50 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดย
ใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วย
ดําเนินการ   อําเภอแม่อาย จํานวน 1 ตําบล คือ  ตําบลท่าตอนพืชสวนและอื่นๆ เสียหาย 219 ไร่ เกษตรกร 55 ราย 
เงินให้ความช่วยเหลือ 370,110 บาท โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าตอนเป็นหน่วยดําเนินการ 

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 
2558 เป็นต้นมา รวม 25 อําเภอ มีกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือในวันที่  22 มิถุนายน 2558  แต่
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เนื่องจากมีอําเภอหลายอําเภอ ไม่สามารถดําเนินการช่วยเหลือได้ทันตามเวลาที่กําหนด จังหวัดเชียงใหม่ จึงขออนุมัติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 
ออกไปไม่เกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

2. อัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เกิดอัคคีภัยในอาคารพาณิชย์ 5 คูหา ตําบลช้าง
ม่อย ซึ่งต้นเพลิงเป็นร้านขายผ้าของชาวอินเดีย ช่ือร้าน ซีเอ็ม พลาซ่า  โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมหาแนวทางเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอัคคีภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน  2558  ณ  ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ประชาชน และผู้ประกอบการ  ตรวจตราเฝ้าระวัง
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าและชํารุด รวมทั้งจัดระเบียบร้านค้า/สินค้า เพื่อให้มีความเรียบร้อยและสามารถเข้าระงับเหตุ
ได้อย่างทันท่วงที หากมีเหตุการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น  

   การให้ความช่วยเหลือของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นวงเงินทดรองราชการ
ในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖  ด้านการดํารงชีพ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตําบลนาเกียน 
อําเภออมก๋อย 2558 จํานวน 23 ครัวเรือน ราษฎร จํานวน 115 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 950,300 บาท (เก้า
แสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยมอบผ่านนายชุติเดช มีจันทร์ นายอําเภออมก๋อย    เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2558 ณ ที่ว่าการอําเภออมก๋อย 
  การเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  ปี  พ .ศ .2558  
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 1662 ลงวันที่           
4 มิถุนายน 2558 แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ว่าฤดูฝนของประเทศ
ไทย ในปี 2558 ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ได้เปลี่ยนเป็น
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทยส่วนลมระดับบนได้
เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกพัดปกคลุม ประกอบกับประเทศไทยเริ่มมีฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็น
การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ สําหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม            
ในการนี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้จังหวัด  ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   ปี 2558 ดําเนินการตามมาตรการ 4 
ด้าน คือ 1) ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) 2) ด้านการเตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 3) ด้านการรับมือ (Response) 4) ด้านการฟื้นฟู (Recovery)  และหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยและ
ดินโคลนถล่มในพื้นที่ ให้รายงานตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยแล้วรายงานสรุปความเสียหาย พร้อมทั้งให้
รายงานสรุปการให้ความช่วยเหลือราษฎรจากอุทกภัย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบจนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ภาวะปกติ  
  จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่           
ได้ดําเนินการเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2558 ดังนี้ 

1. มีคําสั่งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2399/2558 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558  เรื่องจัดต้ัง กองอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2558 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 
2558  

 

ทั้งนี้ จะได้แจ้งให้อําเภอทุกอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการฯ และจัดต้ังกองอํานวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ระดับอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 รองรับ ต่อไป     
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4  การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งระยะที่ 3 
  ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายกฤติชัย ธรรมสอน) การปฏิบัติการฝน
หลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ 3 (1 - 22 มิ.ย. 2558) มีพ้ืนที่ฝนตกจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 15 จังหวัด 143 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ83 ของจํานวนอําเภอทั้งหมด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

3.5  รายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2558 
         พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางมยุรี ยกตรี) จังหวัด

เชียงใหม่ได้มีกลไกในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธาน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ร่วมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ผลการ
ดําเนินงานระยะเร่งด่วนตามนโยบาย ๕P  ด้านนโยบาย (Policy) ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (ศปคม.) ขับเคลื่อนงาน  จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัด  จัดทําแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนตามนโยบายนายกรัฐมนตรี  จัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กขาย
พวงมาลัยจังหวัดเชียงใหม่  บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   ด้านการ
ดําเนินคดี (Prosecution)  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และตํารวจภูธรภาค ๕ ได้จับกุมผู้กระทําผิดในคดีการค้า
มนุษย์และดําเนินคดี ในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๓ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีจากปี ๒๕๕๕ ได้ ๒ ราย และ
ปี ๒๕๕๗ อีก ๑ ราย  ด้านการป้องกัน (Prevention) จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดย
แบ่งเป็น ๓ คณะทํางาน ได้แก่ คณะทํางานด้านเศรษฐกิจ คณะทํางานด้านสังคม และคณะทํางานด้านความมั่นคง  
จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบขอทาน และเด็กขายพวงมาลัย  ติดต้ังป้ายรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดอบรม
บุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  อบรมให้ความรู้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน แรงงานต่างด้าว แรงงานนอกระบบ เด็ก นักเรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
สนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก่องค์กรเครือข่ายในการทํากิจกรรม 
ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง (Protection)  ทีมสหวิชาชีพร่วมกันคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประเภทคน
ขอทาน แรงงานต่างด้าว และ การค้าประเวณี จํานวน ๓๒ ครั้ง ๕๖ คน  ให้การช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลขอทาน 
จํานวน ๓๓ คน (กรณีคนไทยที่มีครอบครัว/ญาติ ประสานให้มารับ ส่วนที่ไม่มีญาติส่งต่อไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่
พ่ึงสันมหาพน และกรณีต่างด้าวประสานส่งต่อตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่) ให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณี จํานวน ๓ คน และในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานและบริการ จํานวน           
๑ คน ด้านความร่วมมือ (Partnership) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
สื่อมวลชน ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ คณะทํางาน ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.) คณะกรรมการศูนย์บูรณา
การและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อําเภอ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การขอทานจังหวัด คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ได้จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี ๒๕๕๘ โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมงานดังกล่าว ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน โดย พ.ต.ท.หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นับเป็นเกียรติประวัติอย่าง
ย่ิงของจังหวัดเชียงใหม่ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.6 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมิถุนายน 2558 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) แสดงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ใน

ห้วงเดือน มิถุนายน 2558  จํานวน  114 ราย  ข้อมูลสถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม พ.ศ 2558 ถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.255๘ รวมจํานวน 21,812 ราย การให้บริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม  จังหวัดเชียงใหม่ได้
มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้บริการประชาชน อีก 1 แห่ง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558 โดยมีประชาชนมาใช้บริการจํานวน 157,184 ราย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.7  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 
            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดําเนินการจัดทํา “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” เพื่อเชิญชวนประชาชนชาว
ไทยทุกคนต้ังปณิธานที่จะทําความดีตามภาวะของตน เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม 
แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ หากแต่ทําในสิ่งที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปเล็กๆ ในตนเอง ก็จะเป็นพลวัตที่มีคุณอนันต์ต่อการปฏิรูป
ประเทศด้วย  ประกอบกับเป็นช่วงวาระแห่งปีมหามงคล โดยในปี พ.ศ. 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
เจริญพระชนมพรรษา  88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  ในปี พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้น
ครองราชย์ครบ  70 ปี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
12 สิงหาคม  2559 และในปี พ.ศ. 2560  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 
พรรษา พร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  จะทรงเจริญพระชันษา 60 
พรรษา  4 กรกฎาคม  2560 
               ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัยพิเศษที่จะเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการต้ังปณิธานความดีและทําตามปณิธานความดีนั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี  

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือไปยังส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และอําเภอทุกอําเภอ เพื่อขอความร่วมมือ ให้ดําเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล โดย
การต้ังปณิธานความดีในรูปแบบของหน่วยงาน /อําเภอ แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ รอบ
แรก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  และรอบที่สองภายในวันที่  30 ตุลาคม  2558  และขอความร่วมมือ
อําเภอแจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ  ดําเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล   โดยการต้ังปณิธาน
ความดีในรูปแบบของหมู่บ้าน  “1 ชุมชน/หมู่บ้าน 1 ปณิธานความดี”  และขอความร่วมมืออําเภอรวบรวมผลการ
ดําเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน  แล้วรายงานผลให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ รอบแรก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
และรอบที่สองภายในวันที่ 30 ตุลาคม  2558  

   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
 4.1  การประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเปน็ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2558 

    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ   พรรณเทวี)  ด้วยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2558 ว่า ในวันอังคารที่  30  มิถุนายน  2558  จะมีการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  และติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของ



๓๐ 
 

 

รัฐบาลที่จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานศึกษา ภูมิปัญญา  นวัตกรรมท้องถิ่น  และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  โดยเฉพาะด้านการจัดสรรที่ดินทํากิน  การช่วยเหลือเกษตรกร  การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และการดูแลนักท่องเที่ยว  โดยมีกําหนดการเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่  29  มิถุนายน  2558  และ
เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก  ในวันอังคารที่  30  มิถุนายน  2558     

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการรับผิดชอบในการจัดเตรียมงาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการนายอําเภอ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ดําเนินการจัดเตรียมงานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา           
ในระหว่างวันที่  29-30  มิถุนายน  2558  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

สําหรับบัตรแสดงตนเข้าไปยังสถานที่จัดการประชุม จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดส่งรายชื่อไปยัง
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับบัตรในวันอาทิตย์นี้ จึงขอให้ส่วน
ราชการที่ส่งรายชื่อมาติดต่อรับบัตรในวันจันทร์  ณ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    4.2  การรับเสด็จห้วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558   
          ประธานในที่ประชุม(นายสุริยะ ประสารทบัณฑิตย์) จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรับ
เสด็จในห้วงปลายเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2558  ดังนี้ 

1. วันที่  28-30 มิถุนายน  2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2558  (เป็น
การส่วนพระองค์) และประทับแรม ณ โรงแรม สิบแสนรีสอร์ท ริมปิง ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด
เชียงใหม่  ในวันที่ 29 มิถุนายน  2558  ทั้งนี้จะประทับเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวัน
อาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน  2558 เวลา 19.20 น. และประทับเครื่องบินกลับกรุงเทพมหานคร  ในวันอังคารที่ 30 
มิถุนายน  2558  เวลาประมาณ 13.00 น.  ทั้งนี้ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จในวันอาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน  2558 
พร้อมเวลา 18.20 น.  และเฝ้าฯ ส่งเสด็จในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน  2558  เวลา 12.00 น.  ณ ท่าอากาศ
ยานทหารกองบิน 41  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว สวมหมวก 

2.   วันที่  8 -10 กรกฎาคม  2558 สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ด าฯ           
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 

   2.1) เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงระวีพันธ์ุ  สุจริตกุล  
ณ เมรุช่ัวคราว วัดสวนดอก อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม  2558 เวลา 17.30 น. 

