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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่11/2558 

วันศกุรท์ี่ 27  พฤศจกิายน  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การอ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวสุนทรพจน์และไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําปี 

2558  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบรางวัลผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน  2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 

720 ปี เมืองเชียงใหม่  จํานวน  1 รางวัล  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
3. ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นสําหรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น (ชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น สาขาจังหวัด

เชียงใหม่) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน  2558 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
  
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

  1.1 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่    
แนะนําตัวต่อที่ประชุม  จํานวน 25  ท่าน   

1) นายสําเริง ไชยเสน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง 
2)  นางเยาวภา พิบูลย์ผล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดชุมพร 
3) นางนิยดา หมื่นอนันต ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4) นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
5)  นางสุธาศินี นิมิตกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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6) นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ 
7) นายสุวิทย ์ แรกข้าว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค สํานักงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ 
8) นายฉลวย พ่วงพลับ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่อาย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบางแพ   
9)  นายศราวุธ ไทยเจริญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอพร้าว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
10) นายชัชวาลย์ ปัญญา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเวียงหนองล่อง 
11) นางสาวภัทราพร ลายจุด 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่ออน 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านธิ 
12) นายทรงศักดิ์ วลัยใจ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยหล่อ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอชื่นชม 
13) นายศรัณยู มีทองคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันกําแพง 
14) นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสะเมิง 
15) นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสารภ ี
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอจอมทอง 
16) นางสาวนิติยา พงษ์พานิช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอจอมทอง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่วาง 
17) นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสะเมิง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหางดง 
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18)  นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยหล่อ 
19) นายวิจิตร หลังสัน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเชียงดาว 
20) นายสราวุฒิ วรพงษ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอไชยปราการ 
21) นางสุภาพรรณ บุญถนอม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แตง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่ออน 
22) นายศิวะ ธมิกานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภออมก๋อย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเวียงแหง 
23) นายสุทิน จันทร์งาม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่วาง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
24) นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  

อําเภอพร้าว  
25) ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพนัธ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ตําแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
1.2 หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ จังหวัดอ่ืน  จํานวน 6 คน 

1) นายสุเทพ ทิพย์รัตน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 จะย้ายไปดํารงตําแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงราย  
2)  นางภัชธนิตา สดุดีพศิน 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
3) นายธีระ เหลียวสุธีร ์
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่อาย 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอค่ายบางระจัน 
4)  นายชุติเดช มีจันทร์ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภออมก๋อย 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอแม่สาย 
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5) นายชูศักดิ์ รู้ย่ิง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
6) นายไกรธวัช ทินโสม 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่แตง 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเชียงยืน   

 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 10/2558  เม่ือวันที ่27  ตุลาคม  2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2559 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 แผนดําเนินงานการปอ้งกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ 3 
 ผู้นาํเสนอ:  นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤศจิกายน  

2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 การจดัระเบียบขอทาน 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

             ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
3.7 โครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

             ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
3.8 การเตรียมความพร้อมการดาํเนนิงานศูนยป์ฏบิตักิารป้องกันและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2559 
 ผู้นาํเสนอ: นายธนา  นวลปลอด  ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
  

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

 

4.1 การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายศรณรงค์  นิลสาลิกา ผู้อํานวยการสํานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม  2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร  ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
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4.3 การรับเสด็จในเดือนธันวาคม  2558  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

 ผู้นาํเสนอ:   นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.5 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา "5“ธันวาคม 2558” 

 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 ผู้นําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 โครงการผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ และ

ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่พบปะประชาชน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 

 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ  กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 การจดัตัง้ศนูยส์่งเสริมพฒันาประชาธปิไตยและการเลือกตั้งตําบล(ศส.ปชต.) 
 ผู้นําเสนอ:  นายเกรียงไกร  พานดอกไม้  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.10 ประชาสัมพันธ์การพัฒนางานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัต ิ 

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 
 ผู้นําเสนอ: นายสมเดช  ภู่ทิม  ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ

เกษตรกรรมที่ 1 
4.11 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.12 ประชาสัมพนัธ์การจดังานวนัฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชยีงใหม่ 

2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.13 ประชาสัมพนัธ์การจดังาน "ใตร้่มพระบารมี 33 ปี ศูนยฯ์ห้วยฮ่องไคร"้  
 ผู้นําเสนอ: นายสุรัช  ธนูศิลป์  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
4.14 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2559 
 ผู้นําเสนอ:  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4.15 ประชาสัมพันธ์การจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6 
 ผู้นําเสนอ: เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 12/2558 
                                  วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสี
กากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 ๖.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายกฤษณ์    ธนาวณิช) 
 ๖.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) 
 ๖.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) 
 ๖.๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์)   



๘ 
 

 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การอ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวสุนทรพจน์และไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําปี 

2558  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
2. มอบรางวัลชนะเลิศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน 2559 สมโภช 60 รอบ 

นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่  จํานวน  1 รางวัล  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  ให้แก่ นายชร  พิมสิมานันท์ 
3. ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นสําหรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น (ชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น สาขาจังหวัด

เชียงใหม่) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน  2558 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  1.1 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่    

แนะนําตัวต่อที่ประชุม  จํานวน 25  ท่าน   
1) นายสําเริง ไชยเสน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง 
2)  นางเยาวภา พิบูลย์ผล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดชุมพร 
3) นางนิยดา หมื่นอนันต ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4) นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
5)  นางสุธาศินี นิมิตกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
6) นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ 
7) นายสุวิทย ์ แรกข้าว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค สํานักงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ 
8) นายฉลวย พ่วงพลับ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่อาย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบางแพ   
9) นายศราวุธ ไทยเจริญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอพร้าว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
10)  นายชัชวาลย์ ปัญญา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเวียงหนองล่อง 
11) นางสาวภัทราพร ลายจุด 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่ออน 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านธิ 
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12) นายทรงศักดิ์ วลัยใจ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยหล่อ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอชื่นชม 
13) นายศรัณยู มีทองคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันกําแพง 
14) นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสะเมิง 
15) นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสารภ ี
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอจอมทอง 
16) นางสาวนิติยา พงษ์พานิช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอจอมทอง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่วาง 
17) นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสะเมิง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหางดง 
18) นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยหล่อ 
19)  นายวิจิตร หลังสัน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเชียงดาว 
20) นายสราวุฒิ วรพงษ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอไชยปราการ 
21) นางสุภาพรรณ บุญถนอม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แตง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่ออน 
22) นายศิวะ ธมิกานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภออมก๋อย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเวียงแหง 
23) นายสุทิน จันทร์งาม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่วาง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
24) นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  

อําเภอพร้าว  
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25) ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพนัธ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ตําแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
1.2 หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ จังหวัดอ่ืน  จํานวน 6 คน 

1) นายสุเทพ ทิพย์รัตน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 จะย้ายไปดํารงตําแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงราย  
2)  นางภัชธนิตา สดุดีพศิน 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
3) นายธีระ เหลียวสุธีร ์
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่อาย 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอค่ายบางระจัน 
4)  นายชุติเดช มีจันทร์ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภออมก๋อย 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอแม่สาย 
5) นายชูศักดิ์ รู้ย่ิง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
6) นายไกรธวัช ทินโสม 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่แตง 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเชียงยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 10/2558  เม่ือวันที ่27  ตุลาคม  2558 

 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่

ครั้งที ่10/2558 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่
อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสง่า บัวระดก รกน.หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน ์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางภัชธนิตา สดุดีพศิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. นายวิษณุ  วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายสายัณห์ กาวีวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
13. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม่) 
15. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
อําเภอ 
16. นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
17. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
18. นายมีชัย จันทร์กระจ่าง (แทน)นายอําเภอสารภี 
19. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
20. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
21. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
22. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
23. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง 
24. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
25. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอเชียงดาว 
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26. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ รกท.นายอําเภอพร้าว 
27. นายพีระศักด์ิ ธีรบดี (แทน)นายอําเภอฝาง 
28. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
29. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
30. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภอเวียงแหง 
31. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
32. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
33. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
34. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
35. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอําเภอแม่แจ่ม 
36. ว่าที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทร์เป็ง (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
37. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
38. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
39. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
40. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
41. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
42. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
43. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
44. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3/ 

(แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
45. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่ห์จิรกาญจนกุล (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึกพิเศษฯ  
 พ.ต.ท.หญิง พรพรรณ กองมาลัย (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
46. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
47. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
48. นายประโลม ทองเป้า (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
49. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
50. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
51. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ

การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
52. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
53. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
54. นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
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55. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่ 

56. นายบํารุง เนียมนาค ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอ
ฝาง 

57. นางรัชนก มหาผล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ 
58. พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

(ทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
59. พ.อ.อโนทัย ชัยมงคล (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
60. พ.อ.เดชชาติ คชอัมพล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
61. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
62. พ.ท.อดิศร เรืองรุ่ง ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
63. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
64. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
65. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
66. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ 
67. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
68. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
69. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
70. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
71. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
72. นายชาตรี สุขสิทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
73. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
74. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรภาค 8 
75. นายธงชัย ชาญสุกิจเมธี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
76. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
77. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/(แทน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)่ 

78. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
79. นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
80. นางสาวพจนีย์ เลศิหัสดีรัตน ์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
81. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
82. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
83. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
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84. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
85. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
86. นางสาคเรศ ชัยมัง (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
87. นายก่อพงศ์ นําบุญจิตต์ ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
88. นางชนินาถ สิทธิหล่อ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
89. นายเพทาย เมฆี (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
90. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

10  
91. นางฉวีวรรณ สัญญา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ 
92. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
93. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
94. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
95. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
96. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
97. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
98. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
99. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
100. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๒ 
101. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
102. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธ์ุจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
103. นายสุรพล ปุสุรินทร์คํา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
105. นางอรุชา ศุภมาตร์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
106. นายภาณุวิชณ์ กันทะ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายจํารูญวิทย์ จันนรานนท์ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
109. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
110. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจรญิ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
112. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
113. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต ๕ 
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114. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
115. นายยุทธเอก สายปัญญา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
116. นางนงนุช สุริยะรังษี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
117. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
118. นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท ์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จงัหวัดเชียงใหม่ 
119. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
120. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
121. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
122. นายสมโภชน์ ป้านสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม่ 
123. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หวัหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
124. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
125. นางสาวมยุรา ชัยวรัตน์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
126. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
127. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
128. นายมาโนช ชาวสวน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
129. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม ่
130. นายปุญญพัฒน์ ลามาบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่๑ / 

(แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
131. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
132. นายอนุสรณ์ จันตามณี (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
133. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
134. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
135. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
136. นายชานนท์ คําทอง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ 
137. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสาํนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
138. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
139. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
140. นายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
141. นายประมุข เพ็ญสุต (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษาศาสตร์ฯ 
142. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
143. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
144. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
145. นางพนิดา วานิชรัตน์ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
146. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
147. นายสมศักด์ิ สาระหงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจาํกลางเชียงใหม ่
148. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
149. นางอัจนา ทุยทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
150. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม่ 
151. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
152. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายสุชีพ คชรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดภาค ๕ 
154. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
155. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางสาวพันธุดา สุขกุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
157. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
158. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
159. นายมณฑล ปริปุญโญ (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
161. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นายอิลหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
163. นายวรวัฒน์ วงศ์ขัติย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
164. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นางอาภรณ์ ดวงแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่/(แทน) 

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
166. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
167. นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
168. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
169. นายอุดม  แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
170.. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
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171. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

172. นายแสวง ด้วงทรง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ 

173. นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

174. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 34 
175. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
176.   (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
177. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
178. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
179. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
180. ผศ.สนทิ พิพิธสมบัติ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
181. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
182. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
183. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
184. นายวีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
185. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
186. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
187. นายชาญวิทย์ เทพอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
188. นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
189. นางผาสุก สคุชูเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 
190. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
191. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
192. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
193. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
194. นายภูมิภัทร พรหมบุตร (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
195. นางอาณดา นิรันตรายกุล (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การ

มหาชน) 
196. นายณวก  สกุล ณ มรรคา (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
ภาคเอกชน 
197. นายกรกช โขนงนุช (แทน)นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
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ส่วนท้องถิน่ 
198. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
199. นายทัศนัย บูรณุปกรณ ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
200. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
201. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
202. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
203. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
204. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่           

(ช้ันพิเศษ) 
205. นายวีระศักด์ิ มโนวรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
206. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
207. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
208. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย ์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
209. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
210. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
211. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
212. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
213. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
214. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
215. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
216 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
217. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ระดบั ส 3 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
218 นายภาณุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าว MCOT 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  จํานวน 3 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่  
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา  นายอําเภอเวียงแหง และผู้อํานวยการสํานักจัดการป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ 

