
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 5/2558 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 28  พฤษภาคม  2558   เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 



๒ 
 

 

ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่5/2558 

วันพฤหสับดทีี ่ 28 พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤษภาคม  2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

             ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัวต่อที่
ประชุม    

1) นายก่อพงษ์     โกมลรัตน์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   พัฒนาการจังหวัดเชียงราย 

2) นายสุเทพ   ทิพย์รัตน์ 
ตําแหน่งปจัจุบัน  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   เกษตรจังหวัดเชียงราย 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 4/2558  เม่ือวันพธุที่ 29  เมษายน  2558 
 

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

จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

                หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.3 รายงานผลการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติประจําเดือนพฤษภาคม 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 การปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนดําเนนิงานการป้องกนัและแกป้ญัหาภัยแล้ง 

ระยะที่ 3 
 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
 



๓ 
 

 

3.5 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤษภาคม 
2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
3.6 การรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน  2558 
 ผู้นําเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้ อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคเหนือ 
4.2  การรับเสด็จห้วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558   
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ   พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นมเคลือ่นทีเ่ฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร 
 ผู้นําเสนอ: นายทอง  พันทอง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 สรุปเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ   พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การจัดงาน OTOP LANNA EXPO 2015 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือ ตอนบน 1 
4.6 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 

ประจําปี 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา 

             จังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 
 ผู้นําเสนอ: นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 ประชาสัมพันธ์  “ปลากาดํา”  ปลาประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายบรรจง  จํานงศิตธรรม  ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ผู้นําเสนอ: นายวิสูตร บัวชุม  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 

สํานักงานเชียงใหม่ 
4.10 โครงการส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 ผู้นาํเสนอ:  ดร.ธัญภรณ์   เกิดน้อย หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  

               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4.11 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการศกึษาความเปน็ไปได้ในการลดปญัหา             

หมอกควนัจากเหลือทิ้งทางการเกษตรในพืน้ทีภ่าคเหนอืด้วยการแปรรปู              
เป็นพลงังาน อําเภอแมแ่จ่ม  จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ: นายธีระศักด์ิ  จรสัศรีวิสิษฐ์ พลงังานจังหวัดเชียงใหม่  
              และทีมงานที่ปรกึษา 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2558 

                                   วันศุกร์ที ่26  มถิุนายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
 
ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  

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

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

4.12 สรปุกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม  2558 เชยีงใหมเ่มืองสร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ:  คุณตุลย์ เล็กอุทยั สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ 



๕ 
 

 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤษภาคม  2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 



๖ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
               ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนําตัวต่อที่

ประชุม    
1) นายก่อพงษ์     โกมลรัตน์ 

   ตําแหน่งปัจจุบัน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
   ตําแหน่งเดิม  พัฒนาการจังหวัดเชียงราย 

2) นายสุเทพ  ทิพย์รัตน์ 
   ตําแหน่งปัจจุบัน  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

    ตําแหน่งเดิม  เกษตรจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 



๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 4/2558  เม่ือวันพธุที่ 29  เมษายน  2558 
 
  ประธานในที่ประชุม ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่           
4/2558  เมื่อวันพุธที่  29  เมษายน  2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 23 หน้าโดยมี นายสุริยะ 
ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน           
ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 4/2558 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุม 



๘ 
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   
ครั้งที ่4/2558 

วันพุธที่ 29  เมษายน  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายชาตรี ธินนท์ รกท. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายวิทยา เรืองฤทธิ์ (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางวาสนา วปินานนท์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

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

(เชียงใหม)่ 
13. นายประดิษฐ์ สุวรรณศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

10 ลําปาง 
14. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
15. นายชัชวาล พุทธโธ (แทน)ป้องกนัจงัหวัดเชียงใหม ่
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายนวพร แสงหนุ่ม (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
21. นางสาววันทนีย์ สองแก้ว (แทน)รกน.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอ 
22. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
23. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
24. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
25. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล (แทน)นายอําเภอสันทราย 
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26. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอแม่ริม 
29. นายณัฐ สัจจวิโส (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
30. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด 
31. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ (แทน)นายอําเภอพร้าว 
33. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
34. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
34. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
35. นายชานนท์ ดวงมณี (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
36. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
37. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
38. นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
39. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
40. นายสงัด บูรณภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
41. นายวิโรจน์ คงสุวรรณ (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
42. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
43. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
44. นายณรงค์พัชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
45. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
46. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
47. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
48. พ.ต.อ.มงคล  สัมภวะผล (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
49. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. พ.ต.ต.กฤษดา ใจแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
51. พ.ต.ท.สุวัฒน์  โล่ห์จิรกาญจนกุล  (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
53. ร.ต.อ.เทอดศักด์ิ จุลศิลป์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
54. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
55. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
56. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
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57. นางสาวจิรวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. ว่าที่ ร.ต.หญิง นิสารัตน์  นิลสว่าง (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
59. นายสมรัตน์ มะลิลา (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
60. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

(ทหาร) 
61. นางรัชนก มหาผล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
62. พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
63. พ.ท.เฉลิมชาติ สุขเกษ ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
64. น.ท.ดมศักด์ิ คําสอน (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
65. พ.ท.บัณฑิต จันทร์แก้ว (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
66. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
67. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
68. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
69. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
70. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
71. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
72. นายฐากร เกิดอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
73. นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
74. นางศิริรัตน์ ตันตินราศักด์ิ (แทน)สรรพกรภาค 8 
75. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
76 นายฉัตรชัย กุลส ุ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
77. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/(แทน)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)่ 

78. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
79. นายอับดุลคอลิก มัสอูดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
80. นางสาวสุทธดา รัตนวิภานนท์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
81. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
82. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
83. ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม ่
84. นายอนันต์ สีแดง (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
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85. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
86. นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
87. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
88. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

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

เชียงใหม่ 
90. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
91. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
92. นางกนกพร แสวงธรรม (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
93. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
94. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
95. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
96. นายอนิรุต แก้วสุวรรณ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
97. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
98. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
99. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
100. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
101. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
102. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
103. นายเลิศชัย อินทรักษ ์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
104. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
105. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
106. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
107. นายชัยเดช จันทรศิริรัตน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
108. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
110. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
111. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
112. นายยุทธเอก สายปัญญา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
113. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
114. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
115. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
116. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
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117. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

118. นางปภาพินท์ จันทร์ตา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม ่
119. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
120. นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสํานกังานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
121. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
122. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
123. นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่
124. นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
125. นายชาตรี จันทร์ฉาย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
126. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
127. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
128. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
129. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
130. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
131. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
132. นางสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 
133. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
134. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่ม

น้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
135. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
136. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
137. นางสังวาลย์ มัลลาน ู (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
138. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
139. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
140. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
141. นายคัมภีร์ อนุรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
142. นายชวลิต พงษ์พิพัฒน (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
143. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
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144. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

145. นายจตุพร นันทวงค์ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม่ 

146. นางศิริรัตน์ ไชยศิริ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
147. นางกรรณิกา คงสมบูรณ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
148. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นายชลธี วิชัยแสง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
150. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
151. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง รกท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
152. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
153. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
155. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
156. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
157. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
158. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
159. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
160. นางปิยะมาศ ปันทนา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
161. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
162. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
163. นายเทวินส์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
164. นายบุญทวี จิตติวงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
165. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นายอนิรุทธ์ สามพระยา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
สถาบนัการศกึษา 
167. นายสุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
168. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
169. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
170. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
171. นายชาตรี กําลังเก่ง (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
172. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
173. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
174. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
175. นางทับทิม กางนอก (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
176. นางธนาภรณ์ เจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
177. นายธนา เกียรติวงส์ชัย (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
178. นางผาสุก สุดชูเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 
179. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
180. นายวิฑูรย์ วรโชติพงษ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
181. นางสุพัตรา โอฬารสุวรรณชัย (แทน)หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
182. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
183. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
184. นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
185. ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
ภาคเอกชน 
186. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
187. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
188. นางอรนุช แสงชูโต (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
189. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
190. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
รัฐวิสาหกิจ 
191. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
192. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
193. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
194. นายสุรชัย อ่องไพบูลย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
195. นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
196. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
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197. นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์สํานักงานเขต 
เชียงใหม่ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
198. นางสุกัญญา ศรีขุนทอง ผู้อํานวยการกองบริหารงานขาย3 การเคหะแห่งชาติ 
199. นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล นายช่างโครงการฯ  
200. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัเชียงใหม่ 
201. นางสาวจิราวรรณ วงค์ดอกไม้  (แทน)กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
202. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00  น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบใบอนุญาตการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จํานวน  19 แห่ง (สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่)   ดังนี้ 

    1.1 เทศบาลตําบลเวียงพร้าว   ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลเวียงพร้าว 
1.2 เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา 
1.3 เทศบาลตําบลบ้านแม  ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลบ้านแม 
1.4 เทศบาลตําบลหนองบัว  ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลหนองบัว 
1.5 เทศบาลตําบลสันพระเนตร ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
1.6 เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
1.7 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว ศูนย์บริหารคนพิการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 
1.8 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการคนพิการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
1.9 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแหง ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตําบล 
      เมืองแหง 
1.10 เทศบาลตําบลบ้านตาล ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตําบลบ้านตาล 
1.11 องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง  ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 
1.12 องค์การบริหารส่วนตําบลข่วงเปา ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตําบลข่วงเปา 
1.13 เทศบาลตําบลบวกค้าง ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลบวกค้าง 
1.14 เทศบาลตําบลออนใต้ ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลออนใต้ 
1.15 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเด่ือ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเด่ือ 
1.16 เทศบาลตําบลสันป่าตอง ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลสันป่าตอง 
1.17 เทศบาลตําบลแม่ข่า ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลแม่ข่า 
1.18 เทศบาลตําบลเมืองเล็น ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลเมืองเล็น 
1.19 เทศบาลตําบลลวงเหนือ ศูนย์บริหารคนพิการเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

2. การมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลแก่อําเภอที่ชนะเลิศการประเมินศักยภาพอําเภอในการบริหาร
จัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่)  จํานวน  9 รางวัล  ดังนี้ 

    2.1 โซนเหนือ   
        1) รางวัลชนะเลิศ       ได้แก่  อําเภอเชียงดาว 



๑๖ 
 

 

       2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  อําเภอแม่อาย 
       3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  อําเภอฝาง 

2.2 โซนกลาง 
          1) รางวัลชนะเลิศ       ได้แก่  อําเภอแม่วาง 
       2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  อําเภอสันกําแพง 
       3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
   2.3 โซนใต้ 
       1) รางวัลชนะเลิศ       ได้แก่  อําเภออมก๋อย 
       2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  อําเภอฮอด 
       3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  อําเภอดอยเต่า 
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนเมษายน2558(สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
       ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม   จํานวน   10  ทา่น  ดงันี ้
1) พลตรี โกศล   ประทุมชาต ิ

ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
ตําแหน่งเดิม   ผู้บังคับการจังหวดัทหารบกน่าน 

2) นายดสุติ   กฤษณังกูร 
ตําแหน่งปัจจุบัน  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5 
   รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม    อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5 

รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลําปาง 

3) นางสาวจิรวรรณ  จันทรส์ว่าง 
ตําแหน่งปัจจุบัน  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5  

รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม ่

ตําแหน่งเดิม  อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 

4) นางสญัญา   ไชยเชียงของ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  คลังจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม   คลังจังหวัดแพร่ 
5) นายไพโรจน ์  กุลละวณชิย ์

 ตําแหน่งปัจจุบัน  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม   พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยราชการสํานักงาน   
      ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 



๑๗ 
 

 

6) นายอารักษ ์  เทพศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
  ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

7) นายอนนัต ์   ภทัรเดชมงคล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอฮอด 
 ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอแม่ทะ   จังหวัดลําปาง 
8) นายธีระ   เหลียวสธุีร ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอแม่อาย 
 ตําแหนง่เดิม   นายอําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9) นายพงศกร   ตลุานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้จัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขต

เชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขต

เชียงราย 
10) นายนพินธ ์  อรณุทพิย์ไพฑูรย์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
  ตําแหน่งเดิม   ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพิษณุโลก 
    

1.2 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ แนะนํา 
ตัวต่อที่ประชุม    จํานวน   2  ท่าน  ดังนี้ 
1) นางสาวนวรตัน์     เสนะวตั 

ตําแหน่งปัจจุบัน  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5 
     รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5 

รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง 
เชียงใหม่ 

2) นายเกียรติศกัดิ ์  ไตรแสงรุจิระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5  
     อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5 
  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
 
 

1.3 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ  ส่วนกลาง/จังหวัดอื่น   
จํานวน  5  ท่าน   ดังนี้ 
1) นายเจริญ  ตันชัชวาล 

