
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 9/2558 
 

 
 

วันศุกร์ที่ 25  กันยายน  2558   เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่9/2558 

วันศกุรท์ี่ 25  กันยายน  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง จํานวน 6 ศูนย์ (สํานักงานยุติธรรม

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบประกาศนียบัตรแก่วิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2558 จํานวน 3 รางวัล 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบรางวัลแก่หมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)  ประจําปี 2558 

(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
4. การมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่แก่ผู้ประกอบการ จํานวน 4 แห่ง (หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่) 
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกันยายน 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตวัตอ่ที่
ประชุม   จํานวน  1  ท่าน  
1. นายชูเกียรติ       พงศ์ศิริวรรณ 

ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

1.2 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ แนะนํา
ตัวต่อที่ประชุม    

1.3 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ  ส่วนกลาง/จังหวัดอื่น จํานวน            
2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายศุภชัย     เอี่ยมสุวรรณ 

ตําแหน่งปัจจุบัน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

2. นางวรพรรณี   ดํารงมณี 
ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  อัครราชทูตที่ปรึกษา/รองกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่  
     ณ นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.4 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558    
กล่าวต่อที่ประชุม   จํานวน  14 ท่าน  ดังนี้ 
1. นายสุริยะ     ประสาทบัณฑิตย์        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
2. นายนาวิน    สินธุสอาด        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. นายชนะ  แพ่งพิบูลย์        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายทองสุข  วงศ์วรรณไพศาล        ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์        พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางมยุรี  ยกตรี         พัฒนาสงัคมและความมั่นคง 
              ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายชาญชัย  ศรีเสถียร        นายอําเภอพร้าว 
8. นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
9. นายนิพนธ์   ศรีชุมพร      ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1  
10.นายวสวัตต์ิ  ประภัสสร      ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
11.นายพิพัฒน์  วรมาลี       สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
12.นายคัมภีร์  อนุรักษ์       ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
13. นายแพทย์ ภิศักด์ิ เลิศเรืองปัญญา      ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 
14.นายรุจิรา               เปรมานนท ์      ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
            ภาค 5 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 8/2558  เม่ือวันพธุที่ 26 สิงหาคม  2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1  การยตุกิารรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทัศน์ในระบบแอนะลอ็กในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  กรรมการกิจการกระจายเสียง  

             กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันาจังหวดั/

กลุ่มจังหวดั 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

             หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน  2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
3.5  รายงานสถานการณน์้าํและการวางแผนบริหารจดัการน้าํช่วงฤดูแล้งป ีพ.ศ. 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายเกื้อกูล    มานะสัมพันธ์สกุล   ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตลุาคม  2558 
 ผู้นาํเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.4 แจ้งกําหนดการอําลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากอําลาตําแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 ประชาสัมพนัธ์ “โครงการเชียงใหม่ไม่โกง” 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 สรุปผลการดําเนินโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 
2558” 

 ผู้นําเสนอ: นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
 ผู้นําเสนอ :  นายมาร์ติน เฟ็นสกี้ - สตาล์ลิ่ง 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 10/2558 
                                  วันพฤหสับดีที ่29  ตุลาคม  2558  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ             
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเตมิ  
 

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. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง จํานวน 6 ศูนย์ (สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่   
1.1   ศูนย์ยุติธรรมธรรมชุมชนตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม 
1.2   ศูนย์ยุติธรรมธรรมชุมชนตําบลแม่สา  อําเภอแม่ริม 
1.3   ศูนย์ยุติธรรมธรรมชุมชนตําบลโป่งน้ําร้อน  อําเภอฝาง 
1.4   ศูนย์ยุติธรรมธรรมชุมชนตําบลออนเหนือ  อําเภอแม่ออน 
1.5   ศูนย์ยุติธรรมธรรมชุมชนตําบลสบเปิง  อําเภอแม่แตง 
1.6   ศูนย์ยุติธรรมธรรมชุมชนตําบลดอยหล่อ  อําเภอดอยหล่อ 

 
2. การมอบประกาศนียบัตรแก่วิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2558 จํานวน 3 รางวัล 

(สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่)  ได้แก 
2.1 รางวัลที่ 1  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายาง  อําเภอแม่แตง 
2.2 รางวัลที่ 2  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง อําเภอแม่ริม 
2.3 รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต อําเภอสันป่าตอง 
2.4 รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมไม้มะม่วง อําเภอสันกําแพง 

 
3. การมอบรางวัลแก่หมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)  ประจําปี 2558 

(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
3.1 รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ใจใต้ อําเภอฝาง และบ้านหัวทุ่ง อําเภอเชียงดาว 
3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จํานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านเชงิดอย อําเภอจอมทอง  

และบ้านหม้อ อําเภอสันทราย 
3.3 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  จํานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองปลามัน อําเภอแม่ริม และ

บ้านปางอุ๋ง อําเภอแม่แจ่ม 
 

4. การมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่แก่ผู้ประกอบการ จํานวน 4 แห่ง (หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่) 
ได้แก่  

4.1 บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง  1988 จํากัด  
4.2 บริษัท ปันนาเซอร์วิสเซส จํากัด (ปันนาเพลส) 
4.3 บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (ห้างสรรพสินค้าเมญ่า) 
4.4 บริษัท เชียงใหม่ ธนกร จํากัด (ร้านจิปาถะ) 

  
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกันยายน 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว      

ต่อที่ประชุม    
1. นายชูเกียรติ       พงศ์ศิริวรรณ 

ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

 

1.2 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายภายในจังหวัดเชียงใหม่           
แนะนํา ตัวต่อที่ประชุม    

- ไม่มี- 
 

1.3 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ  ส่วนกลาง/จังหวัดอื่น จํานวน            
2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายศุภชัย     เอี่ยมสุวรรณ 

ตําแหน่งปัจจุบัน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

2. นางวรพรรณ ี  ดํารงมณี 
ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  อัครราชทูตที่ปรึกษา/รองกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่  
     ณ นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

1.4 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558    
กล่าวต่อที่ประชุม   จํานวน  14 ท่าน  ดังนี้ 

1. นายสุริยะ     ประสาทบัณฑิตย์        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
2. นายนาวิน    สินธุสอาด        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายชนะ  แพ่งพิบูลย์        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายทองสุข  วงศ์วรรณไพศาล        ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์        พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางมยุรี  ยกตรี         พัฒนาสงัคมและความมั่นคง 
              ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายชาญชัย  ศรีเสถียร        นายอําเภอพร้าว 
8. นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
9. นายนิพนธ์   ศรีชุมพร      ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1  
10.นายวสวัตต์ิ  ประภัสสร      ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
11.นายพิพัฒน์  วรมาลี       สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
12.นายคัมภีร์  อนุรักษ์       ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
13. นายแพทย์ ภิศักด์ิ เลิศเรืองปัญญา      ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 
14.นายรุจิรา               เปรมานนท ์      ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
            ภาค 5 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 8/2558  เม่ือวันพธุที่ 26 สิงหาคม  2558 
 
  ประธานในที่ประชุม ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่           
8/2558  เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  17 หน้าโดยมี นายสุริยะ 
ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน           
ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 8/2558 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 8/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่8/2558 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน ์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางวาสนา วปินานนท์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7  (เชียงใหม่) 
14. นายประพันธ์ ภักดีนิติ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

เขต 10 ลําปาง 
15. นายชัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน) นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน)ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
19. นายนวพร แสงหนุ่ม รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รกน.นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ กลุ่มงาน

อํานวยการ 
22. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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อําเภอ 
23. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
24. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล (แทน)นายอําเภอหางดง 
25. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
26. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
27. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
28. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
29. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอแม่ริม 
30. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง 
31. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
32. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอเชียงดาว 
33. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอพร้าว 
34. นายอภิวัชร์ กลีบจําปี (แทน)นายอําเภอฝาง 
35. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
36. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
37. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภอเวียงแหง 
38. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
39. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
40. นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอําเภอแม่อาย 
41. นายจิรายุ ยองเพชร (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
42. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอําเภอแม่แจ่ม 
43. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
44. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
45. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
46. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
47. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
48. นายธีระยุทธ  อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
49. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
50. พ.ต.อ.มณฑป แสงจํานง (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
51. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
52. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่ห์จิรกาญจนกุล (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
55. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
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56. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
57. นางนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นางผุสดี สุวรรณมงคล (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
59. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
60. นางสาวจีระพร จรอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
61. นางลัดดารัตน์ สุขกิจประเสรฐิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
62.    นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นายอนุ คงกระพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
64. นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม ่
65. นายบํารุง เนียมนาค ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
66. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