2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ และแหนบทองคํา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจําปี 2558 จํานวน 1 
ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  นายจรัญ  ทรเทพ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
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3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน 1 ราย (ศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)   ได้แก่  นายสุนทร  ใสญาสน์   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ  

4. การมอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่น จํานวน  8 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 
     4.1 เกษตรกรสาขาอาชีพทํานา   นางศรัณยา   กิตติคุณไพศาล  อําเภอเชียงดาว 
  4.2 เกษตรกรสาขาอาชีพทําสวน   นายนิเวศน์  โอดบาง  อําเภอดอยหล่อ 
    4.3 เกษตรกรสาขาอาชีพทําไร่    นายไล  สมวงค์   อําเภอสันป่าตอง 
     4.4 เกษตรกรสาขาอาชีพทําไร่นาสวนผสม   นายนิติ  เที่ยงจันตา   อําเภอจอมทอง 
  4.5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง อําเภอฝาง 
  4.6 กลุ่มยุวเกษตรกร   กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสามหลัง  อําเภอสันป่าตอง 
  4.7 สมาชิกยุวเกษตรกร   เด็กหญิงณัฐธิดา  วังกี  โรงเรียนวัดสามหลัง  อําเภอสันป่าตอง 

4.8 ที่ปรึกษายุวเกษตรกร   นางสุกัญญา  เชื้อหมั้น  โรงเรียนวัดสามหลัง อําเภอสันป่าตอง 
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนตุลาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมถ่ายภาพและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

      ประธานในทีป่ระชุม แนะนํา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอาํเภอ ที่ได้รับการแต่งต้ัง  
โยกย้าย ให้ดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อที่ประชุม  จํานวน 16  ทา่น 

1) นายปวิณ    ชํานิประศาสน์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

2) นายมงคล   สุกใส 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

๓)  นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่

4) นายกฤษณ ์  ธนาวณิช 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     กระทรวงมหาดไทย 

5) นายประจวบ  กันธิยะ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม  นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

6) นายชานนท์  คําทอง 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 
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7) พลตรี ทํานุ  โพธ์ิงาม 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
ตําแหน่งเดิม  รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

8) พันตํารวจโท สะอาด สุนทร 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 3 

9) นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบ 
     ประชาธิปไตย ที่ 5 

10)    นางดวงมาลย์  ศรีกิจวิไลกุล 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 7 

11) นายประเทือง  ทรัพย์เกิด 
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
ตําแหน่งเดิม  รองผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 6 

12) นายชาตรี      ตันติวาณิชกิจ    
        ตําแหน่งปัจจุบัน   สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๒ 

   ตําแหน่งเดิม   สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 
13)  นายสมศักด์ิ    สาระหงส์ 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางลําปาง 

14)  นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ 
ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  นักการทูต ระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา) 

15)  นางธิราพัชร  ญาณะศรี 
ตําแหน่งปัจจุบัน    ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน 

      สหกรณ์อําเภอสันกําแพงตามพระราชดําริ  
     จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม    หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดําริและโครงการหลวง  
      กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา 

16) นายวัลลภ   วุฒาพาณิชย์ 
          ตําแหน่งปัจจุบัน นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

      ตําแหน่งเดิม  นายด่านศุลกากรเชียงแสน 
 

ที่ประชุมแจ้งเพิ่มเติม จํานวน  5 ท่าน  ดังนี้ 
1)  นายธงชัย  ชาญสุกิจเมธี 

ตําแหน่งปัจจุบัน  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
ตําแหน่งเดิม  สรรพากรพื้นที่พะเยา 

2) นายวีระศักด์ิ   มโนวรรณ ์
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
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3) นายสิทธิชัย  มูลเขียน 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

4) นายสายัณห์  กาวีวงค ์
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 
   เชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 
   สะเมิง 

5) พันโทอดิศร  เรืองรุ่ง 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
ตําแหน่งเดิม  รองผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 302  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 9/2558  เม่ือวัน  25  กันยายน  2558  
   ประธานในที่ประชุม ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่           
9/2558  เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 

ฝ่ายเลขานุการ  ไ ด้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร  21 หน้าโดยม ี          
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่           
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า           
ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 
9/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 
9/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน การประชุม 
 
มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
3.1 มาตรการและผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชยีงใหม ่

คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ)  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ            
ปี  พ.ศ.2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘  ภาพรวม  34,356.31 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 32,533.36 ล้าน
บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.69 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับ 3 ของประเทศ งบประจํา  26,266.11  ล้าน
บาท  เบิกจ่ายแล้ว 25,860.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.46 งบลงทุน 8,090.20 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 
6,673.02 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 82.48 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 8 ของประเทศ  ผลการ
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 5,024.39 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,994.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
59.60 คงเหลือ  2,029.69 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 40.40    

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมระหว่างเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557-2558  
จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 95.48 อยู่ลําดับที่  9 ของประเทศ  
ปี พ.ศ.2558  คิดเป็นร้อยละ 94.69 อยู่ลําดับที่ 3 ของประเทศ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน



๒๓ 
 

 

ระหว่างเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557-2558  จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2557 คิด
เป็นร้อยละ 74.38 อยู่ลําดับที่ 28 ของประเทศ ปี พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 82.48 อยู่ลําดับที่ 8 ของประเทศ  

การใช้จ่ ายเงินนอกงบประมาณ  ปี งบประมาณ  พ .ศ .2558 ที่ มี บัญชี เ งินฝาก
กระทรวงการคลัง หมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 14,460.85 ล้านบาท  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับงบประมาณภาพรวม จํานวน 13,563.33 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 5,244.90 คิดเป็น
ร้อยละ 38.67   แยกเป็นงบประจํา จํานวน 7,977.30 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,551.03 คิดเป็นร้อยละ 
57.05 งบลงทุน จํานวน 5,586.03 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 693.875 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.42 ผลการ
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 2,175.21 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 40.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
1.84 คงเหลือ 2,135.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.16 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญส่วนราชการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุมช้ีแจง
ความเข้าใจในเรื่องมาตรการดําเนินการและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ .2559 ในวันที่           
2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท  และขอเชิญคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงิน ร่วมประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

   

ประธานในที่ประชุม  ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดูรายละเอียด           
3  เรื่อง  1) หน่วยงานได้รับงบประมาณจํานวนเท่าไร แยกเป็นงบลงทุนเท่าไร ต้องมีการทําจัดซื้อ จัดจ้าง           
สอบราคา หรือทํา e-bidding ให้ดําเนินการให้ทันตามกฎหมายกําหนด  2) งบฝึกอบรม ให้แยกออกจาก           
งบดําเนินงาน งบลงทุน  ให้ดําเนินการให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50  3) ความถูกต้องของการดําเนินการตามระเบียบ
ทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ ต้องทําให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ เน้นการบริหาร 3 เรื่อง คือ การ
ตรงเวลา  ใช้เงินให้ตรงตามเป้าหมาย  บริหารด้วยความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ขอบคุณส่วนราชการ
ที่ให้ความร่วมมือในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 3 ของ
ประเทศ สําหรับงบประมาณที่ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ติดตามเร่งรัดให้ทันตามเวลาที่
รัฐบาลกําหนด   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3 .2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี  พ .ศ .2558 โครงการพัฒนาจั งหวัด/           
กลุ่มจังหวัด และการดําเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  

       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) นําเสนอ
ดังนี้ 
  3.2.1 โครงการพัฒนาจังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 218,611,700 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 184,833,011.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.12 แยก
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจํา จํานวน 153,269,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน  127,150,876.26 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 82.95  งบประมาณรายจ่ายลงทุน จํานวน  61,342,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
57,682,134.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.03  

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๓๓๐,๗๔๕,๘๐๐ บาท ภายใต้ผลผลิต ๕ ผลผลิต จํานวน ๔๓ โครงการ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการของคณะทํางานกลั่นกรองรายละเอียดโครงการ หน่วยงาน
เจ้าภาพระดับจังหวัดและระดับอําเภอได้ส่งรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ  ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดต้ังคณะทํางานกลั่นกรองรายละเอียด



๒๔ 
 

 

โครงการ มีการประชุมไปแล้ว จํานวน 3 ครั้ง ฝ่ายเลขานุการได้กําหนดปฏิทินการอนุมัติโครงการ ไม่เกินวันที่ 30 
ตุลาคม  2558  และงบลงทุนต้องก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  

3.๓.2  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๕๘
วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 259,801,200.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 188,030,231.84  บาท           
คิดเป็นร้อยละ 72.37  คงเหลือ 52,144,558.00  บาท ทั้งนี้ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแล้ว 

ประธานในที่ประชุม  หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2558 ให้จัดเตรียมเอกสารให้
พร้อม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายกฤษณ์ ธนาวณิช) เป็นประธานการประชุม
กลั่นกรองงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อดูกรอบวงเงิน วัตถุประสงค์ ความคุ้มค่า รอบคอบยิ่งขึ้น มีการแต่งต้ัง 
สํานักงานทางหลวง โครงการชลประทาน เป็นคณะกรรมการ เพื่อช่วยดูในส่วนของเทคนิค และราคา   สําหรับงบ
การจัดกิจกรรมต่างๆ (event) ต้องจัดทําในระบบ e-bidding เจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาวิธีการทํา TOR ให้เข้าใจ
เสียก่อน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะที่ 3 

                     ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ  (นายกฤติชัย ธรรมสอน) แผนปฏิบัติการฝน
หลวงภาคเหนือ ๒๕๕๘ ปัจจุบันดําเนินการ ๓ หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่  หน่วยปฏิบัติการฝน
หลวงพิษณุโลก และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตาก สรุปผลการปฏิบัติงานล่าสุด ต้ังแต่วันที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ทั้งสามหน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น ๒๓ วัน มีฝนตกทั้ง ๒๓ วัน เที่ยวบินสะสม ๑๘๐ เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวงทั้งสิ้น 
๒๐๒.๗๐ ตัน พ้ืนที่ปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง รวม ๑๕ จังหวัด และพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนขนาด
ใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม เขื่อนแควน้อยบํารุง
แดน เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ปัจจุบันจะมีฝนลดลงตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แผนล่าสุดของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองปฏิบัติการฝนหลวงได้เสนออนุมัติปิดหน่วย
ปฏิบัติการทั้งหมด ๙ แห่งของทั่วประเทศ โดยภาคเหนือจํานวน ๓ แห่ง   ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็น
แผนเฝ้าระวังเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว และฝนตกลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนเฝ้าระวังไม่มีเครื่องบินประจําอยู่ใน
หน่วยต่างๆ จะติดตามวิเคราะห์สภาพอากาศ หากมีฝนตกในช่วง ฤดูหนาว จะเรียกเครื่องบินมาปฏิบัติการเป็น
แผนปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จากจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งละไม่เกิน ๕ วัน ในปลายฤดูแล้ง จะเข้าสู่แผนหมอกควัน 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน จะเฝ้าระวังหมอกควันต่อไป พ้ืนที่ร้องขอฝนหลวงล่าสุด ๑๕ จังหวัดภาคเหนือ 
จะเป็นพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ และข้าว สําหรับจังหวัดเชียงใหม่มีบางพื้นที่ 

 

ประธานในที่ประชุม  สภาวะน้ําค่อนข้างจะวิกฤต ต้องระมัดระวังในการใช้น้ํา ขอย้ํา
นโยบายที่ได้ประชุมไปแล้ว ประการที่ ๑ เรื่องน้ําอุปโภคบริโภคไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือกระทบน้อยที่สุด           
หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก คือ ชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค และ
สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล  ประการที่ ๒  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทํา           
ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้น้ํามากให้ลดปริมาณการปลูกลง มอบหมายสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดน้ําในช่วงฤดูแล้งปี พ .ศ .๒๕๕๙           
โดยจังหวัดเชียงใหม่จะต้ังศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนในต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ .๒๕๕๘ เพื่อเตรียม          
ความพร้อม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 



๒๕ 
 

 

๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนตุลาคม 2558 
                         รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) ในห้วงเดือน
มกราคม –  ตุลาคม 2558 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ  จํานวน  1,448 ราย  สามารถยุติเรื่อง จํานวน 676 ราย และอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบและ
ช่วยเหลือ จํานวน  772 ราย ขอให้หัวหน้าส่วนราชการกําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรีบดําเนินการและให้รายงานผล
ให้ทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน และให้รายงานผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องร้องเรียนจะยุติ  สถิติผู้มาใช้บริการของ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในเดือนตุลาคม 255๘ มีประชาชนมาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่  รวมจํานวน 4,803 ราย  และศูนย์บริการร่วม One stop service ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
แอร์พอร์ตพลาซ่า ในเดือนตุลาคม 2558  จํานวน 12,929 ราย 