ตําแหน่งเดิม  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5  
      รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 

ย้ายไปดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานกิจการและโครงการในพระดําริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

 
 



๑๘ 
 

 

2) นายสัญชัย  กรุงกาญจนา 
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5 รกัษาการ              

ในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

ย้ายไปดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 1  
   รักษาการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดลพบุรี 
3) นายสมพล   แสงคํา 

ตําแหน่งเดิม  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงราย 

4) นางเสาวคนธ์ ชูศรี 
ตําแหน่งเดิม  ผู้จัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขตเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขตเชียงราย 

5) นางรุ่งรัตน์  ทวีประศาสน์ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลําพูน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
  ครั้งที่ 3/2558  เม่ือวันศกุร์ที่ 27 มีนาคม  2558  

ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่           
3/2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น  

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  27  หน้าโดยมี           
นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่           
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า           
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่   ครั้งที่ 
3/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
                       3.1  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําป ีพ.ศ.2558 
 คลังจงัหวดัเชยีงใหม่ (นางสญัญา  ไชยเชยีงของ) นําเสนอต่อที่ประชุม  

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕8           
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน  



๑๙ 
 

 

         การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ภาพรวม ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕7 
ถึง วันที่ 24 เมษายน  2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 3 
ร้อยละ 

คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 28,283.441 20,265.195 71.65 76.00 8,018.246 1,800.582 

ลงทุน 7,378.703 3,492.730 47.34 74.00 3,885.973 1,717.715 

ประจํา 20,904.738 16,772.465 80.23  4,132.273 82.867 

เงินเหลื่อม
ปี ๒๕๕7 

2,679.310 1,682.793 62.81  996.517 475.202 

2. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน เมษายน 2558  
                                  พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ีย
หวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ เตรส ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.)   
ในอัตราเดือนละร้อยละสี่ของจํานวน เบ้ียหวัดหรือบํานาญ และ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕7  เป็นต้นไป 
   ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
  ประธานในที่ประชุม  ส่วนราชการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยเฉพาะตํารวจตระเวนชายแดนที่ 
33  ตํารวจภูธรภาค 5 สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่  
สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ 10 เชียงใหม่  มณฑลทหารบกที่ 33  โรงพยาบาลประสาท  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่  สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง   ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจํานวนมากแต่มีผลการเบิกจ่าย
ตํ่า ให้รีบดําเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยด้วย เพราะรัฐบาลเร่งรัดการเบิกจ่าย  เนื่องจากต้องการให้เงินงบประมาณที่
จัดสรรให้กับส่วนราชการเข้าสู่ระบบหมุนเวียน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  หากพบปัญหาหรืออุปสรรคใดจะได้รีบ
ดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  จึงขอให้ส่วนราชการให้ความสําคัญเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.2  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ .ศ .2558 โครงการพัฒนา           
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

หัวหน้าสํานกังานจังหวดัเชยีงใหม่/หัวหนา้สํานกับรหิารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 
     3.2.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558   ณ วันที่ 21 เมษายน 2558 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจํานวน 218,611,700 
บาท  เบิกจ่ายแล้ว 42,827,869.61 บาท   คิดเป็นร้อยละ 19.59  
     3.2.2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ข้อมูล ณ วันที่  24  เมษายน  2558  ดังนี้ 



๒๐ 
 

 

1)  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  พ.ศ . 2557
งบประมาณที่กันไว้ทั้งสิ้นจํานวน  115,462,416.37  บาท  เบิกจ่ายจํานวน  61,493,634  บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  46.74  คงเหลือจํานวน  53,968,782.37  บาท 

2)  สรุปผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  พ .ศ .  2558  งบประมาณจํานวน  
284,801,200 บาท  เบิกจ่ายจํานวน  32,154,708.15  บาท   คิดเป็นร้อยละ 11.29  คงเหลือจํานวน  
252,646,491.85  บาท 

ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่าย สําหรับ
โครงการที่เบิกจ่ายเป็นงวดงาน เมื่อครบกําหนดเวลาให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย  ในกรณีที่สามารถยืมเงินทด
รองราชการได้ ให้ทําเรื่องยืมเงินทดรองราชการก่อน เพื่อจะได้นําผลการยืมเงินทดรองราชการรายงานส่วนกลาง  

ประธานในที่ประชุม  จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีผล
การเบิกจ่ายตํ่ามาก  ในปีต่อไปให้พิจารณาส่วนราชการใหม่ๆ ที่ต้องการงบประมาณไปพัฒนาในลําดับต้น สําหรับ
ส่วนราชการที่มีปัญหาด้านการเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา ให้นําไปพิจารณาในลําดับท้าย   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3  การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
                               ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม ่          
(นายจงคล้าย วรพงศธร)  เปรียบเทียบ HOTSPOT สะสมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 เมษายน 2556 – 2558  
HOTSPOT สะสมปี 2556 จํานวน 2,240 จุด ปี 2557 จํานวน 2,429 จุด  ปี 2558 จํานวน 2,026 จุด  
เปรียบเทียบสถานการณ์มลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ (PM10) ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เกิน
ค่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 25 วัน ปริมาณสูงสุด 212 Ug/m3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปี พ.ศ. 
2557  จํานวน 20 วัน ปริมาณสูงสุด 282 Ug/m3  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2557   ปี พ.ศ.2558 จํานวน  17 
วัน ปริมาณสูงสุด  299 Ug/m3    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สรุปในปี พ.ศ. 2558 ค่า PM10    ลดลงจากปี 
2557 จํานวน 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 15 
   จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนและร่วมกันหาแนวทางการจัดการเศษวัสดุทาง
การเกษตร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  
ข้อสรุปจากการประชุมหารือ ดังนี้ 

1. องค์กรผู้สนับสนุนการปลูกข้าวโพดจะไม่สนับสนุนการปลูกในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 
2. จะพัฒนางดการเผาในการเตรียมพ้ืนที่เพื่อปลูกข้าวโพด  
3. องค์กรผู้สนับสนุนการปลูกข้าวโพดยินดีร่วมมือกับทางราชการในการลดการเผา และ

นําองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาการเผาตอซังข้าวโพด  
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่กําหนดวันไปดูงานที่อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และ อําเภอสันติสุข อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน  

5. ให้นําองค์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงาน และให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ 
ภาควิชาการ และภาคเอกชน เตรียมข้อมูลเพื่อดําเนินการเสนอในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม เพื่อหา
ข้อสรุปในการกําหนดแนวทาง เลือกพื้นที่จัดการ เป็นต้น  

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุภาค



๒๑ 
 

 

การเกษตร ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน โดยมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้น ดังนี้ 

1. ให้ผู้ประกอบธุรกิจ จัดทําทะเบียนแหล่งที่มาของพืชเกษตรที่รับซื้อมานั้น ว่ามาจากที่
ใดบ้าง เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการแก้ปัญหาต่อไป 

2. ขอความร่วมมือจากพ่อค้าคนกลางในการเข้าไปช่วยช้ีแจ้งและสร้างความเข้าใจกับ
เกษตรกร ในการลดการเผาซังข้าวโพดและให้ปฏิบัติตามท่ีรัฐบาลกําหนด  

นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังรับเรื่องการขอสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการทําลายเศษวัสดุ
ภาคการเกษตรโดยไม่ใช้การเผา ไว้พิจารณาให้ความร่วมมือต่อไปด้วย 

มาตรการที่จําเป็นต้องใช้อย่างเข้มข้นสําหรับปีต่อไป 
1. การชิงเผาในพื้นที่ป่าเต็งรัง, ชิงเผาในพื้นที่เกษตร, ทําแนวกันไฟ 
2. การสนธิกําลังลงไปยังพื้นที่เสี่ยง 7 อําเภอ  
3. การบังคับใช้กฎหมาย 
4. การจัดการนําเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5. การจัดทําทะเบียนบุคคลผู้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า (เข้าป่า ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า) 
6. การขออนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าในช่วงเวลาห้ามเผา 
7. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
8. การดําเนินงาน เรื่อง กองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จังหวัดเชียงใหม่ 
มีบางกิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้ว  ซึ่งตามระเบียบราชการจะเบิกจ่ายค่อนข้างยากปีที่ผ่าน

มา เงินกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ฝากไว้กับธนาคาร  โดยไม่
มีการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์  แต่ในปีนี้ได้นําเงินกองทุนดังกล่าวมาใช้สําหรับเป็นเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแส
นําไปสู่การจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย 

จากการดําเนินงานในปีนี้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือชมเชย
การทํางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่  
    ประธานในที่ประชุม  เรื่องนี้เป็นวาระที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการดําเนินการในปี
นี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ยังมีหลายช่วงเวลาที่คิดว่าจะควบคุมได้แต่ก็ยังไม่เต็มที่  โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส 

จํากัด  ให้ข้อมูลว่าสามารถเพิ่มผลผลิตในกับผู้ปลูกข้าวโพด ทําให้ไม่ต้องไปบุกรุกป่าในการขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ 3 
เท่า การปลูกโดยไม่มีการเผาตอซัง จะใช้วิธีการปลูกระหว่างตอซังเก่า  ซึ่งตอซังเก่าจะมีจุลินทรีที่ย่อยสลายเร็วเป็นจุ
ลินทรีที่ไม่ต้องน้ํามาก   เป็นความรู้ที่ได้จากการดูงานในครั้งนี้  ซึ่งจะนําไปทํา workshop  ในปีต่อไป หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต้องทํางานร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อกําหนดมาตรการ แผนงาน การกําหนดโซนนิ่งการชิงเผา การจัดทําแนว
กันไฟ  เน้นประชาชนในพื้นที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมามีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้มากขึ้น  ปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่าไม่เพียงจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนเท่านั้น  ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  สําหรับเงินกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันจังหวัดเชียงใหม่  ให้ดําเนินการระดมเงินสนับสนุนเพิ่มเติม หรือจัดกิจกรรมระดมเงินเข้ากองทุนเพิ่มเติม  
เนื่องจากบางกิจกรรมดําเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบราชการค่อนข้างยาก หรือได้รับการอนุมัติค่อนข้างน้อย ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่  ทั้งนี้ ในปีต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยต้ังงบประมาณไว้
ด้วย ที่สําคัญให้ทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการเข้าไปหาของป่าแล้วมีการเผาป่าเพื่อให้ได้ของป่า เช่น  
เห็ด  ผักหวาน  เป็นต้น  สําหรับอําเภอที่ได้รับรางวัลในวันนี้ให้เตรียมข้อมูลแผนงาน วิธีการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าสําหรับทํา workshop ด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.4 การปฏิบัติการฝนหลวงกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
             ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง) 
ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม - 23 เมษายน 2558  ระยะเวลา  54 วัน บินปฏิบัติการ  21 วัน  มีฝนตก 34 วัน           
คิดเป็นร้อยละ 72.3 พ้ืนที่มีฝนตก 14 จังหวัด มีแต่จังหวัดสุโขทัยที่ไม่มีฝนตก  ต้ังแต่วันที่ 1-23 เมษายน 2558 
ระยะเวลา 23 วัน บินปฏิบัติการ 21 วัน มีฝนตก 15 วัน คิดเป็นร้อยละ 71.40  จังหวัดสุโขทัยที่ไม่มีฝนตก   
โครงการวิจัยยับย้ังการเกิดพายุลูกเห็บที่ดําเนินการร่วมกับกองทัพอากาศ มีการบินปฏิบัติการ 5 วัน ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  สามารถทําได้ในพื้นที่บางจุด เนื่องจากเครื่องบิน Alpha Jet  มีเพียง 2 ลํา 
 แผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่าในช่วงเดือนมีนาคม  - เมษายน 2558 จะสิ้นสุดในสิ้น
เดือนเมษายน 2558 แล้วจะเริ่มแผนป้องกันการแก้ไขภัยแล้งระยะที่ 3 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558 
มีการปรับใช้เครื่องบินที่หน่วยเชียงใหม่ เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ (CN) จํานวน 1 ลํา CARAVAN จํานวน 1 ลํา  
ในช่วงปลายที่หมอกควันจางลง การปฏิบัติการฝนหลวงยังอยู่ในแผนเดิมแต่ว่าในส่วนของการควบคุมพื้นที่การเกิดไฟ
ป่าระยะของภัยแล้งจะดูแลพ้ืนที่การเกษตรมากขึ้น  ผลพลอยได้ที่จะได้รับคือ สามารถเพิ่มพ้ืนที่ป่า และเพิ่มปริมาณ
น้ําในเขื่อน  ทางกรมฝนหลวงและการบินการเกษตรได้มีบริการประชาชนด้านการขอรับบริการฝนหลวงผ่านเว็บไซต์ 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 