   2.2) เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ           
ครั้งที่ 56 พ.ศ.2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. 

   2.3) เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “เทพรัตนราชสุดาฯ” ณ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม 

  2.4) เสด็จฯ ไปทรงยกยอดฉัตรประดิษฐานบนหลังคาหออินทขิลศาลหลัก 
เมืองเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

 2.5) เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ณ ที่ดินราช
พัสดุ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม 

2.6) เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารค่ํา ณ บ้านมนังคศิลา แม่ริม  ต้ังอยู่ที่ถนน
แม่ริม – สะเมิง (สายเก่า) อําเภอแม่ริม  เป็นการส่วนพระองค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม  2558 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 



๓๑ 
 

 

 

4.3 การจัดงานพิธีประจําเดือนกรกฎาคม  2558 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ   พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่

กําหนดประกอบพิธี ดังนี้ 
1. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประจําปี  2558 กําหนดประกอบพิธีวางพวง

มาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เพื่อเทิดทูนและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่
มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ในวันเสาร์ที่ 11  กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเห
มินท์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเริ่มเวลา 08.00 น. หน่วยงานวางพวงมาลัยเสร็จก่อนเวลา 08.00 
น. การแต่งกาย  ข้าราชการพลเรือน   เครื่องแบบปกติขาว   ข้าราชการทหาร  ตํารวจ เครื่องแบบปกติขาว  
กระบี่  ถุงมือ    บุคคลทั่วไป ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ  และสมาคม  ชมรม  สโมสรเครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพ 

2. การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง
ราชพฤกษ์ 1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ถนนคันคลอง
ชลประทาน  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดง
ถึงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ  การแต่งกาย  ข้าราชการ
พลเรือน เครื่องแบบปกติขาว  ข้าราชการทหาร  ตํารวจเครื่องแบบปกติขาว  กระบี่  ถุงมือ  บุคคลทั่วไป ชุดสากล
นิยม/ชุดสุภาพ และสมาคม ชมรม สโมสรเครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม  2558 
                    ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย) 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย มีกําลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้
ภาคเหนือ มีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้  ในช่วงวันที่ 26 มิถุนายน  - 1 กรกฎาคม 2558 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลัง
ปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย มีกําลังแรงขึ้น ทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5 การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2558 
           หัวหน้ าสํ านักงานจั งหวัด เชียง ใหม่  (นายวิ รุฬ   พรรณเทวี )  สมาคม           
ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กําหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติปี 2558 เป็นปีที่ 36 ใน
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งชาติ และยกย่องสรรเสริญบุคคล
ซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจําปี  โดยให้จังหวัดพิจารณาดําเนินการคัดเลือก
พ่อตัวอย่างแห่งชาติ  ปี 2558  จํานวน  2 ท่าน   ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษากําหนด  
เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558  ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือมายังท่าน ได้พิจารณาดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2558  ในระดับหน่วยงาน/อําเภอ  จํานวนแห่งละ           
๑ ท่าน  ทั้งนี้ ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มงานอํานวยการ ภายในวันที่ 
3  สิงหาคม  ๒๕๕8 เพื่อจังหวัดจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.6 โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 
          ปลัดจั งหวัด เชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์    ศิริมาตย์ )  การดําเนินโครงการ           
“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๘ ประกอบด้วย  พิธีเปิดโครงการฯ อําเภอสันกําแพง  
พิธีเปิดโครงการฯ อําเภอสันกําแพง พิธีประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน  กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน  
การออกหน่วยบริการครั้งต่อไป ณ อําเภอแม่แตง  และอําเภอแม่วาง  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.7  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม           
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
         ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง  พันทอง) การดําเนิน
กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ประกอบด้วย ซักประวัติอาการและการเจ็บป่วย  ให้สุขศึกษาและสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  ตรวจเต้านมโดย 
พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์   กรณีพยาบาลฯ ตรวจพบความผิดปกติหรือก้อนที่เต้านม
ส่งพบแพทย์ตรวจฯ และพิจารณาสั่งทํา Mammogram และ Ultrasound  ตรวจเต้านม โดยเครื่องเอ็กเรย์ 
Mammogram  และ Ultrasound   ถ้าพบความผิดปกติต้องรักษา  ส่งต่อ รพ.นครพิงค์ เพื่อการวินิจฉัยและรักษา 
ในพื้นที่ดําเนินการ ดังนี้  

1. วันที่ 9 กรกฎาคม  2558  ณ ที่ว่าการอําเภอสันกําแพง  ประกอบด้วย อําเภอสัน
กําแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน 

2. วันที่ 10 กรกฎาคม 2558  ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฮอด ประกอบด้วย 
อําเภอฮอด  ดอยเต่า  จอมทอง  ดอยหล่อ)  

3. วันที่  11 กรกฎาคม 2558 ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฮอด กลุ่มเสี่ยงจาก 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.8 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่าย
สุขภาพระดับอําเภอ 
        กรรมการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจั งหวัด เชียงใหม่  (นายเอกรั ฐ           
บุญเชียง) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่เอื้อต่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพของคนเชียงใหม่เพื่อรองรับ
เชียงใหม่มหานครแห่งสุขภาวะ  กรอบแนวทางการดําเนินงาน  การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด ผ่าน
เครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอเพื่อให้เกิดการจัดการสุขภาพชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล 
ประมวลผล และแสดงรายงานอย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) ที่สามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ประกอบกับรายงาน โดยอาศัยการประสานภาคี
เครือข่ายหลายภาคส่วน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้รู้ปราชญ์ชุมชน สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกระดับ เพื่อมุ่งเน้นการบูร
ณาการการจัดการสุขภาพ เน้นที่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพที่ได้ร่วมกัน  ระบบข้อมูล Digihealth 
Application: ประกอบด้วย ข้อมูลบุคคลข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูล
การป่วยด้วยโรคและสภาวะสุขภาพ ข้อมูลการบริการสุขภาพ ข้อมูลแหล่งทุนทางสังคมแสดงรายงานเชิงพื้นที่ และมี
การกําหนดสิทธิ ระดับการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 
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แผนปฏิบัติการ: 
1. กันยายน 2557 - สิงหาคม 2558 เตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ

พัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน ท้องถิ่น ประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนา 

2. กันยายน 2558 – สิงหาคม  2559 สนับสนุนให้พ้ืนที่เก็บข้อมูล อบรมการใช้
โปรแกรม ติดตามสนับสนุนพัฒนาผลักดันให้เกิดเครือข่ายการจัดการข้อมูล 

3. กันยายน 2559 - สิงหาคม 2560 เตรียมความพร้อมระดับอําเภอส่งต่อการดูแล
ระบบข้อมูล ถอดบทเรียน และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที่ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.9 หารือแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตตัดไม้ในพื้นที่อําเภอแม่แตง 
          นายอําเภอแม่แตง (นายไกรธวัช  ทินโสม) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 
16.00 น. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง ติดตามแก้ไขปัญหาการตัดต้นไม้ยาง จํานวน 2 ต้น ขนาดเส้นรอ
บวง  6.40  เมตร และ 3.50 เมตร  ณ บริเวณหน้าวัดสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ พบประเด็นว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในบริเวณวัดแล้วมีการออกใบอนุญาตตัดไม้ในลักษณะของสวนป่าที่มีการ
กําหนดวันหมดอายุ โดยกล่าวอ้างว่าเป็นไม้ยืนต้นตาย จากการตรวจสอบต้นไม้ยังไม่ตาย ผู้ที่ดําเนินเรื่องขอ
ใบอนุญาตคือไวยาวัจกรวัด  ผ่านสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ทางอําเภอจึงได้
ประสานงานไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องดังกล่าวและให้มีการแจ้งหนังสือไปยังเจ้าคณะ
จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการ ไปยังวัดต่างๆ ได้รับทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.10 แอพพลิเคชั่นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่“Chiang Mai          
I Love U” 
         ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่           
(นายพงศ์ศักดิ์  อริยจิตไพศาล)  โครงการ Smart ICT for Tourism ภายใต้ช่ือ Chiangmai I Love u           
( 2555-2558) www.chiangmaiiloveu.com ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ SIPA ในการใช้ ICT 
ในการต่อยอดในอุตสาหกรรมหลัก 6 อุตสาหกรรม อันได้แก่ Tourist ,Healthcare, Education, Jewelry, Logistic, 
และ Food & agricultureในปี 2555SIPA เชียงใหม่ได้จัดทํา โครงการ Smart ICT for Tourism ซึ่งเป็น 
Platform Software นําร่องในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ,นักท่องเที่ยวและนักพัฒนา Software และ Digital 
Content ได้ใช้ ICT ในการต่อยอดทางธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ช่ือ Chiangmai            
I Love U ( www.chiangmaiiloveu.com) จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ ICT ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ส่งเสริม
ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์/ Digital Content ของภูมิภาคให้เกิดการจ้างงานและรายได้ ส่งเสริมให้เกิดช่องทางใน
การพัฒนาธุรกิจบน Platform IT ( Digital Economy)  