ประธานในที่ประชุม ขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่าศูนย์ดํารงธรรมจัดต้ังขึ้นด้วยประกาศของ 
คสช. มีกฎหมายที่หน่วยงานจะต้องทํา หากไม่ทําถือว่าเป็นการละเว้น นายกรัฐมนตรีต้องการให้ศูนย์ดํารงธรรมเป็น
ศูนย์ One stop Service สําหรับปัญหาหนี้นอกระบบที่มีจํานวนมากได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ (นายมงคล สุกใส) กํากับและดูแล และให้นายอําเภอทุกอําเภอช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเต็มกําลัง  
ศูนย์ดํารงธรรมเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ แม้ว่าหน่วยงานจะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้ว แต่เป็นเพียงนโยบายของกรม/
กระทรวง  มีการดําเนินการภายใต้กฎระเบียบของกรม/กระทรวง  แต่เรื่องที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมขอให้ทุก
หน่วยงานให้ความสําคัญ หากประชาชนทราบว่าเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกเฉย ละเลยไม่ช่วย
แก้ไข ประชาชนอาจจะฟ้องร้องได้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายมงคล สุกใส) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เดิม
กําหนดระยะเวลากําหนดการ ๓๐ วัน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาเหลือ ๑๕ วัน เพื่อให้รวดเร็วให้การ
ดําเนินการ หนังสือของศูนย์ดํารงธรรมทุกเรื่องให้ป้ัมตรายางตรงหัวหนังสือว่าศูนย์ดํารงธรรม หน่วยงานที่ได้รับ
หนังสือต้องรีบดําเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ภายในเวลา ๑๕ วัน จากสถิติที่รวบรวมไว้ ประชาชน           
ร้องขอความช่วยเหลือ จํานวน ๕๐๓ ราย เรื่องเดือดร้อนทั่วไป จํานวน ๔๒๙ เรื่อง และหนี้นอกระบบ จํานวน ๕๗ 
เรื่อง ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแลในเรื่องของหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ปัจจุบัน
จังหวัดเชียงใหม่สามารถยุติเรื่องร้องเรียนได้เพียงร้อยละ ๔๖.๖๘ ถือว่ามีอัตราที่น้อยมาก ควรจะยุติเรื่องได้อย่าง
น้อยร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจกิายน  2558 

   ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร) คาดหมายลักษณะ
อากาศ  ต้ังแต่วันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง  อุณหภูมิสูงขึ้น
เล็กน้อย กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่  มีฝนตกเล็กน้อย (๐.๑-๑๐.๐ มิลลิเมตร) บางพื้นที่  ต้ังแต่วันที่ ๒๙-๓๑ 
ตุลาคม  ๒๕๕๘ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่ง    จากประเทศจีนจะแผ่ลง
มาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ๑๐.๑-๓๕.๐ มิลลิเมตรกระจายเป็นแห่งๆ ร้อยละ 
๒๐-๔๐ ของพื้นที่ อุณหภูมิลดลงประมาณ ๒-๓ องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นโดยทั่วไป  สําหรับบริเวณยอดดอยมี
อากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าประมาณ ๙-๑๕ องศาเซลเซียส   

  คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  ลักษณะอากาศโดยทั่วไป  
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมรสุมฤดูหนาวจะพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดทั้งเดือน และจะมีกําลังแรงขึ้นเป็น
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ช่วงๆ บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  อากาศเย็น ๑๙.๐-๒๓.๐ องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และหมอกหนา
ในบางพื้นที่ โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๒๐-๓๐ ของพื้นที่ ในช่วงครึ่งแรกของเดือน บริเวณเทือกเขา
และยอดดอยมีอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ๐๙-๑๘ องศาเซลเซียส  

ประธานในที่ประชุม  จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและให้สมาคมการท่องเที่ยว 
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ําอย่างประหยัดให้นักท่องเที่ยวได้ทราบด้วย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2  การรับเสด็จห้วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2558 
      ประธานในที่ประชุม ในห้วงปลายเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ จังหวัด

เชียงใหม่จะมีการรับเสด็จ ดังนี้ 
1) วันที่ 31 ตุลาคม 2558  เวลา  16.09 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองงาย  
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ท่านผู้หญิงพันธ์ุสวลี กิติยากร และ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นเจ้าภาพจัดงาน
กฐิน  การเสด็จครั้งนี้ ขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จในการเยี่ยมราษฎรด้วย  
เนื่องจากจะมีผู้ป่วยมาเฝ้ารับเสด็จ อาจจะต้องการการวิเคราะห์จากแพทย์เพื่อประกอบพระดําริ ขอเชิญส่วนราชการ
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  และวัดสะอาดชัยศรี ในวันดังกล่าว 

2) วันที่ 24 พฤศจิกายน  2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์           
อัครราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน สานตํานานยิ่งใหญ่ สายใยชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์
เวียงท่ากาน  ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน  ตําบลบ้านกลาง  อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญส่วนราชการ
ร่วมเฝ้ารับเสด็จในวันดังกล่าว  
  ประธานในที่ประชุม  ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ
เนื่องจากเป็นช่วงของเทศกาลยี่เป็ง  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  การใช้พื้นที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ                         
       นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีส่วน

ราชการจํานวนมากขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการขอใช้พ้ืนที่บริเวณข่วงประตูท่าแพเป็น
สถานที่จัดงานต่างๆ  ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีความทรุดโทรม เทศบาลนครเชียงใหม่จะเริ่มทําการปรับปรุงสถานที่ 
จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการทราบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่จะของดการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่บริเวณข่วงประตูท่าแพเป็น
การช่วงคราว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว       
      ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ (นายวิสูตร บัวชุม)  

นําเสนอ 3 เรื่อง ดังนี้ 
1) พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม
จัดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ : Check in Chiang Mai 2015-2016” เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการเข้า
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สู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.- 
๑๕.๐๐ น. โดยจัดให้มีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  

2) พิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ : 
Check in Chiang Mai 2015-2016” ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว และได้เชิญผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 
๓๓ ตํารวจท่องเที่ยว และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้             

3) แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี 
๒๕๕๘ ดังนี้   

    รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่  สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลําปาง บริษัท เอเชี่ยน
โอเอซิส ทราเวล จํากัด  บริษัท เชียงใหม่แอดเวนเจอร์ จํากัด โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไชด์ สปา แอนด์ รีสอร์ท  
ชุมชนบ้านไร่กองขิง โอเอซิส สปาล้านนา  เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปา แอนด์ รีสอร์ท  ปานวิมาน สปา  รางวัลดีเด่น 
ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลําพูน เครื่อข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่  เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี  โครงการหลวงอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง Thai Elephant Home             
ชีวาสปา ระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ ออนเซ็น ลานนาคําสปา   

ประธานในที่ประชุม ให้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่รวบรวม
กิจกรรมของหน่วยงาน อําเภอ เพื่อจัดทําตารางกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่  ให้ร้อยเรียงคําขวัญของอําเภอเพื่อ
สร้างจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลในส่วนของห้องน้ํา สิ่งอํานวยความสะดวก ป้ายบอก
ทาง  ให้ตรวจสอบการขออนุญาตจัดต้ังแหล่งท่องเที่ยว เครื่องเล่นแอดเวนเจอร์ทุกแห่งมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่  
จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดห้ามปล่อยโคมในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ อําเภอหางดง อําเภอสันทราย เฉพาะตําบลหนองหาร อําเภอแม่ริม เฉพาะตําบลเหมืองแก้ว ตําบลดอน
แก้ว ตําบลริมใต้ ตําบลแม่สา และอําเภอสารภี เฉพาะตําบลหนองผึ้ง ตําบลขัวมุง ตําบลดอนแก้ว ตําบลสันทราย 
ตําบลท่าวังตาล ซึ่งห้ามปล่อยโคมอย่างเด็ดขาด ยกเว้นวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ตรงกับวันลอยกระทง และ
วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ตรงกับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) ได้แจ้งให้อําเภอสํารวจ
เครื่องเล่นแอดเวนเจอร์ทุกประเภท รวบรวมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบภายในเดือน
ตุลาคม รวมถึงให้สํารวจเส้นทางการเดินทางที่มักจะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อจะได้ดําเนินการจัดทําป้ายบอกทางอํานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
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4.5 การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2558  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 2๒-26 พฤศจิกายน 2558 แต่กิจกรรมหลักๆ           
จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กําหนดพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2558 เวลา ๑๘.๓๐ น. 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2558 จะมีขบวนแห่กระทงเล็ก วันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน 2558 จะมีขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทั้งนี้           
ขอประชาสัมพันธ์ ๓ ประเด็น คือ  ๑) การปล่อยโคมลอย เลือกโคมลอยที่มีขนาดเล็กระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 
๑๐ นาที  ๒) การเล่นประทัดยักษ์ ได้มีการควบคุมการเล่นประทัดยักษ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว  ๓) ขอเชิญชวนแต่งกายชุดพ้ืนเมืองตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรืออย่างน้อยสัปดาห์ที่จัดงาน 

 ประธานในที่ประชุม  มอบหมายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดทําหนังสือเชิญชวนไปยัง
ส่วนราชการ ให้แต่งกายชุดพ้ืนเมือง 



๒๘ 
 

 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําร่าง
หนังสือรณรงค์การแต่งเมือง อู้เมือง เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการ แต่งกายชุดพ้ืนเมือง และอู้เมืองทุกวันศุกร์ตลอดไป 
สําหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้แต่งเมือง อู้เมือง ตลอดทั้งเดือน เพื่อสร้างบรรยากาศ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ และในปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการฉลองสมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ 
รณรงค์ให้แต่งเมือง อู้เมือง ตลอดทั้งปี ยกเว้นวันจันทร์ แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๖  การจัดการแข่งขันเปตอง ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีโอเพ่น ครั้งที่ ๑๐   
     ผู้แทนตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (พ.ต.ท.จักรินทร์ ถํ้าแก้ว) กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓, จังหวัดเชียงใหม่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันที่ 14 – 15 
พฤศจิกายน 2558 โดยจัดการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ  คู่ประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๔๔ บาท ประเภทหญิงคู่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท กําหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 
09.00 น. จัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน และพิธีเปิดการแข่งขัน บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  เวลา 10.00 น. ทําการแบ่งสายและเริ่มแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 
14.05 น. ทําการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรม
ประชาสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหรือสนับสนุน
การแข่งขันตามแต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33  ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็น
ประจําทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สําหรับปีนี้ครบรอบปีที่ 10 จึงได้จัดให้มี
ความย่ิงใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา รายได้จากการแข่งขันทั้งหมด นําเข้าสมทบกองทุนพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีและสนับสนุนกิจการโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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4.7  การประกวดออกแบบตราสญัลกัษณก์ารจดังาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษตัร 
720 ปี เมืองเชียงใหม ่

       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) จังหวัด
เชียงใหม่กําหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ที่มีกําหนดครบรอบ ในวันที่ 12 
เมษายน  2559  ภายใต้ช่ืองาน “2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่”  จึงจัดให้มีการ
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน สําหรับใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ส่งผลงานที่กลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2558 ประกาศผลการ
คัดเลือกในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ตราสัญลักษณ์จะนําไปใช้ในการจัดงาน 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ ๑1/2558 
                                   วันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ             
80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด   



๒๙ 
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5.2 หัวหนา้สว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม   
       5.2.1 คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ           
ในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  จังหวัด
เชียงใหม่ โดย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  21 กันยายน 2558    

2) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
นวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทผลงานที่ดําเนินการมาแล้ว           
ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมพัสดุ  ส่วนราชการที่สนใจนําโปรแกรม ไปใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
Http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ประธานในที่ประชุม ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ทําระบบควบคุมพัสดุ 
เนื่องจากมีการใช้พัสดุเป็นจํานวนมาก 

5.2.2 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ์) จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 1)  ประชาสัมพันธ์งานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Bike For Mom ป่ันเพื่อแม่ทั่ว

แผ่นดิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2558 เวลา  11.00 -21.00 น. ณ บริเวณลาน
โปรโมชั่น ช้ัน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินโครงการจัดนิทรรศการ
การภาพถ่าย Bike For Mom ป่ันเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ภาพกิจกรรมที่ชนะการประกวด และภาพ
ประทับใจที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดพิมพ์ในหนังสือบันทึกความทรงจําในประวัติศาสตร์ Bike For Mom ป่ันเพื่อแม่  
นํามาจัดแสดงจํานวน 1,065 ภาพ จากผู้ส่งเข้าประกวด 3,851 คน ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. การแต่งกายชุดโทนสีฟ้า   