(ทหาร) 
67. นางรัชนก มหาผล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
68. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
69. พ.ท.ปรัษฐา ครามะคํา (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
70. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
71. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
72. น.ท.อมรราช ต้นบุญ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
73. พ.ท.วิสุทธ์ิ แก้วกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
74. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
75. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
76. น.ต.กฤตภาส อ่ิมใจ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
77. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต 5 
78. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
79. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
80. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารกัษ์ 1 
81. นางสายสมร ทองกองทุน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
82. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
83. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
84. นางสางประภัสสร กฤติยาภิชาตกุล (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
85. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
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86. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/ 
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม่) 

87. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
88. นายศักด์ิพัฒน์ รุ่งเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
89. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
90. นายวีระยุทธ ทองสนิทกาญจน์ (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
91. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
92. นายสุนทร จันทร์พรหม (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
93. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
94. นายธณัท  ปภพธนานนท์ (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
95. นายเกียรติพงศ์ บุญเกิดไวย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
96. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
96. นางเพทาย เมฆี (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
97. นางรุ่งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
98. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่  
99. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
100. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
101. นางสาวจีรญาดา อินทร์เหยี่ยว (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
102. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
103. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
105. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
106. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
108. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
109. นางศิริวรรณ ถาวร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ 

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
110. นายจิตติศักด์ิ ศรีปัญญา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
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111. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
112. นายเลิศชัย อินทรักษ ์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
113. นายบรรจง จํานงศิตธรรม (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
114. นางจุรีย์ ประเสริฐสกลุ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
115. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
116. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
117. นายเฉลิมศักด์ิ เนตรยอง (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
118. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
119. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
120. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
121. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
122. นางสุปรยีา ชัยยาดํา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
123. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
124. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
125. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
126. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
127. นางนิภา ดูยอดรัมย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
128. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
129. นายเสวต เจริญกาศ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
130. นายชูเกียรติ วินยพงศ์พันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
131. นางปภาพินท์ จันทรดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
132. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
133. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
134. นายชาญชยั กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
135. นายมาโนช ชาวสวน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
136. นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อํานวยการสํานักงานแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม ่
137. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
138. นายปุญญพัฒน์ ลามาบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
139. น.อ.วิสูธ จันทนา ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
140. นายเกียรติศักด์ิ เรียนวัฒนา ผู้อํานวยการศูนย์ควบคมุการบินเชียงใหม ่
141. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
142. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
143. นายมงคล เตมีศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
144. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

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

(เชียงใหม่) 
147. นายวุฒิชัย ม่วงมัน (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่
148. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่
149. นายจิรวุฒิ ศรีสุริยานุรักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่ม

น้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
150. ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
151. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
152. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ

สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
153. นางสาวปทุม กาวิละ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
154. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
155. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
156. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
157. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายจตุพร ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
159. นางวิภา กิจมาดะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่
160. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 
161. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางอาภากร ตัวละมูล (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
163. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
164. นายชลธี วิสัยแสง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
165. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
168. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
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169. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่  

170. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
171. นางวราภรณ์ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
172. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
173. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
174. นางกมลฉัตร บัวแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
175. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
176. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
177. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
178. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
179. นายโสภณ โปธินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
180. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
181. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
182. นายบุญทวี จิตติวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
183. นางไอซา เหลืองอิงคะสุต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
184. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
185. นายสุพจน์ เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
186. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
187. นางนภัสนันท์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
188. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
189. นางญาณิศา จันทร์เส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
190. ผศ.อวยพร บัวใบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
191. นางแสงทอง หัตถิรางกูร (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
193. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
194. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
195. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
196. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
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197. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่ 

198. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
1 (เชียงใหม่) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
199. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
200. นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
201. นายชัยยุทธ สุขเสริม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
202. นางสาวแสงทอง คําปันนา (แทน)ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
203. ดร.ชูชาติ ใจภักดี ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
204. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
205. นางสาวนีรนุช ปานเนตร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเขต 9 เชียงใหม ่

206. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
207. นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
208. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
209. นายภูธาดล ธีรอธิยุต (แทน)ผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง(องค์การ

มหาชน) 
ภาคเอกชน 
210. นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
ส่วนท้องถิน่ 
211. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
212. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
213. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
214. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
215. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
216. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
217. นายประกาศิต ชะนะพันธ์ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
218. นายวิฑูรย์ ประเสริฐสุวรรณ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
219. นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เพื่อการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
220. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
221. 
 

นายเมธี พะยอมยงค ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมภาคเหนือ 

222. นายปาษาณ โชติแก้ว มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ 
223. นายกริช ฟูยีชีม่า มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ 
224. นายศราวุธ ธรรมตา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ 
225. ดร.จินตนา ไชยชมภู กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัดเชียงใหม ่
226. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
227. นายเกษม วงค์มณี สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  
2. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) 
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนสิงหาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว

ต่อที่ประชุม  จํานวน  3 ท่าน  
1) นายบํารุง  เนียมนาค  

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อําเภอฝาง 

ตําแหน่งเดิม  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 
2) นายทศพล  เผื่อนอุดม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แจ่ม 

ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1  
    สํานักการสอบสวนและนิติการ 

3) นายสุทิน  จันทร์งาม 
ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ตําแหน่งเดิม  ป้องกันจังหวัดพะเยา 
 

1.2  หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ จังหวัดอื่น    
        จํานวน 2 คน  ท่าน 

1) นายชัชวาล       ปัญญา      
       ตําแหน่งเดิม      นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
       ย้ายไปดํารงตําแหน่ง     นายอําเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลําพูน 
    
 



๑๗ 
 

 

  2) นายจงคล้าย   วรพงศธร 
        ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
         ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้อํานวยการส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
 

1.3 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ            
พ.ศ.2558  จํานวน   13  ท่าน  ดังนี้ 
1) นายสุริยะ    ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
2) นายนาวิน          สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3) นายชนะ แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4) นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
5) นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
6) นางมยุรี            ยกตรี            พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       จังหวัดเชียงใหม่ 
7) นายชุมพล      รัตน์เลิศลบ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
8) นายนิพนธ์       ศรีชุมพร  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
9) นายวสวัตต์ิ      ประภัสสร  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
10)  นายพิพัฒน์      วรมาล ี  สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
11)  นายคัมภีร ์      อนุรักษ ์  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
12)  นายแพทย์ภิศกัด์ิ   เลศิเรืองปัญญา ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม ่
13)  นายชาญชัย      ศรีเสถียร  นายอําเภอพร้าว 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 7/2558  เม่ือวันศกุร์ที่ 24  กรกฎาคม 2558 
   ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 
7/2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ นั้น  

ฝ่ายเลขานุการ  ไ ด้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  28 หน้าโดยมี           
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  www.chiangmai.go.th  หั ว ข้ อ  ป ร ะ ชุ ม หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร  เ พื่ อ ใ ห้ หั ว ห น้ า           
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่        
ครั้ งที่  7/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง  www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึง เสนอ           
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 



๑๘ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
                       3.1  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําป ีพ.ศ.2558 
 ผู้แทนคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) นําเสนอ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558  ภาพรวม  32,801.09 ล้านบาท  เบิกจ่าย
แล้ว 29,031.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.51  งบประมาณ 25,150.96 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 23,408.94 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.07 งบลงทุน 7,650.13 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,622.69  ล้านบาท  คิดเป็นร้อย
ละ 73.50 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 20,000 ล้านบาท
ขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 2 โดยมีจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ลําดับที่ 1  สําหรับ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 1 

หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับงบลงทุน 132 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย           
ร้อยละ 100 จํานวน 54 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ  40.91  เบิกจ่ายตามเป้าหมาย (ร้อยละ  82.66) จํานวน  
31 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 23.48  เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 45 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 34.09 
และยังไม่มีการเบิกจ่าย จํานวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 1.52  