ประธานในที่ประชุม ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการเปลี่ยนหลังคาให้ชาวบ้านประมาณ 
2,000 หลังคาเรือน สาเหตุจากพายุลูกเห็บ โดยเฉพาะดอยอินทนนท์ ที่ประสบภัย 2 ครั้ง ภารกิจยับย้ังการเกิด
พายุลูกเห็บของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เป็นภารกิจที่สําคัญเพราะจะสามารถช่วยลดระดับภัยพิบัติให้          
เบาลง 
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3.5 รายงานผลการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 
จังหวัดเชียงใหม่   

 ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางวาสนา           
วปินานนท์)  สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ของจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 9 – 15  
เมษายน 2558  จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 119  ครั้ง  มากกว่า ปี 2557  จํานวน 3 ครั้ง  จํานวนผู้เสียชีวิต 13 คน เป็น
ชาย 12 คน หญิง 1 คน มากกว่าปี 2557 จํานวน 4 คน อําเภอที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่อาย สันป่าตอง อําเภอละ 2 คน  อําเภอไชยปราการ  ฝาง สารภี หางดง ดอยหล่อ อําเภอ
ละ 1 คน  จํานวนผู้บาดเจ็บ 118 คน เป็นชาย 98 คน หญิง 20 คน น้อยกว่า ปี 2557 จํานวน 26 คน  สาเหตุ
ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกําหนด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย  ทัศนวิสัยไม่ดี  ตัดหน้ากระชั้น
ชิด ตามลําดับ  ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ  จักรยานยนต์  ลักษณะ
สถานที่ที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ทางตรง ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนน อบต./
หมู่บ้าน และกรมทางหลวง  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เวลา 16.01 – 20.00 น. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตมากที่สุด คือ อายุ 50 ปีขึ้นไป   ในการเรียกตรวจตามมาตรการ  3ม 2ข 1ร มีการเรียกตรวจ 
76,971 คัน พบการกระทําผิดและดําเนินคดีจํานวน 24,596 คัน 24,616 คดี คิดเป็นร้อยละ 32.00 ลําดับ
การกระทําผิดสูงสุด ได้แก่ ไม่มีใบขับขี่ และไม่สวมหมวกนิรภัย  จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจร่วม มีตํารวจเป็น
กําลังหลัก รองลงมา ได้แก่  สมาชิก อปพร. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ตามลําดับ มีการต้ังด่านตรวจ จํานวน 52 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจทั้งหมด 1,562 คน เฉลี่ย 30 คน/จุด 
และเฉลี่ย 2 จุด/อําเภอ  ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน มีจุดบริการประชาชน 194 จุด จุดตรวจ
ร่วมบนถนนสายรอง และอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วม จุดบริการของแขวงการทางและทาง
หลวงชนบท จํานวน 13 จุด 
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ประธานในที่ประชุม  ในปีนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจํานวนมากซึ่งได้มอบนโยบาย
ให้กับตํารวจตรวจจับอย่างเคร่งครัด  สําหรับเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในปีต่อไปจะกําหนดมาตรการ
ใหม่ๆ มาใช้   สําหรับนักท่องเที่ยวจีน จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อที่ควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจนีได้รับทราบ  โดยการจัดทําแผ่นพับนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
จีนได้ตรวจถ้อยคําที่เหมาะสมให้ นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจํานวนมาก  เป็นการสร้าง
รายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่  ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจีนขับรถยนต์มาเอง           
หากพบเห็นว่ามีขับขี่ไม่ปลอดภัยหรือกีดขวางการจราจรให้แนะนําด้วย  
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  3.6 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนเมษายน 2558 
        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  สถิติเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์         

ในห้วงเดือนมกราคม – 24 เมษายน 2558 รวมจํานวน 738 เรื่อง อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหา จํานวน 650 เรื่อง สามารถยุติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 88 เรื่อง จะสังเกตเห็นว่าเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์มีแนวโน้มลดลง  อาจเป็นไปได้ว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้มาย่ืนเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ในช่วงแรกเป็นจํานวนมาก และได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับการแก้ไข  ปัญหาเรื่องร้องเรียน          
ไปบ้างแล้วในเบื้องต้น สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม พ.ศ 2558 - 
เดือนเมษายน พ.ศ.255๘ รวมจํานวน ๑๔,072 ราย การให้บริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม  จังหวัดเชียงใหม่ได้
มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้บริการประชาชน  ณ ห้างสรรพสินค้า เซนทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2557 – เมษายน 2558  จํานวน 129,301 ราย 

     ประเด็นเน้นย้ําของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
1. ขอให้อําเภอได้ให้ความสําคัญในการรายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/           

ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 ของทุกๆเดือน ก่อนเวลา 16.30 น. 
2. ขอให้ทุกส่วนราชการ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ได้ให้ความสําคัญในการรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีผู้
ร้องบางรายได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
ได้ 
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3.7 นโยบายและประกาศวาระแห่งชาติเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
                       พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่(นางมยุรี ยกตรี) จากท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทํารายงานอันดับประเทศที่ให้ความเอาใจใส่เกี่ยวกับมนุษย์ เป็น 3 ระดับ (TEIR)           
ระดับ ๑  ให้ความร่วมมือและดําเนินการแก้ไขเป็นอย่างดี  ระดับ ๒  มีความพยายามแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ  
ระดับ 3  การดําเนินงานที่ยังไม่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าได้มีความพยายามในการดําเนินงาน  ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่
ในระดับ 3  หลังจากที่ได้อยู่ในระดับ ระดับ ๒  มา 4 ปี  ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญว่าจะต้องสร้างภาพพจน์
เพื่อให้กลับมาอยู่ในระดับ ๒ อย่างเดิม  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ไปร่วมรับนโยบาย โดยมีมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือการบําบัดฟ้ืนฟูการให้นโยบายที่เข้มงวด           
ซึ่งทุกจังหวัดได้มีการจัดต้ังศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยตํารวจภูธรภาค 5  ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อ
มอบนโยบายและเร่งรัดให้จังหวัดในภาคเหนือทั้ง 8 จังหวัด โดยเชิญตัวแทนทั้ง 8 จังหวัดมาร่วมสัมมนา ในวันที่ 
14- 15 พฤษภาคม  2558  สําหรับการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่จะไม่รุนแรง ที่พบว่ารุนแรงจะอยู่ในเขต



๒๔ 
 

 

จังหวัดชายทะเล และจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานคร  สําหรับเรื่องขอทาน ได้มีการจับและปราบปรามตลอดเวลา 
รวมทั้ง การใช้แรงงานเด็ก เช่น ใช้เด็กไปเดินขายดอกไม้ พวงมาลัย  ซึ่งเด็กในการแสวงหาผลประโยชน์  โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการสมัครใจมากกว่า  เรื่องที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือ การค้าประเวณีในเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี โดยทาง
ตํารวจและหน่วยงานเอกชนได้มีการร่วมมือ เพื่อดําเนินงานอย่างเข้มงวดและดําเนินการรายงานเป็นระยะ 
  ประธานในที่ประชุม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าได้ปล่อยปะละเลยในหน้าที่ หรือหา
ผลประโยชน์ส่วนตน  เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 
      4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม  2558 
            ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร) หย่อมความกด
อากาศตํ่าเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไป
ในตอนกลางวัน กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๖.๐-๔๑.๐ องศาเซลเซียส  โดยมี  พายุฝน
ฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่  ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไป กับมี
ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๕.๐-๓๗.๐ องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัด (๑๑.๐-๑๖.๐ องศา) ข้อควรระวังจากภัยธรรมชาติ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม อาจมีความ
กดอากาศตํ่ากําลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเล  อันดามัน  แล้วทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและมีแนวโน้มการ
เคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ทําให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่ม
มากขึ้น (อาจเกิดอุทกภัยได้) 
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4.2 การจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 
                              หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ   พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัด
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี  ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.   ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย  ข้าราชการพล
เรือน  เครื่องแบบปกติขาว  ข้าราชการตํารวจ ทหาร  เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ บุคคลทั่วไป สุภาพบุรุษ  
ชุดสากลนิยม ชุดผ้าไทย ชุดพระราชทาน หรือเครื่องแบบตามสังกัด สุภาพสตรี ชุดพ้ืนเมืองห่มสไบ หรือเครื่องแบบ
ตามสังกัด หรือชุดสุภาพ 
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4.3 การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม 2558 
           หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ   พรรณเทวี)  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2558  กําหนดให้วันจันทร์ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จึงทําให้ใน
เดือนพฤษภาคม 2558  มีวันหยุดราชการต่อเนื่องติดต่อกัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2558 ซึ่งในช่วง
วันหยุดราชการต่อเนื่องฯดังกล่าวอาจมี ผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ หรือก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสร้างสถานการณ์และการก่อเหตุที่ส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดเชียงใหม่ กําชับส่วน
ราชการดําเนินการ  ดังนี้ 



๒๕ 
 

 

1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ เวรรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องฯ           
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด รวมทั้งหมั่นตรวจตรา เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการสร้างสถานการณ์ และการก่อเหตุฯ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 

2. กรณีหากพบเห็นบุคคล วัตถุ หรือสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดเหตุฯ ขึ้นในที่พ้ืนที่ให้รีบ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และสถานีตํารวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ แล้วรายงาน 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

3. ให้เฝ้าระวังสถานที่สําคัญในพื้นที่จังหวัด อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ สถานีขนส่ง
มวลชนท่าอากาศยาน  โรงแรมที่พักที่มีนักท่องเที่ยวไปพักจํานวนมาก และสถานที่ที่มีชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว 
ไปรวมตัวกันมากๆ 
    ประธานในที่ประชุม  ให้สํารวจอุปกรณ์ไฟฟ้าสํานักงานให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าให้เรียบร้อย
อย่างเพียงแค่ปิดสวิตเท่านั้น  กําชับเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดด้วย  สําหรับอําเภอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4 โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 
             ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์) ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้
มอบหมายให้นายชนะ แพ่งพิบูลย์  รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการ           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย อําเภอแม่ริม  ซึ่งการ
ออกหน่วยบริการของหน่วยงาน ครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนในพื้นที่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเชียงใหม่การกุศล หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจกพันธ์ุสัตว์น้ําให้ตัวแทนแหล่งน้ํา
นําไปปล่อย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้
ประสบปัญหาทางสังคม รายละ ๑,๐๐๐ บาท  ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ  สถานศึกษาต่างๆ 
การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับจังหวัดอําเภอประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  สําหรับในเดือน
พฤษภาคม  2558 กําหนดจัดที่อําเภอสันป่าตอง  วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 
   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

4.5 แจ้งประกาศกรมป่าไม้  เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทําการใดๆ           
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

      ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม ่          
(นายจงคล้าย วรพงศธร) กรมป่าไม้ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 18 มีนาคม  2558 เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เข้าไปกระทําการใดๆ  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีสาระสําคัญ คือ ในช่วงที่ปัญหาไฟป่าและหมอกควันมีความ
รุนแรง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทําการใดๆ ให้เกิดความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลําพูน พะเยา น่าน แพร่ ลําปาง ตาก และอุตรดิตถ์ ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 
เมษายน  2558  หากผู้ใดเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วทําให้เกิดความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติจะต้อมี
ความผิดและระวางโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหากพนักงาน
เจ้าหน้าที่พบเห็นจะดําเนินการจับกุมดําเนินคดีโดยเด็ดขาดต่อไป 
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๒๖ 
 

 

4.6 การจัดงาน  “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2558” 
      แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวกัญจนา  กลิ่นทอง) วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็น

วันสําคัญในระดับสากล คือ เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่ประเทศในแถบยุโรป  อเมริกา 
โดยให้ตระหนักความสําคัญของผู้ใช้แรงงาน ต่อมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2499 สํานักรัฐมนตรีให้ความสําคัญให้
วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งแต่เดิมใช้ช่ือวันกรรมกรแห่งชาติ ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานแห่งชาติ           
ซึ่งวันนี้ประชาชนผู้ใช้แรงงานจะออกมาร่วมกันฉลองและเป็นวันหยุดพักผ่อน และเป็นวันที่เราจะต้องทํากิจกรรม
ร่วมกัน  วันที่ 1 พฤษภาคม  2558  จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
กําหนดจัดงาน  “แรงงานสมานฉันท์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”  ณ โรงยิมนีเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี  จะมีกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ นําผู้ใช้แรงงานมาร่วมเฉลิม
ฉลองเป็นจํานวนมาก 

รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยเอก จรัญ           
คุณยศยิ่ง)  วันที่ 1 พฤษภาคม  กําหนดเป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของแรงงาน จังหวัด
เชียงใหม่กําหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม  2558 ณ โรงยิมนีเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  
โดยใช้ช่ืองานว่า “แรงงานสมานฉันท์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด  โดยจัดงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานในสังกัด  โดยมีกําหนดการ ดังนี้  เวลา 07.00 น. พิธีทําบุญถวายสังฆทานเนื่องในวัน
แรงงานแห่งชาติ  ณ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นจุดเริ่มขบวน  เวลา 08.30 
น. พิธีเปิดงาน ณ  โรงยิมนีเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการจะเป็นกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ต้ังแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. ทั้งนี้ ได้มีหนังสือเชิญส่วนราชการร่วม
พิธีแล้ว 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.7  โครงการตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจําปี 2558 และการใช้นวัตกรรมเพื่อกําหนด
พิกัดที่อยู่ของผู้ทุพพลภาพ ด้วยระบบ GPS 

      ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวทัศนีย์  นนทจิต) สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่ได้ดําเนินการโครงการตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจําปี 2558  ผู้ทุพพลภาพที่อยู่ในความดูแลของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 275 ราย  เดิมเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ประกันตน ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย สิ้นสุดการรักษา  แพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมจะ
เป็นผู้ประเมินและนําข้อมูลเข้าสู่คณะอนุกรรมการสังคมจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อที่จะเยี่ยมเยือนเพื่อสร้างเสริมกําลังใจให้กับผู้ทุพพลภาพ  แนะนําการให้บริการ เชิงรุก ให้ทราบปัญหาต่างๆ 
รวมท้ังพิจารณาแก้ไขการให้บริการ และที่สําคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ได้ให้
ข้อคิดการออกเยี่ยมเยือนว่า เห็นควรจะนําระบบ GPS มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะนําเจ้าหน้าที่สู่เป้าหมาย โดย
ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลา ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน ผู้ทุพพลภาพในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
275 ราย อยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 50 ราย อําเภอสันทราย จํานวน 36 ราย อําเภอดอยสะเก็ด 
จํานวน 21 ราย นอกจากนั้นจะกระจายอยู่ใน 23 อําเภอที่เหลือ  ผู้ทุพพลภาพแยกเป็นผู้ชาย 188  ราย และ
ผู้หญิง 87 ราย โรคท่ีเป็นสาเหตุทําให้ทุพพลภาพ ได้แก่ โรคในเส้นเลือดสมองตีบ/แตก/ตัน และอุบัติเหตุ  ระบบ 
GPS  เป็นระบบที่จะปักหมุดพิกัดบ้านผู้ทุพพลภาพ  ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคนิคและส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม สามารถที่จะดําเนินการเบื้องต้น   โดยท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณใดเพิ่มเติมใช้เพียง
อุปกรณ์ที่มีอยู่  ทั้งนี้  ได้มีการจัดต้ังระบบไลน์ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ การจัดทําแผนการ         
เยี่ยมเยือน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายว่าควรจะเยี่ยมเยือนในวันหยุดราชการ  เพราะจะได้เยี่ยม
เยือนและให้บริการอย่างเต็มที่จึงกําหนดวันเยี่ยมเยือนเป็นวันเสาร์  ผู้ทุพพลภาพมีทั้งที่ไม่สามารถเดินได้ และ



๒๗ 
 

 

สามารถเดินไปไหนได้ผู้ทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบทางสมอง  ในการออกเยี่ยมเยือนแต่ละคร้ังได้มีการแนะนําการ
ให้บริการจากภาครัฐ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกันสังคม  สาธารณสุข  การพัฒนาอาชีพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน  ในการใช้นวัตกรรมกําหนดพิกัด แบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น  คือ 1) การเก็บข้อมูลพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (ละติจูดลองติจูด) และที่พักอาศัยโดยใช้โทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet  2) จัดทําฐานข้อมูลผู้
ทุพพลภาพโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel และแผนที่ Google Earth ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการ คือ 
สร้างความเชื่อมั่น ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ นําเครื่องมือเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้อย่างแม่นยํา 
รวดเร็ว สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแก่ส่วนราชการ หรือการช่วยเหลือ 

 

ประธานที่ประชุม  ขอชมเชยในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมในการปฏิบัติหน้าที่  
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  หากส่วนราชการอื่นใดที่จะนําระบบนี้ไปใช้จะเป็นการดีมาก  
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4.8 โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001  
(รวมสะพานข้ามแม่น้ําปิง) จังหวัดเชียงใหม่  

     ผู้แทนแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 (นายณัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล) การก่อสร้าง
ระหว่าง กม.๙๓+๙๖๐ ถึง กม.๙๗+๐๐๐ ระยะทาง 3.04 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 มีนาคม 2558 สิ้นสุด
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทําการ 1,080 วัน ค่างานตามสัญญา ๑,๑๗๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท ค่าปรับวันละ 
๒,๙๓๑,๙๒๗.๕๐ บาท ผู้รับจ้าง บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคช่ัน จํากัด  ออกแบบโดยสํานักสํารวจและออกแบบ 
ควบคุมการก่อสร้างโดย สํานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง   

    ที่ผ่านมาทางหลวงหมายเลข 11 ได้มีการแก้ไขจุดตัดเป็นทางลอด หรือทางยกระดับ 
ประกอบด้วย ทางแยกดอนจั่น ทางหลอดปอยหลวง ทางลอดศาลเด็ก ทางลอดข่วงสิงห์ ปัจจุบันเหลือแต่ทางลอดแม่
โจ้ที่อยู่ในโครงการนี้ จุดเริ่มต้นของโครงการคือบริเวณจุดสิ้นสุดของทางลอดศาลเด็ก  และจุดสิ้นสุดของโครงการคือ 
บริเวณจุดเริ่มต้นของทางลอดข่วงสิงห์ ซึ่งอยู่ตรงกลางที่จะรอการขยาย   

   ลักษณะโครงการ คือ  1) งานก่อสร้างทางลอด(อุโมงค์) ที่ กม.๙๔+๖๑๑ ขนาด ๖ ช่อง
จราจรไป – กลับ  2) งานก่อสร้างและขยายสะพานข้ามแม่น้ําปิง  3) งานก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข ๑๑ 
ขยายช่องจราจรในทางหลัก จาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร ก่อสร้างและขยายทางคู่ขนานอย่างน้อย ๓ ช่อง
จราจร  4) งานก่อสร้างและขยายสะพานข้ามลําลางจํานวน ๒ แห่ง  5) งานอํานวยความสะดวกการจราจร  6) งาน
ระบบระบายน้ํา 7) งานเบ็ดเตล็ด งานก่อสร้างทางลอดเป็นการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 คือ ทางตรงขนาด 
6 ช่องจราจร ไปกลับด้านละ 3 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร  ความสูงช่องลอด 5.90 เมตร ความ
กว้างรวม 31 เมตร ความยาว 533 เมตร งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําปิง ประกอบไปด้วย ๑) งานขยายความ
กว้างสะพานเดิม(ฟ้าฮ่าม)จาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร กว้างช่องละ ๓.๕๐เมตรความยาว ๑๔๐ เมตร  ๒) 
งานก่อสร้างสะพานคู่ขนาน ขนาด ๒ ช่องจราจร ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางของสะพานเดิม ขนาดช่องละ ๓.๕๐ 
เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร  ความยาว ๑๖๐ เมตร 
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4.9  ประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัย 
ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ (นางสุกัญญา  ศรีขุนทอง) ประชาสัมพันธ์โครงการ           

พาร์ควิวดอยสะเก็ด  ซึ่งต้ังอยู่บนถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด  ห่างจากบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 10.50 
กิโลเมตร และห่างจากอําเภอเมืองดอยสะเก็ด ประมาณ 6.00 กิโลเมตร ในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ที่ดินดังกล่าว เป็นกรรมสิทธ์ิของการเคหะแห่งชาติ  โดยเนื้อที่ดินมีขนาดประมาณ 27.745 ไร่ หรือมีลักษณะรูป



๒๘ 
 

 

แปลงที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม  ที่ต้ังมีอาณาเขตพื้นที่โดยรอบโครงการ ทิศเหนือติดกับถนนสายเชียงใหม่- ดอย
สะเก็ด ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ติดกับที่ดินส่วนบุคคล  โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 2 ช้ัน 3 
ห้องนอน  ขนาดที่ดิน 50 ตารางวา ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 176.00 ตารางเมตร จํานวน 116 หน่วย ราคา
ขาย/หน่วย  3,369,000 บาท  ราคาจองงวดแรก 30,000 บาท ผ่อนดาวน์ 18 งวด งวดละ 27,000 บาท 
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ระเบยีบวาระที่ 5    เรื่องอืน่ ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2558 

                                  วันพฤหัสบดีที่ 28  พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ           
80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
1) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา (นายชัชวาลย์ ปัญญา) ประชาสัมพันธ์การจัดการ

แข่งขันชกมวยมหากุศล  ในวันที่ 6 พฤษภาคม  2558  เวลา 14.00 น.  ณ โรงยิมนีเซี่ยม 2 สนามกีฬาสมโภช  700
ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้า- กัลยาณิ
วัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยจะทําการก่อสร้างภายในบริเวณศูนย์ราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเคารพสักการะของประชาชนชาวอําเภอกัลยาณิวัฒนาและพสกนิกร
โดยทั่วไป   โอกาสนี้  ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการชมการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้ ณ บริเวณสถานที่จัดงาน หรือ
รับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7  ในเวลา 14.00 น. – 16.00 น.   

2) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน) (ดร .ศราวุฒิ           
ศรีศกุน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ “ม่วนอ๊กม่วน
ใจ๋ สืบสานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน           
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน  ได้นําช้างน้อยแสนรู้ พังน้ําหวาน มาร่วมโชว์รดน้ําดําหัวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
คณะ  และเป็นที่น่ายินดีที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ลูกหมูป่าน้ําแดงเพศเมีย 2 ตัว ที่เกิดจากแม่ซื่อลิลี่ พ่อชื่อกอล์ฟ 
อายุ 9 ปี อาศัยอยู่กับครอบครัวหมู่ป่าน้ําแดง  ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ร่างกายแข็งแรง พร้อมออกแสดงให้
นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมความน่ารัก ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี                                                                           

3) ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (นายทวีศักดิ์ ขันธราช) เชิญชวนหน่วยงาน
ราชการ เอกชน ประชาชนร่วมกันปลูกป่าในวันสําคัญต่างๆ โดยใช้กล้าไม้จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  เนื่อง
ด้วยในปี พ.ศ.2555 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช มอบหมายให้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 ดําเนิน
แผนงานฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศน์  โครงการตามแผนฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดิน ได้มีการเพาะชํากล้าไม้ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูนและแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันยังมีกล้าไม้เหลือจากโครงการดังกล่าว และพร้อมที่จะปลูก
ประมาณ 3,200,000 กล้า  กระจายอยู่ตามหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ทั้งหมด 21 
อําเภอ  ยกเว้นอําเภอสารภี  อําเภอสันป่าตอง อําเภอกัลยาณิวัฒนา และอําเภอสันทราย เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้
ไปรับกล้าไม้เพื่อในไปปลูก 

ประธานในที่ประชุม เชิญชวนให้หน่วยงานช่วยปลูกป่า ส่วนมากเป็นกล้าไม้ค่อนข้างโต 
เพราะมีการเพาะชํามา 2 ปีแล้ว ข้อสําคัญปลูกแล้วควรที่จะดูแล บํารุงรักษา ปลูกได้ทั้งพื้นที่ส่วนราชการ โรงเรียน 
และส่วนบุคคล มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ดอก 



๒๙ 
 

 

4) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ที่ได้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์
ดํารงธรรมอําเภอทุกอําเภอ ทั้งนี้ อําเภอให้แจ้งยอดเงินบริจาคมายังสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันก่อนเวลา 
15.00 น. แล้วทําการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ช่ือบัญชี “เงินบริจาค
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 983-2-
81789-7  ประเภทออมทรัพย์ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้โอนเงินให้กับกระทรวงมหาดไทยทุกวันก่อนเวลา          
16.00 น.  

ประธานในที่ประชุม  ขอให้ทุกอําเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
เรื่องการบริจาคเงินดังกล่าว และให้ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเป็นหน่วยรับบริจาคเงิน  และขอความร่วมมือให้เตือน
ประชาชนในเรื่องของมิจฉาชีพที่อาจจะถือโอกาสนี้หลอกลวงให้โอนเงินหรือเรี่ยไรการบริจาคเงินในส่วนของจังหวัด
เชียงใหม่ไม่ขอรับบริจาคเสื้อผ้าที่ใช้งานมาแล้ว  แต่จะขอรับบริจาคเป็นเงิน  เนื่องจากสะดวกและไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  สําหรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินจะหักจากยอดบริจาคหรืออําเภอสนับสนุนในส่วนนี้ก็ได้  
ที่สําคัญให้จดช่ือผู้บริจาคให้ถูกต้อง เพื่อกรมสรรพากรจะได้ออกหนังสือรับรองการลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคเงิน
ในโอกาสต่อไป 
                                  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

          

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้แทนส่วนราชการที่เข้าประชุมในวันนี้ ให้บันทึกนําเรียน

ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย  
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.   
    