2) ประชาสัมพันธ์การแต่งเมือง อู้เมือง ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558  เพื่อ
สร้างบรรยากาศ และส่งเสริม การท่องเที่ยวประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ 

5.2.3 ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน )  ประชาสัมพันธ์           
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ  พ้ืนที่ภายในอาคาร 70/ตารางเมตร/วัน พ้ืนที่ภายนอกอาคาร 30 บาท/ตารางเมตร/วัน อาคาร SMEs  
ห้องประชุม (1-4) เหมาจ่าย 2,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง ห้องเธียเตอร์ เหมาจ่าย 5,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 
8 ช่ัวโมง โปรโมชั่น สําหรับหน่วยงานภาครัฐ – 30 กันยายน 2558 (ขยายเวลา – 31 มีนาคม 2559)  ในอัตรา
ค่าธรรมเนียม 35 บาท/ตารางเมตร/วัน (ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง)  ทั้งนี้ ประสานงานได้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ 

๕.๒.๔ ผู้แทนคณะกรรมการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (นายอรรถกฤต อินทะโย) 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งเปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน           
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ จํานวน ๗,๒๕๘,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๓๘ ศูนย์ๆละ ๑๙๑,๐๐๐ บาท  แบ่งตาม อบต. และ เทศบาลตําบล ทั้ง ๒๕ อําเภอ โดยศูนย์ฯ จะออก
ให้บริการซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกลการเกษตร  ให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานจํานวน ๗ วัน  

๕.๒.๕ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  (ดร .กษมา ประสงค์เจริญ) 
ประชาสัมพันธ์ละครประจําปี ๒๕๕๘ รอบปฐมทัศน์ เรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   

๕ .๒ .๖ ประธานในที่ประชุม ประชาสัมพันธ์การแสดงโขนพระราชทาน  ตอน           
พรหมาศ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  



๓๐ 
 

 

๕.๒.๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์)ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bilk for dad ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. กําหนดการลงทะเบียนต้ังแต่วันที่ 
๒-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่เว็บไซต์ www.bikefordad2015.com สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์ทุกมุมเมืองแล้ว  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  ข้อสั่งการของผูบ้รหิาร 
    ๖.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายกฤษณ์ ธนาวณิช) จํานวน ๒ เรื่อง คือ 
             ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ เน้นย้ําเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ นอกจากส่วนราชการต้อง

ดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้การจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๙  ขออนุญาตให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ๓ ต คือ ตรงเวลา ตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ ถูกต้องและโปร่งใส  
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ําในรายงานคืนความสุขให้คนในชาติ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ   

๒) งานศูนย์ดํารงธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติว่า สถานีตํารวจก็สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ดํารงธรรมได้  ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามชมรายการ
ทุกวันศุกร์  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติผ่านรายการนี้ 

๖.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) เน้นย้ํา ๒ เรื่อง คือ 
      ๑) โครงการพระราชดําริ   ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพระราชดําริและอําเภอในพื้น

ที่ต้ังของโครงการพระราชดําริ ให้ความใส่ใจในการดําเนินงานติดตามเยี่ยมชม ตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา
ได้รับการตําหนิจากคณะผู้ตรวจติดตามโครงการพระราชดําริ ว่า ปัจจุบันหน่วยงานไม่ค่อยให้ความสําคัญ และสนใจ
การดําเนินงานเท่าที่ควร  และขณะนี้จังหวัดกําลังจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานชุดใหม่ที่มีขนาดเล็กลง เพื่อเสนอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา   ลงนามในคําสั่ง 

     ๒) การจัดงาน ๗๒๐ ปี สมโภชเมืองเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕๘ ภายใต้ตีม พ.ศ.๒๕๕๙ ปีแห่งการ
สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ และเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ภัทรมหา
ราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก  ขอให้งาน E-vent ทุกงานพยายามจัดอยู่ภายใต้ตีมดังกล่าว  

๖.๓ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชํานิประศาสน์) ฝากคําพูดของพันเอก           
พงษ์ศักด์ิ เอี่ยมพญา ที่มอบให้เมื่อวันที่เข้ารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ว่าขอให้ทํางานเพื่อชาติ และราช
บัลลังก์  ทุกคนที่รับราชการจะประกาศกับตนเองเสมอว่า เป็นข้าฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เราทําตาม
พระองค์ท่านหรือเปล่า  เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าภาคภูมิใจ มีพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้รับพระราชทาน           
พระมหากรุณาธิคุณมากมาย  ได้รับพระราชทานโครงการพระราชดําริ  แต่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการตําหนิว่าไม่ทํา
อะไรต่อเนื่องจากที่ได้รับพระราชทานไว้  ขอให้ทุกคนโดยเฉพาะโครงการพระราชดําริ เป็นโครงการที่ตอบปัญหาของ
พ่ีน้องประชาชน  สร้างประเทศชาติ อะไรที่ชาวบ้านร้องขอผ่านอําเภอ  ส่วนราชการ  ผลการพิจารณาได้หรือไม่ได้ 
ให้แจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย  ในหลวง ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  พระองค์ท่านไม่พูดมากแต่
พระองค์ท่านลงมือทําเยอะ  เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความสุข  ถ้าเราก้าวเดินตามรอยพระองค์ท่าน ยึด
หลักการทรงงานของพระองค์ คือ การรักษาไว้ซึ่งราชบัลลังก์ ขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ  อยากให้
ทุกคนให้ความสําคัญของปัญหาและ 
ความเดือดร้อนของประชาชน แล้วแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้ประเทศไทย           
มีความเจริญรุ่งเรือง และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงนําความสุขแก่ประชาชนชาวสยามต่อไป 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 



๓๑ 
 

 

 
 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.       

    วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
 
                เจิดศักด์ิ  เปลีย่นแปลงศร ี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



๓๒ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2559 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรการและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
        คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้   

ไตรมาสที ่
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 

1 19 30 

2 40 52 

3 61 73 

4 87 96 

 
2)  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ณ วันที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 30  รายจ่ายลงทุนร้อยละ 19 
 
 
 
 
สําหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รายหน่วยงานมี

ดังนี้ 
 
 
 

/ผลการเบิกจ่าย... 
 

 เงิน
งบประมาณ 

เบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 1 
( เฉลี่ยถึง 30 พ.ย. 

58 ) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คงเหลือ ลําดับ 
ประเทศ 

ภาพรวม 18,765.51 7,621.41 40.61 20 20.61 11,144.10 2 

งบประจํา 10,470.26 6,708.34 64.07   3,761.92  

งบลงทุน 8,295.25 913.08 11.01 12.66 -1.65 7,382.17 7 

เงินเหลื่อมปี 3,643.92 410.93 11.28   3,232.99  



๓๓ 
 

 

3.2 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 

งบพฒันาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2559 
สํานักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๑.๑๕/๒๖๒๗๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ แจง้

จังหวัดเชียงใหม่ ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน
งบประมาณ ๓๓๐,๗๔๕,๘๐๐ บาท (สามรอ้ยสามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ภายใต้ผลผลิต ๕ 
ผลผลิต จํานวน  ๔๓ โครงการ ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  

ผลผลติ 
จํานวน 
โครงการ 

งบรายจา่ยประจํา 
(153,844,600บาท) 

งบรายจา่ยลงทนุ 
(176,901,500บาท) รวม 

(บาท) 
งบดําเนนิงาน 

งบราย 
จ่ายอื่น 

ทีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง ครุภณัฑ์ 

เศรษฐกิจ 16 31,605,500 9,222,000 131,996,100 - 172,823,600 

สังคม 16 46,772,500 3,000,000 - 5,326,300 55,098,500 
ทรัพยากร 7 45,569,100 - 39,579,100 - 85,148,200 
ความมั่นคง 3 7,675,500 - - - 7,675,500 
บริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 

รวม 43 131,622,600 22,222,000 171,575,200 5,326,300 330,745,800 

หมายเหตุ - โดยมีงบดําเนินงานที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน ๕๘,๒๗๔,๖๐๐ บาท 
สํานักงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งแนวทาง

การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบพัฒนาจังหวัด โดยสังเขปดังนี ้
 
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1) รายจ่ายค่าประชุม อบรมสัมมนา ให้ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
 ๒) รายจ่ายงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทําสัญญาก่อหนี้
ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๑ และรายการที่มีวงเงิน ๒ ล้านบาท 
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายตามความ
เหมาะสมของระยะเวลาตามงวดงาน 
การบรหิารงบประมาณ 
 1) ให้ส่วนราชการ เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
ก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้โดยมีเงื่อนไข ว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้
เมื่อ พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว 
 2) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบและทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
 3) กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสดังนี้ 

 



๓๔ 
 

 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวม 

ภาพรวม 30 22 21 23 96 
รายจ่ายประจํา 33 22 21 22 98 
รายจ่ายลงทุน 19 21 21 26 87 
 
 
 
 
 

โครงการกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

งบประมาณ 
 

 
ผลการเบกิจา่ย 

 
คดิเปน็ร้อยละ 

 
คงเหลือ 

 
คดิเปน็ร้อยละ 

 
359,420,700.00 

 
248,259.00 

 

 
0.07 

 
359,172,441.00 

 

 
99.93  

ข้อมูล ณ วันที ่25 พฤศจิกายน 2558 
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาํปงีบประมาณ 

พ.ศ.2558 

ที ่ โครงการ 
 เงินกันไวเ้บกิ

เหลื่อมป ี 
 ผลการเบกิจา่ย   คงเหลือ  

1 
โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัต
ลักษณ ์(Identity)โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

  
3,719,700.00  

  
2,857,200.00  

  
862,500.00  

3 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัต
ลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว 

  
5,510,000.00  

  
1,448,000.00  

  
4,062,000.00  

4 โครงการ Lanna Wellness 
  

2,528,800.00  
  

2,528,800.00  
0.00 

5 
โครงการจัดงานส่งเสริมการคา้ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 

  
5,913,258.00  

  
3,273,258.00  

  
2,640,000.00  

7 โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 
  

5,475,000.00  
  

3,690,000.00  
  

1,785,000.00  

8 
โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

  
24,309,320.00  

0.00 
  

24,309,320.00  

9 
โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานและมลูค่าเพิ่ม 

  
3,410,000.00  

386000.00 
  

3,024,000.00  
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ที่ โครงการ 
เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี 

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

10 

โครงการพัฒนาความเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดโซ่
อุปทานเพื่อขยายการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

  
1,278,480.00  

 
0.00 

  
1,278,480.00  

  รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
  

52,144,558.00  
  

14,183,258.00  
  

37,961,300.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



๓๖ 
 

 

3.3 แผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ 3 
 ผู้นาํเสนอ:  นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
 
 

                    การปฏิบัตกิารฝนหลวง
                    ตามแผนดําเนนิงาน           

 การป้องกนัและแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ 3
การเติมน้ําตน้ทนุให้เข่ือนกักเก็บน้ํา และ
หน่วยปฎิบัตกิารฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว

(1 มี.ค.-15 พ.ย. 2558)
โดย

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

 
 

NextPrevious

CARAVAN 
(2)

 
แผนภูมิแสดงแผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 

ตุลาคม 2558) 



๓๗ 
 

 

NextPrevious

     ในชวงต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ 
2559 เปนชวงติดตามเฝาระวังภัยแลงและหมอกควัน 
หากสภาพอากาศเหมาะสมจะจัดต้ังหนวยปฏบิัติการฝน
หลวงเคลื่อนท่ีเร็วพรอมปฏิบัติการ

 
 

แผนภูมิแสดงแผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 
ตุลาคม 2559) และตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงติดตามเฝ้าระวังภัยแล้งและ
หมอกควัน หากสภาพอากาศเหมาะสมจะจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติการ 

 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

เชียงใหม่

พิษณุโลก

ตาก

สถานีเรดาร์อมก๋อย

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปดฐานเติมสาร ตั้งแต 1 พ.ย. 58
แพร่

ตั้งหนวยฯ ตั้งแต 1 พ.ย. 58

- ปดหนวยฯ ตั้งแต 1 พ.ย. 58
- ตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว 
12-15 พ.ย. 58

- ปดหนวยฯ ตั้งแต 1 พ.ย. 58
‐ตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว
 7-11 พ.ย. 58

 
แผนภาพแสดงการต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 

2558 โดยใช้เครื่องบินชนิด CASA จํานวน 2 ลํา และการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2558 โดยใช้เครื่องบินชนิด CASA จํานวน 2 ลํา 



๓๘ 
 

 