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 4,037.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
2,756.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.27 คงเหลือ 1,281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.73 

2) หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๘  หนังสือด่วนที่สุดที่ 
กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๓  ลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - 
bidding)  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกาศเพิ่มเติมส่วนราชการที่ต้องดําเนินการตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  คือ 1) สถานศึกษาในสังกัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สถานศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษา 3) สถานศึกษาในสังกัดการอุดมศึกษา ท่านสามารถ
เ ข้ า ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น ค ลั ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด   

    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) นําเสนอ 2 ประเด็น ดังนี ้
    3.2.1 โครงการพัฒนาจังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่  20 สิงหาคม 2558 
วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 218,611,700บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๖,๐๓๔,๐๐๓.๓๓ บาท 
คิดเป็นร้อยละ 62.23 

   3.2.2  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 284,801,200 บาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 171,003,852.75 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.04 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๙ 
 

 

3.3  การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะที่ 3 
                            ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง)           
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ํา
เก็บกักให้กับเขื่อนหลักในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเครื่องบิน 3 ลํา ได้แก่ ชนิด CASA จํานวน 2 ลํา และชนิด 
CARAVAN จํานวน 1 ลํา ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 -20 สิงหาคม 2558 หน่วยฯจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 และแผนการเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ํา ในพื้นที่           
6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา  หน่วยฯจังหวัดพิษณุโลก จํานวน           
7 จังหวัด ได้แก่ ตาก  พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร และหน่วยฯจังหวัดแพร่ จํานวน 
4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ปฏิบัติการ 15 จังหวัด มีฝนตกรวม 20 วัน ในพื้นที่           
15 จังหวัด อําเภอ 149 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 86 ของจํานวนอําเภอทั้งหมด ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน
ด้านขอรับบริการฝนหลวง สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 053-275051 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4 สรปุผลการดําเนนิงานการจดัระเบยีบขอทาน 
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางเพทาย เมฆี) 

นําเสนอโดยวีดีทัศน์ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้  ผลการดําเนินงานจัดระเบียบคนขอทานจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่    
17-21 สิงหาคม 2558 ด้านนโยบาย ได้ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่
ขับเคลื่อนงาน จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ และบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ด้านการป้องกัน ได้มีการจัดประชุมช้ีแจง ซักซ้อม ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ 
ชุดทํางานด้านกฎหมาย ชุดทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ และชุดทํางานด้านล่ามสื่อภาษา  จัดชุดปฏิบัติการจัด
ระเบียบคนขอทานออกสํารวจในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางดง  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์           
“ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณตลาดนัดทั่วไป 
สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ควบคู่กับการออกตรวจในวันดังกล่าว ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง  ทีมสหวิชาชีพ
ร่วมกันตรวจสอบ คัดกรอง ในกรณีเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์ หรือกรณีไม่เข้าข่ายที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ซึ่งมีผลปรากฏว่าไม่พบบุคคลที่เข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์ ให้การช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลขอทาน จํานวน 8 ราย 
เป็นคนไทย 6 ราย และต่างด้าว 2 ราย กรณีคนไทยทําบันทึกจับกุมตาม พ.ร.บ.คนขอทาน พ.ศ.2484 ส่งคืน
ครอบครัวหลังจากตักเตือน แนะนํา พร้อมทั้งนัดหมายการลงเยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู จํานวน  4 ราย 
ส่งเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน  จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 ราย ส่งโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน 1 ราย  
กรณีคนต่างด้าว ทําบันทึกจับกุมดําเนินคดีฯ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นําส่งตํารวจตรวจคนเข้าเมือง
เชียงใหม่เพื่อผลักดันออกนอกประเทศ จํานวน 2 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5  รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 
                            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในห้วงเดือนมกราคม - 
สิงหาคม 2558 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนผ่านช่องทานต่างๆ  
จํานวน  1,220 ราย  สามารถยุติเรื่อง จํานวน 522 ราย และอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือ 
จํานวน 698 ราย  ข้อมูลสถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่           
สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 255๘  รวมจํานวน  
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26,453 ราย การให้บริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส           
เพื่อให้บริการประชาชน อีก 1 แห่ง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า อําเภอเมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 โดยมีประชาชนมาใช้บริการจํานวน 185,222 ราย   
     ประเดน็เนน้ย้าํของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่   

1. จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลสถิติการ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ลงในแบบรายงานผล รายงานให้จังหวัดทราบเป็นประจํา           
ทุกวันที่  20 ของเดือน ก่อนเวลา 16.30 น. โดยเริ่ มรายงานตั้ งแต่  วันศุกร์ที่  20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป   
ทางโทรสารหมายเลข 0-5311-2707 หรือ Email:damrongtham.chiangmaicenter@hotmail.com 

2. ขอให้ทุกส่วนราชการ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ให้ความสําคัญในการรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมี           
ผู้ร้องบางรายได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาล
ปกครองได้ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกนัยายน  2558 

 ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย) คาดหมาย
ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้าวันที่ 26-29 สิงหาคม 2558 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าและ           
ลาวตอนบน ทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนน้อย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2558 ร่องมรสุมจะพาดผ่านตอนบน
ของภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกําลังแรงขึ้น 
คาดหมายเดือนกันยายน 2558 ร่องมรสุมพาดผ่านไทยตอนบน อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสัก 1 ลูก  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

4.2  การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม           

ได้มีหนังสือขอให้นําความกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอประทาน
เชิญเสด็จมาทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล ณ วัดป่าตาล ตําบลบวกค้าง อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่           
ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน  2558 เวลา 17.19 น.  ในการเสด็จครั้ง ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่           
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จในการเยี่ยมราษฎรด้วย เนื่องจากจะมีผู้ป่วยมาเฝ้ารับเสด็จ และอาจจะต้องการ
การวิเคราะห์จากแพทย์เพื่อประกอบพระดําริ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3 ผลการแข่งขัน สเปเชียล โอลิมปิค เวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ 2015 
                        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ด้วยโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้นํานักกีฬาร่วมการแข่งขัน 2015 Special Olympics World Summer Games  ณ เมือง
ลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2558 จากผลการแข่งขันในครั้งนี้ 
นักกีฬาของโรงเรียนกาวิละอนุกูลประสบผลสําเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียน  และทางประเทศไทย   
โดยชนะเลิศเหรียญทองและเหรียญเงิน  ดังนี้  1) แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว นายณัฐวุฒิ อนุศาสนานันทน์           
เหรียญทอง  และเด็กชายจิรายุ เลายะ เหรียญเงิน ประเภทชายคู่  ลําดับที่ 4 นายณัฐวุฒิ อนุศาสนานันทน์  และ
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เด็กชายจิรายุ เลายะ  2) ฟุตบอล 5 คน (หญิง) ลําดับที่ 4 นางสาวสลักรัก ชมชอบธรรม นางสาวปาริชาภรณ์  บุญปวน  
โดยมีนายพฤหัส แลสันกลาง เป็นครูควบคุมทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน และครูฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 สรุปกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

  หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ดร.ธัญภรณ์   เกิดน้อย) ข้อสรุปเบ้ืองต้น
กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมี           
ส่วนร่วม จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้
สารเคมีเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก 1. ระบบผลิตที่สารเคมี ปุ๋ย เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ได้โยงใยเครือข่ายครอบคลุมวิธีคิดและพฤติกรรมการผลิตไว้อย่างเหนียวแน่น   2. ระบบนิเวศเสื่อมโทรม เช่น           
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โรคพืช แมลงรบกวนเกษตรกรต้องการความสนับสนุนด้านองค์ความรู้และทางออก           
การแก้ปัญหา 3. ระบบตลาดกระแสหลักของพืช ผัก ที่ใช้สารเคมี ครอบคลุมพ้ืนที่การจําหน่ายและการเข้าถึง
ผู้บริโภค  การส่งเสริมให้เกษตรกรกลับมาลด ละ เลิกการใช้สารเคมีฯ จึงต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ คือ           
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ฟ้ืนฟูความรู้และทักษะการผลิตแบบผสมผสานที่พ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 2. การวางแผน/การจัดการระบบผลิต/ระบบการขายผลผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี 3. การสนับสนุนจากระดับ
นโยบายจากหน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง จริงจัง 4. มีตลาดผลผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็น
ธรรม 