 

   วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
           สุนทร ี อินตา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางสุนทรี  อินตา) 
          นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ:  นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

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

ไตรมาสที ่
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 

1 29 32 

2 55 55 

3 74 76 

4 87 96 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 3 
ร้อยละ 

คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน 

ภาพรวม 29,383.215 22,285.817 75.85 76.00 7,097.397 1602.349 

งบลงทุน 7,418.853 3,955.644 53.32 74.00 3,463.209 1,509.127 

งบประจํา 21,964.361 18,330.173 83.45  3,634.188 93.222 

เงินเหลื่อมปี 3,759.459 2,327.551 61.91  1,431.907 571.524 

 ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจา่ยภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ 

 
     

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์           9.34          9.34   100.00  

2  ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่            6.64          6.64   100.00  

หน่วย : ล้านบาท 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

3  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์          19.26        19.26   100.00  

4  สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  10            7.86          7.86   100.00  

6  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่          14.50        14.47     99.80  

7  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม            6.57          6.54     99.47  

8  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่         10.15        10.06     99.04  

9  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์            6.69          6.32     94.45  

10  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     5,637.72   5,282.31     93.70  

10  เรือนจําอําเภอฝาง          22.00        20.34     92.47  

การเบิกจ่ายขององค์การมหาชน จํานวน 3 หน่วยงาน 

 
ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1  สนง.พัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)        753.26       753.26   100.00  

2  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ        262.44       262.44   100.00  

3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร        537.30       537.30   100.00  
 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน 

  การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 3 มีเป้าหมายการเบิกจ่าย
อยู่ที่ร้อยละ 74.๐๐  และมีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑27 หน่วยงาน  

-เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ จํานวน 26 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 20.47 ของหน่วยงานท่ีได้รับ 
งบลงทุน  

-เบิกจ่ายตามเป้าหมาย (ถึงเดือน พฤษภาคม 2558 เฉลีย่ร้อยละ 69)จํานวน 40 หน่วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  

-เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย 50 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 39.37 ของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  
-ยังไม่มีการเบิกจ่าย 11 หนว่ยงาน หรือร้อยละ 8.66 ของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  

 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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หน่วย : ล้านบาท 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

1  สนง.พัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)       325.97    325.97    100.00  

2  กองบิน 41           0.49        0.49    100.00  

3  สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  1           3.64        3.64    100.00  

4  สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  2           0.79        0.79    100.00  

5  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์          0.06        0.06    100.00  

6  ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่           1.58        1.58    100.00  

7  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่           0.21        0.21    100.00  

8  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์           3.10        3.10    100.00  

9  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่           0.04        0.04    100.00  

10  ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ           0.02        0.02    100.00  

11  ศูนย์บริหารศตัรูพืช จังหวัดเชียงใหม่           0.02        0.02    100.00  

12  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่           0.02        0.02    100.00  

13  สนง.สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่           1.01        1.01    100.00  

14  สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่           5.42        5.42    100.00  

15  ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง           1.98        1.98    100.00  

16  ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่           0.07        0.07    100.00  

17  สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่           0.39        0.39    100.00  

18  สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวดัเชียงใหม ่          0.20        0.20    100.00  

19  เรือนจํากลางเชียงใหม่           0.02        0.02    100.00  

20  เรือนจําอําเภอฝาง           0.02        0.02    100.00  

21  สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่           1.28        1.28    100.00  

22  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ         59.17      59.17    100.00  

23  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       228.62    228.62    100.00  

24  โรงพยาบาลสวนปรุง           0.17        0.17    100.00  

25  กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 เชียงใหม่         72.10      72.10    100.00  

26  ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่           1.04        1.04    100.00  

27  ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  (เชียงใหม่)           0.08        0.08      99.98  

28  นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล           1.29        1.29      99.85  
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ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

29  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม           0.25        0.25      99.80  

30  อัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว           0.03        0.03      99.38  

31  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ           1.11        1.10      98.99  

32  ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่           1.00        0.99      98.54  

33  อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่           0.03        0.03      98.44  

34  สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์        11.22      10.96      97.68  

35  อัยการเขต  5           0.11        0.10      97.44  

36  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์           0.25        0.24      94.40  

37  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร           1.35        1.27      94.26  

38  ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  7  (เชียงใหม่)           0.84        0.78      93.28  

39  ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)           0.26        0.24      91.95  

40  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่           0.22        0.20      91.64  

41  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8           1.74        1.60      91.44  

42  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1           4.48        4.06      90.71  

43  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่       211.84    191.60      90.44  

44  สนง.พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา       387.80    350.69      90.43  

45  ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม ่          0.43        0.39      90.39  

46  สํานักบริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศกึษาที ่1 
 เชียงใหม ่ 

         1.08        0.97      90.01  

47  สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่           2.99        2.68      89.49  

48  ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (พืชสวน)           0.87        0.78      89.46  

49  ด่านศุลกากรเชียงดาว           1.27        1.12      88.02  

50  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่           0.24        0.20      86.12  

51  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่           0.33        0.28      83.71  

52  สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่           0.55        0.46      83.55  

53  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่           0.92        0.76      83.51  

54  สนง.พัฒนาที่ดินเขต  6           6.19        5.12      82.72  

55  ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคเหนือ           0.36        0.30      82.64  

56  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1           8.01        6.53      81.56  



๓๔ 
 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

57  ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม่           1.37        1.11      80.55  

58  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงใหม่           3.12        2.47      79.15  

59  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่          4.77        3.72      78.01  

60  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่6 (เชียงใหม่)           4.26        3.31      77.85  

61  สํานักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม ่      221.88    171.79      77.43  

62  สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)       624.57    482.17      77.20  

63  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  3       186.57    132.39      70.96  

64  สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 5           3.65        2.56      69.94  

65  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้      212.46    147.55      69.45  

66  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16 (เชียงใหม่)       176.62    120.67      68.33  

67  โครงการชลประทานเชียงใหม่       984.48    662.23      67.27  

68  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง       108.36      68.30      63.03  

69  สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม ่      158.02      97.47      61.69  

70  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่      114.32      70.52      61.68  

71  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1         33.30      19.95      59.91  

72  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2       242.99    136.74      56.27  

73  สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่          0.20        0.11      52.97  

74  โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่          1.99        0.96      48.28  

75  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1 305.26 122.34 40.08 

76  สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่           7.25        2.64      36.44  

77  โรงเรียนกาวิละอนุกูล           1.58        0.54      34.47  

78  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่           0.07        0.02      33.10  

79  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5                                    3.49        1.11      31.69  

80  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 อ.แม่แจม่           6.62        2.08      31.34  

81  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30           2.09        0.53      25.47  

82  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่         64.71      16.48      25.46  

83  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3           3.00        0.75      24.93  

84  สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่         24.75        6.08      24.55  



๓๕ 
 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

85  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4         41.62      10.15      24.40  

86  โรงเรียนไชยปราการ           1.03        0.25      24.21  

87  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3       106.94      25.56      23.90  

88  องค์การสวนพฤกษาศาสตร์         39.43        9.02      22.88  

89  ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเชียงใหม่           6.72        1.53      22.73  

90  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่         11.68        2.56      21.96  

91  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่           6.70        1.43      21.33  

92  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2         63.45      13.38      21.09  

93  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5         67.91      13.83      20.37  

94  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1         60.99      11.66      19.12  

95  สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่         12.08        2.27      18.78  

96  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่       692.71    124.82      18.02  

97  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่       139.56      24.80      17.77  

98  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน 
 จังหวัดเชียงใหม่  (งบพัฒนาจังหวัด)  

       62.34      10.53      16.88  

99  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6         61.57        9.83      15.97  

100  สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต 3           6.76        1.02      15.12  

101  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่        27.17        3.54      13.02  

102  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว           4.94        0.62      12.57  

103  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       470.75      52.47      11.15  

104  สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34         47.70        5.19      10.88  

105  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่        90.48        9.32      10.30  

106  สนง.คลังจังหวัดเชียงใหม่           1.44        0.14      10.00  

107  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง           1.50        0.14        9.60  

108  อัยการจังหวัดเชียงใหม่         23.50        1.75        7.46  

109  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่           1.60        0.10        6.26  

110  สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  6         24.94        1.29        5.17  

111  โรงพยาบาลนครพิงค์       192.36        9.37        4.87  

112  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์           9.25        0.35        3.77  



๓๖ 
 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

113  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่         12.68        0.40        3.12  

114  วิทยาลัยนาฎศิลป์         14.78        0.42        2.86  

115  สนง.อัยการจังหวัดฝาง           1.50        0.03        2.10  

116  ศูนย์อนามัยที ่ 10  เชียงใหม่           8.20        0.08        1.00  

117  มณฑลทหารบกที่  33         11.23           -             -    

118  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1           0.07           -             -    

119  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่           1.25           -             -    

120  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง           6.45           -             -    

121  วิทยาลัยการอาชีพฝาง           1.45           -             -    

122  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี           1.88           -             -    

123  โรงพยาบาลประสาท           2.70           -             -    

124  สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  10  เชียงใหม่           2.36           -             -    

125  ตชด.ภาค  3         34.70           -             -    

126  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่           3.72           -             -    

127  สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
 ตอนบน 1  

       25.00           -             -    

๒ . จํานวนข้าราชการและผู้ รับบํานาญ ประสงค์กลับไปใช้สิทธ์ิในบําเหน็จบํานาญข้าราชการตาม 
    พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ . 2494   

    ประเภท 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิ UNDO 

(ราย) 
จํานวนผู้ใช้สิทธ์ิ UNDO 

(ราย) 
อัตรา 
ร้อยละ 

ข้าราชการ 20,100              4,940 24.58 
ผู้รับบํานาญ/ผูร้ับเบ้ียหวัด 13,748              8,023 58.35 

รวม 33,848            12,963 38.30 
 

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.2 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา               
จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
                   หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3.2.1   รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา               
จังหวดั 

3.2.2  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา
กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงีบประมาณ 2558   ข้อมูล ณ วันที่ 25  พฤษภาคม  2558 

 

ภาพรวม  
      

ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

 คงเหลือ  

1 
โครงการเสริมสร้างและปรับแต่ง 
อัตลักษณ์ (Identity)โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

24,652,800.00   4,141,834.00  16.80  20,510,966.00  

2 

โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคม และ
ทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศ ความ
ม่ันคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้า 
และการลงทุน 

27,395,100.00  14,884,236.41  54.33  12,510,863.59  

3 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์
เพื่อการท่องเที่ยว 

25,200,000.00  9,580,500.00  38.02 15,619,500.00  

4 โครงการ Lanna Wellness 19,292,200.00  3,452,595.00  17.90 15,839,605.00  

5 
โครงการจัดงานส่งเสริมการค้า การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 

38,205,000.00  3,950,040.00  10.34   34,254,960.00  

6 
โครงการหัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สงัคม 
(Lanna Creative Craft) 

15,804,000.00   1,268,000.00  8.02  14,536,000.00  

7 โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 13,649,000.00   19,800.00  0.15  13,629,200.00  

8 
โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

54,099,200.00   51,040.00  0.09   54,048,160.00  

9 
โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม 

27,584,500.00   1,552,499.47  41.88 16,032,000.53  

10 โครงการ Eco Villge 18,994,400.00   3,981,673.50  20.96 15,012,726.50  

11 

โครงการพัฒนาความเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดโซ่
อุปทานเพื่อขยายการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 4,925,000.00   274,400.00  1.84 14,650,600.00  

งบประมาณ ผลการเบกิจา่ย คดิเปน็ร้อยละ คงเหลือ คดิเปน็ร้อยละ 
284,801,200.00 55,408,662.45 19.46 229,392,537.55 80.54 