NextPrevious  
 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม  – 16 พฤศจิกายน 

2558 

NextPrevious

การปฏิบตักิารฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว พ.ย. 2558
หน่วย เชียงใหม่

(7 – 11 พ.ย. 58)
พิษณุโลก

(12 – 15 พ.ย. 58)
รวมภาคเหนือ

เครื่องบิน
(ปัจจุบัน)

CASA 1521
CASA 1531

CASA 1521 
CASA 1531 

CASA 2 ลํา

วันปฏิบัติการ 4 วัน 3 วัน 7 วัน

ฝนตก 4 วัน 3 วัน 7 วัน (100%)

เที่ยวบิน 16 8 24

ชั่วโมงบิน 29:40 14:05 43:45

ใช้สาร / AgI 16.00 ตัน 8.00 ตัน 24.00 ตัน

พ้ืนที่ปฏิบัติการ พื้นที่ลุ่มรับนํ้าเขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิต์ิ 

เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน

พ้ืนที่ลุ่มรับนํ้าเขื่อนภูมิพล 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

พ้ืนที่ลุ่มรับนํ้าเขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิต์ิ 

เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ผลปฏิบัติการ มีฝนตก มีฝนตก มีฝนตก  
การปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2558 และการปฏิบัติการ

ฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2558 มีผลปฏิบัติการดังนี้ 
พื้นที่ปฏิบัติการ: พ้ืนที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  
ผลการปฏิบัติการ: มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน          

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
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NextPrevious

พื้นทีป่ฏิบตักิารฝนหลวง 
พ.ย. 2558

เมฆฝนที่เกดิในพืน้ที่
ใต้ลมจากการปฏบิัตกิาร

 7 พ.ย. อ.นาหมื่น จ.น่าน   8 พ.ย. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  

10 พ.ย. อ.ล้ี จ.ลําพูน9 พ.ย.อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

12 พ.ย. อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  14 พ.ย. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

 
 

ตัวอย่างภาพถ่ายจากเครื่องบินในการปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 
 

NextPrevious  
 

แผนที่สถานการณ์ความต้องการฝนหลวง 15 จังหวัดในภาคเหนือ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 
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NextPrevious  
 

ภาพประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนด้านการขอรับบริการฝนหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤศจิกายน  
2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สรปุผลการดําเนนิงานของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่  
1. สถิติเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข ์
ตารางที่ 1 แสดงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2558  

แยกเป็นรายเดือน 
 

 
 
 

ประเภท รวม 

๑.เรื่องเดือดร้อนทั่วไป 36 

2.แจ้งเบาะแสการกระทําผิด 13 

๓.ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ 0 

๔.ปัญหาที่ดิน 4 

๕.หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ 27 

6.ขอความช่วยเหลือ 24 

๗.หนี้นอกระบบ 4 

๘.อ่ืนๆ 2 

รวม 110 

ระหว่างดาํเนนิการ 83 

ยุต ิ 28 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 
เม.ย. 

 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค 

 
ก.ย 

 
ต.ค 

 
พ.ย. 

จํานวน 
เรื่อง

ร้องเรียน 
286 297 275 

 
216 195 

 
242 288 163 

 
185 241 110 



๔๒ 
 

 

 
 

จากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นปี 2558 พบว่า จํานวนสถิติเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีแนวโน้นลดลง อาจเป็นไปได้ว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ได้มาย่ืนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจํานวนมากแล้ว และได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไปบ้างแล้วในเบื้องต้น จึงทําให้จํานวนผู้มาร้องเรียนมีปริมาณลดลง ในช่วงกลางปี 
ต้ังแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะเห็นได้ว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้มาย่ืนเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานบันเทิง
เป็นจํานวนมาก ทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับสภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่ตกตํ่า ทําให้ประชาชนหันมาพึ่งเงินกู้นอกระบบ จนเกิดเป็นหนี้สินจํานวนมาก หากวิเคราะห์แนวโน้มใน
อนาคตยังไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 
 

2.ข้อมูลสถิติจาํนวนผู้มาใชบ้ริการศูนยบ์รกิารร่วมของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม ่

 สถิติผู้มาใช้บรกิารของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม พ.ศ 2558 ถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.255๘ รวมจํานวน 41,766 ราย (ข้อมลูถึง ณ วันที ่25 พ.ย. 255๘) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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   การให้บริการในลักษณะศูนยบ์ริการร่วม  จงัหวัดเชียงใหม่ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้บริการ
ประชาชน  ณ ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลแอรพ์อร์ตพลาซ่า อ.เมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – พฤศจิกายน 
2558 จํานวน 35,410 ราย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ 
งานบริการ 

 
จํานวนผู้มาใช้บริการ (ราย) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. 
 

ชําระค่าไฟฟ้า 
2,032 1,146  810  1,336 1,066 2,116 1,147 1,446 2,433 2,164 1,956 

ชําระค่า
น้ําประปา 

1,807 1,286  1,074  1,614 1,266 1,933 1130 1,650 1,925 1,803 1,982 

ชําระภาษี
รถยนต์/รถ 

จยย. 

44 422  5๑7  497 286 286 404 524 781 564 569 

รับแจ้งความ/
ให้คําปรึกษา 
ด้านคดีความ 

141 80 55  74 63 63 53 61 101 86 88 

ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไป 

801 119 77  140 59 59 223 263 236 186 439 

รวม 4,825 3,053 2,533 3,661 2,740 2,740 2,957 3,944 5,476 4,803 5,034 
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ประเภทงานให้บริการประชาชน 

เดือน/ปี 
 

ไปรษณีย์(ช้ิน) 
 

งานบัตรประชาชน 
(ราย) 

ชําระภาษีรถยนต์/ 
รถจักรยานต์(ราย) 

งานบริการอื่นๆ 
(ราย) 

ต.ค.57 16,176 934 2,055 585 

พ.ย.57 17,545 1,052 1,241 42 

ธ.ค.57 20,102 1,044 2,153 35 

ม.ค.58 18,883 1,179 1,164 41 
ก.พ.58 17,605 1,123 1,610 40 
มี.ค.58 

(ณ 19 มี.ค.) 
12,162 808 827 27 

 เม.ย.58 
(ณ 19 เม.ย.) 

9,383 610 848 27 

พ.ค.58 
(ณ 19 พ.ค.) 

12,871 77 1,227 13 

มิ.ย.58 
(ณ 19 มิ.ย.) 

12,487 206 989 13 

ก.ค.58 
(ณ 19 มิ.ย.) 

11,132 723 722 19 

ส.ค.58  
(ณ 18 ส.ค) 13,597 791 1,035 19 

ก.ย.58 
(ณ 18 ก.ย.) 12,317 802 728 27 

ต.ค.58 
(ณ 20 ต.ค.) 11,639 736 544 10 

พ.ย.58 
(ณ 19 พ.ย.) 17,071 624 602 16 

รวม 271,064 14,460 19,912 1,029 
หมายเหต ุการบริการอื่นๆ หมายถึง การแจง้เตือนตําแหน่งงานว่าง ให้คําปรึกษาหลักประกันสุขภาพฯ  

      การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น  
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3.5  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

 

แมอาย

ฝาง

ไชยปราการ

เวียงแหง
เชียงดาว

พราว

แมแตง

แมแจม

สะเมิง แมริม
สันทราย ดอยสะเก็ด

แมวาง

หางดง

เมือง

สารภี

สันกําแพง
แมออน

ดอยหลอ

จอมทอง

ฮอด

ดอยเตา

อมกอย

เหนือ
ประเทศเมียนมาร

จังหวัดแมฮองสอน

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดลําพูน

จังหวัดตาก

สันปาตอง

แผนท่ีจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดลําปาง

แผนที่การเฝ้าระวัง
สถานการณ์โรค

ไข้เลือดออกประจําเดือน
ธันวาคม 2558 

=  พื้นทีต่องเฝาระวังอยางเขมขน

กัลยาณิวฒันา

=  พื้นทีเ่ส่ียงตอการระบาดระลอกใหมสูง

=  พื้นทีค่วบคุมโรคได

=  พื้นที่ไมเกิดการระบาด

 
 
 

จํานวนผูป้่วยและจํานวนผู้ป่วยตายด้วยไขเ้ลือดออกจังหวดัเชียงใหม่ 
ปี 2545-2558 (23 พ.ย. 58)
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1,761

762 768 891 665

4,262
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14,000

จํานวนผูปวยตายจํานวนปวย

พ.ศ.

จํานวนผูปวยตาย จํานวนปวย
แหลง่ข้อมูล  รง.506
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ไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 1 ม.ค. 58 – 23 พ.ย. 58
ผู้ป่วยจํานวน 4,092  ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.11

ลําดับ อําเภอ จํานวน (ราย) อัตรา:แสนปชก. จํานวนตาย (ราย) % ตาย
1 ดอยสะเก็ด 296 465.62 2 0.70
2 เมือง 1,251 416.12 0 0.00
3 แม่ริม 380 380.42 1 0.30
4 ฮอด 163 356.17 1 0.00
5 แม่วาง 104 330.41 0 0.00
6 สันทราย 364 306.32 1 0.32
7 สันป่าตอง 204 271.16 0 0.00
8 สารภี 196 259.71 0 0.00
9 สันกําแพง 178 237.08 0 0.00
10 หางดง 193 225.58 0 0.00  

 
 
 

อัตราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกจังหวดัเชยีงใหม่ ปี 2558 (23 พ.ย. 58)
จําแนกตามกลุ่มอายุ

0

100

200

300

400

500

0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-64 ปี 65 ปีข้ึนไป

97.11

172.46

334.35

436.61

322.17

216.68

138.26 132.14

53.30

อัตราป่วยต่อแสนปชก
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- ปองกนัโรคลวงหนา
- ลูกน้ําเปนเปานิ่ง
- แทบไมมีคาใชจาย
- บานสะอาด นาอยู ทีท่ํางาน นาทํางาน
- ไมมีลูกน้าํ ไมมียงุลาย ไมมีไขเลอืดออก

ประเด็นการขอความรวมมือ

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

1. สํารวจและทําลายแหลงเพาะพนัธุยงุลายทกุวนัศุกร

2. การพนสารเคมี

 
 
 
 

ดัชนีลูกนํ้า
ในวัด ศาสนสถาน โรงเรียน สถานศึกษา ต้อง = 0
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สนับสนุนทรายกําจัดลกูน้ํา

 
 
 
 

อบรมการใช้เครื่องพ่นสารเคมี
กําจัดยุงลายแก่ อปท.
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รายงานสถานการณโ์รคไข้เลือดออกประจําสปัดาหท์ี ่45 

ข้อมูลระหวา่งวันที ่ 1/1/2558 
ถึง
วันที ่ 16/11/2558 

ตาราง  แสดงจํานวนปว่ย 
เปรียบเทียบ Median 

ราย 
การ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

Median 29 23 11 20 87 170 252 335 332 240 69 41 
2557 12 9 2 5 19 90 150 185 172 86 43 23 
2558 17 13 7 25 173 369 595 812 1067 791 223   

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนปว่ยและอตัราปว่ยไข้เลือดออก 
จําแนกรายอําเภอ  

 

อําเภอ 
เสียชีวิต 
คนไทย 

อัตรา
ป่วยตาย 

รวม
จํานวน
ต่างชาติ 

เสียชีวิต
ต่างชาติ 

อัตรา
ป่วยตาย
ต่างชาติ 

รวม
ผู้ป่วย 

รวม
ผู้ป่วย
ตาย 

Case 
OPD 

Case 
IPD 

เมือง 0 0.00 176 0 0 1251 0 742 509 
จอมทอง 0 0.00 0 0 0 54 0 33 21 
แม่แจม่ 0 0.00 0 0 0 27 0 25 2 
เชียงดาว 0 0.00 3 0 0 80 0 68 12 
ดอยสะเก็ด 2 0.70 9 0 0 296 2 197 99 
แม่แตง 0 0.00 4 0 0 100 0 66 34 
แม่ริม 1 0.30 42 0 0 380 1 197 183 
สะเมิง 0 0.00 0 0 0 34 0 20 14 
ฝาง 0 0.00 26 0 0 256 0 202 54 
แม่อาย 0 0.00 3 0 0 45 0 37 8 
พร้าว 0 0.00 1 0 0 41 0 18 23 
สันป่าตอง 0 0.00 3 0 0 204 0 172 32 
สันกําแพง 0 0.00 11 0 0 178 0 137 41 
สันทราย 1 0.32 53 0 0 364 1 208 156 
หางดง 0 0.00 34 0 0 193 0 128 65 
ฮอด 0 0.00 4 1 0 163 1 52 111 
ดอยเต่า 0 0.00 0 0 0 15 0 13 2 
อมก๋อย 0 0.00 0 0 0 20 0 15 5 
สารภี 0 0.00 12 0 0 196 0 149 47 
เวียงแหง 0 0.00 0 0 0 1 0 1 0 
ไชยปราการ 0 0.00 2 0 0 27 0 20 7 
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อําเภอ เสียชีวิต 