ความสามารถของระบบ  
1.บรรจุข้อมูลการท่องเที่ยว จํานวน 5,000 แห่ง โดยจําแนกเป็นที่พัก ร้านอาหาร  

สถานที่สําคัญ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ให้บริการต่างๆ 
2. ค้าหาสถานที่ท่องเที่ยว โดยแสดงรายละเอียด ตําแหน่ง และวิธีการติดต่อ รวมทั้ง

การสามารถreviewตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้ 
3. บริหารเส้นทางการท่องเที่ยว ได้ สร้าง Profile (หรือบัญชีผู้ใช้) ของ ผู้ใช้ได้ 

(นักท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว, บริษัททัวร์, ผู้ประกอบการธุรกิจอ่ืนที่ใช้ฐานของมูลบน MAP, ธนาคาร, 



๓๔ 
 

 

อสังหาริมทรัพย์, หน่วยงานราชการ)  สร้างเส้นทางท่องเที่ยว (Routing) โดยระบบสามารถเชื่อมจุดท่องเที่ยวต่างๆ 
ให้เกิดเป็นเส้นทาง โดยเส้นทางนี้จะเผยแพร่หรือกําหนดคนเข้าชมได้ ซึ่งสามารถต่อยอดให้ เกิดเป็นธุรกิจได้ 

4. สามารถเพิ่ม Function/Service ลงในระบบ ได้นักพัฒนา Software และ 
Digital Content ตลอดจนผู้ประกอบการ, ผู้ที่สนใจ สามารถเพิ่ม Function/Serviceลงในระบบได้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.11 โครงการปั่นสองล้อ  มาผ่อ  ผาช่อ ร่วมชะลอความชุ่มชื้น 
 ผู้แทนสํานักงานพัฒนาภาค 3 (พันเอก อภิสิทธิ์  นุสบุษบา) วัตถุประสงค์เพื่อหา

รายได้สร้างฝายต้นน้ํา ประชาสัมพันธ์  “ ผาช่อ ” กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายกลุ่มนักป่ัน  
เส้นทาง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – ผาช่อ (อุทยานแห่งชาติแม่วาง) ระยะทาง  60 กิโลเมตร กําหนดการแข่งขัน 26 
กรกฎาคม 2558  ประเภท เสือหมอบชายและหญิง  เสือภูเขาชายและหญิง  น้ําหนักมากกว่า 85 กิโลกรัม ชาย  
น้ําหนักมากกว่า 85 กิโลกรัม หญิง และ VIP รางวัล ประกอบด้วย เงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญที่ระลึก  การ
ลงทะเบียน  VIP 2,000 บาท  ไม่เกิน 15 ปี  200  บาท รุ่นอื่น ๆ 350 บาท โดยให้ลงทะเบียนผ่าน 
www.btrthailand.com  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ พันเอก อภิสิทธ์ิ  นุชบุษบา โทรศัพท์ 081 – 9235572 หรือ 
พันตรี ครรชิต เวฬุวนารักษ์ 088 – 2686004 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.12  การประกวดวงโยธวาทิชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจําปี พ.ศ.2558 
            ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (นายมนตรี ปิยากุล) การประกวดวง         

โยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจําปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สาม
กษัตริย์ - ประตูท่าแพ  ประเภทตีกลองประชัน (Drum Dual) กําหนดวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 
18.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  5 ทีม ประกอบไปด้วย  ประเภทการ
เดินขบวนพาเหรด (Parade)  กําหนดวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ประตูท่าแพ – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ปล่อยตัว
เวลา 17.00 น. ณ ประตูท่าแพ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 9 ทีม  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ 
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2558 

                                  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
          

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.   
    

    วัลยา  สิปปพันธ์     บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
          วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 
 



๓๕ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ:  นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ไตรมาสที ่
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 

1 29 32 

2 55 55 

3 74 76 

4 87 96 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 4 

(เฉลี่ยถึงเดือน 
 ก.ค. 58 ร้อยละ) 

คงเหลือ 
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้างในระบบ 

GFMIS 

ภาพรวม 31,505.97 26,626.35 84.51 82.67 4,879.62 1,346.24 

งบลงทุน 7,525.53 5,076.85 67.46 78.33 2,448.68 1,217.56 

งบประจํา 23,980.45 21,549.50 89.86  2,430.95 128.68 

เงินเหลื่อมปี 3,818.06 2,592.09 67.89  1,225.97 481.99 

 เป้าหมายไตรมาสที่ 4  ภาพรวมร้อยละ 96  งบลงทุนร้อยละ 87 

 

 
/รายละเอียด... 

 



๓๖ 
 

 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน 

  การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 4 มีเป้าหมายการเบิกจ่าย  

อยู่ที่ร้อยละ 87 (เฉลี่ยถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 82.67) โดยมีส่วนราชการ 130 ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน  ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายละเอียดดังนี้ 

1. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐  ส่วนราชการ 31 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 23.66 ของ
หนว่ยงานที่ได้รับงบลงทุน  

2. เบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.67 จํานวน 39 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 29.77 ของหน่วยงานที่
ได้รับงบลงทุน  

3. เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย 59 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 45.04 ของหน่วยงานที่ได้รับ 
งบลงทุน  

4. หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 2 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 1.53 ของหน่วยงานที่ได้รับ 
งบลงทุน  

 
เบกิจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐   

หน่วย : ล้านบาท 
ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  1 3,641,000.00 3,641,000.00 100 

2 สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  2 787,000.00 787,000.00 100 

3 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัด
เชียงใหม่ 

1,577,000.00 1,577,000.00 100 

4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 3,103,990.00 3,103,990.00 100 

5 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 44,000.00 44,000.00 100 

6 ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 15,000.00 15,000.00 100 

7 ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร           
(พืชสวน) 

776,500.00 776,500.00 100 

8 ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) 240,000.00 240,000.00 100 

9 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัด
เชียงใหม่ 

22,000.00 22,000.00 100 

10 สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 459,500.00 459,500.00 100 

11 สนง.สหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ 1,013,400.00 1,013,400.00 100 

12 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 1,980,000.00 1,980,000.00 100 

13 ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 66,000.00 66,000.00 100 

14 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 69,000.00 69,000.00 100 

15 สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่           88,000.00        388,000.00  100 

/16. ศูนย์ช่ังตวงวัด... 



๓๗ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

16 ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคเหนือ        300,000.00        300,000.00  100 

17 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
จังหวัดเชียงใหม่  

      506,133.00        506,133.00  100 

18 เรือนจํากลางเชียงใหม่           24,290.00           24,290.00  100 

19 สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่      1,284,000.00      1,284,000.00  100 

20 สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่  

      107,000.00        107,000.00  100 

21 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่        278,100.00        278,100.00  100 

22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่     3,724,100.00      3,724,100.00  100 

23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  228,617,000.00  228,617,000.00  100 

24 โรงพยาบาลประสาท      2,700,000.00      2,700,000.00  100 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่      3,067,320.00      3,067,320.00  100 

26 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)      4,256,438.56      4,256,438.56  100 

27 โรงพยาบาลสวนปรุง        167,000.00        167,000.00  100 

28 อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่        764,900.00        764,900.00  100 

29 อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่           31,500.00           31,500.00  100 

30 สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต 3      6,736,700.00      6,736,690.00  100 

31 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่     1,042,250.00      1,042,200.00  100 

 
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายเฉลี่ยถึงเดือนกรกฎาคม 2558 คือ ร้อยละ 82.67 จํานวน           

39 ส่วนราชการ  

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ            82,000.00           81,980.00  99.98 

2 สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 5      3,654,800.00      3,653,600.00  99.97 

3 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล      1,294,000.00      1,292,000.00  99.85 

4 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม        250,000.00        249,500.00  99.80 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี      3,112,000.00      3,100,000.00  9.61 

6 โรงเรียนไชยปราการ      1,030,000.00      1,024,400.00  99.46 

/อัยการประจําศาล... 
 



๓๘ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

7 อัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว           32,000.00           31,800.00  99.38 

8 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ      1,114,300.00      1,103,000.00  98.99 

9 กองบิน 41      1,000,566.00         987,566.00  98.70 

10 อัยการเขต  5         142,500.00         139,800.00  98.11 

11 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่      1,203,620.00      1,175,620.00  97.67 

12 สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่      7,246,950.00      6,991,169.00  96.47 

13 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  215,945,809.00  206,775,516.75  95.75 

14 สํานักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม ่ 221,422,227.12  210,757,505.58  95.18 

15 ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  7           840,000.00         794,517.34  94.59 

16 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์         250,000.00         236,000.00  94.40 

17 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร      1,350,500.00      1,273,000.00  94.26 

18 สนง.พัฒนาที่ดินเขต  6      6,189,400.00      5,761,153.71  93.08 

19 สนง.พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา  

403,560,664.00  375,033,000.00  92.93 

20 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ 115,211,559.00  105,606,293.51  91.66 

21 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่         221,400.00        202,900.00  91.64 

22 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  4,443,873.00  4,063,872.62  91.45 

23 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8  1,744,600.00  1,595,200.00  91.44 

24 สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที ่1 เชียงใหม ่ 

1,076,000.00  968,500.00  90.01 

25 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  3  185,869,237.00  163,673,304.17  88.06 

26 ด่านศุลกากรเชียงดาว      1,270,000.00      1,117,827.32  88.02 

27 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่      6,157,414.88      5,418,914.88  88.01 