๓๘ 
 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 
คงเหลือ 

12 
โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ   

5,000,000.00   2,252,044.07  45.04   2,747,955.93  

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,801,200.00  55,408,662.45  19.46  229,392,537.55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.3 รายงานผลการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติประจําเดือนพฤษภาคม 2558 
 ผู้นาํเสนอ: นางภัชธนิตา สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วาตภัย 
 สถานการณ ์
  จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ต้ังแต่           
ปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม  2558  ในพื้นที่ 24 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันป่าตอง , แม่วาง           
สันทราย , ฝาง , สันกําแพง, ไชยปราการ , แม่แจ่ม , หางดง  จอมทอง , แม่ออน , แม่ริม , ฮอด , ดอยสะเก็ด           
กัลยาณิวัฒนา , สะเมิง , เชียงดาว , สารภี , ดอยหล่อ , แม่อาย , แม่แตง , ดอยเต่า , เวียงแหง , เมืองเชียงใหม่ และ
อําเภอพร้าว รวมทั้งสิ้น 119 ตําบล 788 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 21,291 ครัวเรือน 84,165 คน 
บ้านเรือนเสียหาย 17,072 หลัง พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 3,648 ไร่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  
 

 การให้ความช่วยเหลือ 
  1. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง  โดยใช้วงเงินทดรองราชการ
ในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558   ดังนี้  
   1) ตําบลบ้านแม   กระเบื้องลอนคูข่นาด ๕๐x๑๒๐x๐.๔ ซม. จํานวน ๖,๒๐๐ แผ่น  
   2) ตําบลนํ้าบ่อหลวง  กระเบื้องลอนคูข่นาด ๕๐x๑๒๐x๐.๔ ซม. จํานวน ๖,๐๗๗ แผน่  

3) ตําบลยุหว่า บ้านพักอาศยัของนายจนั จนัทรพัตร เลขที ่138 หมู่ที ่5 ตําบลยุหว่า อําเภอ            
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่
อยู่อาศัยประจํา จํานวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพนับาทถ้วน) 
 

 2. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครือ่งอุปโภค/บริโภค ให้กับ
ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อําเภอแม่แตง , ฮอด และอําเภอจอมทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จํานวน 1,100 
ครัวเรือน ดังนี้ 
 1) วันที่ 13 พฤษภาคม 2558   ณ เทศบาลตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่แตง จํานวน  550 ชุด และ องค์การ
บริหารส่วนตําบลสบเปิง อําเภอแม่แตง จํานวน 250 ชุด 
 ๒) วันที่ 15 พฤษภาคม 2558    ณ หอประชุมอําเภอฮอด จํานวน 150 ชุด  และ หอประชุมอําเภอ
จอมทอง จํานวน 150 ชุด 
 

อัคคภีัย 
 สถานการณ์  

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน 2558 เป็นต้นมา จาํนวน  2 อําเภอ  3 ตําบล  ได้แก่ 

1)  วันที่ 1 เมษายน 2558 เกดิอัคคีภัยในพื้นที่ ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
23 ครัวเรือน 115 คน บ้านพักอาศัยเสียหาย 23 หลัง รถกระบะ 1 คนั รถจักรยานยนต์ 1 คัน เงนิสด 
200,00 บาท  
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2)  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 2 แห่ง  ได้แก่  
-  วันที ่3 พฤษภาคม 2558    เกิดอัคคภัียในพื้นที่ชุมชนใกล้สุสานชา้งคลาน  ตําบลช้างคลาน ราษฎร

ได้รับความเดือดร้อน 26 ครวัเรือน 81 คน ( เสียชีวิต 1 ราย)  บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย 26 
หลัง โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 

-  วันที ่17 พฤษภาคม 2558   เกิดอัคคภัียในอาคารเก็บสินค้าสังฆภัณฑ์ร้านอี้จุ้นหลี ตําบลช้างม่อย 
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ใหค้วามช่วยเหลือในเบื้องต้น 

 

การให้ความชว่ยเหลือ 
1. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยใช้วงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการ

จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน           
พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านการดํารงชีพ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย จํานวน 
23 ครัวเรือน 115 ราย  ตามมติการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
เชียงใหม่  ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เป็น จํานวนเงินทั้งสิ้น 950,300 บาท (เก้าแสนห้าหมื่น
สามร้อยบาทถ้วน) 

2. มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผูป้ระสบอัคคีภัย ดังนี้ 
2.1 มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอคัคีภัยในพื้นทีตํ่าบลนาเกียน อําเภออมก๋อย  
       เมื่อวันที ่3 เมษายน 2558  ดังนี้ 

1) เสื้อยืดผู้ใหญ ่   จํานวน    300   ตัว 
2) กางเกงขายาวผู้ใหญ่   จํานวน    300   ตัว 
3) ผ้าขาวม้า    จํานวน    150   ผืน 
4) ผ้าถุง      จํานวน    300   ผืน  
5) ชุดหนังเรียนชาย   จํานวน    100   ชุด 
6) ชุดนักเรียนหญิง   จํานวน    100   ชุด 
7) ผ้าห่มไหมพรหม   จํานวน    200   ผืน 

2.2 มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอคัคีภัยในพื้นทีชุ่มชนใกล้สุสานช้างคลาน  
      เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558  ดังนี้ 

1) เสื้อยืดผู้ใหญ ่   จํานวน   100   ตัว 
2) กางเกงผู้ใหญ่ชาย   จํานวน   100   ตัว 
3) ผ้าขาวม้า    จํานวน   100   ผืน 
4) ผ้าถุง      จํานวน   100   ผืน  
5) ชุดหนังเรียนชาย-หญิง   จํานวน   200   ชุด 
6) ผ้าห่มไหมพรหม   จํานวน   90    ผืน 

 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.4 การปฏบิตักิารฝนหลวงตามแผนดําเนนิงานการป้องกนัและแกป้ญัหาภัยแล้ง 
ระยะที่ 3 

 ผู้นาํเสนอ: นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 

การปฏิบัติการฝนหลวง 1 – 21 พฤษภาคม  2558 
 

NextPrevious

พื้นทีป่ฏิบตักิาร 1 มี.ค. – 21 พ.ค. 2558

 
 

หลังจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้เข้าสู่สภาวะปกติ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง           
จ.เชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ส่วน
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก ได้ดําเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 2 วันที่ 11-30 
เมษายน 2558 และแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
 

การปฏิบัติการฝนหลวง ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงปัจจุบัน และในเดือนพฤษภาคมนั้น มีผล
ปฏิบัติการดังนี้ 
พื้นที่ปฏิบัติการ: 1. หน่วยฯจ.เชียงใหม่ ปฏิบัติการตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 ในพื้นที่ 7 

จงัหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน 
2. หน่วยฯจ.พิษณุโลก ปฏิบัติการตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 ในพื้นที่ 7 

จังหวัด ได้แก่ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร 
         รวมพื้นที่ปฏิบัติการ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน ตาก 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร   ผลการปฏิบัติการ: มีฝนตกในพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 14 
จังหวัด  อากาศยานที่ใช้ปัจจุบัน: 1. CASA จํานวน 2 ลํา 2. CARAVAN จํานวน 1 ลํา   3. CN จํานวน 1 ลํา 
4. SKA จํานวน 1 ลํา (งานวิจัย)  รวมทั้งสิ้น จํานวน 5 ลํา 
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จํานวนวันปฏิบัติการ:   รวม 19 วัน 
จํานวนวันฝนตก:  รวม 19 วัน 
จํานวนเที่ยวบิน:   รวม 93 เที่ยวบิน 
จํานวนชั่วโมงบิน:  รวม 148:20 ช่ัวโมง 
การใช้สารฝนหลวง(เมฆอุ่น): รวม 109.8 ตัน 
การใช้ AgI (เมฆเย็น):  รวม 63 นัด (งานวิจัย)  

 

NextPrevious

พื้นทีป่ฏิบตักิารฝนหลวง 
1 – 21 พ.ค. 2558

เมฆที่เกดิในพืน้ที่ใต้
ลมจากการปฏบิัตกิาร

10พ.ค. NWอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 16พ.ค. S.อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 
 
PPTแผน่ที่ 5 

(ซ้าย) ภาพแสดงพิกัดพ้ืนที่ปฏิบัติการฝนหลวงทั้งเมฆอุ่นและเมฆเย็น ต้ังแต่วันที่ 1 -21 พฤษภาคม 2558 
(ขวา) ตัวอย่างภาพถ่ายจากการปฏิบัติการฝนหลวง บริเวณทิศใต้ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งหลังปฏิบัติการพบว่ามีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลางในพื้นที่เป้าหมาย 
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แผนที่แสดงความต้องการฝนหลวงในพื้นที่ 15 จังหวัดในภาคเหนือ (รายละเอียดหน้า 2) เพื่อการวางแผน
ปฏิบัติการฝนหลวง ขณะนี้ไม่มีพ้ืนที่ไม่ต้องการฝน โดยมีพ้ืนที่ต้องการฝนและพื้นที่ประกาศภัยแล้งกระจาย
ครอบคลุมในหลายพื้นที่   

NextPrevious  
แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 2558 ในเดือน มิ.ย. จะมีการปรับการใช้เครื่องบินดังนี้ 
1. หน่วยฯจ.เชียงใหม่ มีเครื่อง CN 1 ลํา CARAVAN 1 ลํา และมีเฮลิคอปเตอร์ในครึ่งเดือนแรก 
2. หน่วยฯจ.พิษณุโลก มีเครือ่ง CASA จํานวน 2 ลํา และ Super King Air (SKA) 1 ลาํ 
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NextPrevious  
แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนด้านขอรับบริการฝนหลวง 

 
รายละเอียดแผนทีส่ถานการณ์ความต้องการฝน 

1. พื้นทีป่ระสบภัยแลง้ (รายงาน ปภ.)  

จ.เชียงใหม่ 
เชียงดาว หางดง ฮอด ดอยเต่า สันกําแพง สะเมิง ดอยหลอ่ ดอยสะเก็ด จอมทอง  
สันป่าตองสันทราย พร้าว แม่ออน เวียงแหง ไชยปราการ แม่แจม่ สารภี เมือง แม่วาง 
กัลยานิวัฒนา แม่อาย ฝาง อมก๋อย 

จ.พิษณุโลก 
วังทอง บางระกํา นครไทย วัดโบสถ์ เนินมะปราง พรหมพิราม บางกระทุ่ม ชาติตระการ 
เมืองฯ 

จ.แพร่ เมือง สูงเม่น รอ้งกวาง สอง วังชิ้น ลอง หนองม่วงไข่ เด่นชัย 
จ.อุตรดิตถ์ พิชัย เมือง ฟากท่า ลับแล น้าํปาด ตรอน ท่าปลา 

จ.ตาก เมือง สามเงา แม่ระมาด บ้านตาก วังเจ้า แม่สอด 
จ.พิจิตร บางมูลนาก เมืองฯ ตะพานหิน ดงเจริญ ทับคล้อ วังทรายพูน 

จ.กําแพงเพชร บึงสามัคคี คลองขลุง เมือง ขานุวรลักษบุรี ปางศิลาทอง คลองลาน 
จ.น่าน เวียงสา สันติสุข นาหมื่น 

จ.ลําปาง แม่พริก 
จ.สุโขทัย เมือง 

2. พื้นทีต่้องการฝน   
จ.เชียงใหม่ แม่แจม่ (ข้าวโพด/ถั่วแระ) 

จ.พิษณุโลก 

เมืองพิษณุโลก บางกระทุ่ม ชาติตระการ นครไทย พรหมพริาม วังทอง วัดโบสถ์  
เนินมะปราง 
บางระกํา (เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค/อ้อย) วังทอง (ตะไคร้/ยางพารา) นครไทย 
(สับปะรด) 

จ.แพร่ ร้องกวาง สูงเม่น เด่นชัย สอง เมือง(ข้าวโพด/มันสําปะหลัง) 



๔๕ 
 

 

 

จ.อุตรดิตถ์ 
เมือง ลับแล ทา่ปลา (ทุเรียน/ลางสาด/ลองกอง/นาข้าว)  
ทองแสนขัน (การเกษตร และเติมน้ําในเขื่อน) น้ําปาด (สับปะรด) 

จ.ตาก บ้านตาก สามเงา (ถั่วเหลือง/ข้าวโพด) เมือง (มันสําปะหลัง/อุปโภคบริโภค) 

จ.พิจิตร 

บางมูลนาก (อุปโภคบริโภค) วังทรายพูน (หน้าวัว/มะม่วง/ข้าว) 
ทับคล้อ ตะพานหิน วังทรายพูน สากเหล็ก (ข้าว) สากเหล็ก (ข้าวโพด) 
บางมูลนาก เมืองพิจิตร ตะพานหิน ดงเจริญ ทับคล้อ วังทรายพูน บึงนาราง โพทะเล 
ประทับช้าง  วชิรบารมี สากเหล็ก สามง่าม (อ้อย) 

จ.กําแพงเพชร 
เมือง คลองขลงุ ขาณุวรลักษณ์บุรี (มะละกอ/มันสําปะหลงั/อ้อย/ข้าวโพด) 
คลองลาน (ข้าว/มันสําปะหลัง) 

