
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 12/2558 
 

 
 

วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2558   เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่12/2558 

วันพุธที่ 30 ธนัวาคม  2558  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ศนูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับ

จังหวัด จํานวน 7 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงการอาสาสมัครประกันภัยและโครงการยุวชน

ประกันภัย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนธันวาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

  1.1  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่
แนะนําตัว ต่อที่ประชุม จํานวน  6 ท่าน  ดังนี้  

1) นายสมพล แสนคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดเชียงราย 
2)  ว่าที่ ร.ต. ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดลําพูน 
3) นายไพรินทร ์ ลิ่มเจริญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สิงห์บุรี 
4) นายกชกร โง้วศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
5) นายเมธ ี มหายศนันท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ สํานักพยากรณ์อากาศ 
6) นายนพพร เรืองพิริยกิจ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม โทรศัพท์จังหวัดแพร่ 
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1.2 ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ณ จังหวัดอ่ืน  จํานวน 
1 ท่าน 

1) นายไพโรจน ์ บุญลือ 
 ตําแหน่งเดิม สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

  
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 11/2558  เม่ือวันที ่ 27  พฤศจกิายน 2558 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2559 จังหวดัเชียงใหม่  
 ผู้นาํเสนอ: นางสัญญา  ไชยเชียงของ  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การดาํเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3 โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล(ตําบลละ 5 ล้านบาท) 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า  
 ผู้นาํเสนอ:  นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
3.5 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม  

2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

  
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม  2559 
 ผู้นําเสนอ: นายเมธี  มหายศนันท์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จในเดือนมกราคม 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมกราคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา  
 ผู้นําเสนอ: นางเพทาย  เมฆี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 จัดงานวนัฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม ่2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 



๔ 
 

 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 
                                  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม  2559  เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                   
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย   
      5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
 

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

4.7 การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบัจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจําปี 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 การจัดระเบียบสุนัขจรจัดในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: ดร.นายสัตวแพทย์ สมพร พรวิเศษศิริกุล  ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์

จังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 การจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หวัหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 ประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวน และกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นางสาวรุจิรา  ริมผดี  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  ให้แก่ นายฉัตรชัย  สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง และ

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับ

จังหวัด จํานวน 7 ราย ( โดย สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้  
2.1  สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายศรีอินทร์  อินทร์สัน และนางศิริพร สารแก่น 
2.2  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายนิเวศน์ โอดบาง  และสิบตรีณัฐธันวนันท์ วงษ์สิน 
2.3  สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย  ได้แก่ นายบัญชากร พลชมชื่น และ จ่าสิบ

ตํารวจสฤษติ์  ช่ืนจิตต์  
3. การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงการอาสาสมัครประกันภัยและโครงการยุวชน

ประกันภัย ( โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้  
3.1  โครงการอาสาสมัครประกันภัย  ได้แก่  นางกรรณิการ์ กุยแก้ว  นายสมนึก วุฒิเฟย  
       และนางศศิธร วุฒิเฟย 
3.2  โครงการยุวชนประกันภัย  ได้แก่  โรงเรียนวชิราลัย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว และ

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนธันวาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  1.1  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่

แนะนําตัว ต่อที่ประชุม จํานวน  6 ท่าน  ดังนี้  
1) นายสมพล แสนคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดเชียงราย 
2)  ว่าที่ ร.ต. ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดลําพูน 
3) นายไพรินทร ์ ลิ่มเจริญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สิงห์บุรี 
4) นายกชกร โง้วศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
5) นายเมธ ี มหายศนันท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ สํานักพยากรณ์อากาศ 
6) นายนพพร เรืองพิริยกิจ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม โทรศัพท์จังหวัดแพร่ 

 
1.2 ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ณ จังหวัดอ่ืน  จํานวน 

1 ท่าน ดังนี ้
1) นายไพโรจน ์ บุญลือ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

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



๗ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 11/2558  เม่ือวันที ่ 27  พฤศจกิายน  2558 
 
  ประธานในที่ประชุม ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่           
11/2558  เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  28  หน้าโดยมี นายปวิน 
ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 11/2558 และรับรองรายงาน
การประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  
มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2558  แล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่๑๑/2558 

วันศกุรท์ี่ ๒๗  พฤศจกิายน  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายประจวบ  กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายชาตรี ธินนท์ (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายธนา นวลปลอด (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางสมใจ ชมใจ (แทน)หัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
14. นายประพันธ์ ภักดีนิติ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

10 ลําปาง 
๑๕. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
๑๖. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสุนทรี อินตา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อําเภอ 
22. นายพัฒน แสงล ี (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
23. นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
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24. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอสารภี 
25. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
26. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
29. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่แตง 
30. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
31. นายชูชัย โพธ์ิชัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอพร้าว 
33. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
34. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอสะเมิง 
36. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอจอมทอง 
39. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภออมก๋อย 
41. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
43. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอแม่วาง 
44. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอแม่ออน 
45. นายทรงศักด์ิ วลัยใจ นายอําเภอดอยหล่อ 
46. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
47. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสร ี (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่จิรกาญจนกลุ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
53. ร.ต.ท.ทนงศักด์ิ ส่งสุข (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
54. นายสมชัย บรรจง (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
55. นางสาวฑิตา พิทักษ์สันติสุข (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
56. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
57. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
58. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
59. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
60. นางนันทนา อินหลี (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
61. นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม ่
62. นายบํารุง เนียมนาค ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
63. พ.อ.หญิง จันทรทิพย์ ขวัญเมืองแมน (แทน)รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ทหาร) 
64. นางรัชนก มหาผล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจลงทุนภาคที่ ๑ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
65. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
66. พ.ต.ประกอบ มั่นอ้น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
67. พ.อ.พงศกร บุญฟู (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
68. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
69. น.ท.อมรราช ต้นบุญ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
70. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
71. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
72. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
73. น.ต.ประมวล บริบูรณ์มุกข ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
74. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
75. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
76. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
77. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
78. นายอํานาจ อริยะจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
79. นายอาทร ศรีเชียงสา (แทน)สรรพกรภาค 8 
80. นางประภัสสร กฤติยาภิชาตกุล (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
81. นางสาวนงลักขณา ขวัญสุวรรณ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
82. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)่ 
83. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
84. นางสาวมาลินี รีวงค์ (แทน)ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
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85. นายเผดิมเดช มั่งคั่ง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
86. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
87. นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
88. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
89. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
90. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
91. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/นายทะเบียนธุรกิจ 

นําเที่ยวและมคัคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ 
92. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
93. นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
94. นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
95. นางกนกกาญจน์ ศรีโพธิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
96. นางฉวีวรรณ สัญญา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่  
97. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
98. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
99. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
100. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
101. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
102. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
103. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
104. นางสาวอาจารีย์ เรือนดี (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
108. นางสาวแทนขวัญ ดวงแก้ว (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๒ 
109. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
110. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
111. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
112 นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
114. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 



๑๒ 
 

 

115. นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
116. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
117. นายเฉลิมศักด์ิ เนตรยอง (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
118. นายสุภรวัตน์ สุรการ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
119. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
120. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต ๕ 
121. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
122. นายยุทธเอก สายปัญญา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
123. นางอุษณีย์ มหาวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
124. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
125. นางสาวคชภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
126. นางสุจารีย์ พิชา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
127. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
128. นายศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
129. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
130. นางไผ่ทอง ลอมศร ี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
131. นายนภดล โค้วสุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
132. นางปภาพันธ์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม ่
133. นายประเทือง  นรินทรางกูล  ณ อยุธยา หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา

จังหวัดเชียงใหม่ 
134. นายส่งศักด์ิ คําชัยลึก (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

แมลงเศรษฐกจิจังหวัดเชียงใหม่ 
135. นางสาวสุมามาส ไชยวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
136. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
137. นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
138. นายไฉน นาคทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
139. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
140. นายสมบุญ เจริญนาน (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
141. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
142. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
143. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
144. นายชานนท์ คําทอง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
146. นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
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147. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
148. นายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
149. นายประมุข เพ็ญสุต (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตรฯ์ 
150. นายศราวุธ คําภีระ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
151. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
152. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
153. นายขจร รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายจิรศักด์ิ จิรจันทร์จรสั (แทน)ผู้จัดการไปรษณีย์เขต ๕ เชียงใหม ่
155. นางประทิน ผ่องใส (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
156. นายธีรชัย ด่านวณิชวงศ์ (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
157. นายณัฐกานต์ อมาตยกุล (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
158. นางสาววริกานต์ ศิริรัตน์ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
159. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
160. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
161. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
163. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
164. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
165. นางธิดา สุขสบาย (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
166. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
167. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
168. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางปรียภรณ์ สีหะกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปราม        

ยาเสพติดภาค ๕ 
170. นางชญาณี หวลทรง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นายชานนท์ หันสวาสด์ิ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
172. พ.ต.ท.สะอาด สุนทร ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
 
173. นายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
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174. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
175. นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
176. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
177. นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
178. นายอาจินต์ อินจันทร์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
179. นางอัจฉรา 

 
บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
180. นางวราภรณ์ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
181. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ 
182. นายจันทร์ แก้วจิโน (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
183. นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย (แทน)หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
184. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
185. นางปิยมาศ ตันทนา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
186. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
187. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
188. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
189. นายเทวินทร์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
190. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
191. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 
192. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
193. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 34 
194. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานกรรมการอาชีวศกึษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
195. นางนภัสนันท์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
196. นายสุดเขต  พิกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาแมโ่จ้ 
197. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
198. นางอวยพร บัวไบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
199. นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
200. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
201. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
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202. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
203. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
204. นพ.วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
205. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
206. นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
207. นายเจตนพิิฐ รอดภัย ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
208. นายธนา เกียรติวงศ์ชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
209. นางผาสุก สุดชูเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 
210. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
211. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
212. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
213. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
214. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
215. นางสุธาศินี นิมิตกุล ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ 
216. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดํารง (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
216. นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันาพื้นทีสู่ง(องค์การมหาชน) 
ภาคเอกชน 
217. นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม ่
ส่วนท้องถิน่ 
218. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
219. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
220. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
221. นายอมรชัย คําบุญเรือง (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
222. ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
223. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
224. นายประกาศิต ปะมะพันธ์ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
225. นายชูเกียรติ ชันโททัย (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
226. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
227. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
228. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
229. นายสมเดช ภู่ทิม ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อ

เกษตรกรรมที่ ๑ 
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231. นายศุภกร วชิราภรณ์ รองผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างทางที่ ๑ กรมทางหลวง 
232. นายอานุภาพ เจริญศักด์ิ รก.วิศกรโยธาเชี่ยวชาญ  กรมทางหลวง 
233. นายเทวินทร์ ติรัตนะประคม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  กรมทางหลวง 
234. นายชํานาญ สุวรรณ นายช่างโยธาอาวุโส กรมทางหลวง 
235. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
236 นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การอ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวสุนทรพจน์และไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําปี 

2558  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
2. มอบรางวัลชนะเลิศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน 2559 สมโภช 60 รอบ 

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

เชียงใหม่) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว           

ต่อที่ประชุม   จํานวน ๒๕  ท่าน      
1) นายสําเริง ไชยเสน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง 
2)  นางเยาวภา พิบูลย์ผล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดชุมพร 
3) นางนิยดา หมื่นอนันต์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4) นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

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

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ 
7) นายสุวิทย์ แรกข้าว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค สํานักงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ 
8) นายฉลวย พ่วงพลับ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่อาย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบางแพ   
9) นายศราวุธ ไทยเจริญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอพร้าว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
10)  นายชัชวาล ปัญญา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเวียงหนองล่อง 
11) นางสาวภัทราพร ลายจุด 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่ออน 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอบ้านธิ 
12) นายทรงศักดิ์ วลัยใจ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยหล่อ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอชื่นชม 
13) นายศรัณยู มีทองคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันกําแพง 
14) นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสะเมิง 
15) นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสารภี 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอจอมทอง 
16) นางสาวนิติยา พงษ์พานิช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอจอมทอง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่วาง 
17) นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสะเมิง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหางดง 