คนไทย 
อัตรา

ป่วยตาย 
รวม

จํานวน
ต่างชาติ 

เสียชีวิต
ต่างชาติ 

อัตรา
ป่วยตาย
ต่างชาติ 

รวม
ผู้ป่วย 

รวม
ผู้ป่วย
ตาย 

Case 
OPD 

Case 
IPD 

แม่วาง 0 0.00 3 0 0 104 0 96 8 
แม่ออน 0 0.00 0 0 0 8 0 6 2 
ดอยหล่อ 0 0.00 1 0 0 51 0 28 23 
กัลยาณิ
วัฒนา 0 0.00 0 0 0 4 0 3 1 

รวม 4 0.11 387 1 926.25 4092 5   2,633   1,459  
 

แผนการดาํเนนิงานป้องกันควบคุมไขเ้ลือดออก สํานกังานสาธารณสขุจังหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2558 

 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2558 

ม.ค
. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

1. จัดบริการรับซ่อมเครื่องพ่น ULV 
ของหน่วยงานในสังกัด  เช่น  สํานัก
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมสํ าหรับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ช่วง 
Golden Period 

            

2 .สนับสนุน  วัส ดุ อุปกรณ์  ป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออก เช่น สารทาป้องกัน
ยุงกัน สารเคมีพ่นกําจัดยุงตัวเต็มวัย 
ทรายกําจัดลูกน้ํา ช่วง Golden Period 

            

3. สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ 
คู่มือ แนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 

            

4. อบรม อสม.เชี่ยวชาญไข้เลือดออก
(ม้าเร็ว) เทศบาลนครเชียงใหม่ จํานวน 
4 แขวง แขวงละ 5 คน รวม 20 คน 

            

5.  อสม . เชี่ ยวไข้ เลือดออก (ม้า เร็ ว ) 
สํารวจและทํารายแหลงเพาะพันธ์ยุงลาย
ในบ้านผู้ป่วยและรัศมีรอบๆ  บ้านผู้ป่วย 
100 เมตร ถ้าไม่มีรายป่วยจะเข้าสํารวจ
พ้ืนที่ เสี่ ยง  เช่นวัด  โรงเรียน  ชุมชน 
อาคารสถานที่ ต่ า งๆ  ช่ ว ง  Golden 
Period แล้วและเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้ดํานินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
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กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2558 

ม.ค
. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

6. จัดการประกวดหมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
ปลอดลู ก น้ํ า ยุ ง ล า ย  ช่ ว ง  Golden 
Period เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 58 

            

7. จัดอบรมการใช้เครื่องพ่นสารเคมี
ควบคุมยุงลายและการดูแลรักษาเครื่อง
พ่น สําหรับผู้ พ่นสารเคมีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมสําหรับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกในช่วงการ
ระบาด  
- 1. สายเหนือ วันที่ 30มีนาคม 58 
จํานวน 5 อําเภอ จํานวน 63 คน 
- 2. สายกลาง วันที่ 31 มีนาคม 58 
จํานวน 10 อําเภอ จํานวน 110 คน 
- 3. สายใต้ วันที่ 1 เมษายน 2558 
จํานวน 10 อําเภอ จํานวน 61 คน 

            

8.กิจกรรมการณรงค์ป้องกันควบคุม
ไข้ เลื อดออกมี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและได้มีส่วน
ร่ วมรับผิ ดชอบในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้มากขึ้น และ
เพื่อเป็นการสร้างกระแสแก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา 
และ วัด ศาสนสถาน ได้ตระหนักรับรู้
ปัญหาไข้เลือดออกภัยใกล้ตัว ในวันที่ 
27 พ.ค. 2558 

            

9. จัดประชุมร่วมกับกรมการแพทย์ 
สําหรับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลรัฐ
และเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เรื่อง การเตรียมความพร้อมใน
ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ผู้ ป่ ว ย โ ร ค
ไข้เลือดออก 

            

10. จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออก
อาเซียน 15  มิถุนายน 58 ในอําเภอ 
เชียงดาว ร่วมกับ สคร.1 
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กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2558 

ม.ค
. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

11. ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ มก. 
AMFM.100 และ WETVCable TV 

            

12. นิเทศ ติดตาม ประเมิน การป้องกัน
ควบคุมไข้ เลือดออกในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของไข้เลือดออก ร่วมกับ คพ.สอ. 
รพ.สต. อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้ังแต่ เ ดือน  พฤษภาคม  58 จนถึง
ปัจจุบัน 

            

13. จัดประชุม Death case 
conference  

            

14. Warroom             
15. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ
ไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 

            

 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางชลลิสา  จริยาเลิศศักด์ิ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

  2. นายสุเทพ  ฟองศรี  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

  3. นายเกตศ์อิสราย์  ภัยพิลัย ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

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



๕๓ 
 

 

3.6 การจดัระเบียบขอทาน 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

             ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม ่

ร่วมกบัศูนยค์ุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่จังหวดัเชียงใหม ่
 

รายงานผลการการจัดระเบยีบคนขอทานครั้งที่ ๖ (ทั่วประเทศ) ในวนัที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการขอทาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รับทราบเจตนารมณ์ ทิศทางและให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหาขอทานอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันภายใต้นโยบาย 3P 
ได้แก่ ๑. นโยบาย (Policy) ๒. การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) ๓. การป้องกัน (prevention) อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการด้านการคุ้มครอง ช่วยเหลือคนขอทานภายหลังจากการจัดระเบียบคนขอทานครั้งที่ 
๖ (ทั่วประเทศ) ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาขอทานครบวงจร แบบยั่งยืนและ
เป็นรูปธรรม โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุและประสานคอยจัดระเบียบขอทานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีทีมชุดปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์ เด็กบ้านเวียงพิงค์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่ ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิ  
อรุณสวัสด์ิ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ คัดกรอง ซึ่งกรณีเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์ จะมีการประสานส่งต่อกองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) หรือตํารวจ ส่วนกรณีไม่เข้าข่ายที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จะประสานส่งต่อ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ปัญหารายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ และทําแผน
ฟ้ืนฟูรายบุคคลหรือ (IRP: Individualized Rehabilitation Program) จากนั้นเข้าสู่การฟ้ืนฟูที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมกับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะคติ เสริมพลังให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในคุณค่า
ของตนเอง และพัฒนาทักษะอาชีพตามความสนใจ 

ผลการดําเนนิงานจัดระเบียบคนขอทานจงัหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
๑. ด้านนโยบาย (Policy) 

๑. ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนงาน 
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. ด้านการป้องกัน (Prevention)ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง (Protection) 
๑. จัดประชุมช้ีแจง ซักซ้อม ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ 
๒. จัดชุดปฏิบัติการฯโดยแบ่งเป็น3ทีม ได้แก่ ทีมทํางานด้านกฎหมายทีมทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ และ

ทีมทํางานด้านล่ามสื่อภาษา 
๓. จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานและไร้ที่ พ่ึง ออกสํารวจในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่  

อําเภอหางดง และอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
๔. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์  “ให้ทานถูกวิธี  ลดวิถีการขอทาน”เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและ

นักท่องเที่ยว บริเวณตลาดนัดทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ควบคู่กับการออกตรวจในวันดังกล่าว 
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๓. ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง (Protection) 
 ผลการจัดระเบียบคนขอทานวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

พบทั้งสิ้น ๔ ราย คนไทย เปน็หญิง ๑ ราย  ต่างด้าว ๓ ราย เป็นหญิง ๓ รายรวมถึงคู่แม่ลูก 
 สถานทีพ่บ   

ตลาด ๑ ราย หน้าร้านสะดวกซื้อ ๒ ราย แหล่งท่องเที่ยว ๑ ราย ทีส่าธารณะ ๑ ราย 
โดยดําเนินการช่วยเหลือดังนี้ 

 กรณีคนต่างดา้ว 
ทําบันทึกจับกุมดําเนินคดีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย/นําส่งตํารวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผลักดันออกนอก

ประเทศต่อไป จํานวน ๓ รายกรณีเด็กนําส่งบ้านพักเด็กเพื่อให้การคุ้มครองต่อไป 
 กรณีคนไทย (ทําบันทึกจับกุมดําเนินคดีพรบ.ควบคุมคนขอทาน ๒๔๘๔ ) 

ส่งคืนครอบครวัหลังจากตักเตือน แนะนํา พร้อมทั้งนัดหมาย การลงเยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู
ตามลําดับต่อไป จํานวน ๑ ราย 

 ผลการจัดระเบียบคนไร้ทีพ่ึง่ วันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
พบทั้งสิ้น ๑๔ ราย เป็นชาย ๑๐ ราย หญิง ๔ ราย 

สถานที่พบ สถานที่ราชการ ๑ ราย /ตลาด ๕ ราย /สวนสาธารณะ ๑ ราย /แหล่งท่องเที่ยว ๒ ราย /วัด ๑ ราย  
สถานีขนส่ง ๓ ราย/ หน้าร้านสะดวกซื้อ ๑ ราย 

 โดยดําเนินการช่วยเหลือดังนี้ 
๑. ให้ความรู้ คําปรึกษาแนะนํา จํานวน ๖ ราย 
๒. ส่งเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจิตเวช จํานวน ๒ ราย 
๓. ส่งเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน จํานวน ๒ ราย 
๔. ส่งเข้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเชียงใหม่ จํานวน ๑ ราย 
๕. ส่งกลับคืนสู่ครอบครัว และรอดําเนินการติดตามประเมินผล จํานวน ๓ ราย 

 ปัญหาอปุสรรคในการทํางาน  
ทัศนคติของประชาชนในการให้ทาน ยังเป็นการให้เพราะความสงสาร เห็นใจ 

 แนวทางแก้ไข   
๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ  “การให้ทานถูก วิ ธี   ลดวิถีการขอทาน”          

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาคนขอทาน และร่วมมือในการแจ้งเบาะแสให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนขอทาน 
๒. จัดชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. ด้านนโยบาย ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนงาน 
๔. ด้านการป้องกันจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานและไร้ที่พ่ึงออกสํารวจ พร้อมทั้งเดินรณรงค์ ให้

ทานถูกวิธี  ลดวิถีการขอทาน 
๕. ด้านการช่วยเหลือคุ้มครองโดยประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

“ให้ทานถกูวิธี  ลดวถิีการขอทาน” 
************************************************* 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.7 โครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

             ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเพื่อเติบโตเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธ์ิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนซึ่ง
เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน
โดยรัฐจ่ายให้กับมารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิดเพื่อใช้ในการเลี้ยงดูเด็กเป็นการคุ้มครองทางสังคมและ
สวัสดิการพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัยรวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อให้เด็กได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิงต้ังครรภ์ที่ขอรับสิทธ์ิให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ทีมหมอครอบครัว
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้คําแนะนําดูแลสุขภาพแม่และเด็กและติดตามพัฒนาการเด็ก
รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ให้การดูแลในมิติด้านสังคมอื่นๆให้หญิง
ต้ังครรภ์และเด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนในจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ 
2.เพื่อดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้กับมารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กแรก
เกิดใช้ในการเลี้ยงดูเด็กเป็นการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพื้นฐาน 

 3 เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์และเด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

 คุณสมบัติผู้มสีิทธ์ิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
1.1 เด็กแรกเกิด : 
1) เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
2) มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสญัชาติไทย) 
3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่เงินสงเคราะห์
บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของ
รัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 

1.2 หญิงต้ังครรภ์ : 
1) มีกําหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
2) อยู่ในครัวเรอืนยากจนและครัวเรือนทีเ่สี่ยงต่อความยากจนหญิงต้ังครรภส์ามารถยื่นลงทะเบียนไว้ก่อนได ้ทั้งนี้ หาก
การคลอดบุตรในภายหลัง ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559ให้ถือว่าสิทธ์ิที่
ลงทะเบียนไว้ถูกระงับไปโดยปริยาย 
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ผลการดําเนนิงานโครงการเงินอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดูเดก็แรกเกดิ 

วันที่ 15 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2558 
มีผู้ลงทะเบยีนขอรบัสทิธิแ์ยกตามอําเภอดงันี้. 