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในครั้งนี้ คือ สร้างความตระหนักและความต้องการพืชผัก
ปลอดสารเคมี สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตฯ สร้างเครือข่ายตลาดผู้รับซื้อ เพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 1. การสร้างความตระหนัก ได้ทําการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ 
เปิดตัวโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านรายการมองเมืองเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการฯผ่านรายการวิทยุ  
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบ
จาการใช้สารเคมีทางการเกษตรกรปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย และทําน้ําหมัก  ระบบผลิตพืชผัก
ผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี และการวางผังแปลง การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกพืช การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานการทํากาวดักแมลง เรื่องระบบการตลาดและช่องทางตลาดพืชผักปลอดสารเคมี พัฒนา
ส่วนผสมการทําน้ําหมักจากพืชหนอนตายยาก ทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่
เพาะปลูก สํารวจพื้นที่เพาะปลูกพืชผักปลอดสารฯ และทําทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่ม 3. กระบวนการระดม
ความคิด เรื่องแผนการผลิต  ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด ทําแผนการผลิตปริมาณจํานวนพื้นที่และชนิด
ผัก การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการตลาดนัดพืชผักปลอดสารพิษ เตรียมความพร้อมและความต้องการที่
แท้จริงของเกษตรกรในการอบรมของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ การแลกเปลี่ยนทบทวนแผนการปลูก
พืชผักกับพ้ืนที่และช่วงเวลา การจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายและโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานโครงการ   ครั้งนี้  4. การส่งเสริมการตลาด ได้ทําการสร้างความมั่นใจเรื่องการตลาด และเชิญผู้ประสานงาน
จากงานนักศึกษาการศึกษาพิเศษกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร        
ประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรเครือข่ายแม่แตงและผู้ประกอบการร้านอาหาร 5. การสนับสนุนจากระดับ
นโยบายและผลสําเร็จของโครงการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมโครงการฯ ณ บ้านสวน 
ประธานกลุ่มเกษตรกร  ผลสําเร็จของโครงการ ได้เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารและปัจจัยเงื่อนไขเพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง ระบบการรับซื้อ ขายผักกับผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ผลการตรวจการแพ้พิษโคลินเอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบขององค์การเภสัชกรรม 
พบว่าในจํานวนอาสาสมัคร 176 คน ส่วนมากอาสาสมัครทั้งหมดมีการแพ้พิษอยู่ในระดับเสี่ยงมากที่สุด           



๒๒ 
 

 

ร้อยละ 70 ระดับปลอดภัยร้อยละ 24.4 และไม่ปลอดภัยร้อยละ 4.5 โดยผลปกติมีเพียงร้อยละ 1.7  ผลการ
ตรวจวัดการทํางานของ Cholinesterase enzyme ในตัวอย่างพลาสมาและเม็ดเลือดแดงของอาสาสมัคร พบว่าการ
ถูกรบกวนจากสารเคมี กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ต่อระบบการควบคุมสารสื่อประสาทในร่างกายอาสาสมัครทุกคนมีค่า
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ผลการวิเคราะห์หาสารเมทาบอไลท์ dialkyl phosphate (DAP) ของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตที่ขับออกในปัสสาวะของอาสาสมัคร พบว่าอาสาสมัครทุกคนมีสารเคมีที่ขับออกในปัสสาวะ โดย           
ในอาสาสมัครเพศชายจะตรวจพบสารเมทาบอไลท์น้อยกว่าเพศหญิง ในทุกตัวของเมทาบอไลท์ 

 ข้อสรุปเบ้ืองต้น  ผลการจากตรวจระดับสารเคมีในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ผู้ประกอบการร้านอาหารในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ แสดงถึง
การแพร่กระจายของสารเคมีฆ่าแมลง                                                                                                        

 

4.5 ประชาสัมพันธ์การประชุมพิเศษของพยานพระยะโฮวา ปี 2015 
  ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ (นายปาษาณ โชติแก้ว) มูลนิธิส่งเสริม

การศึกษาพระคัมภีร์กําหนดการจัดงาน “การประชุมพิเศษของพยานพระยะโฮวา ปี 2015” ระหว่างวันที่          
6 -8  พฤศจิ ก ายน  2558  ณ  ศู นย์ ประชุ มและแสดงสิ นค้ านานาชาติ เ ฉลิ มพระ เกี ย ร ติ   7  รอบ           
พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คําแนะนําและความรู้จากคัมภีร์ไบเบิลที่นําไปใช้ได้จริงในชีวิต           
โดยจะมีตัวแทนพยานพระยะโฮวาจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น และที่อ่ืนๆ มากกว่า 1,800 
คน  และพยานพระยะโฮวาจากทั่วประเทศไทยอีกมากกว่า 4,400 คน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด
ประมาณวันละ 8,000 คน  นอกจากนี้  ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงก่อนและหลังการประชุม เช่น           
การประชาสัมพันธ์การประชุม และการพาตัวแทนจากต่างประเทศไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 9/2558 
                                  วันอังคารที่ 29 กันยายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ           
80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด  (เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.) 
 

5.2 หัวหนา้สว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
       5.2.1 ประกนัสงัคมจังหวดัเชียงใหม ่(นางสาวทศันีย์  นนทจติ) นําเสนอ 2 เรือ่ง 
             1) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ .ศ . 2558 ได้ประกาศใน           

พระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป    
แจ้งแนวปฏิบัติการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและการนําส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ ดังนี้  1. ส่วนราชการ
ที่มีลูกจ้างทุกประเภทตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนนายจ้าง ต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทํางาน  2. ส่วนราชการที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับ
กองทุนประกันสังคมแล้ว ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทํางานเพิ่ม           
การนําส่งเงินสมทบ นายจ้างต้องนําส่งเงินสมทบและยื่นแบบ สปส.1-10  ให้แก่สํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 
15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ สามารถชําระผ่านช่องทาง สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาติ  
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  2 )  กองทุนการออมแห่ งชาติ  (กอช . )  จั งหวัด เชี ยง ใหม่มีผู้ ประกันตน           
ตามมาตรา 40 จํานวน 58,691 คน แยกเป็น ทางเลือกที่ 1  จํานวน 338 คน  ทางเลือกที่ 2 จํานวน 29,605 
คน ทางเลือกที่ 3 จํานวน 8,361 คน ทางเลือกที่ 4 จํานวน 59 คน และทางเลือกที่ 5 จํานวน 20,328 คน           
ในส่วนที่ต้องดําเนินการ จํานวน 28,748 คน  ได้แก่ ทางเลือกที่ 3,4,5 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  
ได้เตรียมการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเพื่อทราบและตอบกลับมายังสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  
โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี  คือ  ผู้ประกันตนประสงค์จะโอนไปเป็นสมาชิก กอช. ทางสํานักงานประกันสังคมจะโอน
ฐานข้อมูลพร้อมเงินให้ กอช.  2. กรณีต้องการสมัครเป็นสมาชิก กอช.แต่ลาออกจากสํานักงานประกันสังคม           
ทางสํานักงานประกันสังคมจะคืนเงินออมและดอกผลให้ผู้ประกันตน  3. กรณีเป็นสมาชิก กอช.และประกันสังคม 
ทางสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินออมให้ กอช. และยังคงสถานะเป็นผู้ประกันตนตามทางเลือกที่ 1,2 ต่อไป  
ข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่แจ้งลาออกประจําเดือนสิงหาคม 2558  รวมจํานวน 664 ราย ในจํานวนนี้มี           
ผู้จ่ายเงินสมทบล่วงหน้าจํานวน 110 ราย 