๑๘ 
 

 

18) นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยหล่อ 
19)  นายวิจิตร หลังสัน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเชียงดาว 
20) นายสราวุฒิ วรพงษ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอไชยปราการ 
21) นางสุภาพรรณ บุญถนอม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แตง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่ออน 
22) นายศิวะ ธมิกานนท์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภออมก๋อย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเวียงแหง 
23) นายสุทิน จันทร์งาม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่วาง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอกัลป์ยาณิวัฒนา 
24) นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  

อําเภอพร้าว  
25) ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพนัธ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอกัลป์ยาณิวัฒนา 
 ตําแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

1.2 หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ จังหวัดอ่ืน  จํานวน 6 คน 
1) นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 จะย้ายไปดํารงตําแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงราย  
2)  นางภัชธนิตา สดุดีพศิน 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
3) นายธีระ เหลียวสุธีร์ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่อาย 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอค่ายบางระจัน 
4)  นายชุติเดช มีจันทร์ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภออมก๋อย 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอแม่สาย 



๑๙ 
 

 

5) นายชูศักดิ์ รู้ย่ิง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
6) นายไกรธวัช ทินโสม 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่แตง 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นายอําเภอเชียงยืน   

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 10/2558  เม่ือวันที ่27  ตุลาคม  2558 
   ประธานในทีป่ระชุม ตามท่ีจงัหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่                  
๑๐/2558  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  17 หน้าโดยมี           
นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่ งได้นําลงเผยแพร่           
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า           
ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 
๑๐/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์ 
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้า          
ส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน           
การประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
  3.1 รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2559 จังหวดัเชียงใหม ่

คลังจังหวัดเชียงใหม่  (นางสัญญา  ไชยเชียงของ)  นําเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 
พ.ศ.255๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ภาพรวม 18,765.51 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 7,621.41 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.61  งบประจํา 10,470.26  ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 6,708.34   ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.07 งบลงทุน 8,295.25  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 913.08 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.01 
เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 30  รายจ่ายลงทุนร้อยละ 19  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
2559 จํานวนทั้งสิ้น 3,643.92 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 410.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.28 

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,517.93 
ล้านบาท  แยกเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จํานวน  14.46 ล้านบาท  คิดเป็นร้อย
ละ 0.95 โครงการตําบลละ ๕ ล้านบาท  จํานวน  937.77  ล้านบาท  คิดเป็น ร้อยละ  61.78 และมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก จํานวน  565.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  37.27 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 
10,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ ๑ ของประเทศ และ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน เรียงลําดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่           
มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ ๓ ของประเทศ 



๒๐ 
 

 

ประธานในที่ประชุม  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในไตรมาสที่ 1 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.๒ การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
         หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  (นายสําเริง  ไชยเสน)  นําเสนอ  
   3.๒.1 โครงการพัฒนาจังหวัด   จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๓๓๐,๗๔๕,๘๐๐ บาท ภายใต้ผลผลิต 
๕ ผลผลิต จํานวน  ๔๓ โครงการ  จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติโครงการงบพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้  งบรายจ่าย
ลงทุน จํานวน ๓ โครงการ อนุมัติแล้ว จํานวน  ๓ โครงการ  งบรายจ่ายประจํา  จํานวน ๔๐ โครงการ อนุมัติแล้ว 
จํานวน  ๘ โครงการ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ/แก้ไขเอกสาร จํานวน ๓๒ โครงการ และงบภาพรวม จํานวน ๔๓ 
โครงการ อนุมัติแล้ว จํานวน ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ/แก้ไขเอกสาร จํานวน ๓๒ โครงการ  ขณะนี้ยัง
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
     1) รายจ่ายค่าประชุม อบรมสัมมนา ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ๒) รายจ่ายงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทําสัญญา
ก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๑ และรายการที่มีวงเงิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป           
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายตามความ
เหมาะสมของระยะเวลาตามงวดงาน  ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๓.๒.๒ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  ได้รับงบประมาณ จํานวน  359,420,700 บาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 248,259.00  
บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ .๐๗   เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 52,144,558 บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
14,183,258 บาท  คงเหลือ จํานวน  37,961,300 บาท 

ประธานในที่ประชุม  งบพัฒนาจังหวัดยังไม่มีความคืบหน้าในการเบิกจ่าย ให้ดูว่าโครงการที่
เสนอของบประมาณมีความเหมาะสม สอดคล้องกับคําขอประมาณหรือไม่  นายอําเภอที่ได้รับงบประมาณโครงการ
ละไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้มีผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ด้วย หากไม่เกิน ๒ ล้านบาท   ให้ตกลงราคา หากเกิน ๒ 
ล้านบาท ให้สอบราคาให้เรียบร้อย  ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดําเนินการ กรณีโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ หรือ อุทยานแห่งชาติ 
ต้องดําเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ต้องยินยอมหรือ
เห็นชอบก่อน กรณีเป็นโครงการซ่อมแซมสามารถดําเนินการได้   ทั้งนี้  ต้องแจ้งเจ้าของสถานที่ทราบด้วย เน้นย้ํา
การเบิกจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คือ งบลงทุนไม่เกิน ๒    ล้านบาท  ต้องก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ ทุก
รายการ และให้มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ งบฝึกอบรม สัมมนาให้มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ หากส่วนราชการมีการจัดประชุม สัมมนา  อยากให้ส่วนราชการใช้ห้องประชุมของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ ฯ เนื่องจากเป็นของส่วนราชการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
๓.๓ แผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ 3  



๒๑ 
 

 

         ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวสุมามาส  ไชยวงค์)  แผนปฏิบัติการฝน
หลวงภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559) และตั้งแต่เดือน 
พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงติดตามเฝ้าระวังภัยแล้งและหมอกควัน หากสภาพอากาศ
เหมาะสมจะจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติการ  การตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่
เร็วจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2558 โดยใช้เครื่องบินชนิด CASA จํานวน 2 ลํา และการตั้งหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2558 โดยใช้เครื่องบินชนิด CASA 
จํานวน 2 ลํา  สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ต้ังแต่  1 ตุลาคม  – 16 พฤศจิกายน 
2558  ของจังหวัดเชียงใหม่  มีการบินปฏิบัติการ จํานวน ๒๓ วัน ทําให้เกิด  ฝนตก จํานวน ๒๓ วัน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  ใช้สารฝนหลวง จํานวน ๑๓๓.๕ ตัน   

การปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2558 และ
การปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2558 2558 พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
พ้ืนที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
ในพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลอากาศยานที่ใช้  CASA  
จํานวน 2 ลํา  วันปฏิบัติการ รวม 7 วัน  วันฝนตก รวม 7 วัน  เที่ยวบิน รวม 24 เที่ยวบิน  ช่ัวโมงบิน รวม 43:45 
ช่ัวโมง  การใช้สารฝนหลวง(เมฆอุ่น) รวม 24 ตัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔  รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 
                            หัวหน้าสํานกังานจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสาํเรงิ ไชยเสน) สถติิเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งหมด 110 เรือ่ง  หน่วยงานกําลังดําเนินการ จํานวน  83  เรื่อง รายงานผลมาบ้างแลว้ 
จํานวน  14 เรื่อง และยุติเรื่อง  จํานวน  28  เรื่อง  เรือ่งร้องเรียนแยกเป็น เรื่องเดือดร้อนทั่วไป  จํานวน  35  
เรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงาน  จํานวน  27 เรื่อง ขอความช่วยเหลือ จํานวน 24 เรื่อง แจ้งเบาะแสทั่วไป 
จํานวน 15 เรือ่ง  เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน จํานวน  6 เรื่อง หนี้นอกระบบ จํานวน  3  เรือ่ง สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2558  ชําระค่าไฟฟ้า จํานวน    1,956  ราย  ชําระค่าน้ําประปา
 จํานวน  1,982  ราย ชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จํานวน 569  ราย รับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้าน
คดีความ จํานวน  88 ราย  ข้อมูลข่าวสารทั่วไป จํานวน  439  ราย  

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
แบบบูรณาการ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คณะทํางาน
ขับเคลื่อนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนนี้ แบ่งเป็น ส่วนรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ และรับเรื่องในแต่ละ
วันแล้วส่งต่อไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหรือให้การช่วยเหลือ  ส่วนบริการประชาชน(ศูนย์บริการร่วม
จังหวัดเชียงใหม่) และส่วนปฏิบัติการพิเศษ จะประกอบด้วยกองกําลังของทหาร ตํารวจ และฝ่ายปกครองที่จะ
ร่วมกันจัดระเบียบสังคม  ปัญหาหนี้นอกระบบ 
    เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา๑๐ .๓๐ น . ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่           
(นายปวิณ ชํานิประศาสน์) เป็นประธานเปิดศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน ๑  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดย
มี นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติร่วมพิธี
เปิดดังกล่าวจํานวนมาก 

   ประธานในที่ประชุม  นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการผ่านแม่ทัพภาคที่ ๓ เรื่องศูนย์ดํารงธรรม  
ต้องให้ความสําคัญในการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนที่
เป็นมาตรฐาน   คือ ๑) เมื่อประชาชนมาร้องเรียนส่วนราชการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรมต้องแจ้งผลการ
ดําเนินการให้ประชาชนทราบภายใน ๓๐ วันทําการ  ๒) กรณีประชาชนมาติดต่อที่ ศูนย์ดํารงธรรมโดยตรงแล้วมี



๒๒ 
 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ ให้จัดเจ้าหน้าที่เดินทางมาให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ดํารงธรรม  ไม่จําเป็นต้องจัด
เจ้าหน้าที่มาอยู่ประจํา เนื่องจากว่ามีหัวหน้าเวรศูนย์ดํารงธรรมอยู่ประจําในแต่ละวันแล้ว   ๓) ขั้นตอนการบริการ
หรือแก้ไขปัญหาประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต้องทําการยุติเรื่องภายใน ๓๐ วันทําการ  การจัดต้ังศูนย์ดํารง
ธรรมเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมเป็นกฎหมายที่ทุกส่วน
ราชการต้องถือปฏิบัติ สาเหตุที่ต้องมีส่วนปฏิบัติการพิเศษ  เพื่อลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้           
ทันถ่วงที  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   ๓.๕ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
                          ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง พันทอง) สถานการณ์จังหวัด
เชียงใหม่ ปัจจุบันมีผู้ป่วยจํานวน ๔,๐๙๒ ราย เสียชีวิต ๕ ราย อําเภอที่มีสถานการณ์รุนแรง ๑๐ ลําดับ คือ ดอย
สะเก็ด เมืองเชียงใหม่ แม่ริม ฮอด แม่วาง สันทราย สันป่าตอง สารภี สันกําแพง หางดง  ตามลําดับ ประเด็นการขอ
ความร่วมมือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากนายอําเภอ ขอให้กําชับ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทําการสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย การพ่นสารเคมี และสนับสนุนทรายกําจัด
ลูกน้ํา สาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตส่วนมากจะซื้อยามาทานเอง เมื่ออาการไม่ดีขึ้นจึงจะไปพบแพทย์ทําให้รักษาไม่ทัน
การณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้แรงงาน 