28 สํานักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)  632,290,574.00  555,241,334.75  87.81 

29 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่      2,090,000.00      1,831,040.00  87.61 

30 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2  243,381,549.00  212,751,902.14  87.41 

31 สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่      5,009,127.00      4,357,821.95  87.00 

32 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด
เชียงใหม่  

12,084,700.00  10,483,100.00  86.75 

 



๓๙ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

33 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  236,000.00  203,250.00  86.12 

34 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่  1,160,000.00  988,315.00  85.20 

35 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  212,124,230.00  177,034,230.00  83.46 

36 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  108,356,376.00    89,764,433.90  82.84 

37 โครงการชลประทานเชียงใหม่  1,018,439,436.00  843,415,513.21  82.81 

38 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16  176,431,470.00  144,710,945.93  82.02 

39 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1  8,680,807.00  6,958,929.00  80.16 

เบกิจ่ายต่าํกวา่เปา้หมาย 58 ส่วนราชการ  1 รัฐวิสาหกิจ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ 1,551,600.00  1,210,961.33  78.05 

2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1 304,755,260.00  234,729,107.09  77.02 

3 สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่  171,867,193.00  129,943,023.71  75.61 

4 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5           3,489,000.00  2,595,300.00  74.39 

5 วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง  1,580,000.00  1,174,000.00  74.30 

6 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา  6,719,000.00  4,821,600.00  71.76 

7 โรงเรียนกาวิละอนุกูล  996,300.00  713,775.60  71.64 

8 สนง.คุมประพฤติประจําศาลจังหวัดฝาง  56,000.00  40,000.00  71.43 

9 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่  211,000.00 145,000.00 68.72 

10 สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ 10   2,360,300.00  1,507,485.00  63.87 

11 สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ 11,223,875.49  7,124,675.49  63.48 

12 สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่ 272,500.00  172,500.00  63.30 

13 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  73,390.00  44,690.00  60.89 

14 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  45,374,209.00  27,355,597.00  60.29 

15 โรงพยาบาลนครพิงค์  182,360,773.00  107,843,766.54  59.14 

16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  2,094,200.00  1,216,300.00  58.08 

17 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์ 62,000.00 32,000.00 51.61 

/18. สํานักพลังงาน... 
 



๔๐ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

18 สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  163,910.00  81,950.50  50.00 

19 โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ 1,987,400.00  959,528.00  48.28 

20 สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3  3,000,000.00  1,346,400.00  44.88 

21 สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่ 24,237,954.00  10,680,260.20  44.06 

22 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  6,560,300.00  2,859,399.00  43.59 

23 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  

62,342,000.00  26,962,597.80  43.25 

24 สนง.คลังจังหวัดเชียงใหม่  1,439,000.00  575,600.00  40.00 

25 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3  

106,728,088.00  41,358,564.97  38.75 

26 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  

67,762,596.00  25,685,694.00  37.91 

27 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4  

40,940,422.00  15,408,156.34  37.64 

28 มณฑลทหารบกที่  33  11,731,900.00  4,279,190.00  36.47 

29 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1  

60,988,000.00  21,871,842.94  35.86 

30 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  65,301,400.00  23,139,280.00  35.43 

31 สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่  

692,713,200.00  241,005,973.55  34.79 

32 เรือนจําอําเภอฝาง  73,300.00  24,900.00  33.97 

33 สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ ่ 10,834,101.25  3,598,722.13  33.22 

34 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6  

62,273,900.00  20,301,886.90  32.60 

35 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 34  

59,987,551.00  17,193,514.20  28.66 

36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  12,249,100.00  3,128,160.00  25.54 

37 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2  

65,967,400.00  16,233,421.50  24.61 

38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31          
อ.แม่แจ่ม  

6,622,600.00  1,558,560.00  23.53 

39 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ 74,818,200.00  17,538,881.50  23.44 

/40. มหาวิทยาลัย... 
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ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  470,751,000.00  109,006,800.00  23.16 

41 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  6,530,000.00  1,489,400.00  22.81 

42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  4,938,500.00  1,113,600.00  22.55 

43 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ 27,173,400.00  6,065,250.00  22.32 

44 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม ่ 112,000.00  22,000.00  19.64 

45 กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 
เชียงใหม่  

72,097,800.00  12,664,695.00  17.57 

46 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  3,723,200.00  650,580.00  17.47 

47 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  138,622,400.00  24,049,252.96  17.35 

48 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  12,684,800.00  2,184,730.36  17.22 

49 วิทยาลัยนาฎศิลป์  14,541,200.00  2,494,500.00  17.15 

50 สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต6  24,944,000.00  3,779,000.00  15.15 

51 อัยการจังหวัดเชียงใหม่  23,877,840.00  2,095,028.70  8.77 

52 สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่  

5,436,500.00  400,870.00  7.37 

53 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  9,250,500.00  520,200.00  5.62 

54 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  1,530,000.00  80,000.00  5.23 

55 ตชด.ภาค  3  34,000,000.00  1,768,466.68  5.20 

56 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม่  

4,439,200.00  183,600.00  4.14 

57 สนง.อัยการจังหวัดฝาง  1,584,500.00  31,500.00  1.99 

58 ศูนย์อนามัยที่  10  เชียงใหม่  8,200,000.00  91,998.00  1.12  

  รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน 

1 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์  39,431,200.00  15,434,547.59  39.14 

 
ยังไม่มีการเบกิจ่าย 2 หน่วยงาน 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  96,000 - - 

2 สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

25,000,000 - - 

 /ยังไม่มีการเบิกจ่าย... 
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 ความคบืหนา้ส่วนราชการทียั่งไม่มีการเบกิจ่ายงบลงทนุ 

รายชื่อส่วน
ราชการ 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน 

สํานักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

25.00 ได้รับเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19 เมตร  
ยาว 70 เมตร ตกแต่งด้วยไม้ตามอัตลักษณ์ล้านนาบริเวณด้านหน้า  พระธาตุ
หริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลําพูน และจะสอบราคาด้วยวิธี e-auction ไปแล้ว 
2 ครั้ง 

๒. จาํนวนข้าราชการและผู้ รับบาํนาญ ประสงค์กลับไปใช้สิทธิ์ในบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการตาม 
    พระราชบัญญัติบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494   

     

ประเภท 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิ 
UNDO (ราย) 

จํานวนผู้ใช้สิทธ์ิ UNDO 
(ราย) 

อัตรา 
ร้อยละ 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ข้าราชการ 20,100              7,155 35.60  
ผู้รับบํานาญ/ผูร้ับเบ้ียหวัด 13,748              9,235 67.17 1,668.59 

รวม 33,848            16,390 48.42  
 

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
 

3.  หนังสือเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัิ ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๘ จํานวน  1  เรื่อง คือ 
     หนังสือที่ กค  ๐๔๑๕.๓/ว.๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง  ติดตามการยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จ 
       บํานาญข้าราชการ ลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ติดตามส่วนราชการในจังหวัด เร่งดําเนินการยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ กรณีเกษียณอายุราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และอย่างช้าไม่ควรเกินเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
โดยไม่ต้องรอประกาศ หรือ คําสั่งเกษียณและคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๓๐ 
กันยายน ของปีที่พ้นจากราชการ เพราะสามารถยื่นขอรับเพิ่มเติมได้ในภายหลัง เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้รับ
บําเหน็จบํานาญต่อเนื่องกับเงินเดือนในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และเพื่อประโยชน์ในการรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ และ
เงิน กบข. รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง เช่น สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อน 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอยีดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลงัจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา            
จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
             หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
3.2.1 โครงการพฒันาจังหวัด 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 218,611,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 119,138,817.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50 ดังมีรายละเอียด 

สรุปตามตาราง ดังนี้ 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกงบรายจ่ายประจําและงบลงทุน) 

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจํา 
จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ 

218,611,700 119,138,817.12 54.50 156,269,700 91,194,944.32 58.36 

 
 

รายจ่ายลงทุน 
จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ 

62,342,000 27,943,872.80 44.82 

 

ผลผลิต 
จํานวน 
โครงการ 

งบรายจ่ายประจํา 
(156,269,700 บาท) 

งบรายจ่ายลงทุน 
(62,342,000 บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 

งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จํานวน ร้อยละ 

เศรษฐกิจ 13 39,980,900 6,300,000 36,335,000 - 82,615,900 50,592,068.46 61.24 

สังคม 10 44,454,000 - - - 44,454,000 23,723,839.52 53.37 

ทรัพยากร 6 30,580,200 6,500,000 26,007,000 - 63,087,200 28,346,730.00 44.93 
ความม่ันคง 4 18,454,600 - - - 18,454,600 7,168,785.55 38.85 

บริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 9,307,395.76 93.07 

รวม 34 133,469,700 22,800,000 62,342,000 - 218,611,700 119,138,817.12 54.50 
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3.2.2 โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

งบประมาณ 
 

ผลการเบกิจา่ย คดิเปน็ร้อยละ คงเหลือ คดิเปน็ร้อยละ 

284,801,200.00 115,640,947.57 
 

40.60 169,160,252.43 59.40 

ภาพรวม     

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบกิจา่ย คดิเปน็ร้อยละ 

1 โครงการเสริมสร้างและ
ปรับแต่งอัตลักษณ์ 
(Identity)โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

  24,652,800.00  9,933,067.50  40.29 

2 โครงการเสริมพ้ืนฐานทุนทาง
สังคม และทุนทางธรรมชาติ 
เพื่อบรรยากาศ ความมั่นคง
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
การค้า และการลงทุน 

27,395,100.00 22,915,495.31 83.65 

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอัตลักษณ์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

25,200,000.00 16,935,000.00 67.20 

4 โครงการ Lanna Wellness 19,292,200.00 12,192,651.00 63.20 

5 โครงการจัดงานส่งเสริมการคา้ 
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่
ระดับสากล 