จ.น่าน บ้านหลวง (ถั่ว/ข้าวโพด) 
จ.ลําปาง เสริมงาม เถิน (อุปโภคบริโภค) 

จ.สุโขทัย 
ทุ่งเสลี่ยม ด่านลานหอย เมือง กงไกรลาส ครีีมาศ ศรีนคร ศรีสัชนาลัย ศรีสําโรง  
สวรรคโลก (เพิ่มปริมาณน้ําในแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตร) ศรีสัชนาลัย (สม้) 
คีรีมาศ (อ้อย/มันสําปะหลัง/หญ้าเลี้ยงวัว) 

จ.เพชรบูรณ์ 
บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ วังโป่ง หนองไผ่ (อ้อย/มันสําปะหลัง) ชนแดน (อ้อย/มัน
สําปะหลัง/ลูกจันทน์/ข้าวโพด) เมือง หนองไผ่ วังโป่ง (ข้าวโพด) วังโป่ง (อุปโภคบริโภค) 

จ.พะเยา เมือง (มะนาว) 
3. พื้นที่ไม่ต้องการฝน  

ไม่ม ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.5 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤษภาคม 
2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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3.6 การรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่

 
 
   คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน จํานวน 11 ด้านเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
บริหารประเทศและปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์           
เผ่าจินดา ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด 
ความละเอียดทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัด โดยสํานักงานจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาลของทุกหน่วยงานราชการในจังหวัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
เป็นประจําทุกสัปดาห์ ภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวันศุกร์ 
   จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.2/ว 35130 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557  
แจ้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค/หน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีที่ต้ังในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องตามประเด็น
การขับเคลื่อนนโยบายรับบาลของจังหวัดรายงานผลการดําเนินการมายังสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี 
ภายในเวลา 14.00 น. เป็นประจําทุกสัปดาห์ โดยใช้ข้อมูลการรายงานฯ ต้ังแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึง
วันพฤหัสบดีที่รายงาน 
  เนื่องจากการรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว เป็นเรื่องที่สําคัญและจะต้อง
รายงานไปยังส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกส่วนราชการฯ รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล           
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือสั่งการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ หน้าเว็บไซต์ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ http://www.chiangmai.go.th หัวข้อ การรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล (แถบด้านซ้าย
ของเว็บไซต์) 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
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4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน  2558 
 ผู้นําเสนอ: ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 



๔๙ 
 

 

 
1) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จมาทรงร่วมพิธีบรรพชา อุปสมทบ

พระภิกษุ (พันเอกปริทัศน์  บุนนาค พระสหาย)  ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลําพูน ระหว่างวันที่ 28-30 
พฤษภาคม 2558 เป็นการส่วนพระองค์  ขอเชิญเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ  ณ อากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 

1.1  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม  2558  พร้อมเวลา 15.55 น. เสด็จถึงเวลา  
16.55 น.  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว สวมหมวก 

1.2  วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม  2558  พร้อมเวลา 12.00 น. เสด็จถึงเวลา  
13.00 น.  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว สวมหมวก 

2) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงยก
ช่อฟ้า ณ วัดศรีคําชมภู  ตําบลป่าบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน  2558 เวลา 
15.00 น.  ทั้งนี้  กองพระราชพิธี สํานักงานพระราชวัง ราชองครักษ์ประจําพระองค์ฯ วังเทเวศร์  และจังหวัด
เชียงใหม่  จะตรวจพื้นที่และสรุปเตรียมการรับเสด็จ  เมื่อกําหนดวันและเวลาที่แน่นอนจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและร่วมตรวจพื้นที่ 
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4.2  การรับเสด็จห้วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558   
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ   พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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   ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี ได้รับพระราชานุญาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ในฐานะทรงเป็นองค์ประทาน “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาพิเษก ปีพุทธศักราช 2539 ” 
ให้จัดต้ังขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ป้องกันมะเร็งและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล  และในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมายุครบ  5  รอบ   ในปี  2555   ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี และกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย
เครื่องเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram)  ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม-           
โอรสาธิราชฯ ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เป็นรอบที่ 2 ดําเนินการในระดับอําเภอๆ ละ 1 วัน จังหวัด
เชียงใหม่ 5 อําเภอ 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555  

2. เพื่อกระตุ้นเตือน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรคมะเร็ง สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
ให้กับประชาชนทั่วไป และเอก็ซเรย์เต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  ในอําเภอแต่ละโซน  

3. เพื่อรณรงค์รับเงินบริจาคเงินให้กับโครงการฯดังกล่าว โดย  
         3.1 ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น “เสาร์ 5 เบญจนวมงคล”         
          3.2 สั่งจองซื้อเสื้อยืดโปโลมูลนิธิกาญจนบารมี  
               3.3 ร่วมบริจาคเงินฯ 
  4. เพื่อจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)  
 
จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมาย    สตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 30-70 ปี 
วัน/เดือน/ปี  สถานที่จัดกิจกรรม  อําเภอในโซนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
6 กรกฎาคม  2558 ที่ว่าการอําเภอฝาง ฝาง  แม่อาย  ไชยปราการ  
7 กรกฎาคม  2558 เทศบาลตําบลเชียงดาว เชียงดาว  แมแ่ตง  พร้าว  
8 กรกฎาคม  2558 โรงพยาบาลสันทราย  สันทราย  เวียงแหง สะเมิง  
9 กรกฎาคม  2558 อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่  สันกําแพง  ดอยสะเก็ด  แม่ออน  สารภี  
10 กรกฎาคม  2558 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฮอด ฮอด  ดอยเต่า  จอมทอง  ดอยหล่อ  
 
การจัดกิจกรรมบริการ มี   
      1. จัดกิจกรรมการบริการคัดกรองฯ  นอกรถ 
      2. การจดักิจกรรมบริการ บนรถ    3  คัน  

4.3 โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นมเคลือ่นทีเ่ฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

 ผู้นําเสนอ: นายทอง  พันทอง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 



๕๑ 
 

 

ข้อสรุปขอความอนุเคราะห์  จากอําเภอ 
1. หาสถานทีใ่นการดําเนินการ  

 2. จัดต้ังเวทีกลาง พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง  
 3. จัดหาเต็นท์ + เก้าอ้ี  สําหรับผู้ร่วมงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 4. จัดต้ังเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  สําหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเพื่อรองรับกิจกรรม  
        4.1 การช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน  
        4.2 การซกัประวัติคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม  
         4.3 การสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

5. จัดหา  
      -  รังสแีพทย์ 1 คน เพื่ออ่าน Mammogram  
      -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาล เพื่อดําเนินการใน ข้อ 4.2 และ ข้อ 4.3 เจา้หน้าที่ทั่วไป 30 คน  
      -  แพทย์(สูตินรีแพทย์ ศลัยแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปซึ่งสามารถตรวจเต้านมได้) จํานวน 2 – 3 คน  
 6. แจ้งประสานขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ร่วมกิจกรรม 

7. รณรงค์รับบริจาคและมอบให้มูลนิธิกาญจนบารมีบนเวทีกลางในวันนั้น  
8. คัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม              

มียีนต์พันธุกรรมเต้านมผิดปกติไว้ล่วงหน้า ประมาณ 10 – 15 คน และคัดกรองในวันดังกล่าว  อีก 10 –15  คน              
รวมเป็นจํานวน 20 – 30 คน เพื่อเอ็กซเรย์ด้วยเครื่อง Mammogram ในวันนั้น  
ประเดน็ทีส่ําคญั 

1. จัดหาสถานที่ และรูปแบบการจัดงาน  - พิธีเปิด 
2. การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ระดับอําเภอ 
3. การทํา MOU  
4. ขอความร่วมมือรณรงค์รับบริจาคเงิน 

          4.1. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมี   
               4.2. การเช่าวัตถุมงคลฯ และซื้อเสื้อยืดโปโลมูลนิธิฯ 
5. วันที่ 11 มถิุนายน  2558  เวลา 13.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯระดับจังหวัดประชุม                  
    ณ ห้องประ 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4.4 สรุปเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ   พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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การจดังาน LANNA EXPO 2015 ครั้งที ่1   

มหกรรมสดุยอดโอทอปล้านนา : OTOP Lanna Expo ของกลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1  
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพนู) 

-------------------------------------------- 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง 
และจังหวัดลําพูน มีกําหนดร่วมกันจัดงาน LANNA EXPO ซึ่งเป็นงานที่ ยิ่งใหญ่ประจําปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยปีนี้ได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ภายใต้กิจกรรมโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP 
และของดี 4 จังหวัด สินค้าการท่องเที่ยวหัตถอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการสุขภาพ การจัดนิทรรศการให้
ความรู้ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเจรจาทางการค้า/จับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) 
 1. วัตถุประสงค์การจัดงาน 
  1.1 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงรุก ในการสร้างรายได้
และเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดฯ  
  1.2 เพื่อบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1นํามาจัดงาน
ร่วมกัน เป็นการลดความซ้ําซ้อนงาน ลดค่าใช้จ่าย และเกิดความประหยัดของงบประมาณ  
  1.3 เป็นการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สําหรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) 
 2. รายละเอียดการจัดงาน 

  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
  2.1 การออกบู๊ธ(Pavilion) ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน โดยการ

นําผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจําหน่าย    
  2.2 การออกบู๊ธผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ของผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ประกอบด้วย
การสาธิต  จัดแสดง ประกวดและจําหน่ายสุดยอด OTOP/SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวนไม่ตํ่ากว่า           
700 บู๊ธ 

  2.3 การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าในด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการสุขภาพ (Tourism Handicraft and Wellness) และการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ของ
หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดฯ จํานวน 46 หน่วยงาน  

  2.4 การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย และแสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯในด้าน
ต่างๆ และการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ  
 3. ระยะเวลาการจัดงาน 
  กําหนดจัดงาน LANNA EXPO 2015 ครั้งที่ 1 มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา : OTOP Lanna 
Expoระหว่างวันที่ 5 – 9 มถิุนายน 2558 ณ ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระ
ชนมพรรษา จงัหวัดเชียงใหม ่
 4. งบประมาณ 
    บูรณาการงบประมาณการจัดงานจากส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 งบประมาณจากโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2558  

4.5 การจัดงาน OTOP LANNA EXPO 2015 
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน 1 
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  4.2 งบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ  
  4.3 งบประมาณประจําปกติ(Function) ของส่วนราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ 
  4.4 งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ 
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเชิงรุก สามารถ
สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดฯ  
  5.2 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้นํามาบูรณาการจัดงาน
ร่วมกัน ลดความซ้ําซ้อนงาน สามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการ  
  5.3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความพร้อมมากขึ้นสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) และมีโอกาส ช่องทางในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดฯ ไปสู่ประเทศคู่ค้าที่
สําคัญในอนาคต 
 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  6.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน) 
  6.2 หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 46 หน่วยงาน 
  6.3 หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ (หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1,           
สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ) 
  6.4 สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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งานสปัดาห์สง่เสริมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวันวสิาขบชูา   
ระหว่างวนัที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

กิจกรรม 
  ๑. พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๘  
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 

๒. พิธีแห่โคมไฟวิสาขบูชารําลึก วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ พุทธสถานเชียงใหม่              
ไปยัง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  

๓. พิธีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ําสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๘.๓๐ น.  ณ บริเวณลานครูบาศรีวิชัย ไปยัง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  

๔. พิธีเวียนเทียน  ในวันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑ ๙.๐๐ น.  ณ  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดศรีโสดา พระอารามหลวง   วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  และวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

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

4.6 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 
ประจําปี 2558 

 ผู้นาํเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา 
             จังหวดัเชียงใหม่ 
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การดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน”  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม

ณ วันท่ี ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
 

 

พิธีเปดโครงการฯ อําเภอสันปาตอง

 
 

4.7 โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 

 ผู้นําเสนอ: นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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พิธีประกาศเจตนารมณปกปองสถาบัน

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมออกหนวยบริการประชาชน
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การออกหนวยบริการ
ครั้งตอไป 

อําเภอแม่แตง

  จังหวัดเชียงใหม่ โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
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ปลากาดํา
ปลาประจําจังหวัดเชียงใหม่

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 

 
 

ความเปน็มา 
   กรมประมง มนีโยบายที่จะดํารงความหลากหลายทางธรรมชาติ (Biodiversity) ของปลา/สัตว์น้ําที่
มีกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ําต่างๆ ของประเทศ ให้ดํารงคู่อยู่กับทุกจังหวัด  สืบเสาะค้นคว้า และสืบประวัติชนิด
ปลา/สัตว์น้ํา ในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกเป็น “ปลา/สัตว์น้ําประจําจังหวัด” 