        ประธานในที่ประชุม ขณะนี้สถานการณ์ยังควบคุมได้  ทั้งนี้ ขอให้นายอําเภอได้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖ การจัดระเบียบขอทาน 
         ผู้ แทนสํ านั ก ง านพัฒนาสั ง คมและความมั่ นค งของมนุษย์ จั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่           
(นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทุกภาคส่วน           
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รับทราบเจตนารมณ์ ทิศทางและให้
ความร่วมมือในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาขอทานอย่างเป็นระบบ  ต้ังแต่ปลายปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗           
จนถึงปัจจุบันภายใต้นโยบาย ๓P ได้แก่ ๑. นโยบาย (Policy) ๒. การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection)           
๓. การป้องกัน (prevention) อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการด้านการคุ้มครอง ช่วยเหลือ           
คนขอทานภายหลังจากการจัดระเบียบคนขอทานครั้งที่ ๖ (ทั่วประเทศ) ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘           
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาขอทานครบวงจร แบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม   โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคง           
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุและประสานคอย
จัดระเบียบขอทานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  มีทีมชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
สถานสงเคราะห์ เด็กบ้านเวียงพิงค์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิ  อรุณสวัสด์ิ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  คัดกรอง  
ซึ่งกรณีเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์ จะมีการประสานส่งต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) หรือ
ตํารวจ  ส่วนกรณีไม่เข้าข่ายที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จะประสานส่งต่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ปัญหารายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ และทําแผนฟื้นฟูรายบุคคลหรือ (IRP: 
Individualized Rehabilitation Program) จากนั้นเข้าสู่การฟ้ืนฟูที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับการฟื้นฟู



๒๓ 
 

 

และพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะคติ เสริมพลังให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก ในคุณค่าของตนเอง และพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความสนใจ 

ผลการดําเนินงานจัดระเบียบคนขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  ด้านนโยบาย (Policy) มีการใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ 
ขับเคลื่อนงาน  จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ด้านการป้องกัน (Prevention)ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง (Protection) 
มีการจัดประชุมช้ีแจง ซักซ้อม ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่  จัดชุด
ปฏิบัติการฯโดยแบ่งเป็น ๓ ทีม ได้แก่ ทีมทํางานด้านกฎหมายทีมทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ และทีมทํางานด้าน
ล่ามสื่อภาษา จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานและไร้ที่พ่ึง ออกสํารวจในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอ
หางดง และอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์  “ให้ทานถูกวิธี  ลดวิถีการขอทาน”เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณตลาดนัดทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ควบคู่กับการ
ออกตรวจในวันดังกล่าว  ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง (Protection) 

ผลการจัดระเบียบคนขอทานวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พบทั้งสิ้น ๔ ราย          
คนไทย เป็นหญิง ๑ ราย  ต่างด้าว ๓ ราย เป็นหญิง ๓ รายรวมถึงคู่แม่ลูก สถานที่พบ ตลาด ๑ ราย หน้าร้านสะดวก
ซื้อ ๒ ราย แหล่งท่องเที่ยว ๑ ราย ที่สาธารณะ ๑ ราย  โดยดําเนินการช่วยเหลือ กรณีคนต่างด้าว ทําบันทึกจับกุม
ดําเนินคดีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย/นําส่งตํารวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผลักดันออกนอกประเทศต่อไป จํานวน ๓ 
รายกรณีเด็กนําส่งบ้านพักเด็กเพื่อให้การคุ้มครองต่อไป กรณีคนไทย (ทําบันทึกจับกุมดําเนินคดีพรบ.ควบคุมคน
ขอทาน ๒๔๘๔ ) ส่งคืนครอบครัวหลังจากตักเตือน แนะนํา พร้อมทั้งนัดหมาย  การลงเยี่ยมบ้านเพื่อให้การ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูตามลําดับต่อไป จํานวน ๑ ราย ผลการจัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึง วันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
พบทั้งสิ้น ๑๔ ราย เป็นชาย ๑๐ ราย หญิง ๔ ราย  สถานที่พบ ได้แก่  สถานที่ราชการ ๑ ราย /ตลาด ๕ ราย /
สวนสาธารณะ ๑ ราย /แหล่งท่องเที่ยว ๒ ราย /วัด ๑ ราย/สถานีขนส่ง  ๓ ราย/ หน้าร้านสะดวกซื้อ ๑ ราย   โดย
ดําเนินการช่วยเหลือ  คือ ให้ความรู้ คําปรึกษาแนะนํา จํานวน ๖ ราย ส่งเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจิตเวช จํานวน 
๒ ราย ส่งเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน จํานวน ๒ ราย ส่งเข้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเชียงใหม่ จํานวน ๑ 
ราย ส่งกลับคืนสู่ครอบครัว และรอดําเนินการติดตามประเมินผล จํานวน ๓ ราย  

ปัญหาอุปสรรคในการทํางาน คือ ทัศนคติของประชาชนในการให้ทาน ยังเป็นการให้เพราะ
ความสงสาร เห็นใจ  แนวทางแก้ไข รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ “การให้ทานถูกวิธี  ลดวิถีการ
ขอทาน” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาคนขอทาน และร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคน
ขอทาน จัดชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ด้านนโยบาย ใช้กลไก  ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนงาน ด้านการป้องกัน จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคน
ขอทานและไร้ที่พ่ึงออกสํารวจ พร้อมทั้งเดินรณรงค์ ให้ทานถูกวิธี  ลดวิถีการขอทาน ด้านการช่วยเหลือคุ้มครองโดย
ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ประธานในที่ประชุม  ปัจจุบันมีแก๊งค์ขอทานจํานวนมาก ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคนขอทานอย่างเคร่งครัด จะได้มีเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  
    

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

๓.๗ โครงการเงินอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดูเดก็แรกเกดิ 
ผู้ แทนสํ านั ก งานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ จั งหวั ด เชี ย ง ใหม่           

(นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ)   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายสําคัญระดับชาติ           
ตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชี วิตมุ่ ง เน้นให้ เ ด็กแรกเกิดไ ด้รับการเลี้ ยง ดูที่ มีคุณภาพ           
และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับ



๒๔ 
 

 

สิท ธ์ิ ด้ านการอยู่ ร อดและการพัฒนาตามอนุ สัญญาว่ า ด้ วยสิท ธิ เ ด็ กซึ่ ง คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เมื่ อ วันที่           
31 มีนาคม 2558  เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยให้เงินอุดหนุนแก่           
เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน  โดยรัฐจ่ายให้กับมารดาหรือผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิดเพื่อใช้ในการเลี้ยงดูเด็กเป็นการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพ้ืนฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยรวมทั้งยังเป็นการ
เพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิง
ต้ังครรภ์ที่ขอรับสิทธ์ิให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านให้คําแนะนําดูแลสุขภาพแม่และเด็กและติดตามพัฒนาการเด็กรวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ให้การดูแลในมิติด้านสังคมอื่นๆ ให้หญิงต้ังครรภ์และเด็กได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพ 

รายงานผลการเยี่ยมครอบครัวเด็กแรกเกิดจังหวัดเชียงใหม่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  
โดย นางเพทาย เมฆี  นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่  นางกัลยารัตน์ ลิขิตตระการ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  พร้อมด้วยนางสาวพลอยพรรณ พลอย
ทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นางสุกัญญา มูลอ้าย นักพัฒนาสังคม และรอง
นายกเทศมนตรีตําบลป่าป้อง  นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลป่าป้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจํานวน 2 ราย โดยมอบสิ่งของครอบครัวละ 1 ชุด ได้แก่ ผ้าห่มกันหนาว จํานวน 
1 ผืน สิ่งของเครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อน จํานวน 1 ชุด และผ้าอ้อมสําเร็จรูป จํานวน  1 ห่อ ดังนี้  ๑) นางสาวหทัย
ทิพย์ พลเผือก อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 154/2 ม.1 ต.ป่าป้อง   อ.ดอยสะเก็ด เป็นบ้านเช่าช้ันเดียว 1 ห้องนอน 
น.ส.หทัยทิพย์ฯ อยู่กับสามี สามีประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน มีบุตรสองคน  คนโตเพศชาย อายุ 3 ขวบ 
คนที่ 2 เพศชายคลอดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕๘   เด็กแรกเกิดแข็งแรงสมบูรณ์ดี กินนมแม่ แม่สุขภาพแข็งแรง   
๒) นางสาวขวัญจิรา  จะสอ อายุ 23 ปี    อยู่บ้านเลขที่ 209  ม.7 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด  น.ส.ขวัญจิรา เป็นคน
ไทยภูเขา เผ่าลาหู่ อาศัยอยู่บ้านสร้างด้วยไม้ไผ่  เทพื้นด้วยปูนซิเมนต์ สามีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีบุตร 2 คน 
คนโตเพศหญิง อายุ 5 ขวบ คนที่ 2 เพศหญิง คลอดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 เด็กแรกเกิด มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ดี   กินนมแม่ แม่สุขภาพแข็งแรง 

 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

๓.๘ การเตรียมความพร้อมการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2559 

                ผู้ แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด เชียงใหม่  (นายธนา           
นวลปลอด) การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  ช่ือการรณรงค์ “สุขกาย สุขใจ 
ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559”  ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ วันที่ 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 
2558 ช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559   

มาตรการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 คือ การจัดทําแผนบูรณา
การป้องกันและลดอุ บั ติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่  2559 จังหวัดเชียงใหม่  การจัดต้ังจุดตรวจ           
บูรณาการ จุดสกัด/จุดบริการประจําชุมชน ชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และด่านชุมชน  

มาตรการเน้นหนัก  ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ มีการต้ังจุดตรวจทุกอําเภอ มาตรการ
บังคับใช้กฎหมาย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  ไม่มีข้อยกเว้น (เน้น เมาแล้วขับ) มาตรการด้านสังคม           
ทุกหน่วยงานร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมให้กําลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจ มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 



๒๕ 
 

 

ตรวจสอบจุดเสี่ยง ซ่อมถนน ทําป้ายเตือน สัญญาณ  มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ (เน้น 3
ร. 2ส. 3 ข. 4ม. (10รสขม) และมาตรการด้านการกู้ชีพกู้ภัย จัดทีมกู้ชีพกู้ภัย จัดเตียงฉุกเฉิน  สํารองใน
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

มาตรการพิเศษเพิ่มเติม ประกาศเจ้าพนักงานจัดการจราจร ถนนสายขึ้นวัดพระธาตุ           
ดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่  ดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง และดอยอ่าง
ขาง  อําเภอฝาง   จุดตรวจจุดสกัดประจําชุมชนให้มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจสัญญาบัตรดูแล  จุดตรวจ    
บูรณาการทุกแห่งมีเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่สนับสนุน  เปิดสัญญาณไฟ
วับวาบประจําจุดตรวจฯ/จุดสกัด ตลอดเวลา แก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ และอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วง
เทศกาลที่ผ่านมา เส้นทางสายเชียงใหม่ – เชียงราย (บริเวณทางลงดอยนางแก้ว) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดต้ังจุด
ตรวจจับความเร็ว เส้นทางสายเชียงใหม่ – แม่สะเรียง (ทางลงเขาคดเคี้ยว)  ดําเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตัด
จมูกเขาบางช่วงที่บดบัง การมองเห็น ต้ังจุดตรวจ จุดบริการ 

ประธานที่ประชุม ในการปฏิบัติการให้มองทุกมุมมองทุกมิติให้ครบถ้วน โดยเฉพาะพื้นที่
หลักๆ เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างข่าง ดอยสุเทพ ที่ต้องมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 
ให้นําแผนปีที่ผ่านมามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
  4.1 การจดัตัง้แผนกคดีวินยัการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม ่

ผู้อํานวยการสํานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ (นายศรณรงค์  นิลสาลิกา) ประธานศาล
ปกครองสูงสุด  ได้มีประกาศศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดต้ังแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาล
ปกครองชั้นต้น ลงวันที่  15 ตุลาคม  2558  เพื่อทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดําเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการ
คลังและการงบประมาณภายในเขตอํานาจศาลปกครองชั้นต้น  เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับวินัยการคลังและ
การงบประมาณก่อให้เกิดความเสียหายต่อเสถียรภาพของฐานะการคลังภาครัฐ ประเทศชาติ และประชาชน           
เป็นอย่างมาก สมควรให้การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีวินัยการคลังและการงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
เพื่อให้ทันต่อการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป  ทั้งนี้ 
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ได้ออกประกาศ  เรื่อง กําหนดวันเปิดทําการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
ในศาลปกครองเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2558 เป็นต้นไป 
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4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม  2558 
      ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร) คาดหมายสภาพ