38,205,000.00 7,532,400.00 19.72 

6 โครงการหัตถกรรมสร้างสรรค์
สู่สังคม (Lanna Creative 
Craft) 

15,804,000.00 12,215,540.00 77.29 

7 โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาค
อาเซียน 

13,649,000.00 878,300.00 6.43 

8 โครงการระบบโครงสร้างเมือง
รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

54,099,200.00 106,400.00 0.20 

9 โครงการยกระดับการแข่งขัน
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
และมูลค่าเพิ่ม 

27,584,500.00 18,901,894.20 68.52 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบกิจา่ย คดิเปน็ร้อยละ 

10 โครงการ Eco Village 18,994,400.00 6,965,904.50 36.67 

11 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการและนักลงทุน
ตลอดโซ่อุปทานเพื่อขยายการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

14,925,000.00 3,646,400.00 

24.43 

12 โครงการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ 

5,000,000.00 3,417,895.06 
68.36 

  รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 284,801,200.00 115,640,947.57     40.60  
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3.3 การปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนดําเนนิงานการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง
ระยะที่ 3 

 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง   ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
              ภาคเหนือ 
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกรกฎาคม 
2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
 

1. สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ตารางที่ 1 แสดงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในห้วงเดือนมกราคม – 22 กรกฎาคม 2558  

                                       
 
 
 
 

ประเภท 
เรื่องร้องเรียน 

ช่องทาง 

จดหมาย
ผวจ.ชม 

สนง.ปลัด
สํานักนายก 
รัฐมนตรี 

สนง.
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

มท. 

 

กก.สิทธิ
มนุษยชน
แห่งชาติ 

 

สํานักราช
เลขาธิการ 

กกร. 
มทบ.33 

ตู้ ปณ.
1111 

เว็บไซต์ 
จังหวัด 

สาย
ด่วน 

1567 
รวม ร้อยละ 

๑.เรื่อง
เดือดร้อน
ท่ัวไป 

105 7 1 1 0 5 9 51 30 63 272 25.59 

2.แจ้ง
เบาะแสการ
กระทําผิด 

49 4 1 0 ๐ 0 1 27 1 21 104 9.78 

๓.ป่าไม้/
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

10 0 ๐ 0 ๐ 0 5 5 0 10 30 2.82 

๔.ปัญหาท่ีดิน 67 2 0 0 0 ๐ 2 4 0 9 84 7.90 
7 

๕.หน่วยงาน/
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

92 1 0 8 0 ๐ 1 12 1 15 130 12.23 

6.ขอความ
ช่วยเหลือ 

244 5 1 10 0 6 3 39 24 23 355 33.40 

๗.หนี้นอก
ระบบ 

34 ๐ ๐ ๐ ๐ 1 ๐ ๐ ๑ 0 36 3.39 

๘.อื่นๆ 9 0 ๐ ๐ ๐ 8 0 22 3 10 52 4.89 

รวม 610 19 3 19 0 20 21 ๑60 60 151 1,063 100 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

368 7 3 ๕ 0 7 8 91 38 113 640 60.20 
 

ยุติ 242 12 0 14 0 13 13 69 22 38 423 39.80 
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ตารางที่ 2 แสดงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้ังแต่ 1 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2558 แยกเป็นรายเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จํานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ในห้วงเดือน
มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่า จํานวนสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีแนวโน้มลดลงอาจเป็นไปได้ว่า
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้มาย่ืนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในช่วงสถานการณ์
ดังกล่าวเป็นจํานวนมากแล้ว และได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไปบ้างแล้วในเบื้องต้น 
รวมถึงในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน จึงทําให้จํานวนผู้มาร้องเรียนมีปริมาณ
ลดลง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  เป็นต้นมา จํานวนสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย           
เป็นเพราะว่าประเทศไทยในช่วงนี้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องเรียน           
มีจํานวนเพิ่มขึ้น  

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

จํานวน 
เรื่อง

ร้องเรียน 
283 278 95 

 
82 87 

 
114 124 
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  2.ข้อมูลสถิติจาํนวนผู้มาใชบ้ริการศูนยบ์รกิารร่วมของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม ่

   

  สถิติผู้มาใช้บรกิารของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม พ.ศ 2558  ถึงเดือน
ม ิถุนายน พ.ศ.255๘ รวมจํานวน 22,509 ราย (ข้อมลูถงึ ณ วันที่ 22 ก.ค. 255๘)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  

 
            

 
 

รายการ 

 
จํานวนผู้มาใช้บริการ (ราย) 

  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
งานบริการ 

ชําระค่าไฟฟ้า 
2,032 1,146  810  1,336 1,066 2,116 1,147 

งานบริการ 
ชําระค่าน้ําประปา 

1,807 1,286  1,074  1,614 1,266 1,933 1130 

งานบริการชําระ 
ภาษีรถยนต์/

รถจักรยานยนต์ 

44 422  5๑7  497 286 286 404 

งานบริการรับแจง้ความ/
ให้คําปรึกษา 
ด้านคดีความ 

141 80 55  74 63 63 53 

งานบริการข้อมูล
ข่าวสารทั่วไป 

801 119 77  140 59 59 223 

รวม 4,825 3,053 2,533 3,661 2,740 2,740 2,957 
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  การให้บริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้บริการ
ประชาชน  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า อ.เมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 
2558 จํานวน 169,780 ราย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทงานให้บริการประชาชน 

เดือน/ปี 
 

ไปรษณีย์(ชิ้น) 
 

งานบัตรประชาชน 
(ราย) 

ชําระภาษีรถยนต์/ 
รถจักรยานต์(ราย) 

งานบริการอื่นๆ 
(ราย) 

ต.ค.57 16,176 934 2,055 585 

พ.ย.57 17,545 1,052 1,241 42 

ธ.ค.57 20,102 1,044 2,153 35 

ม.ค.58 18,883 1,179 1,164 41 

ก.พ.58 17,605 1,123 1,610 40 
มี.ค.58 

(ณ 19 มี.ค.) 
12,162 808 827 27 

 เม.ย.58 
(ณ 19 เม.ย.) 

9,383 610 848 27 

พ.ค.58 
(ณ 19 พ.ค.) 

12,871 77 1,227 13 

มิ.ย.58 
(ณ 19 มิ.ย.) 

12,487 206 989 13 

ก.ค.58 
(ณ 19 มิ.ย.) 

11,132 723 722 19 

รวม 148346 7,756 12,836 842 
หมายเหตุ การบรกิารอืน่ๆ หมายถึง การแจ้งเตือนตําแหน่งงานว่าง ใหค้ําปรกึษาหลักประกนัสขุภาพฯ ขอใช้ไฟ 
เป็นตน้  

 3. ประเด็นเน้นย้าํของศูนย์ดํารงธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 
3.1 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลสถิติการรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ลงในแบบรายงานผล รายงานให้จังหวัดทราบ เป็นประจํา 
ทุกวันที่  20 ของเดือน ก่อนเวลา 16.30 น. โดยเริ่ มรายงานตั้ งแต่  วันศุกร์ที่  20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป   
ทางโทรสารหมายเลข  0-5311-2707 หรื อ  Email:damrongtham.chiangmaicenter@hotmail.com  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

                   อําเภอที่รายงานผลใหท้างจังหวัดทราบแลว้      จํานวน   3 อําเภอ  
อําเภอที่ยังไม่ได้รายงานผลให้ทางจังหวัดทราบ  จํานวน 22 อําเภอ  
ขอให้อําเภอได้ให้ความสําคญัในการรายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารง

ธรรมอําเภอ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 20 ของทกุๆเดือน ก่อนเวลา 16.30 น. 
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3.2 ขอให้ทุกส่วนราชการ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้
ความสําคัญในการรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีผู้ร้องบางรายได้
ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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3.5 แนวทางการดาํเนนิงานตามพระราชบญัญตัหิอพกั พ.ศ.2558 
 ผู้นาํเสนอ: นางมยุรี  ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สรปุแนวทางการดาํเนินงานตาม พรบ.หอพกั พ.ศ. 2558 

สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม ่
 

พระราชบญัญตัหิอพกั พ.ศ. 2558 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และจะมี
ผลบังคับใช้ภายใน 120 วันหลังจากวันดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยมีสาระสําคญั
ของพระราชบญัญตัหิอพกั พ.ศ. 2558ดังต่อไปนี้ 

1. เปลี่ยนนายทะเบียนหอพัก จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่หอพักต้ังอยู่โดย
มอบอํานาจให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายภายในจังหวัดและท้องถิ่น 

2. เปลี่ยนข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเป็นหอพัก จากการมีผู้พัก (นักเรียนนักศึกษา) ต้ังแต่ 5 คน
ขึ้นไป เปลี่ยนเป็นที่พักของผู้พัก (นักเรียนนกัศึกษา) ต้ังแต่ 1 คน เพื่อเป็นอุดช่องว่างของกฎหมายเดิมที่ไม่
ครอบคลุมถึงบา้นเช่า คอนโด และอาคารชุด ทําใหผู้้ให้เช่าบ้านเช่าและคอนโดไม่รับนักเรียนนักศึกษา และเป็นการ
ควบคุมให้นักเรียนนักศึกษามาพักในหอพักที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น) 

3. ผู้พักหมายถึง ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี 
4. กําหนดให้หอพักมี 2 ประเภท คือ หอพักหญิง และหอพักชาย ซึ่งต้องรับผู้พักเฉพาะตามเพศที่กําหนด 

พร้อมทั้งกําหนดให้ผู้จัดการและผู้ที่ทํางานในหอพักหญิงต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น 
5. อัตราโทษทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นโทษปรับต้ังแต่ 50,000-300,000 บาท และโทษจําต้ังแต่ 