5.2.2  ผู้แทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.จินตนา 
ไชยชมภู) จังหวัดเชียงใหม่โดยคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า  กําหนดจัดมหกรรมคอนเสิร์ตร่วม
ใจพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ชัยมงคลเมืองเชียงใหม่ ปันน้ําใจคนต้นน้ํา สู่คนปลายน้ํา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันคูคลองแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่           
25 กันยายน 2558 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอล์ล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต  
วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสํานึก ส่วนราชการ เอกชน มูลนิธิ ชมรม สมาคม องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ทุกหมู่เหล่าให้เห็นความสําคัญ มีจิตสํานึก มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ คูคลองแหล่งน้ําสาธารณะให้มีคุณภาพ แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม  ระดมทุนทรัพย์เพื่อ
จัดต้ังกองทุนพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ฟ้ืนฟูชัยมงคลเมืองเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลอง 720 ปี
เมืองเชียงใหม่  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต ในราคาบัตรละ 1,000 บาท สําหรับ 2 ที่นั่ง พร้อม
บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ําด่ืม ก่อนเข้าชมคอนเสิร์ต ได้ที่ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่  และบริษัท TJM-GROUP ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต   

5.2.3 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย  กีฬาแปง) สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
กําหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร ขน  จํานวน 301 หมายเลข (ขุมทรัพย์ล้ําค่า ครูบา
คุ้มครอง เงินทองเพิ่มพูน) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 กันยายน  2558  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

5.2.4  สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายชัยนรงค์           
วงศ์ใหญ่) การจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕  ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดเสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหาไม่รู้
จบ (Lanna Endless Charms) การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑           
ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียงให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริการที่ได้การรับรองมาตรฐาน  มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และความโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด  ภายในงาน
ประกอบด้วยการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าการท่องเที่ยว สินค้าหัตถอุตสาหกรรม สินค้าเกษตร ธุรกิจ บริการ
สุขภาพ และของดี OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในด้านต่าง ๆ และการประชุมวิชาการ  โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัส เยี่ยมชม และ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดี 4 จังหวัดล้านนา พร้อมทั้งเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ชมนิทรรศการให้ความรู้ โดยมี
จํานวนร้านค้ากว่า ๑,๒๐๐ ร้านค้า 
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5.2.5 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ขอเชิญหัวหน้า         
ส่วนราชการทุกภาคส่วนและนายอําเภอ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 07.00 น.           
ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
               6.1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสะอาด) จํานวน 2 เรื่อง 

1. การตรวจสอบพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสอบพัสดุประจําปี ข้อ 155  กําหนดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเป็น  เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน  และตรวจนับพัสดุ
ประเภท ที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น (30 กันยายนปีปัจจุบัน) โดยให้ตรวจสอบพัสดุว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ 
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ  สูญไป เพราะเหตุใด พัสดุ
ใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทําการ  นับแต่วันทําการ
วันแรกของเดือนตุลาคม  

2. ส่วนราชการที่ต้องเสนอหนังสือสําคัญให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
ลงนามในหนังสือให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558  

6.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) การประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 9/2558 ในวันศุกร์ที่  25  กันยายน 2558 ขอให้หัวหน้าส่วนราชการที่
เกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

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

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
           เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศร ี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 

 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1  การยตุกิารรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทัศน์ในระบบแอนะลอ็กในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  กรรมการกิจการกระจายเสียง  

             กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

  สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม่ 

3.2.1  มาตรการและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 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 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 4 
ร้อยละ 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

ภาพรวม 33,865.31 31,308.95 92.45 96 
-3.55 

(1,202.22 ลบ.) 
2,556.36 

งบประจํา 26,097.74 25,191.79 96.53   905.95 

งบลงทุน 7,767.57 6,117.16 78.75 87 
-8.25 

(640.82 ลบ.) 
1,650.41 

เงินเหลื่อมปี 4,047.88 2,872.07 70.95   1,175.81 

 เป้าหมายไตรมาสที่ 4  ภาพรวมร้อยละ 96  งบลงทุนร้อยละ 87 
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 รายละเอียดการเบกิจา่ยงบลงทนุ 

  การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 4 มีเป้าหมายการเบิกจ่าย  
อยู่ที่ร้อยละ 87  โดยมีส่วนราชการ 130 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน และองค์การมหาชน  2 หน่วยงาน  
ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายละเอียดดังนี้ 

1. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐  ส่วนราชการ 51 ส่วนราชการ องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 39.85 ของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  

2. เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จํานวน 38 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของหน่วยงานที่
ได้รับงบลงทุน  

3. เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย 41 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 30.83 ของหน่วยงานที่ได้รับ 
งบลงทุน  

4. หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 1 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของหน่วยงานที่ได้รับ 
งบลงทุน  

เบกิจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จํานวน 51 ส่วนราชการ และองค์การมหาชน 2 หน่วยงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
ลําดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1  ศูนย์พัฒนาชาวเขาเชียงใหม่              6.63        6.63           100  

2  นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล              1.29        1.29           100  

3  ศูนย์บริหารศตัรูพืช จังหวัดเชียงใหม่              0.11        0.11           100  

4  สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่              0.39        0.39           100  

5  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          228.62     28.62           100  

6  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงใหม่              3.07        3.07           100  
7  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่              0.76        0.76           100  

8  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3              2.99        2.99           100  

9  กองบิน 41              1.00        1.00           100  

10  สนง.คลังจังหวัดเชียงใหม่              1.44        1.44           100  

11  สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  1              3.64        3.64           100  

12  สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  2              0.79        0.79           100  

13  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์             0.06        0.06           100  

14  ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่              1.58        1.58           100  

15  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่              0.21        0.21           100  

16  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่              0.04        0.04           100  

17  ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ              0.02        0.02           100  
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ลําดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

18  ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (พืชสวน)             0.78       0.78        100  

19  ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)             0.24       0.24        100  

20  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่             0.02       0.02        100  

21  สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่             0.46       0.46        100  

22  สนง.สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่             1.01       1.01        100  

23  ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง             1.98       1.98        100  

24  ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่             0.07       0.07        100  

25  สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่             6.99       6.99        100  

26  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1             0.07       0.07        100  

27  ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคเหนือ             0.30       0.30        100  

28  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่             0.20       0.20        100  

29 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

           0.51       0.51        100  

30  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม่  

           0.39       0.39        100  

31  เรือนจํากลางเชียงใหม่             0.02       0.02        100  

32  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่             0.04       0.04        100  

33  เรือนจําอําเภอฝาง             0.07       0.07        100  

34  สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่             1.28       1.28        100  

35  สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่            0.11       0.11        100  

36  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่             0.28       0.28        100  

37  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง             1.51       1.51        100  

38  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่             1.18       1.18        100  

39  โรงพยาบาลประสาท             2.70       2.70        100  

40  สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  10  เชียงใหม่             2.36       2.36        100  

41  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่6 (เชียงใหม่)             4.26       4.26        100  

42  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5                                    3.49       3.49        100  

43  อัยการเขต  5             0.14       0.14        100  

44  อัยการจังหวัดเชียงใหม่             2.10       2.10        100  



๒๙ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

45  อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่             0.03         0.03        100  

46  อัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว             0.03         0.03        100  

47  โรงพยาบาลสวนปรุง             0.17         0.17        100  

48  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1             4.44         4.44        100  

49  สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต 3             6.74         6.74        100  

50  ด่านศุลกากรเชียงดาว             1.12         1.12        100  

51  ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่             1.04         1.04        100  

องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน  

1  สนง.พัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)         325.97  325.97  100  

2  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)           59.17  59.17  100  
 
 

เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 87 จํานวน 38 ส่วนราชการ  

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1  สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่             0.16         0.16    99.99  

2  สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่             4.99         4.99    99.98  

3  ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  (เชียงใหม่)             0.08         0.08    99.98  

4  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์             4.81         4.81    99.97  

5  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร             1.35         1.35    99.96  

6  วิทยาลัยการอาชีพฝาง             1.53         1.53    99.87  

7  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม             0.25         0.25    99.80  

8  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่        115.21     114.79    99.64  

9  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี             3.11         3.10    99.61  

10  โรงเรียนไชยปราการ             1.03         1.02    99.46  

11  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่             3.15         3.13    99.34  