อากาศต้ังแต่วันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรง อุณหภูมิ
ลดลง ๒-๔ องศาเซลเซียส  กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ๕-๘ องศาเซลเซียส  

       คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘  ลักษณะอากาศโดยทั่วไป           
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมรสุมฤดูหนาวจะพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดทั้งเดือน และจะมีกําลังแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาว (๑๒.๐-๑๘.๐    องศาเซลเซียส) กับมีหมอกใน
ตอนเช้า และหมอกหนาในบางพื้นที่  โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงครึ่งแรก



๒๖ 
 

 

ของเดือน บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําค้างแข็ง อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ๕-๘ 
องศาเซลเซียส 
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4.3  การรบัเสด็จในเดือนธนัวาคม  2558 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน)ใน เดือนธันวาคม  2558  

จังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมการรับเสด็จ ดังนี้ 
1. วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า           

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงอัญเชิญนพรัตนมหาราชา ขึ้นประดิษฐานบนองค์พระธาตุ           
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  และจะเสด็จไปเสวยพระกระยาหารค่ํา เป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงแรมแมนดาริน           
โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่  ในการเสด็จครั้งนี้  ขอให้สาธารณสุขจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จ 
ในการเยี่ยมราษฎรด้วย เนื่องจากจะมีผู้ ป่วยมาเฝ้ารับเสด็จ และอาจจะต้องการการวิเคราะห์จากแพทย ์          
เพื่อประกอบพระดําริ   

2. วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเปิดงานโครงการหลวง 2558 เพื่อเฉลิม พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กรมราชองครักษ์ และจังหวัดเชียงใหม่กําหนดตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จใน
วันพุธที่ 2 ธันวาคม  2558 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. วันที่ 18- 19 ธันวาคม 2558 กระทรวงยุติธรรมกําหนดจัดการประชุมวิชาการ           
เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง สู่นโยบายยาเสพติด   ที่มี
มนุษยธรรม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามการดําเนินงานตามโครงการกําลังใจ           
ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  1๗ 
ธันวาคม 2558  และเสด็จเป็นพระองค์ประธานการประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. สําหรับ
ช่วงบ่ายจะเสด็จไปติดตามการดําเนินงานตามโครงการกําลังใจ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทั้งนี้ รอการตรวจพื้นที่
อีกครั้งหนึ่ง  
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4.4  การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
       ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ ทรงอารมณ์) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัด
เชียงใหม่ ได้กําหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๒ ประจําปีพุทธศักราช 
๒๕๕๘  ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตําบลพระสิงห์ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือชุดสุภาพสีโทนอ่อน 
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๒๗ 
 

 

4.5  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา "5 ธันวาคม 2558” 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ กําหนด
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  "5 ธันวาคม 2558”  
ดังนี้ 

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

2. วันที่  5 ธันวาคม  2558 เวลา  09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบข้าราชการเต็มยศ ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับสูงสุด 

3. วันที่  5 ธันวาคม  2558 เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทยแขนยาว 

4. วันที่  6  ธันวาคม  2558 เวลา 18.00 น. งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  ณ ลานหน้าหอคําหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
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๔.๖ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ได้
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นลําดับ ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้ขึ้นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์           
เชิญชวนตามจุดต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนั้น ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ 
และสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น  ส่งผลให้มีผู้สนใจจํานวนมากลงทะเบียนร่วมกิจกรรม  โดยตลอดทั้ง 9 วันที่
เปิดให้ลงทะเบียน  มีผู้ลงทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 11,750 ราย (ชาย 7,437 คน /หญิง 4,313 คน ) ถือว่ามี
จํานวนมากเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 7 ของประเทศ   จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมเตรียมการ มา
หลายครั้งและได้มีการมอบหมายหน้าที่โดยแต่งต้ังคณะทํางานด้านต่างๆ ตามภารกิจ  ในส่วนของการอํานวยความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน  คณะทํางานด้านการรักษาวามปลอดภัยและการจราจร โดยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   
ได้จัดทําแผนรักษาความปลอดภัย  แผนเผชิญเหตุ แผนการสื่อสาร  และได้จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวนทั้งสิ้น 520 
นาย  คอยอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน   ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากมาร่วม
กิจกรรม   นอกจากนั้นยังได้รับรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้จัดชุมทีมแพทย์พยาบาลและ
กู้ชีพพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน 20 ชุด บุคลากรทางการแพทย์ 100 กว่าคน ประจําตาม
เส้นทางกิจกรรมทุกระยะ เพื่อคอยดูแลรักษาและนําส่งต่อโรงพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้  ภายในขบวนจักรยาน
แต่ละขบวน จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุม หรือ Marshall คอยรักษารูปขบวนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมี
ความปลอดภัย  และยังมีทีมแพทย์อีกจํานวนหนึ่ง ที่ป่ันจักรยานอยู่ภายในขบวน  เพื่อที่จะทําการปฐมพยาบาลได้
อย่างทันท่วงที ก่อนส่งต่อให้ทีมรถพยาบาลต่อไป  และเป็นข่าวดีย่ิงขึ้นอีกที่ บริษัทเมืองไทยประกันภัย ได้ทําประกัน
อุบัติเหตุให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนไว้ทุกคน จํานวนครบ 11,750 คนที่ลงทะเบียน เพื่อคอยดูแล
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่           
ผู้ควบคุมขบวน โดยป่ันจักรยานตามความเร็วที่กําหนด ไม่เร็วจนเกินไป ควรใช้ความเร็วประมาณ 20 กม./ชม.  
เพื่อให้ขบวนมีความสวยงาม และมีความปลอดภัยสูงสุด  

เ ส้ นทา งปั่ น จาก  เ ริ่ ม ต้นการจั ด กิ จกรรมจากศาลากลางจั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่           
ออกทางด้านหน้าไปตามถนนโชตนา ผ่านสี่แยกข่วงสิงห์ ไปจนถึงประตูช้างเผือก แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนมณี
นพรัตน์ วนรอบคูเมืองผ่าน แจ่งศรีภูมิ ผ่านประตูท่าแพ แจ่งขะต๊ํา ประตูเชียงใหม่  แจ่งกู่เฮือง เมื่อถึงประตูสวนดอก



๒๘ 
 

 

จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุเทพ ผ่านโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วัดสวนดอก ตลาดต้นพะยอม แล้วเลี้ยวขวาเข้า
สู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัย แล้วออกประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนห้วยแก้ว  เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกภูคําไปตามถนนคันคลองชลประทาน เพื่อย้อนกลับไปศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร  สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางที่มีสภาพดี  

จุดพักระหว่างเส้นทางกําหนดไว้ 2 จุด คือ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จะเป็นจุดแจกน้ํา 
ขบวนจะผ่านไปโดยไม่จอดพัก แต่จะมีจุดให้บริการน้ําด่ืมหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระหายน้ํา แต่จุดพักใหญ่           
ที่ขบวนจะแวะคือ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะมีนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ทําดีเพื่อพ่อ” และ “ธ 
ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
รวมทั้งการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

๔.๗ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จ           
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่และอําเภอ
ทุกแห่งเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ในวันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในวันพุธที่  16 ธันวาคม  2558 เวลา 16.30 น. สําหรับจังหวัด
เชียงใหม่ กําหนดจัด ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร การแต่งกาย แบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นพิธี
การบําเพ็ญกุศลถวายพระศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ข้าราชการ แต่งกาย เครื่องแบบยศ  ช้างเผือก ไว้ทุกข์ 
ประชาชนทั่วไป  ชุดสากลนิยมไว้ทุกข์ ชุดสุภาพสีดํา และเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นพิธีการเผาดอกไม้จันทน์ ข้าราชการ 
แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป  ชุดสากลนิยมไว้ทุกข์ ชุดสุภาพสีดํา 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

 ๔.๘  โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ 
          ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ  กันธิยะ) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําโครงการ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕9 เพื่อนํางานบริการของหน่วยงานออกไปบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็น สภาพปัญหา นํามาวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางแก้ไขพื้นที่อําเภอ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้
กําหนดพื้นที่จํานวน 12 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอจอมทอง อําเภอสารภี อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอฮอด อําเภอเชียงดาว  อําเภอสะเมิง อําเภอแม่แจ่ม อําเภอไชยปราการ อําเภออมก๋อย อําเภอแม่ออน และ
อําเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ครั้งที่ 1   ในวันที่ 3 ธันวาคม  2558  
ณ โรงเรียนสารภีวิทยาคม ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม  ๓  กิจกรรม  คือ   ๑)  โครงการ 
“หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  การมอบพันธ์ุปลาให้กับชุมชน/การสงเคราะห์และการ
ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส /แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่/มอบเงิน
สงเคราะห์ให้แก่ครอบครัว  ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  ๒) โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน มาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัด
กิจกรรมมีทั้งการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภค
บริโภค เป็นต้น  ประชุมมอบนโยบาย และร่วมกันปรึกษาหาพร้อมกับรับทราบปัญหา/ความต้องการระหว่างส่วน
ราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับพ้ืนที่  ๓) โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  ผู้ว่าราชการ



๒๙ 
 

 

จังหวัด นําข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้มาเข้าร่วมงาน ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

๔.๙  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล(ศส.ปชต.) 
      ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ (นายเกรียงไกร  พานดอกไม้) 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังตําบลหรือที่เรียกกันว่า (ศส.ปชต.)จัดต้ังขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า
ยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
อย่างมากมายประชาชนมีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง โดยไม่ตระหนักถึงหน้าที่  การเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองทั้งการเมืองภาคพลเมืองและการเมืองภาคตัวแทน ซึ่งเห็นได้ว่าสังคมไทยยังขาดจิตสํานึกความเป็น
พลเมืองที่ดี การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จึง
เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องรีบดําเนินการให้บรรลุผล ดังนั้น เพื่อให้กลไกการดําเนินงานเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองมีประสิทธิภาพเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่
และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันที่จะสร้างเครือข่าย
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืนผ่าน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการ
เลือกต้ังตําบลซึ่งในปัจจุบันได้จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังแล้วจํานวน 107 แห่ง  และจะ
จัดต้ังให้ครบทุกตําบลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อีกจํานวน  98 แห่ง  วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ศส.ปชต. 
เพ่ือให้ ศส.ปชต.เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานและประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบลในรูป
คณะกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ระยะยาว เพื่อให้ ศส.ปชต. เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสรรหากรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง  เพื่อ
เป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องสังเกตการณ์ และแจ้งข่าวการทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมายเลือกต้ัง และเพื่อเป็นการ
พัฒนาต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (พลเมืองอาสา กกต.)  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

๔.๑๐ ประชาสัมพันธ์การพัฒนางานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติ           
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 
             ผู้อํานวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่1 (นายสมเดช           
ภู่ทิม) ประชาสัมพันธ์การพัฒนางานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2558 ในรูปแบบวี ดิทัศน์  (จั งหวัด เชี ยง ใหม่ ไ ด้นํ า ไฟล์ ดั งกล่ าว บันทึก ใน เว็บ ไซ ต์จั งหวัด เชี ยง ใหม่ 
www.chiangmai.go.th มุม ข่าวประชาสัมพันธ์) 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

๔.๑๑  การจดังานวนัต่อต้านคอรร์ปัชนัสากล(ประเทศไทย) จังหวดัเชียงใหม ่
         หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) กระทรวงมหาดไทยแจ้ง

ให้จังหวัดจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส”  
ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558  เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2558 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ  จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดสถานที่จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา 