ที ่ อําเภอ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 

    ผู้ลงทะเบียนขอรบัสทิธิ ์ เด็กคลอดแล้ว 
1 อ.เมือง 3 1 

2 อ.จอมทอง 11  - 
3 อําเภอแม่แจ่ม 38 4 
4 อ.เชียงดาว 27  - 
5 อ.ดอยสะเก็ด 18 6 
6 อ.แม่แตง 9 1 
7 อ.แม่ริม 6 1 
8 อ.สะเมิง 13 5 
9 อ.ฝาง 2  - 

10 อ.แม่อาย 16  - 
11 อ.สันป่าตอง 7 1 
12 อ.พร้าว 3  - 
13 อ.สันกําแพง 5 2 
14 อ.หางดง 7 2 
15 อ.สันทราย 2  - 
16 อ.ฮอด 35 5 
17 อ.ดอยเต่า 10 3 
18 อ.อมก๋อย 60 4 
19 อ.สารภี 4  - 
20 อ.ไชยปราการ 1  - 
21 อ.เวียงแหง     
22 อ.แม่วาง     
23 อ.แม่ออน 2  - 
24 อ.ดอยหล่อ 1  - 
25 อ.กัลยาณิวัฒนา 4  - 

  รวม 284 35 
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รายงานผลการเยี่ยมครอบครัวเด็กแรกเกดิจังหวดัเชียงใหม่โครงการเงนิอุดหนนุเพือ่การเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ 
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย นางเพทาย เมฆี นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่  นางกัลยารัตน์ ลิขิตตระการ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  พร้อมด้วยนางสาวพลอยพรรณ พลอย
ทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นางสุ กัญญา มูลอ้าย นักพัฒนาสังคม และ           
รองนายกเทศมนตรีตําบลป่าป้อง  นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลป่าป้อง  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจํานวน 2 ราย โดยมอบสิ่งของครอบครัวละ 1 ชุด ได้แก่ ผ้าห่มกันหนาว  
จํานวน 1 ผืน สิ่งของเครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อน จํานวน 1 ชุด  และผ้าอ้อมสําเร็จรูป จํานวน  1 ห่อ 

1. นางสาวหทัยทิพย์ พลเผือก อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 154/2 ม.1 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เป็นบ้าน
เช่าช้ันเดียว 1 ห้องนอน น.ส.หทัยทิพย์ฯ อยู่กับสามี สามีประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน           
มีบุตรสองคน คนโตเพศชาย อายุ 3 ขวบ คนที่ 2 เพศชายคลอดเมื่อวันที่22 ต.ค.58  เด็กแรกเกิด
แข็งแรงสมบูรณ์ดี กินนมแม่ แม่สุขภาพแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. นางสาวขวัญจิรา  จะสอ อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 209 ม.7 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด น.ส.ขวัญจิรา เป็นคนไทย
ภูเขา เผ่าลาหู่ อาศัยอยู่บ้านสร้างด้วยไม้ไผ่ เทพื้นด้วยปูนซิเมนต์ สามีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีบุตร 2 คน คน
โตเพศหญิง อายุ 5 ขวบ คนที่2 เพศหญิง คลอดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558  เด็กแรกเกิด มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ดี กินนมแม่ แม่สุขภาพแข็งแรง 



๕๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.8 การเตรียมความพร้อมการดาํเนนิงานศูนยป์ฏบิตักิารป้องกันและลดอบุตัเิหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2559 

 ผู้นาํเสนอ: นายธนา  นวลปลอด  ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

 
 
   ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดต้ังแผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณในศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่  15 ตุลาคม  2558  เพื่อทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาและ
ดําเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณภายในเขตอํานาจศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจากปัญหา
เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณก่อให้เกิดความเสียหายต่อเสถียรภาพของฐานะการคลังภาครัฐ 
ประเทศชาติ และประชาชน เป็นอย่างมาก  สมควรให้การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีวินัยการคลังและ
การงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารราชการแผ่นดินต่อไป  อนึ่ง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดวันเปิดทําการ
แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่  1 ธันวาคม  2558 เป็นต้นไป  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4.1 การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายศรณรงค์  นิลสาลิกา ผู้อํานวยการสํานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
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คาดหมายลักษณะอากาศ
ต้ังแต่วันท่ี ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๗-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

* ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรง

* อุณหภมูิลดลง ๒-๔ องศา กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่

* บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภมูิต่ําสุดประมาณ ๕-๘ องศาเซลเซียส

 

4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม  2558 
 ผู้นําเสนอ: นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร  ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
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คาดหมายลักษณะอากาศ
ต้ังแต่วันท่ี ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๗-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

* ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรง

* อุณหภมูิลดลง ๒-๔ องศา กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่

* บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภมูิต่ําสุดประมาณ ๕-๘ องศาเซลเซียส

 
 
 
 

คาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลักษณะอากาศโดยทั่วไป

* ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะ
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบ
กับมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมรสุมฤดูหนาวจะพัด
ปกคลุมประเทศไทยตลอดทั้งเดือน และจะมีกําลังแรงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 
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คาดหมายลักษณะอากาศ
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

* อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาว (๑๒.๐-๑๘.๐ องศาเซลเซียส) 
กับมีหมอกในตอนเช้า และหมอกหนาในบางพื้นที่

* โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่    
ส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือน

* บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมี
น้ําค้างแข็ง อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ๕-๘ องศาเซลเซียส 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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   ในเดือนธันวาคม  2558  จงัหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมการรับเสด็จ ดังนี้ 

1. วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า           
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงอัญเชิญนพรัตนมหาราชา ขึ้นประดิษฐานบนองค์พระธาตุ           
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  และจะเสด็จไปเสวยพระกระยาหารค่ํา เป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงแรมแมนดาริน           
โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่  ในการเสด็จครั้งนี้  ขอให้สาธารณสุขจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จ           
ในการเยี่ยมราษฎรด้วย เนื่องจากจะมีผู้ป่วยมาเฝ้ารับเสด็จ และอาจจะต้องการการวิเคราะห์จากแพทย์เพื่อประกอบ
พระดําริ    

2. วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า           
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเปิดงาน โครงการหลวง 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

   กรมราชองครักษ์ และจังหวัดเชียงใหม่กําหนดตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม  2558 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

3. วันที่ 18- 19 ธันวาคม 2558 กระทรวงยุติธรรมกําหนดจัดการประชุมวิชาการ           
เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง สู่นโยบายยาเสพติดที่มี
มนุษยธรรม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามการดําเนินงานตามโครงการกําลังใจ           
ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 
ธันวาคม 2558  และเสด็จเป็นพระองค์ประธานการประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. สําหรับ
ช่วงบ่ายจะเสด็จไปติดตามการดําเนินงานตามโครงการกําลังใจ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   ทั้งนี้ รอการตรวจ
พ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง 
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........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4.3 การรับเสด็จในเดือนธันวาคม  2558  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๕ 
 

 

 

   สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระเทพปริยัติ           
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๒ 
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน 
ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ           
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

  การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือชุดสุภาพสีโทนอ่อน 
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4.4 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

 ผู้นาํเสนอ:   นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 



๖๖ 
 

 

 
   จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา "5“ธันวาคม 2558”  ดังนี ้

1. วันที่  5 ธันวาคม  2558 เวลา  06.45 น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 
จํานวน 199 รูป ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย 

2. วันที่  5 ธันวาคม  2558 เวลา  09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบข้าราชการ           
เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับสูงสุด 

3. วันที่  5 ธันวาคม  2558 เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทยแขนยาว 

4. วันที่  6  ธันวาคม  2558 เวลา 18.00 น. งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  จากเดิมกําหนดสถานที่เป็น ศูนย์ประชุม
นานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส   ปัจจุบันเปลี่ยนสถานที่เป็น ลานหน้าหอคําหลวง 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
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4.5 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา "5“ธันวาคม 2558” 

 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๗ 
 

 

 
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม   จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่องมาเป็นลําดับ ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้ขึ้นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนตามจุดต่างๆทั่วจังหวัด
เชียงใหม่  นอกจากนั้น ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ และสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี
ท้องถิ่น  ส่งผลให้มีผู้สนใจจํานวนมากลงทะเบียนร่วมกิจกรรม  โดยตลอดทั้ง 9 วันที่ เปิดให้ลงทะเบียน           
มีผู้ลงทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 11,750 ราย  (ชาย 7,437 คน / หญิง 4,313 คน ) ถือว่ามีจํานวนมากเป็นอันดับ 1 
ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 7 ของประเทศ    

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมเตรียมการ มาหลายครั้งและได้มีการมอบหมายหน้าที่โดยแต่งต้ัง
คณะทํางานด้านต่างๆ ตามภารกิจ   

ในส่วนของการอํานวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชน  คณะทํางานด้านการรักษาวามปลอดภัย
และการจราจร โดยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   ได้จัดทําแผนรักษาความปลอดภัย  แผนเผชิญเหตุ แผนการสื่อสาร  
และได้จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวนทั้งสิ้น 520 นาย  คอยอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน   ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากมาร่วมกิจกรรม   นอกจากนั้นยังได้รับรายงานจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ว่าได้จัดชุมทีมแพทย์พยาบาลและกู้ชีพพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน 20 ชุด 
บุคลากรทางการแพทย์ 100 กว่าคน ประจําตามเส้นทางกิจกรรมทุกระยะ เพื่อคอยดูแลรักษาและนําส่งต่อ
โรงพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ  

ทั้งนี้ภายในขบวนจักรยานแต่ละขบวน จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุม หรือ Marshall คอยรักษารูปขบวน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีความปลอดภัย  และยังมีทีมแพทย์อีกจํานวนหนึ่ง ที่ป่ันจักรยานอยู่ภายใน
ขบวน  เพื่อที่จะทําการปฐมพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ก่อนส่งต่อให้ทีมรถพยาบาลต่อไป   

และเป็นข่าวดีย่ิงขึ้นอีกที่ บริษัทเมืองไทยประกันภัย ได้ทําประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ลงทะเบียนไว้ทุกคน จํานวนครบ 11,750 คนที่ลงทะเบียน เพื่อคอยดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมขบวน 
โดยป่ันจักรยานตามความเร็วที่กําหนด ไม่เร็วจนเกินไป ควรใช้ความเร็วประมาณ 20 กม./ชม.  เพื่อให้ขบวนมีความ
สวยงาม และมีความปลอดภัยสูงสุด 

เส้นทางปั่นจาก เริ่มต้นการจัดกิจกรรมจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ออกทางด้านหน้าไปตาม
ถนนโชตนา ผ่านสี่แยกข่วงสิงห์ ไปจนถึงประตูช้างเผือก แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนมณีนพรัตน์ วนรอบคูเมืองผ่าน 
แจ่งศรีภูมิ ผ่านประตูท่าแพ แจ่งขะต๊ํา ประตูเชียงใหม่  แจ่งกู่เฮือง เมื่อถึงประตูสวนดอกจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุเทพ 
ผ่านโรงพยาบาลมหาราช- นครเชียงใหม่ วัดสวนดอก ตลาดต้นพะยอม แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       
ใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัย  แล้วออกประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลี้ยวขวาไปตามถนนห้วยแก้ว           
เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกภูคําไปตามถนนคันคลองชลประทาน เพื่อย้อนกลับไปศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร  สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางที่มีสภาพดี  

จุดพักระหว่างเส้นทางกําหนดไว้ 2 จุด  คือ  บริเวณข่วงประตูท่าแพ จะเป็นจุดแจกน้ํา  ขบวนจะ
ผ่านไปโดยไม่จอดพัก แต่จะมีจุดให้บริการน้ําด่ืมหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระหายน้ํา  แต่จุดพักใหญ่ที่ขบวนจะแวะคือ 
บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะมีนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ทําดีเพื่อพ่อ” และ “ธ ยาตรา ปวงประชา

4.6 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๘ 
 

 

เป็นสุข”  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา -เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  รวมทั้งการแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่  
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๖๙ 
 

 

 
 จังหวัดเชียงใหม่และอําเภอทุกแห่งเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน ์          

ในวันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในวันพุธที่  
16 ธันวาคม  2558  เวลา 16.30 น.   สําหรับอําเภอเมืองเชียงใหม่ กําหนดจัด ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร           
การแต่งกาย  ข้าราชการ  เครื่องแบบยศ ช้างเผือก ไว้ทุกข์   ประชาชนทั่วไป  ชุดสากลนิยมไว้ทุกข์  ชุดสุภาพสีดํา 
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4.7 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 ผู้นําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๗๐ 
 

 