12  สนง.พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา         413.39     409.51    99.06  
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ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

13  สํานักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม ่          221.92           219.74    99.02  

14  ศูนย์อนามัยที ่ 10  เชียงใหม่               8.20               8.10    98.82  

15  ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  7  
(เชียงใหม่)  

             0.84               0.83    98.76  

16  โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่              1.99               1.96    98.74  

17  ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม่               1.55               1.53    98.36  

18  สํานักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)           659.76           647.00    98.07  

19  ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่               1.16               1.14    98.02  

20 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1          307.62           299.82    97.46  

21  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง           108.36           105.50    97.37  

22  โครงการชลประทานเชียงใหม่        1,070.43        1,041.11    97.26  

23  สนง.พัฒนาที่ดินเขต  6               6.19               6.01    97.16  

24  สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 5               3.80               3.65    96.10  

25  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16 (เชียงใหม่)           176.40           168.99    95.80  

26  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้          212.12           203.02    95.71  

27  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2           254.20           242.95    95.58  

28  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์               0.25               0.24    94.40  

29  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี               2.71               2.55    94.10  

30  สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม ่          172.47           162.17    94.03  

31  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1               8.68               8.15    93.92  

32  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8               1.74               1.60    91.44  

33  สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์            11.22             10.20    90.87  

34  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  3           193.82           175.06    90.32  

35  สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที ่
1 เชียงใหม่  

             1.08               0.97    90.01  

36  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1             45.37             40.73    89.77  

37  สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่               6.16               5.42    88.01  

38  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่               2.09               1.83    87.61  

 



๓๑ 
 

 

เบกิจ่ายต่าํกวา่เปา้หมาย 40 ส่วนราชการ  1 รัฐวิสาหกิจ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่              0.24            0.20    86.12  

2  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  138.62  117.83  85.00  

3  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่ 0.54  0.42  78.95  

4  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  3.72  2.84  76.33  

5  สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่  12.08  8.95  74.06  

6  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ 5.57  3.72  66.82  

7  สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่  24.24  15.50  63.94  

8  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ (งบพัฒนาจังหวัด)  

          64.32          40.63    63.17  

9  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4            35.68          22.52    63.11  

10  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1           57.04          34.74    60.90  

11  โรงพยาบาลนครพิงค์          183.19        107.84    58.87  

12  สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ ่           10.68            6.13    57.35  

13  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่          593.08        321.37    54.19  

14  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง              6.53            3.48    53.31  

15  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5            65.90          34.30    52.05  

16  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่            68.66          35.68    51.98  

17  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6            56.99          29.56    51.87  

18  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3          103.51          53.10    51.29  

19  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30              3.99            2.02    50.50  

20  มณฑลทหารบกที่  33            11.70            5.60    47.83  

21  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่              6.28            2.94    46.83  

22  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่          459.24        213.64    46.52  

23  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2            65.37          29.98    45.87  

24  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่           26.34          12.07    45.81  

25  ตชด.ภาค  3            34.00          14.29    42.04  

26  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          467.86        196.42    41.98  
 



๓๒ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

27  โรงเรียนกาวิละอนุกูล              2.34            0.97    41.50  

28  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว              6.53            2.70    41.39  

29  สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34            58.99          23.63    40.06  

30  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่           75.39          30.12    39.96  

31  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 อ.แม่แจม่              8.52            3.39    39.79  

32  กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 เชียงใหม่            72.10          28.09    38.96  

33  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ              3.01            1.10    36.59  

34  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              0.40            0.10    24.26  

35  วิทยาลัยนาฎศิลป์            14.54            3.46    23.77  

36  สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  6            24.94            5.02    20.14  

37  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่              4.00            0.37      9.23  

38  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่            12.68            1.02      8.05  

39  สนง.อัยการจังหวัดฝาง              1.58            0.12      7.38  

40  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์              9.00            0.52      5.78  

  รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน 

1 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ 39.43 27.87 70.68 

 

ยังไม่มีการเบกิจ่าย 1 หน่วยงาน 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

25.00 - - 

 3.2.2  หนังสอืเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือน กนัยายน  ๒๕๕๘ จํานวน  3  เรื่อง ดงันี ้

            1)  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ   

        เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ให้ ยกเว้น การปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 320 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555  และ หนังสือคณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 5 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557  ในข้อ 1 กรณีการทราบยอดเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และกําหนดแนวทาง
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ปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้
บังคับ ดังนี้ 

1.1)  การทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก ให้ถอืว่าทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี เมื่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาในวาระที่ 2 

         1.2)  หลังจากทราบยอดเงินตามข้อ 1 แล้ว  ให้ดําเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 3 

 1.3)  ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุ กําหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอืไดต้อ่เมือ่
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสํานักงบประมาณแล้ว สําหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

 การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส่วน
ราชการสามารถดําเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่ง
ของเงิน  แต่ทั้งนี้ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

 หากมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้หารือ กวพ.เป็นรายกรณี 
2)  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299  

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ           
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
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3)   หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว285 ลงวันที่           
3 กันยายน 2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559  

เป้าหมายการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณ รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม   2,720,000 2,605,721 820,302 595,134 572,833 617,452 

ประมาณร้อยละ   96 30 22 21 23 

รายจ่ายประจํา   2,175,646 2,132,133 717,963 478,642 456,886 478,642 

ประมาณร้อยละละ   98 33 22 21 22 

รายจ่ายลงทุน   544,354 473,588 102,339 116,492 115,947 138,810 

ประมาณร้อยละ   87 19 21 21 26 
  แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้สํานักงบประมาณ
พิจารณาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 

2. เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาค 
3. รายงานผล เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
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4. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น  และผู้ว่าราชการจังหวัด
ติดตามและกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดใหป้ฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย
เคร่งครัด 

5. เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
6. ให้พิจารณาปรับแผนฯ กรณทีี่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการให้สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาล และการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ยกเว้นรายจ่ายลงทุนมีมวีงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท  โดยเสนอรอง
นายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีทีกํ่ากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณา และส่งให้สํานักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันาจังหวดั/
กลุ่มจังหวดั 

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
             หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
3.3.1  โครงการพฒันาจังหวัด  ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

         ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558       
โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่    กันยายน 2558 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

จํานวน 218,611,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว .............................. บาท คิดเป็นร้อยละ....................... ดังมี
รายละเอียดสรุปตามตาราง ดังนี้ 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกงบรายจ่ายประจําและงบลงทุน) 

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจํา 
จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ 

218,611,700   156,269,700   

 
รายจ่ายลงทุน 

จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ 

62,342,000   

 
3.3.2  โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 

284,801,200.00 198,094,598.29 69.56 86,706,601.71 
 

30.44 

 
 
 

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   

สังคม 10 44,454,000 - - - 44,454,000   

ทรัพยากร 6 30,580,200 6,500,000 26,007,000 - 63,087,200   
ความม่ันคง 4 18,454,600 - - - 18,454,600   

บริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000   

รวม 34 133,469,700 22,800,000 62,342,000 - 218,611,700   
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ภาพรวม  
        

ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

 คงเหลือ  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

1 

โครงการ
เสริมสร้างและ
ปรับแต่ง 
อัตลักษณ์ 
(Identity)โดย
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

24,652,800.00  15,851,053.30  64.30 8,801,746.70  35.70  

2 

โครงการเสริม
พ้ืนฐานทุนทาง
สังคม และทุน
ทางธรรมชาติ 
เพื่อบรรยากาศ 
ความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
การท่องเที่ยว 
การค้า และการ
ลงทุน 

27,395,100.00   25,638,572.31  93.59  1,756,527.69   6.41  

3 

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอัตลักษณ์
เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

25,200,000.00   3,148,000.00  91.86  2,052,000.00  8.14  

4 
โครงการ 
Lanna 
Wellness 

 19,292,200.00  15,641,459.79  81.08  3,650,740.21  18.92  

5 

โครงการจัดงาน
ส่งเสริมการค้า 
การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดสู่
ระดับสากล 

 38,205,000.00   12,541,680.00  32.83 25,663,320.00  67.17  
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ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