๓๐ 
 

 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

4.12 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2559  
          ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ กันธิยะ) งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่  ประจําปี 2559 กําหนดจัดงาน ระหว่างวันที่  30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559  
รวม 12 วัน บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อ  1) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ ์          
ทุกพระองค์   2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล  3) 
เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอชน ได้นําเสนอผลงาน  4) เป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่ง
เป็นประเพณีที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจําทุกปี  ๕) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเชียงใหม่ครบรอบ   720 ปี เมือง
เชียงใหม่ ในปี 2559  กิจกรรมประกอบด้วย  1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ทุกพระองค์) ตลอดจนการ
จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  2) ร้านกาชาด 
ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ  รวมถึงผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน  โดยการจัดทําบัตรกาชาดพาโชค 
ราคาบัตรละ 20 บาท เพื่อเสี่ยงโชครับรางวัลมากมาย   นอกจากนี้เหล่ากาชาดยังได้จัดทําสลากกาชาดการกุศล 
จําหน่าย  ในราคาฉบับละ ๕๐ บาท ซึ่งในปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัลมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ๓) การจัดนิทรรศการของ
ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา  และเอกชน  ในปีนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมจะได้จัดนิทรรศการตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ความรู้ และความบันเทิง  แก่ผู้เข้าชมงานแล้ว  จังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดให้ทุก
หน่วยงานจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยให้จัดกิจกรรมให้สื่อถึงประวัติความ
เป็นมา  ปัจจุบัน  และอนาคต (เชียงใหม่ 2020 ปี)ของจังหวัดเชียงใหม่  ว่าจะมีการพัฒนาจังหวัดไปในทิศทางใด 
4) การจัดนิทรรศการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)และของดี 25 อําเภอในการนี้จัดให้มีการประกวด           
ร้าน OTOP ของแต่ละอําเภอด้วย  5)  การประกวดนางสาวเชียงใหม่  6) การประกวดการส่งเสริมทักษะ           
การแสดงออกของเยาวชน (Cover Dance) โดยเน้นผู้เข้าประกวดมาจากสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษา           
7)  การประกวดธิดาชนเผ่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ 8) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ท้องที่/ท้องถิ่น กําหนดให้ทุกอําเภอส่งตัวแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นเข้าประกวด  9) การประกวดรําวงย้อนยุค จากกลุ่มสตรี/องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   เป็น
กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย  10) การส่งเสริมการกีฬาทางน้ํา ณ อ่างเก็บน้ําห้วยหยวก ซึ่งอยู่ติดกับสถานที่
จัดงานฯ โดยแบ่งการแข่งขันหลายประเภท  11) การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
ซึ่งจะมีการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  12)  กิจกรรมที่น่าสนใจในส่วนของภาคเอกชนจัดให้มีการแสดง
ดนตรีของนักร้องชื่อดังมาเปิดแสดงในบริเวณงานทุกคืน  กําหนดเปิดงานในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 
18.00 น.  ณ เวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่ ในบริเวณจัดงาน ซึ่งในวันดังกล่าวจะมี  สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาว
เชียงใหม่จะมาร่วมกิจกรรมด้วย 

   ประธานในที่ประชุม  ขอเชิญชวนมาร่วมงานฤดูหนาว ฝากท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ดูแล
ในเรื่องเต็นท์ให้กับอําเภอ 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) การจัดนิทรรศการของ
หน่วยงานให้นําเสนอในรูปแบบของการร้อยเรียงเรื่องราวเป็นยุคสมัย เพื่อจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการในแต่ละยุคสมัย  

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 



๓๑ 
 

 

๔.๑๓ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 33 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้" 
          ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (นายนภดล  โค้วสุวรรณ์) ขอเชิญ
ร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมี ๓๓ ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้  ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๘.๐๐ 
น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อําเภอดอยสะเก็ด  ชมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันผลิตผลทางการ
เกษตร การประกวดร้องเพลง  การประกวดวาดภาพ การสาธิต การจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า
วิสาหกิจชุมชน  

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

   ๔.๑๔ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2559  
            ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาแม่โจ้ (นายสุดเขต พิกุลทอง )  คณะกรรมการจัดงาน
วันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ เป็นผู้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๙ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

    ๔.๑๕  ประชาสัมพนัธก์ารจัดงานหนาวนีท้ี่เมืองแกน ครั้งที่ 6 
             ผู้แทนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (นายชาตรี กันทวี)หนาวนี้ที่เมืองแกน  
ครั้งที่ 6 กําหนดจัดระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม  2559  โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีเปิดสุดตระการตา           
การประกวดของดีอําเภอแม่แตงในเทศกาลของดีอําเภอแม่แตง  กิจกรรมการย่างไส้อ่ัวสมุนไพร ยาวที่สุดในโลก          
ชมการสาธิตการทําอาหารพื้นเมือง ชมการตําน้ําพริกหนุ่มครกหลวง  ชม และถ่ายภาพกับดอกไม้เมืองหนาว และ 
ทุ่งดอกคําแผ้แหล้ สัมผัสงาน ชมทิวทัศน์ในงาน “นั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน” เป็นต้น   

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 12/2558 
                                  วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2558  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 
พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย (ประชุม
เสร็จ เชิญร่วมพิธีเปิดงานวันฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ปี 2559) 

       5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
    ๕.๒.๑ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์) นําเสนอข้อมูลความต้องการ
สินค้าพืชทดแทนภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง) ปริมาณผลผลิต จํานวน 1,571 ตัน         
มีบริษัทรับซื้อ คือ บริษัท ลิ้มศักดากุล  จํากัด บริษัท โพร์ที จํากัด และผู้ค้าอ่ืนๆ โดยรับซื้อไม่จํากัดจํานวน  ถั่วเหลือ
ฝักสด มีปริมาณผลผลิต จํานวน ๑๘๕ ตัน ความต้องการเข้าโรงงานบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ด จํากัด และผู้ค้าอ่ืนๆ  
ข้าวโพดหวาน ปริมาณผลผลิต จํานวน ๗,๘๒๐ ตัน  มีโรงงานรับรองแต่ไม่ระบุจํานวน คือ บริษัท ซันสวีท จํากัด 
บริษัท ฝางอินเตอร์ฟูดส์ จํากัด และโครงการหลวง  มันฝรั่ง ปริมาณผลผลิต จํานวน๖,๖๙๒ ตัน ปีที่ผ่านมามีปัญหา
การปลูกเกินที่ติดต่อกับผู้ซื้อไว้  จึงมีการลดพื้นที่การปลูกในปีนี้ มีบริษัทรับซื้อ คือ บริษัท เปปซี่โคล่า จํากัด บริษัท 
เบอรี่ยูคเกอร์ จํากัด และบริษัท ยูนิแชมป์ จํากัด กระเทียมมีปริมาณผลผลิต จํานวน ๙๓,๙๑๗ ตัน แบ่งเป็นกระเทียมสด  
จํานวน ๗๖๗ ตัน  ส่งเข้าโรงงานดองของบริษัท เอสแอนเจ โปรดักส์ จํากัด จังหวัดลําพูน  ที่เหลือเป็นกระเทียมแห้ง
คละ จํานวน ๙๓,๑๔๖ ตัน ขายให้กับผู้ประกอบการจากอําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน  หอมแดงมีปริมาณผลผลิต 



๓๒ 
 

 

จํานวน  ๓๐,๕๗๕ ตัน ขายให้กับผู้ประกอบจากอําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน  หอมหัวใหญ่ มีปริมาณผลผลผลิต 
จํานวน ๒๘,๓๐๘ ตัน ขายให้กับสหกรณ์การเกษตร ในปีนี้มีมาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันการลักลอบการนําเข้า ทําให้
เกษตรกรได้ราคาที่คุ้มต้นทุน ถั่วลิสง มีปริมาณผลผลิต จํานวน ๒๐๔ ตัน มีตลาดรองรับทั้งหมด คือ บริษัท เอเชีย
การเกษตร จํากัด  บริษัท สหมิตรการเกษตร จํากัด  ถั่วเขียวมีปริมาณผลผลิต จํานวน ๒๙ ตัน  มีตลาดรองรับ
ทั้งหมด  คือ บริษัท ลิ้มศักดากุล จํากัด และตลาดปกติ  ฟักทองมีปริมาณผลผลิต จํานวน ๘๔๐ ตัน อยู่ระหว่างการ
ประสานผู้ค้า ซึ่งอยากให้มีการส่งเสริมการ แปรรูปในพื้นที่ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังกํากับให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรรับผิดชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
๒๕๕๘/๕๙ โดยไม่ทําสัญญาในลักษณะที่ก่อให้เกิดภาวะต่อเกษตรกร ทั้งนี้ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์พิจารณา
กําหนดมาตรการในการชดเชยค่าใช้จ่ ายกรณี เกิดภาวะขาดทุนจากการดําเนินโครงการฯ  และเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ผ่านนายอําเภอ
ทุกอําเภอเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่าได้ต่ืนตระหนก   
     ๕.๒.๒ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (นายสุรเดช  สมิเปรม) โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 
ธันวาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดการพิธีไถ่ชีวิตกระบือ  จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2558  เวลา 
09.00 น.  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รับบริจาคเงิน หรือโคและกระบือเพศ
เมีย  โคตัวละ 27,000 บาท  กระบือตัวละ  30,000 บาท  

๔.๒.๓ ผู้แทนกรมทางหลวง (นายศุภกร วชิราภรณ์)  โครงการก่อสร้าง  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 11 สายแยกดอยติ-เชียงใหม่ กม.526+249.000 – กม.550+599.000 ระยะทาง 24.350 
กม.  แนวทางการออกแบบทางหลวง  ออกแบบรูปตัดทางหลวงทั่วไปโดยเพิ่มจากเดิม 2 ช่องจราจร (ต่อทิศทาง)   
เป็น 3 ช่องจราจร (ต่อทิศทาง) ช่องจราจรหลักกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร  ออกแบบ
สะพานข้ามทางแยกหลัก จํานวน 4 แห่ง  2 ช่องจราจรหลัก (ต่อทิศทาง) บนสะพาน กว้างช่องละ 4.00 เมตร  
ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร  ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร  ตําแหน่งออกแบบสะพานข้ามแยก  สะพาน
คู่  แยกสารภี (กม .545+599.000) แยกป่าแดด (กม .542+907.664) แยกไปเหมืองกวัก (กม .
536+259.000)  สะพานเดี่ยว แยกเหมืองง่า (กม.533+951.406)  

การสํารวจต้นสัก  ขนาดเล็กกว่า 0.50 เมตร จํานวน ๒๕๕ ต้น ต้นสักขนาดใหญ่กว่า 
0.50 เมตร จํานวน  964 ต้นไม้กระยาเลย และไม้ดอกอื่นๆ จํานวน 773 ต้น  รวม 1,992 ต้น  

ทางเลือกรูปตัดทั่วไป  มี ๓ แบบ คือ 1) แบบดินถมเกาะกลาง (ขยายด้านซ้ายทาง)+ 
สะพานข้ามแยก  ๒) แบบเกาะกลาง Concrete Barrier + สะพานข้ามแยก  ๓) แบบทางขนาน (Frontage road) 
+ ทางแยกสัญญาณไฟ (อนาคตสะพานข้ามแยก) 

ข้อเปรียบเทียบทั้ง ๓ รูปแบบ ตามตาราง ดังนี้ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ  

รูปแบบที่ 1 
(เกาะกลางดินถม)  

รูปแบบที่ 2 
(เกาะกลางผนังคอนกรีต) 

รูปแบบที่ 3 
(ทางขนาน) 

ผลกระทบต่อ
ต้นไม้ข้างทาง  

ล้อมย้ายต้นไม้ด้านซ้ายทาง 
ประมาณ 1,000+ ต้น  

ล้อมย้ายต้นไม้เฉพาะช่วง 
U-Turn และทางแยก  

ล้อมย้ายต้นไม้ช่วง  
U-Turn, ทางแยก, และใน
เขตทางคู่ขนาน  

 
/ลักษณะการใช้งาน... 