 
 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทําโครงการ “ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ           
ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พบปะประชาชน” ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕9 เพื ่อนํางานบริการ           
ของหน่วยงานออกไปบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา นํามาวิเคราะห์ช่วยเหลือ
และหาทางแก้ไขพื้นที่อําเภอ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้กําหนดพื้นที่จํานวน 12 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอ
จอมทอง อําเภอสารภี อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอฮอด อําเภอเชียงดาว  อําเภอสะเมิง อําเภอ
แม่แจ่ม อําเภอไชยปราการ อําเภออมก๋อย อําเภอแม่ออน และอําเภอดอยเต่า 

 จังหวัดเชียงใหม่กําหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ธันวาคม  2558 
ณ โรงเรียนสารภีวิทยาคม ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม  ๓  กิจกรรม  ดังนี้ 

1. โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
    การมอบพันธ์ุปลาให้ กับชุมชน/การสงเคราะห์และการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ราษฎร            

ผู้ด้อยโอกาส /แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่/มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัว           
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน   

2. โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”  

1) หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมมีทั้งการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้         
ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

2) ประชุมมอบนโยบาย และร่วมกันปรึกษาหาพร้อมกับรับทราบปัญหา/ความต้องการระหว่าง
ส่วนราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับพ้ืนที่ 

3. โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  
 ผู้ว่าราชการจังหวัด นําข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้มาเข้าร่วมงาน ประกาศเจตนารมณ์ปกป้อง         
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.8 โครงการผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ และ
ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่พบปะประชาชน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 

 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ  กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 



๗๑ 
 

 

 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังตําบลหรือที่เรียกกันว่า (ศส.ปชต.)จัดต้ังขึ้นจาก

แนวความคิดที่ว่ายังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาอย่างมากมายประชาชนมีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง โดยไม่ตระหนักถึงหน้าที่  การเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งการเมืองภาคพลเมืองและการเมืองภาคตัวแทน ซึ่งเห็นได้ว่าสังคมไทยยังขาดจิตสํานึก
ความเป็นพลเมืองที่ดี การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย จึงเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องรีบดําเนินการให้บรรลุผล  

ดังนั้น เพื่อให้กลไกการดําเนินงานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองมีประสิทธิภาพเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันที่จะสร้างเครือข่ายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีอย่างจริงจัง 
ต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบลซึ่งในปัจจุบันได้จัดต้ังศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังแล้วจํานวน 107 แห่ง และจะจัดต้ังให้ครบทุกตําบลในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559  อีกจํานวน  98 แห่ง  
วัตถุประสงค์ของการจดัตั้ง ศส.ปชต. 

1.เพื่อให้ศส .ปชต. เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานและประสานงานเครือข่ายในการพัฒนา
ประชาธิปไตยระดับตําบลในรูปคณะกรรมการ ศส.ปชต. 

2.เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาว 

3.เพื่อให้ ศส.ปชต. เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสรรหากรรมการประจําหน่วย
เลือกต้ัง  

4.เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องสังเกตการณ์ และแจ้งข่าวการทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมาย
เลือกต้ัง  

5.เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (พลเมืองอาสา กกต.)   
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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4.9 การจดัตัง้ศนูยส์่งเสริมพฒันาประชาธปิไตยและการเลือกตั้งตําบล(ศส.ปชต.) 
 ผู้นําเสนอ:  นายเกรียงไกร  พานดอกไม้  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 

2/ความร่วมมือ... 
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ความร่วมมอืและการสนับสนุนช่วยเหลือจากกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย           

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และคณะเข้าพบพล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตร ี          
ว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการจัดต้ัง ศส.ปชต.  
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในการผลักดัน การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอันเป็น
เป้าประสงค์ร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

1.2 เพื่อเสริมแรงซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น           
โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกบังคับบัญชาการบริหารราชการแผ่นดินตามสายการบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นกลไกสนับสนุนทางวิชาการและบุคลากร เครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้จัดต้ังไว้แล้ว และที่จะ
จัดต้ังขึ้นใหม่ 

1.3 เพื่อให้กลไก เครื่องมือ บุคลากร ของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกต้ัง
สามารถเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจํานวน 50.3 ล้านคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนัก ต่ืนรู้ ในการเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถเป็นผู้แทนทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมถึงการร่วมมือกันที่จะต่อต้านการซื้อสิทธิและไม่ขายเสียง 
2. เป้าหมาย 

2.1 คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ เข้าใจ
กระบวนการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

2.2 ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างน้อย
หมู่บ้านละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังตําบล 
(ศส.ปชต.) เป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนสถานที่และอื่น ๆ 

2.3  ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ
คณะกรรมการ ศส.ปชต. จัดให้มีการเรียนรู้การเป็นพลเมืองดีตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
หมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จนนําไปสู่การทําประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อร่วมมือกันเลือกคนดี มีความรู้ความสามารถ ต่อต้านการซื้อสิทธิและไม่ขายเสียง เป็นต้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
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- นําเสนอเป็นวีดิทัศน์- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.10 ประชาสัมพันธ์การพัฒนางานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัต ิ 
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 

 ผู้นําเสนอ: นายสมเดช  ภู่ทิม  ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 1 
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   กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย ) 
“Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส”  ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558  เพื่อสนองตอบนโยบายของ
รัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ   

สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดสถานที่จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

 
 

กําหนดการหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

4.11 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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การจดังานฤดหูนาว และงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหมป่ระจําปี  2559 
 

…………. 

1.ชื่องาน     งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่  ประจําปี 2559 

2. ระยะเวลาการจัดงาน     ระหว่างวันที่  30  ธันวาคม 2558  ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559   
รวม  12 วัน 

3. สถานที่จัดงาน       บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

4. วัตถุประสงค์เพื่อ 

     1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
     2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล 
     3) เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอชน ได้นําเสนอผลงาน 
     4) เป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจําทุกปี 
     ๕) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ในปี 2559 

5. กิจกรรม       ประกอบด้วย 
     1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ทุกพระองค์)ตลอดจนการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2) ร้านกาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์และ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ  รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน  
โดยการจัดทําบัตรกาชาดพาโชค ราคาบัตรละ 20 บาท เพื่อเสี่ยงโชครับรางวัลมากมาย   นอกจากนี้เหล่ากาชาดยัง
ได้จัดทําสลากกาชาดการกุศล จําหน่าย  ในราคาฉบับละ ๕๐ บาท ซึ่งในปี้นี้ได้มีการเพิ่มรางวัลมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา     
   3) การจัดนิทรรศการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา  และเอกชในปีนี้มีหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรมจะได้จัดนิทรรศการตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ความรู้ และความบันเทิง  แก่ผู้เข้าชมงานแล้ว  
จังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยให้จัด
กิจกรรมให้สื่อถึงประวัติความเป็นมา  ปัจจุบัน  และอนาคต (เชียงใหม่ 2020 ปี)ของจังหวัดเชียงใหม่  ว่าจะมีการ
พัฒนาจังหวัดไปในทิศทางใด   

4) การจัดนิทรรศการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)และของดี 25 อําเภอในการนี้จัดให้มีการ
ประกวดร้าน OTOP ของแต่ละอําเภอด้วย 

5)  การประกวดนางสาวเชียงใหม่ 
6) การประกวดการส่งเสริมทักษะการแสดงออกของเยาวชน (Cover Dance) โดยเน้นผู้เข้าประกวดมา

จากสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
7)  การประกวดธิดาชนเผ่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ 

4.12 ประชาสัมพนัธ์การจดังานวนัฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชยีงใหม่
2559 

 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 



๗๖ 
 

 

8) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่/ท้องถิ่น กําหนดให้ทุกอําเภอส่งตัวแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประกวด 

9) การประกวดรําวงย้อนยุค จากกลุ่มสตรี/องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   เป็นกิจกรรมส่งเสริม
การออกกําลังกาย 

10) การส่งเสริมการกีฬาทางน้ํา ณ อ่างเก็บน้ําห้วยหยวก ซึ่งอยู่ติดกับสถานที่จัดงาน ฯ  โดยแบ่งการ
แข่งขันหลายประเภท  

11)  การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ  และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนซึ่งจะมีการจําหน่ายสินค้าธงฟ้า
ราคาประหยัด   

12)  กิจกรรมที่น่าสนใจในส่วนของภาคเอกชนจัดให้มีการแสดงดนตรีของนักร้องชื่อดังมาเปิดแสดงใน
บริเวณงานทุกคืน 

๖. กําหนดวันเปิดงาน    ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ เวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่           
ในบริเวณจัดงาน ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่จะมาร่วมกิจกรรมด้วย 

ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดงานครั้งนี้ โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน การ
ให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงอยากให้หน่วยงานให้
ความสําคัญ และจัดกิจกรรมให้     โดดเด่นมีความน่าสนใจ สําหรับหน่วยงานที่จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ขอความ
กรุณาแจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ทราบภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558เพื่อ
จัดทําแผนผังการจัดงานต่อไป  และในการนี้ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน สําหรับการจัดงาน ประจําปี  2559  เป็นการร่วมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อต้ังมาครบ 720 ปีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.13 ประชาสัมพนัธ์การจดังาน "ใตร้่มพระบารมี 33 ปี ศูนยฯ์ห้วยฮ่องไคร"้  
 ผู้นําเสนอ: นายสุรัช  ธนูศิลป์  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
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มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4.14 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2559 
 ผู้นําเสนอ:  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



๗๙ 
 

 

 
กําหนดการ 

 “หนาวนีท้ีเ่มืองแกน ครั้งที ่6 
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม  2559 

วันศกุร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558  
  - พิธเีปดิสดุตระการตา 

- การประกวดของดีอาํเภอแม่แตง ในเทศกาลของดีอาํเภอแมแ่ตง  
  - กิจกรรมการย่างไส้อั่วสมุนไพรยาวทีส่ดุในโลก 
  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 
  - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 
  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 

- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว  ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนทิรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558  
  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 
  - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 
  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 

- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก  อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนทิรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 

4.15 ประชาสัมพันธ์การจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6 
 ผู้นําเสนอ: เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 



๘๐ 
 

 

 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

วันอาทติย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 
  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 
  - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 
  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 

- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนทิรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

วันจันทรท์ี่  28 ธันวาคม 2558 
  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 

 - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 
  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 

- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนทิรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 
  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 
  - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 
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  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 
- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนทิรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

วันพุธที่ 30 ธนัวาคม 2558 
- ชมขบวนพาเหรดวันเกษตรเมืองแกน  

  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 
 - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 

  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 
- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                  
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนิทรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

วันพฤหสับดทีี ่ 31 ธันวาคม 2558 
  - ชมขบวนรถเกษตรเมืองแกน  

- กิจกรรมการย่างไส้อั่วสมุนไพรยาวทีส่ดุในโลก 
  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 

 - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 
  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 

- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
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- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนทิรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  
 

วันศกุรท์ี่  1 มกราคม 2559 
- ชมขบวนรถเกษตร 

  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 
 - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 

  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 
- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนทิรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

วันเสารท์ี่  2 มกราคม 2559 
  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 

 - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 
  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 

- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ                                  
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   



๘๓ 
 

 

- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนิทรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

วันอาทติย์ที่  3 มกราคม 2559                                                                                                     
  - การแข่งขนักีฬาพืน้บา้นทางการเกษตร 

  - ชมการสาธติการทาํอาหารพืน้เมือง 
 - ชมการตําน้าํพรกิหนุ่มครกหลวง 

  - ชมการชกมวยไทยคาดเชอืก 
  - กิจกรรมรําวงย้อนยุค 

  - ชมกลองสะบดัชัยยักษ์ 
- ชมการแสดงการละเล่นการขว้างโหว้ 
- ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ ทุ่งดอกคําแผ้แหล ้
- ชม และร่วมเรียนรู้ ในข่วงวิถีชีวิตคนเมืองแกน  
- ชม การแสดงการสบืสานประเพณี และวฒันธรรม การทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ      
- เลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว   ครัวแลง  
- เลือกซื้อ  พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร   
- ชมทิวทัศนท์ุง่เมืองแกนด้วยขบวนรถราง                                   
- สมัผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน”                                   
 - กินอิ่ม นอนอุ่น  สัมผัสวิถชีีวิตคนเมืองแกนแบบใกล้ชิด (โฮมเสตย์) 
- ชมนิทรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอแม่แตง 
 - ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay) 
- การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 
- ชมการสาธิตการปล่อยว่าวโฮม  

หมายเหตุ : กาํหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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........................................................................................................................................................................... 



๘๔ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 12/2558 
                                  วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสี
กากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
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ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 ๖.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายกฤษณ์    ธนาวณิช) 
 ๖.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) 
 ๖.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายมงคล  สุกใส) 
 ๖.๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   (นายปวิณ  ชํานิประศาสน์)   
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