 คงเหลือ  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

6 

โครงการ
หัตถกรรม
สร้างสรรค ์
สู่สังคม (Lanna 
Creative 
Craft) 

  15,804,000.00  13,944,840.00  88.24  1,859,160.00  11.76  

7 
โครงการเปิด
ตลาดสู่ภูมิภาค
อาเซียน 

  13,649,000.00  8,844,860.00  64.80  4,804,140.00  35.20  

8 

โครงการระบบ
โครงสร้างเมือง
รองรับการ
พัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

  54,099,200.00  28,760,960.00  53.16  25,338,240  46.84  

9 

โครงการ
ยกระดับการ
แข่งขันสินค้า
เกษตรให้ได้
มาตรฐานและ
มูลค่าเพิ่ม 

               
27,584,500.00  

                
25,473,992.86  

 
92.35 

  
2,110,507.14  

  
7.65  

10 
โครงการ Eco 
Village 

  18,994,400.00  
  
13,288,317.20  

69.96 5,706,082.80  30.04  

11 

โครงการพัฒนา
ความเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการ
และนักลงทุน
ตลอดโซ่
อุปทานเพื่อ
ขยายการลงทุน
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

             
14,925,000.00  

                
10,741,356.00  

 
71.97 

  
4,183,644.00  

  
28.03  
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ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

 คงเหลือ  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

12 

โครงการ
บริหารงาน
กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

                 
5,000,000.00  

                  
4,219,506.83  

 
84.39 

  
780,493.17  

  
15.61  

  
รวมเป็นเงนิ

ทั้งสิน้ 
             
284,801,200.00  

  
198,094,598.29  

  
69.56  

  
86,706,601.71  

  
30.44  

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน  2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่

 
สรปุผลการดําเนนิงานของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่  

   1. สถิติเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์   ในห้วงเดือนมกราคม – 21 กันยายน 2558 แบ่งเป็น  เรื่องเดือดร้อน
ทั่วไป  371  เรื่อง  แจ้งเบาะแสการกระทาํผิด  118 เรือ่ง  ทรัพยากรป่าไม้  31 เรือ่ง   ที่ดิน 103  เรื่อง   
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ  139 เรื่อง   ขอความช่วยเหลือ 465 เรื่อง  หนี้นอกระบบ 47 เรื่อง  เรื่องอื่น ๆ 56 เรื่อง   
รวม  1,330 เรื่อง  อยู่ระหว่าดําเนินการ 721 เรื่อง  ยุติแล้ว   609 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  45.79  

ตารางแสดงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้ังแต่วันที่  1 มกราคม – 21 กันยายน 2558 แยกเป็นราย
เดือน  มีดังนี ้                     

 
 

 

 
 

จากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นปี 2558 พบว่า จํานวนสถิติเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีแนวโน้นลดลง อาจเป็นไปได้ว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ได้มายื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจํานวนมากแล้ว และได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไปบ้างแล้วในเบื้องต้น จึงทําให้จํานวนผูม้าร้องเรียนมีปริมาณลดลง ในช่วงกลางปี 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 
เม.ย. 

 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค 

 
ก.ย 

จํานวน 
เรื่อง

ร้องเรียน 
283 278 95 

 
82 87 

 
114 124 

157 
 

110 
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ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จะเห็นได้ว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้มายื่น
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน เป็นเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถาน
บันเทิงเป็นจาํนวนมาก ทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับสภาพปัญหา
ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ทําให้ประชาชนหันมาพึ่งเงินกู้นอกระบบ จนเกิดเป็นหนี้สินจํานวนมาก หากวิเคราะห์แนวโน้ม
ในอนาคตยังไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในประเทศทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

 
2. ข้อมูลสถิตจิํานวนผู้มาใชบ้ริการศูนยบ์รกิารร่วมของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม ่

          สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม พ.ศ 2558  
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.255๘ รวมจํานวน 31,929 ราย (ข้อมลูถึง ณ วันที่ 21 ก.ย. 255๘)  
   

 
                 

  การให้บริการในลักษณะศูนยบ์ริการร่วม  จงัหวัดเชียงใหม่ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้บริการ
ประชาชน  ณ ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลแอรพ์อร์ตพลาซ่า อําเภอเมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558  จํานวน 199,096 ราย  

 3. ประเด็นเน้นย้าํของศูนย์ดํารงธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 
        3.1 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลสถิติการรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ลงในแบบรายงานผล  รายงานให้จังหวัดทราบ เป็นประจําทุกวันที่ 
20 ของเดือน ก่อนเวลา 16.30 น .  โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป   
ทางโทรสารหมายเลข  0-5311-2707 หรือ  Email:damrongtham.chiangmaicenter@hotmail.com  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  อําเภอที่รายงานผลให้ทางจังหวัดทราบแล้ว  จํานวน   10 อําเภอ  อําเภอที่ยังไม่ได้
รายงานผลให้ทางจังหวัดทราบ  จํานวน   15 อําเภอ  ขอให้อําเภอได้ให้ความสําคัญในการรายงานข้อมูลสถิติการ
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รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 20 ของทุกๆเดือน ก่อนเวลา 
16.30 น. 

3.2 ขอให้ทุกส่วนราชการ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่           
ได้ให้ความสําคัญในการรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีผู้ร้อง           
บางรายได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.5  รายงานสถานการณน์้าํและการวางแผนบริหารจดัการน้าํช่วงฤดูแล้งป ีพ.ศ. 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายเกื้อกูล    มานะสัมพันธ์สกุล   ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตลุาคม  2558 
 ผู้นาํเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.2 การรับเสด็จเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
4.2.1 วันที่ 26-27 กันยายน  2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

จะเสด็จมาร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธปริทัศธรรม เนื่องในเทศกาลงานพลีบุญเดือนสิบ ครั้งที่ 1           
ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  จังหวัดลําพูน และประทับแรม ณ  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  (เป็นการส่วนพระองค์)           
จะเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 
22.30 น. และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 15.30 น. จังหวัด
เชียงใหม่ได้มีหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับ-ส่ง ไปแล้ว 

4.2.2 วันที่ 26 กันยายน 2558  เป็นต้นไป พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา
จุฑาภรณ์ จะเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นการส่วนพระองค์)  โดยจะประทับแรม           
ณ เรือนรับรองที่ประทับกองบิน 41  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2.3 วันที่ 22-27 ตุลาคม  2558  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่  24 -27 ตุลาคม 2558       
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
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4.3 การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
          จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธีวันปิยมหาราชการ ประจําปี พ.ศ. 2558  ในวันที่           
23 ตุลาคม  2558  เริ่มพิธีในเวลา 08.00 น.  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายบังคม
ในวันดังกล่าว    การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 
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4.4 แจ้งกําหนดการอําลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากอําลาตําแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
        ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน   
สินธุสอาด   และนายชนะ  แพ่งพิบูลย์  จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30  กันยายน  2558  และ ครม.ได้มีมติ
แต่งต้ัง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2558 นั้น 

ตามประเพณีที่ปฏิบัติการต่อเนื่องมาแต่ในอดีต จะทําพิธีอําลาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง
ของจังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้น สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทํากําหนดการเดินทางไปอําลาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และ           
มีหนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาอํานวยความสะดวกในการสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ           
ในแต่ละจุด  ในวันที่  29 – 30 กันยายน  2558   
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4.5 ประชาสัมพนัธ์ “โครงการเชียงใหม่ไม่โกง” 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ (ศปท.ชม.) ได้ร่วมกับสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่สัญจร ใช้ช่ือว่า 
“โครงการเชียงใหม่ไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมากยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงปัญหา ร่วมกําหนดแนวทางการแก้ไข และบูรณาการความ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล           
จึงได้จัดทํากิจกรรมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่สัญจร 15 อําเภอ และกิจกรรมรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมเชียงใหม่ต่อต้านการทุจริต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่สัญจร 15 อําเภอ 