๓๓ 
 

 

ประเด็น
เปรียบเทียบ  

รูปแบบที่ 1 
(เกาะกลางดินถม)  

รูปแบบที่ 2 
(เกาะกลางผนังคอนกรีต) 

รูปแบบที่ 3 
(ทางขนาน) 

ลักษณะการใช้
งาน U-Turn , 
ทางแยก, และ 
ทางขนาน  

ช่องทางหลัก 3 ช่องวิ่งได้
ยาว ก่อสร้างสะพานข้าม
แยก  ตามมาตรฐาน U-
Turn ไม่ต้องเบี่ยงแนวขณะ
กลับรถ 

ช่องทางหลัก 3 ช่องวิ่งได้
ยาว ก่อสร้างสะพานข้าม
แยก ช่วง U-Turn ต้อง
ผายออก 

ว่ิงยาวช่องทางหลัก 2 ช่อง 
ทางขนาน 2 ช่อง ให้รถวิ่ง
สวนทางได้ทางแยก
สัญญาณไฟ เตรียมพ้ืนที่
เกาะกลางกว้างสําหรับ
สะพานในอนาคต 

การระบายน้ํา  มีพ้ืนที่ว่างเพื่อการระบาย
น้ําด้านข้าง 

มีพ้ืนที่ว่างเพื่อการระบาย
น้ําด้านข้าง 

ต้องติดต้ังระบบระบายน้ํา
ด้านข้าง 

การจัด
การจราจร
ระหว่าง
ก่อสร้าง  

ปิดบางช่องจราจรใน
ระหว่างการก่อสร้าง 

ปิดบางช่องจราจรใน
ระหว่างการก่อสร้าง 

ขึ้นแนวคันทางใหม ่

๕.๒.๔ ผู้แทนกรรมการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (นายอรรถกฤต อินทะโย) วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ ได้ต้ังศูนย์ตรวจเช็คจักรยานที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "BIKE FOR DAD ป่ันเพื่อพ่อ" และจะออกมาให้บริการในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สามารถติดต่อตรวจเซ็คสภาพรถจักรยานฟรีได้ก่อนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
และขอประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมมินิมาธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๕.๒.๕ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (นางทัศนีย์ นนทจิต)ตามท่ีมีพระราชกฤษฎียกเลิก
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ให้ไปอยู่กับกองทุนการออมแห่งชาติ มีผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบของจังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน ๒๖,๐๐๐ คน ขณะนี้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปยัง
อําเภอต่างๆ แต่ต้องขอความอนุเคราะห์จากอําเภอทุกอําเภอเพื่อขอใช้ห้องประชุมสําหรับบริการประชาชน  และขอ
มอบปฏิทินให้กับอําเภอทุกอําเภอๆ ละ ๒๐๐ ฉบับ 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
      ประธานในที่ประชุม  มีข้อสั่งการ จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

      ๑) หนังสือราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการได้ตรวจสอบ คําผิด รูปแบบของหนังสือและเอกสาร
แนบให้ถูกต้องก่อนจะเสนอเรื่อง หนังสือจะได้ไม่ล่าช้า 

     ๒) นายกรัฐมนตรีได้ออกรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้
อําเภอเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทํางานทุกเรื่อง นายอําเภอจะต้องรู้ทุกเรื่อง  ดังนั้น ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้ข้อมูลกับนายอําเภอถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ  ส่วนราชการกรุณาประสานงานกับที่ทํา
การปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้ประสานการแจ้งข้อมูลไปยังอําเภอ  แล้วอําเภอจะได้นําไปปฏิบัติตามนโยบาย
และข้อสั่งการของแต่ละกระทรวงที่ทุกท่านได้รับนโยบายมา 

 



๓๔ 
 

 

๓) ระบบตารางการนัดงานที่ผ่านจะพบว่ามีการนัดงานในเวลาเดียวกันบ่อยครั้ง มอบหมายให้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดระบบตารางการนัดงาน  โดยจังหวัดจะจัดทําแอพพลิเคชั่นให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูล
การจัดงาน เพื่อป้องกันการกําหนดจัดงานที่ซ้ํากับงานพิธีที่สําคัญของจังหวัด 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น.   
      
              วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
            มนตร ี ไชยคีรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายมนตร ี ไชยคีรี) 
                 นิติกรชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



๓๕ 
 

 

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

มาตรการและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้   

ไตรมาสที ่
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 

1 19 30 

2 40 52 

3 61 73 

4 87 96 

 
2)  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ณ วันที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 30  รายจ่ายลงทุนร้อยละ 19 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 
 

 
สําหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รายหน่วยงานมี

ดังนี้ 
 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 1 

 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คงเหลือ ลําดับ 
ประเทศ 

ภาพรวม 20,350.87 9,888.78 48.59 30.00 18.59 10,462.09 3 

งบประจํา 11,588.10 8,396.61 72.46 -   3,191.50   

งบลงทุน 8,762.77 1,492.18 17.03 19.00 -1.97 7,270.59 2 

เงินเหลื่อมปี 3,691.39 759.17 20.57     2,932.23  



๓๖ 
 

 

 
ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน จังหวดัเชียงใหม ่

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธนัวาคม 2558 
 

(เรียงตามผลการเบกิจ่ายจากมากไปน้อย) 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 
ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

  รวมทั้งสิน้  137  หน่วยงาน 8,762.77 2,471.42 1,492.18 17.03 7,270.59 

  ส่วนราชการ 134 ส่วน
ราชการ 

8,373.18 2,471.42 1,147.35 13.70 7,225.86 

1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที ่9 จงัหวัดเชียงใหม่ 

1.36 0.00 1.36 100.00 0.00 

2 สํานักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 10 

0.26 0.00 0.26 100.00 0.00 

3 สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสัน
มหาพนจังหวัดเชียงใหม่ 

0.40 0.00 0.40 100.00 0.00 

4 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด 

0.39 0.00 0.39 100.00 0.00 

5 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์
เชียงใหม่ 

0.06 0.00 0.06 100.00 0.00 

6 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่    
(พืชสวน) 

0.18 0.00 0.18 100.00 0.00 

7 สํานักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

0.38 0.00 0.38 100.00 0.00 

8 สํานักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ 0.08 0.00 0.08 100.00 0.00 
9 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
0.11 0.00 0.11 100.00 0.00 

10 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

0.11 0.00 0.11 100.00 0.00 

11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  306.72 0.00 306.72 100.00 0.00 
12 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ 

0.17 0.00 0.17 100.00 0.00 

13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
1 เชียงใหม่ 

5.37 0.00 5.36 99.85 0.01 

 
 



๓๗ 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

14 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค
ที่ 1 

0.42 0.00 0.42 99.76 0.00 

15 สํานักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศภาคเหนือ 
(เชียงใหม่) 

0.14 0.00 0.13 99.26 0.00 

16 ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด
เชียงใหม่ 

0.82 0.00 0.81 98.66 0.01 

17 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 1.10 0.00 1.05 95.82 0.05 
18 สํานักงานจัดหางานจังหวัด

เชียงใหม่ 
0.24 0.00 0.23 95.44 0.01 

19 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1.74 0.00 1.62 92.98 0.12 

20 สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม่ 

0.49 0.00 0.44 89.16 0.05 

21 โรงพยาบาลสวนปรุง 0.98 0.00 0.86 88.10 0.12 
22 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
เชียงใหม่ 

0.51 0.00 0.43 83.24 0.09 

23 สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

0.79 0.00 0.61 76.87 0.18 

24 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม่ 

0.95 0.08 0.68 71.75 0.27 

25 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
1 

17.06 7.07 9.98 58.52 7.07 

26 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 

1.25 0.00 0.63 50.48 0.62 

27 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
เชียงใหม่ 

1.94 0.00 0.92 47.65 1.01 

28 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาด
ฝน จังหวัดเชียงใหม ่

1.13 0.56 0.54 47.60 0.59 

29 ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคเหนือ 
(เชียงใหม่) 

0.59 0.00 0.28 47.54 0.31 

30 สํานักงานทางหลวงที่ 1 117.79 1.02 53.48 45.41 64.31 
31 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 4.18 2.28 1.69 40.29 2.53 
32 เรือนจํากลางเชียงใหม่ 0.38 0.00 0.14 37.53 0.24 



๓๘ 
 

 

 
ลําดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

33 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนว่ย
บัญชาการทหารพัฒนา 

384.94 38.14 142.84 37.11 242.10 

34 เรือนจําอําเภอฝาง 0.16 0.10 0.06 36.65 0.10 
35 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5.55 0.00 1.90 34.33 3.64 
36 ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ํา

จืดเชียงใหม่ 
0.44 0.00 0.15 33.86 0.29 

37 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม ่

39.74 11.54 12.30 30.94 27.45 

38 สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 1 จังหวัด
เชียงใหม่ 

6.44 4.54 1.73 26.92 4.71 

39 สํานักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่  1 

598.01 249.38 141.57 23.67 456.44 

40 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่ 124.01 26.43 27.63 22.28 96.38 
41 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 629.00 67.45 134.93 21.45 494.07 
42 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

โครงการหลวง 
71.24 3.62 15.23 21.38 56.01 

43 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 299.88 81.31 63.73 21.25 236.15 
44 สํานักงานอัยการคดีเยาวชน

และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
0.26 0.00 0.05 20.53 0.21 

45 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

0.04 0.00 0.01 20.00 0.03 

46 สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 1 

9.23 2.38 1.59 17.17 7.64 

47 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 1.12 0.93 0.14 12.38 0.98 
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา 
391.36 283.00 48.43 12.38 342.93 

49 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   14.34 12.38 1.66 11.59 12.68 
50 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

เชียงใหม่ 
4.09 2.51 0.47 11.57 3.62 

51 สํานักงานชลประทานที่ 1 102.20 8.24 11.56 11.31 90.64 
52 สํานักงานการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
4.33 0.00 0.44 10.11 3.90 

53 สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

0.91 0.82 0.09 10.09 0.82 



๓๙ 
 

 

 
ลําดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

54 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สุงอายบุ้านธรรมปกรณ์ 
(เชียงใหม่) 

0.62 0.00 0.06 9.43 0.56 

55 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม่ 

128.04 78.51 11.45 8.94 116.59 

56 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

162.17 47.48 14.13 8.71 148.04 

57 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 116.83 19.72 9.27 7.93 107.56 
58 ตํารวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่ 371.37 190.34 28.04 7.55 343.33 
59 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
65.39 33.96 4.66 7.13 60.73 

60 กองบิน 41 7.28 0.70 0.47 6.44 6.81 
61 สํานักงานที่ดินจังหวัด 

เชียงใหม่ 
3.88 0.17 0.25 6.44 3.63 

62 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

51.93 27.93 2.52 4.86 49.41 

63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 196.79 113.67 8.98 4.56 187.81 
64 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 

10 (เชียงใหม่) 
712.10 553.62 31.24 4.39 680.86 

65 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียง
พิงค์ 

2.45 1.65 0.11 4.36 2.35 

66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 203.00 20.07 8.82 4.34 194.18 
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 340.68 140.49 13.06 3.83 327.62 
68 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
46.97 12.50 1.61 3.42 45.36 

69 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 14.56 1.39 0.48 3.33 14.07 
70 สํานักงานก่อสร้างชลประทาน

ขนาดใหญ่ที ่1 
229.70 133.81 6.55 2.85 223.15 

71 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ 

30.59 6.57 0.81 2.63 29.79 

72 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

42.60 23.23 0.97 2.28 41.63 

73 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

81.65 21.32 1.76 2.16 79.89 

74 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

1.42 0.93 0.03 2.11 1.39 

75 สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่ 80.37 5.21 1.43 1.77 78.94 



๔๐ 
 

 

 
ลําดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

76 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ 

3.39 0.00 0.05 1.44 3.34 

77 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 207.19 28.38 1.80 0.87 205.39 
78 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 1 (เชียงใหม่) 
69.32 0.67 0.30 0.43 69.02 

79 โรงพยาบาลนครพิงก์ 326.56 99.28 1.25 0.38 325.31 
80 ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทาง

น้ําที่ 7 
10.66 0.00 0.04 0.34 10.62 

81 สํานักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่ 

30.27 0.00 0.02 0.07 30.25 

82 สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

881.75 0.00 0.19 0.02 881.57 

83 สํานักงานคลังเขต 5 1.94 1.69 0.00 0.00 1.94 
84 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 4.23 1.06 0.00 0.00 4.23 
85 สํานกงานสรรพากรภาค 8 3.38 0.00 0.00 0.00 3.38 
86 สํานักงานสรรพากรพื้นที่