3 เดือนถึง 1 ปีโดยเฉพาะหอพักที่ดําเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต มีระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 
100,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

6. กําหนดให้หอพักในสถานศึกษาทุกแห่ง (ยกเว้น สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ) ต้องขอใบอนุญาต
ตามกฎหมายนี้ และรับได้เฉพาะนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ เท่านั้น 

7. กําหนดให้หอพักเอกชน รับผู้พักได้เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เท่านั้น ยกเว้น
มีข้อตกลงกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. เพิ่มหน้าที่ของผู้ประกอบการหอพักในการดูแลนักเรียนศึกษามากขึ้น เช่น การจัดให้มปีระกันภัย การ
ดูแลเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้พักและสอดส่องดูแลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและอบายมุขอื่น 

9. กําหนดให้หอพักทุกแห่ง ต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ กับนายทะเบียนประจําท้องถิ่น โดยใบอนุญาตจะมี
อายุ 5 ปี และนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนได้หากพบการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

10. อนุโลมให้ผู้ประกอบการหอพักที่มีใบอนุญาตเดิมตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 สามารถใช้ใบอนุญาต
เดิมได้จนกว่าใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ (31 ธ.ค.58) และต้องมายื่นขอใบอนุญาตตามกฎหมายใหม ่

11. กําหนดให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจหอพัก และสถานที่ที่พึงเชื่อได้ว่า มี
นักเรียนนักศึกษาเข้าพักทุกแห่ง ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นของ
กระทรวงมหาดไทย และใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา 

12. ผู้ประกอบการสามารถอุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนได้ โดยในระดับจังหวัด ให้ย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน 30 วันนับต้ังแต่ในที่ได้รับคําสั่ง 
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ตารางเปรยีบเทียบสาระสําคญั 
ระหว่าง พรบ.หอพกั พ.ศ. 2507 และ พรบ.หอพกั พ.ศ. 2558 

ประเดน็ข้อกฎหมาย 
ประเดน็ พรบ.หอพกั พ.ศ. 2507 พรบ.หอพกั พ.ศ. 2558 

1. ความหมายของหอพัก สถานที่ให้เช่าพักที่รับผู้พักเขา้พัก
อาศัยต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป และมี
การเรียกเก็บค่าตอบแทน 

สถานที่ที่รับผูพั้กเข้าพักอาศัย 
และมีการเรียกเก็บค่าเช่า 

2. ความหมายของผู้พัก นักเรียนนักศึกษา ระดับไม่เกิน
ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี 

ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาใน
สถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญา
ตรีและมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี 

3. ประเภทของหอพัก หอพักชาย 
หอพักหญิง 

หอพักชาย 
หอพักหญิง 

4. รัฐมนตรีทีท่ี่รักษาการตาม 
พรบ. 

กระทรวง พม. กระทรวง พม. 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย 

5. นายทะเบียนประจําท้องที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
ที่หอพักต้ังอยู่ 

6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักระดับประเทศ 

ไม่ม ี ร.ม.ต. พม.เป็นประธาน 
ปลัดกระทรวง พม. เป็นรองประธาน 
ปลัดกระทรวงที่รักษาการเป็น
กรรมการ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน 
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็น
เลขานุการ 

7. คณะกรรมการระดับจังหวัด ไม่ม ี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  
ปลัดจังหวัดเป็นรองประธาน 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน 
ท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ 

8. พนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัด แต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ประกอบด้วย ข้าราชการ พม. 
ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่
ตํารวจ เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น ครู
อาจารย์ของสถานศึกษา 
 

บุคคลที่ รมต.มหาดไทย แต่งต้ัง ตาม
กฎหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 

9. รูปแบบของหอพัก รูปแบบเดียวคือ หอพักเอกชน มี 2 รูปแบบคอื  
1. หอพักสถานศึกษา – ต้องรับผู้พัก

เฉพาะนักเรียนนักศึกษาของ
สถานศึกษา (ยกเว้นช่วงปิดเทอม) 
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ประเดน็ พรบ.หอพกั พ.ศ. 2507 พรบ.หอพกั พ.ศ. 2558 
2. หอพักเอกชน– รับได้เฉพาะ

ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น 
10. หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ

หอพักและผู้จดัการหอพัก 
- ผู้ประกอบกิจการหอพัก 

คือ ผู้รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการหอพัก 

- ผู้จัดการหอพัก – ผูม้ี
หน้าที่ควบคุมดูแลหอพัก 

1. ติดป้ายหอพัก 
2. จัดทําระเบียบหอพัก 
3. ทะเบียนผู้พัก 
4. ดูแลความเป็นอยู่ตามความ

เหมาะสม 
5. ให้ความร่วมมอืกับสถานศึกษา 
6. คนทํางานในหอพักหญิงต้อง

เป็นหญิง 

1. จัดทําป้ายหอพักตามประกาศ 
2. ทําประกันภัยคุ้มครองผู้พัก 
3. หอพักสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้อง

จัดอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ 
4. จัดทําระเบียบหอพัก 
5. จัดทําทะเบียนผู้พัก 
6. สอบประวัติคนทํางาน/หอพักหญิง

คนทํางานต้องเป็นหญิง 
7. ดูแลสภาพหอพักตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร 
8. ดูแลสุขลักษณะและอนามัย 
9. จัดยาและเวชภัณฑ์จําเป็น 
10. จัดทําให้ฝังแสดงทางหนีไฟ 
11. ดูแลความสงบเรียบร้อยและ

ป้องกันอาชญกรรมภายในหอพัก 
11. อํานาจนายทะเบียน 1. มีคําสั่งและกําหนดเวลาให้

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 
2. ให้ผู้อ่ืนเข้าไปดูแลหอพักแทน 
3. เพิกถอนใบอนุญาต 

1. มีคําสั่งและกําหนดเวลาให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

2. เพิกถอนใบอนุญาต 
3. ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
12. อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 1. เข้าตรวจสอบหอพักต้ังแต่พระ

อาทิตย์ขึ้นถึงตก 
2. เข้าตรวจสอบตามคําสั่งของ

นายทะเบียน 

1. เข้าไปในหอพักเพื่อตรวจสอบ 
2. เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ที่เชื่อว่า

ประกอบกิจการหอพัก 
3. เรียกผู้ประกอบการมาชี้แจง 
4. ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
13. การอุทธรณ์คําสั่งนาย

ทะเบียน 
1. ไม่ได้ระบุ 1. ส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ภายใน 30 วัน 
2. คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้เป็นที่สุด 
 
บทลงโทษ 

ประเดน็ พรบ.หอพกั พ.ศ. 2507 พรบ.หอพกั พ.ศ. 2558 
1. ใช้คําว่า “หอพัก” โดยไม่มี

ใบอนุญาต 
ไม่ได้ระบุ 1. ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

2. เข้าข่ายหอพัก แต่ไม่ขอ
ใบอนุญาตหรอืดําเนินกิจการ

จําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 
2,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

2. หอพักสถานศึกษา – ปรับไมเ่กิน 1 
แสนบาท และปรับเพิ่มวันละไม่
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ประเดน็ พรบ.หอพกั พ.ศ. 2507 พรบ.หอพกั พ.ศ. 2558 
โดยไม่มีใบอนุญาต เกิน 1 หมื่นบาท 

3. หอพักสถานศึกษา – จําคุกไม่เกิน 
1 ปี ปรับไม่เกนิ 1 แสนบาท และ
ปรับเพิ่มวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท 

3. หอพักที่ไม่รับผู้พักตาม
ประเภทที่กําหนด 

จําคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

1. จําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 
50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

4. หอพักที่ดําเนินการโดยผิด
ข้อบัญญติตามกฎหมาย 

ปรับต้ังแต่ 500-1,000 บาท 2. จําคุกต้ังแต่ 3 – 6 เดือน ปรบัต้ัง
แต่ 2,000-300,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

5. คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ปรับระดับจังหวัด 

ไม่ได้ระบุ 1. อัยการจังหวัดเป็นประธาน 
2. ผบ.ภจว. เป็นกรรมการ 
3. พมจ.เป็นเลขาฯ 

 
ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎหมายดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยรบัผดิชอบ 
1 จัดประชุมนําเสนอแนวทางการถ่าย

โอนงานและการขับเคลื่อน พรบ.
หอพัก ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
และอําเภอในพื้นที่ทราบ 

๓๐ ท้องถิ่น 
อําเภอ ๒๕ แห่ง 

ท้องถิ่นอําเภอ ๒๕ 
แห่ง 

๒๑-๒๒ ก.ค. กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 

สนง.พมจ.เชียงใหม ่

๒ อบรมเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายหอพัก ฉบับใหม่ แก่
ผู้ประกอบการหอพัก และผูท้ีส่นใจ 

1,018 แห่ง ๒๓ ก.ค. ๕๘
ครึ่งวัน 

 

สนง.พมจ.เชียงใหม ่
ท้องถิ่น จ.เชียงใหม ่

๓ ประชุมผ่าน VDO conference การ
สร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ในการขับเคลือ่น พรบ.หอพัก 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑๙ ส.ค.๕๘ สนง.พมจ.เชียงใหม ่
ท้องถิ่น จ.เชียงใหม ่

๔ จัดชุดตรวจแบบบูรณาการ เพื่อเข้า
ช้ีแจงข้อกฎหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติแก่หอพักในพื้นที ่

1,018 แห่ง ส.ค.-ก.ย.58 สนง.พมจ.เชียงใหม ่
ท้องถิ่น จ.เชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
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3.6 การจดัตัง้ศนูยบ์ริการน้ําเพื่อการอปุโภคบรโิภคพระราชทาน 
 ผู้นาํเสนอ: นางภัชธนิตา สดุดีพศิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

              จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนแล้ง           
ฝนทิ้งช่วง และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทําให้ราษฎรขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และทรงม ี          
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานน้ําอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน โดยให้โรงเรียน           
ราชประชานุเคราะห์ฯ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในสังกัดของสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ และสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์บริการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ํา 
โดยใช้งบประมาณของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ได้โอนไปตั้งจ่ายไว้ที่จังหวัด ตามความเป็นจริงเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาราชการ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ   

  โดยส่ังการให้จังหวัดดําเนินการสนองตามพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ดังนี้ 

1. สนับสนุนน้ําสะอาดให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์บริการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน
ตามท่ีโรงเรียนร้องขอ 

2. ให้จังหวัดจัดทําแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 3 x 6 เมตร เพื่อให้เห็นชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ 
3. มอบหมายให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการประสาน

ศูนย์บริการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน รับผิดชอบด้านธุรการ การเงิน โดยให้
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์บริการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน 
จากงบประมาณของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯที่มีอยู่ ณ จังหวัดนั้น ๆ 

4. กําชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติ ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

ศูนย์บริการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จํานวน  9  แห่ง 
 

ลําดบั สถานศึกษา อําเภอ 
1 โรงเรียนกาวิละอนุกูล อําเภอเมืองเชียงใหม ่
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อําเภอแม่อาย 
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อําเภอแม่แจ่ม 
4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อําเภอสันทราย 
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ อําเภอแม่ริม 
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 อําเภอแม่ริม 
8 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอเมืองเชียงใหม ่
9 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม ่ อําเภอเมืองเชียงใหม ่

 

 
 



๖๑ 
 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดตั้งศูนยบ์รกิารน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการดังนี้ 

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่จํานวน 9 แห่ง ให้ดําเนินการสนอง        
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดต้ังศูนย์บริการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
พระราชทาน และดําเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคพระราชทานให้กับราษฎรจนกว่าสถานการณ์จะยุติเพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ํา  

2. อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่อาย อําเภอแม่แจ่ม  อําเภอสันทราย อําเภอเชียงดาว และอําเภอแม่ริม
เพื่อทราบและประสานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ซึ่งเป็น
ศูนย์บริการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทานในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัย
แล้งจัดภาชนะไปรับน้ําอุปโภคบริโภคตามสถานที่ที่กําหนด 
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๖๒ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
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4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม  2558 
 ผู้นําเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 



๖๓ 
 

 

 

        4.2.1  วันอังคารที่  28  กรกฎาคม  2558  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานพิธีเฉลิม
พระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกมุาร    
จํานวน  3  พิธี ดังนี้ 

1) เวลา  06.45  น. พิธีทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล ณ ข่วงประตูท่า
แพ  แต่งกาย ชุดผ้าไทย 

2) เวลา  09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร           
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   
แต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 

3) เวลา  19.29  น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย
มงคล ณ  ห้องราชพฤกษ์  1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  
แต่งกาย  ชุดไทยพระราชทาน/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ 
 
  4.2.2 วันพธุที่ 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  83  พรรษา  12  สิงหาคม  
2558  ดังนี้ 

1) เวลา 06.45  น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  
จํานวน  84  รูป  ณ ข่วงประตูท่าแพ แต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมืองโทนสีฟ้า 

2) เวลา  09.00  น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิม          
พระเกียรติ  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 

3) เวลา  19.19  น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่งกาย  ชุดผ้าไทยแขนยาวโทนสีฟ้า 
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4.2 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๔ 
 

 

 
4.3.1 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติ ฯ) พ้ืนวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 –
ZINGGIBERACE  เพื่อชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่า ในวัฒนธรรมไทย และทอดพระเนตรนิทรรศการฯ  ณ  ศูนย์
ประชุมนานาเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

4.3.2 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม  2558  เวลา 19.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จฯ มาเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล “อัตลักษณ์
แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่วิจิตราพัสตราอาเซียน ณ ห้องคุ้มคําหลวงคุ้มคํา ในคุ้มขันโตก ตําบลหนองป่าครั่ง อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่ กําหนดตรวจพื้นที่วันอังคารที่ 11 สิงหาคม  2558 เวลา 10.00 น. 
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4.3 การรับเสด็จเดือนสิงหาคม 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๕ 
 

 

 
ด้วยในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม และวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  เป็นวันหยุดราชการ

ต่อเนื่อง (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) จึงทําให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องติดต่อกัน ๔ วัน ซึ่งในช่วง
วันหยุดราชการต่อเนื่องดังกล่าว อาจมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการ และสถานที่สําคัญ  จึงขอให้ 
ทุกส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องดังกล่าว ให้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยเคร่งครัด รวมทั้งหมั่นตรวจตรา เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การสร้างสถานการณ์ และการก่อเหตุฯ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 

๒. กรณีหากพบเห็นบุคคล  วัตถุ  หรือสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดเหตุฯ ขึ้นในที่พ้ืนที่  ให้รีบแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  และสถานที่ตํารวจที่รับผิดชอบ  แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยทันที 
  ๓. ให้เฝ้าระวังสถานที่สําคัญในพื้นที่จังหวัด อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ สถานีขนส่งมวลชน           
ท่าอากาศยาน โรงแรมที่พักที่มีนักท่องเที่ยวไปพักจํานวนมาก และสถานที่ที่มีชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไป
รวมตัวกันจํานวนมาก 
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4.4 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง (วันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา) 

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๖ 
 

 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรม

วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษาและการแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จ  
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา 
ณ พุทธสถานเชียงใหม่

 

4.5 สปัดาหส์่งเสรมิวันสําคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวนัอาสาฬหบชูาและ           
วันเขา้พรรษา ประจําปี 2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    
              เชียงใหม ่



๖๗ 
 

 

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-เวลา 9.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธ  
มามกะของนัก เรี ยนโรงเรียนสังกัด
การศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
(กลุ่มท่ี ๑) ณ พุทธสถานเชียงใหม่
- เวลา 13.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะของนัก เรี ยนสังกัดโรงเรียน
เทศบาล ณ พุทธสถานเชียงใหม่

 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- เวลา 09.00 น. พิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะของนักเรียนโรงเรียน
สังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ (กลุ่มท่ี ๒) 
- เวลา 13.00 น. พิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา สํานักงานการศึกษา
เอกชน ณ พุทธสถานเชียงใหม่



๖๘ 
 

 

 

กิจกรรม
วันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเวียนเทียน 
- วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
- วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
- วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
- วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
และวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่
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สรุปผลการดาํเนินงาน 
โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

“หมูบานรักษาศีล 5”

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
 

 

ระยะเวลาการดําเนินงาน

๑. ระยะเรง่ด่วน 
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ดําเนินการให้มีการลงนามข้อตกลง ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ครอบคลุมทุกพื้นที่

 

4.6 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 



๗๐ 
 

 

ระยะเวลาการดําเนินงาน
๒.ระยะปานกลาง 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานในเชิงปริมาณให้มีการ
รณรงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกสมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 50 ของจํานวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัด
เ ชี ย ง ใ หม่ แ ล ะ คณะส งฆ์ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม่ ไ ด้ ร่ ว ม
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพื้นท่ีทุกอําเภอ ทุกหมู่บ้าน และ
สมัครได้ด้วยตนเองทาง www.sila5.com  

 
 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน

๓. ระยะยาว 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐ 

ดําเนินการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน
สมัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษาและหน่วยงาน
สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน และมีองค์กรเครือข่ายปกป้องพระพุทธ 
ศาสนาเกิดข้ึนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

 



๗๑ 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5”

ต้ังแตเดือน ต.ค. 57- ก.ค. 58

มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

อําเภอ 25 อําเภอ

ตําบล 204 ตําบล

หมู่บ้าน 1243 หมู่บ้าน

หน่วยงาน 10 หน่วยงาน

สถานศึกษา 144 แห่ง

จํานวนประชาชนที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 246,966 คน

เชิญชวนทุกท่าน ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการได้ท่ี 

www.sila5.com
 

 
 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5”

ต้ังแตเดือน ต.ค. 57- ก.ค. 58

 



๗๒ 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5”

ต้ังแตเดือน ต.ค. 57- ก.ค. 58

 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5”

ต้ังแตเดือน ต.ค. 57- ก.ค. 58

 



๗๓ 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5”

ต้ังแตเดือน ต.ค. 57- ก.ค. 58

 
 
 
 

การชมนิทรรศการผลงานรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 

ณ ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวดัเชียงใหม่
นายณรงค์  ทรงอารมณ ์ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม่

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
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๗๔ 
 

 

 
 

การจกักิจกรรมจักรยานเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ปัน่เพื่อแม่ (Bike for Mom) 

.......................................... 
- วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558  พิธีเปิดเวลา 15.00 น. (ถ่ายทอดสด) พิธีปิดเวลาประมาณ 19.00 น.  