- อําเภอหางดง วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 156 คน 
- อําเภอสารภี วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 157 คน 
- อําเภอสันป่าตอง วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 161 คน 
- อําเภอจอมทอง วันที่ 13 สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 166 คน 
- อําเภอเมืองเชียงใหม่ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 150 คน 
- อําเภอแม่แตง วันที่ 18 สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 175 คน 
- อําเภอพร้าว วันที่ 20 สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 181 คน 
- อําเภอแม่ริม วันที่ 24 สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 150 คน 
- อําเภอแม่วาง วันที่ 27 สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 207 คน 
- อําเภอแม่ออน วันที่ 1 กันยายน 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 132 คน 
- อําเภอสันทราย วันที่ 3 กันยายน 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 171 คน 
- อําเภอเชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 129 คน 
- อําเภอสะเมิง วันที่ 8 กันยายน 2558  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 77 คน 
- อําเภอดอยสะเก็ด วันที่ 10 กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 165 คน 
- อําเภอแม่แตง วันที่ 15 กันยายน 2558 ผู้เข้ารว่มกิจกรรม จํานวน 199 คน 

 รวมผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,376 คน กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นําชุมชน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
ข้าราชการในอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอ โดยมีวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้เรื่อง 
“การต่อต้านการทุจริต” วิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจําจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง “การ
จัดต้ังศูนย์การต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสํานึกไทยไม่โกงในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่” และวิทยากรจาก
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ในเรื่อง “แนวทางการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยกิจกรรมนี้ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 
 2. กิจกรรม รัฐ เอกชน และประชาสังคมเชียใหม่ต่อต้านการทุจริต จะดําเนินการในวันจันทร์ที่ 28 
กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด            
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการส่วนภูมิ ข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน สื่อ และนักศึกษา จํานวน 100 คน โดยในการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้ 
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เรื่อง “การต่อต้านการทุจริต” วิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจําจังหวัดเชียงใหม่  ให้ความรู้เรื่อง 
“การจัดต้ังศูนย์การต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสํานึกไทยไม่โกงในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่” และวิทยากรจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว ให้ความรู้ในเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ประสบความสําเร็จ” 
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4.6 สรุปผลการดําเนินโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 
2558” 

 ผู้นําเสนอ: นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑. ความเป็นมาของโครงการ 
    สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อําเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่
แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อําเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการ
ให้บริการเชิงรุก และนอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้ให้ความสําคัญในนโยบายการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ (โดยท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
จึงได้จัดทําโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

  1. โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
         2. โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มาให้การบริหาร
และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะมีการให้ภารกิจของหน่วยงาน การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ 
การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน เป็นต้น 
         3. โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการ
ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้เข้ามาร่วมงาน 

๒.  วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อนําบริการของหน่วยงานภาครฐั  รฐัวิสาหกิจ ภาคเอกชน   และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไปบริการ

แก่ประชาชนในพื้นที่ 
๒) เยี่ยมเยียนและรับฟังความคิดเห็นของราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท 
๓) นําข้อราชการที่จําเป็นไปแจ้งแก่ราษฎรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง  
      ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) 
๔) ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานกับราษฎรผู้ด้อยโอกาส 

๓. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ ๑.  จังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒.  อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่

• หน่วยงานเจา้ของโครงการ  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่
๔. ระยะเวลาดําเนนิการ   เดือนธันวาคม  ๒๕๕๗  -  กันยายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๑๒  ครั้ง 

๕. สถานทีด่ําเนินการ    
 ครั้งที่  ๑  วันที่  ๓  ธันวาคม  255๗   ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ตําบลเปียงหลวง  

อําเภอเวียงแหง  
 ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗   ณ ศูนย์พัฒนาสังคมแบบมสี่วนร่วม ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย   
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 ครั้งที่  ๓  วันที่  ๒๖  มกราคม  255๘   ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิน  ตําบลม่อนปิน   
  อําเภอฝาง   
 ครั้งที่  ๔  วันที่  ๘-๙ มีนาคม  255๘   ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  

อําเภอเมืองเชียงใหม่   
ครั้งที่  ๕ วันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘    ณ  โรงเรียนบา้นแม่ป๋ัง  ตําบลแม่ป๋ัง  อําเภอพร้าว 
ครั้งที่  ๖ วันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘   ณ  องค์การบรหิารส่วนตําบลห้วยทราย ตําบลห้วยทราย  

อําเภอแม่ริม    
ครั้งที่  ๗ วันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ  เทศบาลตําบลบ้านกลาง ตําบลบ้านกลาง  
  อําเภอสันป่าตอง  
 ครั้งที่  ๘ วันที่  ๒๕  มิถนุายน  ๒๕๕๘   ณ  วัดป่าตึง  ตําบลป่าตึง  อําเภอสันกําแพง 
 ครั้งที่  ๙ วันที่  ๑๓  กรกฏาคม  ๒๕๕๘  ณ  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลอินทขิล   
  อําเภอแม่แตง   
 ครั้งที่ ๑๐ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ณ  โรงเรียนบ้านห้วยตอง ตําบลแม่วิน  อําเภอแม่วาง  
 ครั้งที่ ๑๑ วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  เทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา ตําบลนํ้าแพร่  
                 อําเภอสันป่าตอง  
 ครั้งที่ ๑๒ วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  ตําบลทุ่งข้าวพวง       
  อําเภอเชียงดาว   

๖. สรปุผลการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1 ดา้นการบริการประชาชน  

        หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน นํางานบริการของหน่วยงานออกไปบริการ
ประชาชน ในแต่ละครั้งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5๐ – ๖๐ หน่วยงาน โดยมีประชาชนมาใช้บริการใน
แต่ละพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  ได้รับความรู้ด้านวิชาการ / การส่งเสริมอาชีพ  /  การแจกจ่ายพันธุ์ปลา กล้าไม้  
ปุ๋ย  /  การตรวจสุขภาพ / การตัดผมฟรี / การจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด  เป็นต้น  ทําให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการรับบริการ 

  6.2 ด้านการถวายความจงรักภักดี   

       ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน  ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รู้คุณชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริ ย์  ยึดความสงบ  สันติ  และรู้รักสามัคคี  รวมทั้งร่วมกันป้องกันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต 

  6.3 ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

   ๑. สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ และมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ได้นําเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว ไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรใน
พ้ืนที่  จํานวนแห่งละ  ๓๕๐  ชุด  แยกเป็น   

 1.1  สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  2,400 ชุด 
 1.2  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  2,000  ชุด 
 1.3  มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคกีารกุศล จํานวน    600 ชุด 
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2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน  จํานวนแห่งละ 20 - 70 ราย ๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท   

 6.4  ด้านการรับฟังข้อคิดเห็น สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

        -  ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด / อําเภอ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่  
เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดําเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการและราษฎรใน
พ้ืนที่ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว   

         -  แจ้งประสานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือในกรณีที่สามารถ
ดําเนินการได้   และเมื่อได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนแล้ว  จังหวัดจะ
ดําเนินการประสานส่วนราชการที่มีภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ได้พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหา
แนวทางแก้ไข แล้วรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานให้จังหวัดทราบ เพื่อแจ้งให้อําเภอชี้แจงให้ราษฎรได้ทราบ
ต่อไป   

  จากการดําเนินงานตามโครงการฯ ที่ผ่านมา  สามารถแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่ได้  สร้างความพอใจให้แก่ประชาชนได้มากกว่าร้อยละ ๘๐% 

7. ปญัหาและอปุสรรคในการดาํเนนิโครงการ 

การดําเนินงานตามโครงการฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ  ความเสียสละของหน่วยงานจากทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  ประชาชน  ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ซึ่งบางครั้งหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลในด้านงบประมาณ  บุคลากร  ปริมาณ
งานของหน่วยงาน  ตลอดจนความพร้อมของหน่วยงานและสถานที่ 

8. ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนงาน โครงการ และปรับบทบาทภารกิจในการบริการให้

เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งนี้  เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชน 
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4.7 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
 ผู้นําเสนอ :  นายมาร์ติน เฟ็นสกี้ - สตาล์ลิ่ง 
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ระเบยีบวาระที่ 5    เรื่องอืน่ ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 10/2558 
                                  วันพฤหสับดีที ่29  ตุลาคม  2558  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ             
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  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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