เชียงใหม่ 1 
4.67 0.00 0.00 0.00 4.67 

87 สํานักงานสรรพากรพื้นที่
เชียงใหม่ 2 

2.87 0.00 0.00 0.00 2.87 

88 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

0.76 0.57 0.00 0.00 0.76 

89 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ํา
จืดเขื่อนภูมิพล ตาก 

0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 

90 ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 
91 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ 

0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 

92 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่ 

0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 

93 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ 

5.54 0.08 0.00 0.00 5.54 

94 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด 

1.37 1.35 0.00 0.00 1.37 

95 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่  1 

3.16 3.05 0.00 0.00 3.16 



๔๑ 
 

 

 
ลําดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

96 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่
16 

182.66 17.72 0.00 0.00 182.66 

97 สํานักงานสถิติจังหวัด 
เชียงใหม่ 

0.93 0.91 0.00 0.00 0.93 

98 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 0.25 0.16 0.00 0.00 0.25 
99 ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงาน

จังหวัด เชียงใหม่ 
0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 

100 สํานักส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

0.56 0.55 0.00 0.00 0.56 

101 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 8   

2.73 0.31 0.00 0.00 2.73 

102 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร
สุนทร 

3.22 0.00 0.00 0.00 3.22 

103 โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ 

6.53 0.00 0.00 0.00 6.53 

104 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 7.27 0.00 0.00 0.00 7.27 
105 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 5.97 0.00 0.00 0.00 5.97 
106 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
74.81 21.82 0.00 0.00 74.81 

107 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
30 

9.84 0.04 0.00 0.00 9.84 

108 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียง
ดาว 

18.32 0.00 0.00 0.00 18.32 

109 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ 

18.15 6.29 0.00 0.00 18.15 

110 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
31 

15.04 0.00 0.00 0.00 15.04 

111 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2.54 0.00 0.00 0.00 2.54 
112 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
27.39 1.21 0.00 0.00 27.39 

113 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 5.69 0.00 0.00 0.00 5.69 
114 วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง 3.97 1.28 0.00 0.00 3.97 
115 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4.35 1.58 0.00 0.00 4.35 
116 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงใหม่ 
1.50 1.50 0.00 0.00 1.50 

117 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 2.39 2.38 0.00 0.00 2.39 



๔๒ 
 

 

 
ลําดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

118 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2.48 2.44 0.00 0.00 2.48 
119 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0.65 0.65 0.00 0.00 0.65 
120 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ

จัดการสารภี 
4.95 0.00 0.00 0.00 4.95 

121 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม่ 

2.20 1.17 0.00 0.00 2.20 

122 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม ่ 58.28 3.02 0.00 0.00 58.28 
123 โรงพยาบาลธัญญารักษ์

เชียงใหม่ 
38.65 0.00 0.00 0.00 38.65 

124 สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร ์

2.68 2.51 0.00 0.00 2.68 

125 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันต
สาธารณสุขระหว่างประเทศ 

2.97 0.59 0.00 0.00 2.97 

126 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 1.00 0.97 0.00 0.00 1.00 
127 สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่เขต 3 
เชียงใหม่ 

3.19 3.11 0.00 0.00 3.19 

128 กองกํากับการ 5 กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน (กก.5
บก.กฝ.บช.ตชด.) 

1.95 1.90 0.00 0.00 1.95 

129 กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดน ภาค 3 (บก.ตชด.
ภาค3) 

23.15 20.21 0.00 0.00 23.15 

130 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33) 

7.97 5.83 0.00 0.00 7.97 

131 กองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 5 

28.41 0.00 0.00 0.00 28.41 

132 สํานักงานอัยการเขต 5 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13 
133 สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1 

19.53 0.00 0.00 0.00 19.53 

134 จังหวัดเชียงใหม่ 176.90 0.00 0.00 0.00 176.90 
  รัฐวิสาหกิจ  1  หน่วยงาน 45.02 0.00 0.26 0.57 44.76 
1 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์ 45.02 0.00 0.26 0.57 44.76 



๔๓ 
 

 

 

  
องค์การมหาชน  2  
หน่วยงาน 

344.57 0.00 344.57 100.00 0.00 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

64.02 0.00 64.02 100.00 0.00 

2 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

280.55 0.00 280.55 100.00 0.00 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ่
25 ธันวาคม 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



๔๔ 
 

 

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

 
   3.2.1 งบพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่   
 

 
 
 

3.2.2  งบพฒันากลุ่มจังหวัด 

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

งบประมาณ 
 

ผลการเบกิจา่ย คดิเปน็
ร้อยละ 

คงเหลือ คดิเปน็
ร้อยละ 

 
359,420,700.00 

 
1,233,015.45 

 

 
0.34 

 
358,187,684.55 

 

 
99.66 



๔๕ 
 

 

 
3.3 โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล(ตําบลละ 5 ล้านบาท) 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

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



๔๖ 
 

 

3.4 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า  
 ผู้นาํเสนอ:  นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ 
 

แผนปฏบิตักิารฝนหลวงภาคเหนือปี 2559  
         ประกอบด้วยแผนการป้องกันและแกไ้ขภัยแล้ง ระยะที่ 1 2 และ 3 แผนการบรรเทาหมอกควันและไฟป่า 
แผนการเติมน้าํต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ํา โดยมีแผนการจัดต้ังหน่วยฯจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก/แพร ่ตาก เพื่อ
ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ การเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ําในพื้นที่ภาคเหนือ 

 

การปฏบิตักิารฝนหลวงเพื่อบรรเทาหมอกควันและไฟปา่ 

- การติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศ - ทีมนักวิชาการนําข้อมูลสภาพอากาศประจําวันและการพยากรณ์
อากาศ มาทําการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงแนวโน้มของสภาพอากาศที่
ส่งผลต่อการเกิดหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 

- การติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า – ทีมนักวิชาการติดตามข้อมูล Hotspot และ PM10 รายวัน 
โดยเน้นช่วยเหลือจังหวัดที่มีค่า PM10 สูงที่สุด หรือเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นอันดับแรก และ
บริการข้อมูลการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ให้แก่
หน่วยงานที่ร้องขอ 

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว – เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป   เป็นช่วงติดตาม
สภาพอากาศ โดยมีเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการได้ทันที ซึ่งประจําอยู่ที่สนามบินนครสวรรค์ เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพ
อากาศเหมาะสม ทางศูนย์ฯจะเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง/หมอกควัน           
ในพื้นที่ภาคเหนือ 
 

การประยกุต์ใช้เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อยเพือ่สนบัสนุนการตดิตามสถานการณไ์ฟปา่ 
- เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย ต้ังอยู่ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สามารถตรวจจับทั้งกลุ่มเมฆและกลุ่มควันจากไฟป่า

รัศมีตรวจจับครอบคลุมพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ ตากแม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง และจังหวัดอ่ืนบางส่วน 
- สามารถแจ้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุพิกัดตําแหน่งการเกิดไฟป่าจากกลุ่มควันที่

เกิดขึ้นได้ทันที 



๔๗ 
 

 

โดย
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือปี 2559 
ประกอบด้วยแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 

ระยะที่ 1 2 และ 3 แผนการบรรเทาหมอกควนัและไฟป่า 
แผนการเติมน้ําต้นทุนให้เข่ือนกักเก็บน้ํา โดยมีแผนการ
จัดตั้งหน่วยฯจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก/แพร่ ตาก เพ่ือ
ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรและป่าไม้ การเติมน้าํต้นทุนให้
เข่ือนกักเก็บน้ําในพื้นที่ภาคเหนือ

แผนปฏิบัติการประจําปี

 



๔๘ 
 

 

 
 
 
 

การปฏิบัติการฝนหลวง
เพ่ือบรรเทาหมอกควันและไฟป่า

การติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศ  - ทีมนักวิชาการนําข้อมูลสภาพอากาศประจําวัน
และการพยากรณ์อากาศ มาทําการวิเคราะห์เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการ
ฝนหลวง รวมถึงแนวโน้มของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเกิดหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือ

การติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า – ทีมนักวิชาการติดตามข้อมูล Hotspot และ 
PM10 รายวัน โดยเน้นช่วยเหลือจังหวัดท่ีมีค่า PM10 สูงท่ีสุด หรือเกิน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เป็นอันดับแรก และบริการข้อมูลการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟ
ป่าจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว – เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป  
เป็นช่วงติดตามสภาพอากาศ โดยมีเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการได้ทันที ซ่ึงประจําอยู่ท่ี
สนามบินนครสวรรค์ เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพอากาศเหมาะสม ทางศูนย์ฯจะเปิดหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง/หมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

 



๔๙ 
 

 

เชียงใหม่

พิษณุโลก
สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ปีงบประมาณ 2559
เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559

นครสวรรค์
 

 
 
 

การประยุกต์ใช้เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย 
เพ่ือสนับสนุนการติดตามสถานการณ์ไฟป่า

เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย 
ตั้งอยู่ที่ อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ 

สามารถตรวจจับทั้งกลุ่ม
เมฆและกลุ่มควันจากไฟป่า

รัศมีตรวจจับครอบคลุม
พ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ ตาก
แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง

 



๕๐ 
 

 

การติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า 

Hotspot ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพถ่ายดาวเทียม Terra

ลําดับ เวลา พื้นที่/ตําบล/อําเภอ ความรุนแรง (dBz) การรายงาน

1 08:00-18:30 น. จ.เชียงใหม่. (อมก๋อย ฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม) 10 - 34 (ปานกลาง-หนัก) มทบ33
2 08:00-17:00 น. จ.แม่ฮ่องสอน (แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย) 10 - 34 (ปานกลาง-หนัก) มทบ33
4 10:00-17:00 น. จ.ลําพูน (ล้ี ทุ่งหัวช้าง) 10 - 23 (เล็กน้อย-ปานกลาง) มทบ33
3 14:00-17:00 น. จ.ตาก (สามเงา) 10 - 23 (ปานกลาง-หนัก) มทบ33
5 14:12-15:30 น. จ.ลําปาง (เสริมงาม) 10 - 23 (เล็กน้อย-ปานกลาง มทบ33

ภาพเรดาร์จากสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย

 
 
 

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



๕๑ 
 

 

 
3.5 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม  2558 
 ผู้นาํเสนอ: นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. สถิติเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข ์
ตารางที่ 1 แสดงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือนธันวาคม 2558 

            

ตารางที่ 2 แสดงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้ังแต่ 1 มกราคม – 25 ธันวาคม 2558 แยกเป็นรายเดือน  
 

 

ประเภท 
เรื่องร้องเรียน 

จดหมาย
ผวจ.ชม 

สนง.ปลัด
สํานักนายก 
รัฐมนตร ี

สนง.
ผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน 

มท. 
 