ข้อเท็จจรงิ 
   - การพิจารณาชนิดปลา/สัตว์น้ําประจําจังหวัด โดยหน่วยงานกรมประมงในจังหวัด  
   - เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
   - ปลากาดําถูกพบได้ตามแหล่งน้ําธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ พบมากในแม่น้ําปิง ลําน้ําสาขา  
และอ่างเก็บน้ํา 
   - เป็นที่นิยมในการนํามาบริโภค - เมนู “ลาบปลาเพี้ย” 
   - ราคาปลาที่ท่าขึ้นปลาประมาณ 120 – 150 บาท/กก. 
   - กรมประมงสามารถเพาะพันธ์ุปลากาดํา โดยวิธีการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่  สามารถผลิตปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ และอ่าง
เก็บน้ําฯ ในจังหวัด มากกว่าปีละ 1.0-1.5 ล้านตัว 
   - สามารถเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา แบบผสมผสาน  

 
ช่ือสัตว์น้ํา:   ปลากาดํา (Black sharkminnow)  ช่ือวิทยาศาสตร์ : Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849)  
ช่ือท้องถิ่น :  ปลาเพี้ย (ภาษาเหนือ)  อีตู๋ หรือ อีกํ่า (ภาษาอีสาน)  
 

 
 

4.8 ประชาสัมพันธ์  “ปลากาดํา”  ปลาประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายบรรจง  จํานงศิตธรรม  ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
  



๖๐ 
 

 

ลักษณะทั่วไป  
   - เป็นปลาน้ําจืดที่มีลําตัวเรียวยาว  ด้านข้างแบนเล็กน้อย   

- ปากมีลักษณะแบบปากดูด-ยืดหดได้  ริมฝปีากเป็นหยัก มีต่ิงเนื้อเป็นฝอยสั้นๆ มีหนวด   
๒ คู่   

    - ครีบหลังมีขนาดใหญ่  ครบีหางเว้าลึก     
    - ลําตัวมีสีม่วงแก่ไปจนถึงดําเข้ม  เกล็ดมีจุดสีเหลืองจาง ๆ ปลาขนาดใหญ่มีความยาวถงึ 
60 ซม.  น้ําหนัก 5 - 8 กิโลกรัม 

 
การกนิอาหาร 

   หากินตามพื้นท้องน้ํา โดยการแทะเล็มตะไคร่หรือสาหร่าย รวมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก  

การแพร่ขยายพนัธุ ์
   ผสมพันธ์ุวางไข่ตามท่ีราบลุ่มในฤดูน้ําหลาก  ที่มรีะดับน้ําต้ืน ๆ และมีพันธ์ุไม้น้ํา ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม   

 
การนํามาใชป้ระโยชน ์

นิยมนํามาบริโภค  ในเมนู “ลาบปลาเพี้ย” เป็นอาหารพื้นบ้าน แนะนําตามร้านอาหาร และในเว็ปไซต์ท่องเที่ย
ลักษณะพิเศษของลาบปลาเพี้ย คือ ต้องโรยหน้าด้วย “เกล็ดปลาเพ้ียทอดกรอบ” เอกลักษณ์ที่สําคัญ คือ การทํา           
น้ําซุป ต้องมีรสชาติขม  

 

“ปลากาดํา   ปลาประจําจังหวัดเชียงใหม่”

 

 

 

 

 

 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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   1. เชียงใหม่รบัเป็นเจ้าภาพจัดงานเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการด้านกอล์ฟนานาชาติ Asia Golf 
Tourism Convention (ATGC) 2016 ในวันที่ ๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่) 
   2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรีนซีซัน "หรรษาล้านนาหน้าฝน" มถินุายน – กันยายน ๒๕๕๘ 
   3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อม "เชียงใหม่น่าป่ัน (จักรยาน)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4.9 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ผู้นําเสนอ: นายวิสูตร บัวชุม  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 

สํานักงานเชียงใหม่ 
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โครงการ ส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วน

ร่วมหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร ๓ 
สนับสนุนโดยจังหวัดเชียงใหม่ งบพัฒนาจังหวัด 2558 

 
1. นักวิจัยและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั นักวิจัย 
1.หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร.053942508 ต่อ311,314 

1.ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย  
หัวหน้าโครงการ โทร.081-6738960 
2.ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง โทร.081-7966616 
3.ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล โทร.081-5941891 

2.ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม โทร. 02-5774182-9 

1.นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ 
ที่ปรึกษาโครงการ 
2.ดร.วรรณวิมล ภัทรศิริวงศ์ โทร.086-318-0817 

3.บริษัท เธียร แอนด์ เฟรนส ์จํากัด 
 

1.นายเธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา โทร.081-8854394  
นักวิจัยอิสระด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 

       
2. ความสําคัญและที่มา 
 หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินงานวิจัย เพื่อแสวงหาทางออกใน
การส่งเสริมให้เกิดการผลิตและบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีฯ โดยมีโครงการร่วมกันล่าสุดในเรื่อง “การศึกษา
แนวทางลดใช้สารเคมีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาในอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า การส่งเสริม
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรโดยไม่พ่ึงพาสารเคมีเป็นเรื่องยาก เนื่องจากได้มีการใช้มานาน
ประกอบกับระบบผลิตเพื่อการค้าโดยพ่ึงพาสารเคมี ปุ๋ย เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนการตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้
โยงใยเครือข่ายผลประโยชน์ครอบคลุมวิธีคิดและพฤติกรรมการผลิตไว้อย่างเหนียวแน่น  
  ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นความจําเป็นในการขยายผลจากการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความมั่นใจ
ในการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์และลดละเลิกการใช้สารเคมีอย่างยืนโดยการเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบผลิต 
โดยไม่ใช้สารเคมี ปัจจัยการผลิต ไปถึงการตลาดที่เป็นธรรมเพื่ออํานวยความสะดวกให้ลดขั้นตอนและแรงงาน มี
กําลังใจ ภาคภูมิใจ และมีเวลาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ให้หวงแหนผืนดินไว้ผลิตอาหารของครอบครัวและอนาคตของ
ลูกหลานให้มีที่ดินทํากิน รักษาทรัพยากร แหล่งต้นน้ํา ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศรวมถึง สุขภาพเกษตรกรและ
ผู้บริโภคให้มีอาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์สู่เมืองอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 
 
 
 
 

4.10 โครงการส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 ผู้นาํเสนอ:  ดร.ธัญภรณ์   เกิดน้อย หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  
               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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3. วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างความตระหนักและความต้องการพืชผักปลอดภัยโดยการตรวจระดับสารกําจัดศัตรูพืชในกลุ่ม

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริโภค 
๒. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการผลิตพืชผักและ

ข้าวในระบบอินทรีย์ ส่งเสริมปัจจัยการผลิต การจัดการกลุ่มและการตลาดผลผลิต   
๓. สร้างเครือข่ายตลาดผู้รับซื้อในหน่วยงาน องค์กร เพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลการตรวจระดับสารเคมีจากตัวอย่างผู้บริหารหัวหน้าส่วนงาน บุคลากร สํานักงานจังหวัด และ
ผู้ประกอบการ ในฐานะตัวแทนผู้บริโภคในเมือง เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักและสร้างความตระหนักสู่สังคมและ
ความต้องการพืชเกษตรปลอดภัย 

.                        2. เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งในอําเภอแม่แตงซึ่งสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. ตลาดผู้รับซื้อผลผลิต นําร่องในหน่วยงานเช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนในสังกัดอปท. 
 
5. กิจกรรมการดําเนินงาน 

1. สร้างความตระหนักสู่สังคม โดยการตรวจระดับสารเคมีในตัวอย่างเลือดและปัสสาวะในกลุ่มผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
และผู้ประกอบการ จํานวน 150 คนเพื่อทราบผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเมือง/คนชั้นกลาง 
และกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เพื่อสร้างความต้องการอาหารปลอดภัย 

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ 
          2.1 อบรมความรู้ ทักษะระบบผลิตเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรแกนนําจากตําบลเป้าหมายที่มีศกัยภาพ
ในพื้นที่ อําเภอแม่แตง ไม่นอ้ยกว่า 60 คน 
           2.2 ส่งเสรมิให้มีการใช้สารชีวพันธ์ุกําจัดศัตรูพืชที่ มีประสิทธิภาพ และ สะดวกต่อการใช้ 
            2.3 ส่งเสรมิการผลิตเกษตรปลอดภัย และความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายโดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ
วางแผนการผลิต โดยการจัดอบรมสัมมนา  
   ๓. การส่งเสริมการตลาด 
             3.1 สร้างเครือข่ายแหล่งรับซื้อ/ผู้รับซื้อ ในหน่วยงานหลักๆ ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 
             3.2 พัฒนากระบวนการตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้รับผลผลิต/ตลาดผู้บริโภค โดย จัดทําแผนการผลิตตาม
ความต้องการของตลาด  

๔. จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินงาน โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เพื่อพัฒนากิจกรรม จัดประชุมสัมมนาสรุปโครงการ ทํารายงานสรุปผล และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑2๐ วัน 

***************************************** 
หน่วยงานสนับสนุน 
-สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่   -สํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ  
-ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-สํานักงานการค้าภายในจังหวัด   -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต.) 
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.)  -สถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ 1 (แม่แตง) 
-สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่   -สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
-มูลนิธิโครงการหลวง           -ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักพืชจังหวัดเชียงใหม่ 
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-สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1    -สํานักงานพาณิชย์จังหวัด   
-สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน (ISAC)   -สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
     ฯลฯ 
 
ผู้ประสานงาน : หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
1.นางสาวนุชกานต์ สว่าง       โทร.096-5796981 
2.นางสาวพัชราพร กันธิมา    โทร.084-3474152 
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4.11 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการศกึษาความเปน็ไปได้ในการลดปญัหา             
หมอกควนัจากเหลือทิ้งทางการเกษตรในพืน้ทีภ่าคเหนอืด้วยการแปรรปู              
เป็นพลงังาน  อําเภอแมแ่จ่ม  จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ: นายธีระศักด์ิ  จรสัศรีวิสิษฐ์ พลงังานจังหวัดเชียงใหม่ และทมีงานที่  
ปรึกษา 
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• Creative Cities Conference (เมืองบันดุง ประเทศอนิโดนีเซีย)

• การประชุม Digital Economy: The Industry Speaks

• รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจําปี 2558 (Chiang Mai Design Awards 201๕)

• โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ CDA

กิจกรรม / งาน โดยเชียงใหม่สรา้งสรรค์
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2558
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Creative Cities Conference 2015
วันที่ 26-27 เมษายน 2558

ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

 

4.12 สรปุกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม  2558 เชยีงใหมเ่มืองสร้างสรรค ์
 ผู้นาํเสนอ:  คุณตุลย์ เล็กอุทยั สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ 
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Creative Cities Conference 2015
วันที่ 26-27 เมษายน 2558

ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
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การประชุม Digital Economy: The Industry Speaks
วันที่ 28 เมษายน 2558

กรุงเทพฯ

www.creativechiangmai.com

SECTOR
BASED 
APPS

SOFT
INFRA

& 
ENABLING 
FACTORS

HARD
INFRA

Digital Economy Schematic

IPR

Agriculture

Financial 
Services Tourism

Logistics, SCM, 
Trade

Broadcasting Healthcare

eGovernment

Education

Properly Structured & Regulated Telecoms Sector

Analytics

Data Protection Regime
Effective Government Procurement

Funds for 
Innovation

Skills Development; Free 
Movement of Skills

CommerceManufacturing

Smart 
City,

Transport

IOTDevices

Competition Regulation
Access Regulation

Trusted Internet

Security Governance

Broadband Networks
Passive Infrastructure

Active Infrastructure (Basic & Wholesale Services)

eGov

1) the efficient deployment of

broadband networks and an

appropriate structure for the

telecoms sector, which is the

foundation of the Digital Economy.

2) a properly governed and trusted

internet to harvest the full innovative

potential and secure usage of new

services.
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รางวัลการออกแบบของเชียงใหม ่ประจําปี 2558
(Chiang Mai Design Awards 2015)

และ
โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

•สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน
•การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(หัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง เครื่องประดับแฟชั่น)
•การออกแบบสื่อสมัยใหม่
•การออกแบบการสร้างการออกแบบอัตลักษณ์
•การออกแบบบรรจุภัณฑ์
•การออกแบบร้านค้า / การจัดแสดงสินค้า
+ Young Designer

**เปิดขยายการรับสมัครถึง 10 มิถุนายน 2558**

www.creativechiangmai.com
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โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(CDA Product Development)

www.creativechiangmai.com
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ระเบยีบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2558 

                                   วันศุกร์ที ่26  มถิุนายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
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ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

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