- เส้นทางเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5) ไปจนถึงวงเวียนหน้า
อุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วกลับย้อนมาตามเส้นทางเดิมสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทาง 
32 กิโลเมตร 

- มีกิจกรรมในช่วงก่อนและหลังการปั่นจักรยาน เช่น ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจเช็คสภาพรถจักรยาน  
นิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่จักรยาน  ความปลอดภัยในการใช้ถนน  การแข่งขันจักรยาน          
ขาไถของเด็ก และกิจกรรมปลุกต้นไม้ร่วมกันบริเวณศูนย์ราชการ  เป็นต้น  

- การเปิดให้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ต้ังแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2558  มีผู้ลงทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 
7,103 คน  ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนจํานวน 1,000 คนแรก จะได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ในวันที่  
12 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ในส่วนผูท้ี่ลงทะเบียนได้ลําดับ
1,001 เป็นต้นไป จะได้รับเสื้อกิจกรรมทีจ่งัหวัดเชียงใหม่และสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
จัดทําขึ้นเพิ่มเติม จํานวน 5,000 ตัว  ซึ่งให้มาลงทะเบียนรับเสื้อในวันที่ 16 สิงหาคม  2558 เวลา 
10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   โดยให้นําบัตรประชาชนมาแสดงตน  

- กําหนดการซ้อมใหญ่  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น.  โดย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ
สํานักงานพัฒนาพิงคนครได้กําหนดจัดกิจกรรม  จังหวัดเชียงใหม่ “ป่ันร่วมใจถวายพระพร” ในโอกาส        
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
28 กรกฎาคม 2558ซึ่งจะเริ่มต้นกิจกรรม ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาติฯ  แล้วใช้เส้นทาง
เดียวกันกับกิจกรรม Bike for Mom  กลับรถที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แลว้กลับมาสิ้นสุด ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่    ซึ่งจะเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนกิจกรรมใหญใ่น
วันที่ 16 สิงหาคม 2558    

 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.7 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา Bike for MOM 

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.8 พระราชบญัญตัิอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 
 พ.ศ.2558 

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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การดาํเนินการกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผูบ้รหิารองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่พบปะประชาชน” ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ประเดน็ เนือหา 

ความเป็นมา สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อําเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ 
และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนโดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อําเภอ ออก
ให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก และ
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้ให้ความสําคัญในนโยบายการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ (โดยที่ทําการ-ปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่)  จึงได้จัดทําโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

๑. โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
๒. โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มาให้การบริหารและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 
ซึ่งจะมีการให้ภารกิจของหน่วยงาน การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การ
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน เป็นต้น 

๓. โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานในการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้เข้ามาร่วมงาน 

ผลการดําเนินงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดการออกกิจกรรม ดังนี้ 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  
โดยที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ในการ   สนับสนุน
สิ่งของ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 
    1)  การมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน โดยได้รับความ อนุเคราะห์  

จากสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  ๒๐๐ ชุด, มูลนิธิเชียงใหม่
สามัคคีการกุศล จํานวน ๕๐ ชุด  และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ (ผ้าห่ม)  จํานวน  ๑๐๐ ชุด    

       2) การมอบเงินสงเคราะห์โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
เชียงใหม่ จํานวน ๒๐ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท  เพื่อแจกจา่ยให้ราษฎรผูป้ระสบ
ปัญหาทางสังคม 

4.9 สรุปโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน  ประจําเดือนกรกฎาคม  2558 

 ผู้นําเสนอ:  นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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 3) การมอบพันธ์ุปลา โดยสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30,000 ตัว เพื่อ
แจกจ่ายให้กับชุมชน  

๒. โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 

       ๑) ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานที่
เข้าร่วม 60หน่วยงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 132 คน มาให้การบริการและรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชน นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 950 คน 

๒) ได้ประชุมมอบหมายนโยบาย และร่วมกันปรึกษารือหาพร้อมกับรับทราบปัญหา/
ความต้องการระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 300 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) 
เป็นประธานในการประชุม 
๓. โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
    เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้ 

      1)  ส่วนราชการ/หน่วยงาน จํานวน  132 คน 
    2)  ประชาชน นักเรียน  จํานวน 950  คน 
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ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2558 

การดําเนินงานในครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคมอําเภอแม่วาง 
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  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กําหนดจัดงาน “สุดยอดสุดยอดแบรนด์ไทย -           
TOP Thai Brands” เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าส่งออกชั้นนําของไทยให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค ดังนี้ 

1. ระยะเวลาวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 
2. สถานที ่ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าและผู้ส่งออก กว่า 500 ราย 

   4. รูปแบบงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการ การจดั
สัมมนา/อบรม เพื่อให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้าง
ความบันเทิงและสาระความรู้ โดยจะแบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 8 โซน ดังนี้ 
       4.1 โซน Pavilions แสดงและจําหน่ายสินค้าแบรนด์คุณภาพส่งออกจากผู้ประกอบการเอกชน
รายใหญ่ที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วจากกลุ่มอุตสาหกรรมสําคัญทั่วประเทศไทย ได้แก่ สินค้าอาหารและที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร สินค้าแฟชั่น เครื่องนุ่งห่ม สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องจักรการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ สินค้าอุปโภค สินค้ากีฬา สินค้าแฟรนไซส์ สินค้าส่งออกที่ได้รับการพัฒนาภายใต้
โครงการต่างๆ อาทิ   Lanna Collection, Translocal, LannaContemp สินค้าที่ได้รับรางวัล DEMark, GMark 
สินค้า OTOP top brand ข้าว ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไหม สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าหัตถกรรม 
Craft Trend 

4.2 โซนจําหน่ายสินค้า จากผู้ประกอบการ SMEs สินค้าชุมชน OTOP และสินค้าเกษตร 
Farm Outlet 

4.3 โซนนิทรรศการ แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “ข้าว” และเรื่อง “ไหม” 
นิทรรศการด้านพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

4.4 โซนให้คําปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับให้คําปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ สําหรับให้
คําปรึกษาด้านต่างๆ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การค้าระหว่างประเทศ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
การใช้ประโยชน์จาก AEC การส่งออกสินค้า เป็นต้น 

4.5 โซนเจรจาธุรกิจ ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในการเจรจาธุรกิจ 
4.6 โซนให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจสอบอัญมณี บริการขนส่งสินค้า 
4.7 โซนสัมมนา มีการสัมมนาตลอดระยะเวลา 5 วัน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและผู้สนใจ           

ในหัวข้อต่างๆ เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทําธุรกิจแฟรนส์ไซส์ การสร้างแบรนด์ การจัดทํา Craft 
Trend/Trend การออกแบบอัญมณี การเลือกซื้ออัญมณีอย่างมั่นใจการใช้ประโยชน์และเตรียมความพร้อมสู่ AEC 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ส่งออก เป็นต้น 

4.8 กิจกรรมอื่นๆ ในงาน ประกอบด้วน การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงคอนเสิร์ต การสาธิต
ด้านอาหาร Master Chef 

4.10 การจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย TOP THAI BRANDS  
 ผู้นําเสนอ:  นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
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• เมืองเติบโตและเข้าสู่ภาวะคับคังของการจราจรตามรอยกรุงเทพฯ
การใช้รถส่วนตัวสูงขึ้นถึง 92% และมากขึ้น

• ขาดแคลน รถสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม แม้ว่า รถสองแถว
แดง (ประมาณ 2,500 คัน) จะได้รับสัมปทานและให้บริการเป็น
หลักอยู่ แต่ไม่สามารถวิ่งประจําเส้นทางตามกฎหมายได้ ทําให้ส่งผล
ต่อ การพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว

เมืองเชียงใหม ปญหาการเดนิทาง และการไมมีรถประจําทางของเมือง

 

4.11 รายงานการจัดการระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นายทฤษฎี ชุติวงษา  ผูแ้ทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
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แตละช้ันของโครงขายรวมท่ีตองพัฒนาไปดวยกัน

การขับเคล่ือนการพฒันาโครงขายการเดนิทาง ณ ปจจุบัน
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รถรวม
คนั

20-40 นาที

ประจําเวลา

20-40 นาที

ประจําเวลา

20-40 นาที

ประจําเวลา

20-40 นาที

ประจําเวลา

20-40 นาที

ประจําเวลา

20-40 นาที

ประจําเวลา
สาย 14 ออมเมือง-ขวัญเวียง รถเมล เอกชน n/a n/a n/a
สาย A1 สนามบิน-ไนทบาซา รถตู สหกรณ เร่ิม- พ.ค. 58 30 นาที

สาย A2 สนามบิน-ศยูนประชุม รถตู สหกรณ เร่ิม- พ.ค. 58 30 นาที

30 นาที
ประจําเวลา

20

สาย  พิงคนคร รถเมล พิงคนคร n/a 6

สาย 4 ชางเผือก-สารภี รถสองแถวแดง พิคนคร+อบจ. เร่ิม 2 พ.ค. 58 พ.ค.-20

สาย 12 ออมเมือง วนซายขวา รถเมลระดบัต่ํา เทศบาล เร่ิม พ.ค. 58 6-ธ.ค.

สาย 7 ชางเผือก-อาเขต รถสองแถวแดง พิคนคร+อบจ. เร่ิม 15 ธ.ค. 57 พ.ค.-20

สาย 9 ชางเผือก-สารภี รถสองแถวแดง พิคนคร+อบจ. เร่ิม 15 ก.พ. 58 พ.ค.-20

พ.ค.-20

สาย 2 หนามอ-อาเขต รถสองแถวแดง พิคนคร+อบจ. เร่ิม 15 ก.พ. 58 พ.ค.-20

เสนทาง ลกัษณะรถ ผูดําเนนิการ การดําเนนิ การบริการ

สาย 1 หลงัมอ-อาเขต รถสองแถวแดง พิคนคร+อบจ. เร่ิม 15 ก.พ. 58
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เสนทางรถประจําทางเมืองเชียงใหมที่ใหบริการในปจจุบัน 5 เสนทาง

 

 

ปายขอมูลจุดจอดรถประจําทางบนเสนทางใหบริการ
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รูปแบบรถประจําทางที่ใหบริการ

 

Application CMTRANSIT

IOS

Android
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การพัฒนาระบบการใหบริการรถประจําทางในขั้นตอไป

• เสนทางใหบริการรถประจําทางสําหรับการทองเท่ียว
• เสนทางใหบริการในชวงเวลากลางคืน
• การขยายโครงขายเสนทางใหบริการสําหรับประชาชนที่
ครอบคลุม(โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ชุมชน เปนตน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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



๙๔ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 8/2558 
                                  วันศุกร์ที ่28  สิงหาคม  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ 80 
พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
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ระเบยีบวาระที่ 6    นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

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