สํานักราช
เลขาธิการ 

กกล. มทบ.
33 

ตู้ ปณ.
1111 

เว็บไซต์ 
จังหวัด 

สายด่วน 
1567 

รวม ร้อยละ 

๑.เรื่อง
เดือดร้อน
ท่ัวไป 

25 0 0 1 1 0 0 0 3 30 26.08 

2.แจ้ง
เบาะแสการ
กระทําผิด 

1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3.48 

๓.ป่าไม้/
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

0 0 ๐ 0 0 0 0 0 0 0 0 

๔.ปัญหาท่ีดิน 9 0 0 0 0 0 0 0 1 10 8.69 
7 

๕.หน่วยงาน/
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

28 1 1 0 1 0 0 0 1 32 27.83 

6.ขอความ
ช่วยเหลือ 

23 1 0 2 1 1 0 0 1 29 25.22 

๗.หนี้นอก
ระบบ 

1 ๐ ๐ 0 0 0 0 0 0 1 0.87 

๘.อื่นๆ 8 0 ๐ ๐ 0 0 0 0 1 9 7.83 

รวม 95 2 1 3 4 1 0 0 9 115 100 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

54 2 0 0 2 1 0 0 7 66 74.40 

ยุติ 41 0 1 3 2 0 0 0 2 49 25.60 

เดือน ม.ค . ก.พ . มี.ค . เม.ย. 
 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

จํานวน 
เรื่อง
ร้องเรียน 

286 297 275 216 195 242 288 163 
 

185 241 110 115 



๕๒ 
 

 

 
 

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

2.ข้อมูลสถิติจาํนวนผู้มาใชบ้ริการศูนยบ์รกิารร่วมของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม ่

 
 

รายการ 
งานบริการ 

 
จํานวนผู้มาใช้บริการ (ราย) 

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

 
ชําระค่าไฟฟ้า 

2,032 1,146  810  1,336 1,066 2,116 1,147 1,446 2,433 2,164 1,956 2,142 

 
ชําระค่าน้ําประปา 

1,807 1,286  1,074  1,614 1,266 1,933 1130 1,650 1,925 1,803 1,982 2,004 

ชําระภาษีรถยนต์/
รถจักรยานยนต์ 

44 422  517  497 286 286 404 524 781 564 569 76 



๕๓ 
 

 

 

 

สถิติผู้มาใช้บรกิารของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม พ.ศ 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.255
๘ รวมจํานวน 46,783 ราย (ข้อมลูถึง ณ วันที่ 25 ธ.ค. 255๘) โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

  การให้บริการในลักษณะศูนยบ์ริการร่วม  จงัหวัดเชียงใหม่ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้บริการ
ประชาชน  ณ ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลแอรพ์อร์ตพลาซ่า อ.เมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – ธันวาคม 
2558 จํานวน 333,642 ราย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ประเภทงานใหบ้รกิารประชาชน 

เดือน/ป ี
 

ไปรษณย์ี(ชิน้) 
 

งานบตัรประชาชน 
(ราย) 

ชําระภาษรีถยนต์/ 
รถจักรยานต์(ราย) 

งานบริการอืน่ๆ 
(ราย) 

ต.ค.57 16,176 934 2,055 585 

พ.ย.57 17,545 1,052 1,241 42 

ธ.ค.57 20,102 1,044 2,153 35 
 

 
 

รายการ 
งานบริการ 

 
จํานวนผู้มาใช้บริการ (ราย) 

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

รับแจ้งความ/ให้
คําปรึกษา 

ด้านคดีความ 

141 80 55  74 63 63 53 61 101 86 88 123 

ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 801 119 77  140 59 59 223 263 236 186 439 672 

รวม 4,825   3,053 2,533 3,661 2,740 2,740 2,957 3,944 5,476 4,803 5,034 5,017 



๕๔ 
 

 

 ประเภทงานใหบ้รกิารประชาชน 

เดือน/ป ี
 

ไปรษณย์ี(ชิน้) 
 

งานบตัรประชาชน 
(ราย) 

ชําระภาษรีถยนต์/ 
รถจักรยานต์(ราย) 

งานบริการอืน่ๆ 
(ราย) 

ม.ค.58 18,883 1,179 1,164 41 
ก.พ.58 17,605 1,123 1,610 40 
มี.ค.58 18,878 1,294 1,283 49 
 เม.ย.58 15,931 1,124 1,250 50 
พ.ค.58 20,249 77 1,779 21 
มิ.ย.58 20,386 689 1,642 23 
ก.ค.58 21,709 1,225 1,318 49 
ส.ค.58  22,786 1,372 1,721 26 
ก.ย.58 21,309 1,291 1,120 30 
ต.ค.58 22,434 1,432 974 22 
พ.ย.58 24,018 624 909 16 
ธ.ค.58 

(ณ 23 ธ.ค.) 19,095 0 814 14 
รวม 297,106 14,460 21,033 1,043 

หมายเหตุ การบรกิารอืน่ๆ หมายถึง การแจ้งเตือนตําแหน่งงานว่าง ใหค้ําปรกึษาหลักประกนัสขุภาพฯ  
     การจดทะเบียนพาณชิย์ เป็นตน้  

 

 3. ประเดน็เนน้ย้ําของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม ่
3.1 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งใหอํ้าเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลสถิติการรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนยดํ์ารงธรรมอําเภอ ลงในแบบรายงานผล  รายงานให้จังหวัดทราบ 
เป็นประจําทุกวันที่ 20 ของเดือน ก่อนเวลา 16.30 น. โดยเริ่มรายงานต้ังแต่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เป็น
ต้นไป  ทางโทรสารหมายเลข 0-5311-2707 หรือ Email:damrongtham.chiangmaicenter@hotmail.com  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

      อําเภอที่รายงานผลใหท้างจังหวัดทราบแล้ว       จํานวน   8   อําเภอ  
  อําเภอที่ยังไม่ได้รายงานผลให้ทางจังหวัดทราบ   จํานวน   17 อําเภอ  

    ขอให้อําเภอได้ให้ความสําคัญในการรายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 20 ของทกุๆเดือน ก่อนเวลา 16.30 น. 

3.2 ขอใหทุ้กส่วนราชการ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้
ความสําคัญในการรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีผู้รอ้งบางรายได้
ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



๕๕ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

 
 

นายเมธี มหายศนันท์

ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙        

ของภาคเหนือ

 
 
 

พยากรณ์อากาศช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙

• ลักษณะฝนที่ผ่านมา

• ลักษณะอากาศปัจจุบัน

• ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙

• ข้อควรระวัง

 
 
 
 
 
 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม  2559 
 ผู้นําเสนอ: นายเมธี  มหายศนันท์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 



๕๖ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ปริมาณน้ําฝนประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เปรียบเทียบกับค่าปกติในคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๓)
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๕๘ 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



๕๙ 
 

 

ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙
*  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุม 

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ 

*  อากาศเย็น กับจะมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ 
*  บางช่วงอุณหภูมิจะลดลง ทําให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ทางตอน 

บนของภาค และมีฝนเล็กน้อยในบางวัน
*  สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด       

และจะเกิดนํ้าค้างแข็ง (เหมยขาบ) ได้บางพ้ืนที ่                     
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  ๓๑-๓๓ องศาเซลเซียส

   อุณหภูมตํ่ิาสุดเฉล่ีย  ๑๖-๑๘ องศาเซลเซียส 

   ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๐-๓๐ กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง
 

 
 
 

 



๖๐ 
 

 

ข้อควรระวัง

     ข้อควรระวัง   อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่าน
     ประเทศไทยตอนบน ในขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
     แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง
     ลมกระโชกแรงบางพื้นท่ี และอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย

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



๖๑ 
 

 

 

 
 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวนัที่ 25- 27 มกราคม  2559  ดังนี้ 

1) วันที่ 25  มกราคม  2558 เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557-2558  จํานวน 7,400 คน ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

2) เสด็จฯ ไป ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ   ศกร.ตชด. บ้านจอปรําศรี  ศกร.ตชด. บ้านโกแประ   
  ศกร.ตชด. บ้านปอหมื้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน    

3) วันที่ 27 มกราคม  2559  เสด็จฯ ไป ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจําปี 2559 
ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารมลูนิธิ             
ขาเทียม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ระหว่างวนัที่ 1 -3  กุมภาพนัธ์  2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และอุตรดิตถ์  ดังนี้   
- วันที ่1 กุมภาพันธ์  2559 เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานกาประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม   ราชกุมารี  ปี 2559 ณ อาคาร
นิทรรศการ 1 -2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งจัดโดยสํานักงานการศึกษานอกระบบ  สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อจากนั้นจะเสด็จฯ           
ไปประทับแรม ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

4.2 การรับเสด็จในเดือนมกราคม 2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๒ 
 

 

 
4.3.1   วันอาทิตย์ที่  17  มกราคม  2559  ต้ังแต่เวลา 08.00 น . ขอเชิญ           

ส่วนราชการ  ร่วมวางพานพุ่มสักการะ (พานพุ่มดอกไม้)   เนื่องในพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ประจําปี  
2559  ณ  ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา   
ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว   

4.3.2 วันจันทร์ที่  18  มกราคม  2559  ต้ังแต่เวลา 08.00 น .  ขอเชิญ           
ส่วนราชการร่วมวางพานพุ่มสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง)  เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่           
การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.3 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมกราคม  2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๓ 
 

 

 
1) มูลนิธริาชประชานเุคราะหใ์นพระบรมราชปูถัมภ ์

          จังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนจากมูลนิธิฯ จํานวน 64 คนที่ได้รับทุนพระราชทาน 
ทุนการศึกษาสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง   

- ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 63 ทุนๆละ 30,000 บาท 
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     จํานวน    3  คน 
2. มหาวิทยาพายัพ     จํานวน   12  คน 
3. มหาวิทยาแม่โจ้     จํานวน   17  คน 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    จํานวน   21  คน 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   จํานวน     2  คน 
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่  จํานวน     3  คน 
7. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่  จํานวน     1  คน 
8. มหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา   จํานวน     2  คน 
9. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่   จํานวน     1  คน 

- ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 ทุนๆละ 15,000 บาท 
           1. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม    จํานวน      1 คน 

 
2) มูลนิธทินุการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร   ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานอยู่ในความดูแล จํานวน 3 รุ่น 
           - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ( ม.4 – ม.6) ปีละ 18,000 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสาชีพ (ปวช.1 –ปวช.3) ปีละ 22,000 บาท 
- รุ่นที ่5 ปีการศึกษา 2556  จํานวน 2 ทุน( ม.6) ทุนละ 18,000 บาท 
- รุ่นที ่6 ปีการศึกษา 2557  จํานวน 2 ทุน(ม.5 , ปวช.๒) 18,000บาท ,     

22,000 บาท 
- รุ่นที ่7 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ทนุ ( ม.4 ) ทุนละ 18,000 บาท 

 
3) มูลนิธริาชประชาสมาสัย ในพระบรมราชปูถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่มีนกัเรียนจาก

มูลนิธิฯ ทั้งหมด จํานวน  49  คน  ดังนี้.- 
           - ครั้งที่ 1  พฤศจกิายน 2558  รวม 38 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จํานวน 
6 คนๆละ  2,000 บาท   ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 12 คนๆละ 2,500 บาท  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
จํานวน 20 คนๆ 4,000 บาท 
          -  ครั้งที ่2   ธันวาคม  2558 รวม 11 คน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 5 
คนๆละ 2,500 บาท  และ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จํานวน 6 คนๆ 4,000 บาท 

4.4 ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา  
 ผู้นําเสนอ: นางเพทาย  เมฆี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม่ 



๖๔ 
 

 

4) มูลนธิิร่วมจิตตน์้อมเกลา้ฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินปูถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่มี
นักเรียนจากมูลนิธิฯ ทั้งหมด จํานวน  88  คน / รูป แยกเป็น  
         - ระดับประถมศึกษา จาํนวน 9 คนๆ ละ 30,000 บาทส่งทุนผ่าน จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย สพป.ชม.1 

- ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 14 ทุนๆละ 4,0000 บาท ส่งทุนผ่าน จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย สพป.ชม.1 

- ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 1 ทุนๆ ละ 4,0000 บาท   ส่งทุนผ่าน จังหวัด
เชียงใหม่ โดย สพป.ชม.1 

- ระดับปริญญาตรี จํานวน 12 ทุน  ส่งทุนผ่านสถาบันการศึกษา 
- ระดับสามเณร (พระภิกษุ) จาํนวน 32 รูปๆละ 3,0000 บาท ส่งทุนการศกึษาผ่าน

สถานศึกษาหรอืวัด 
- ระดับเด็กก่อนวันเรียน จํานวน 20 คนๆละ 6,020 ส่งทุนการศึกษาผา่นพัฒนา

ชุมชนจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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สรปุการดําเนนิการกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ หัวหน้าสว่นราชการและผูบ้รหิาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน” ประจาํปงีบประมาณ ๒๕๕9 
 

   ความเป็นมา  สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อําเภอ ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดย
การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อําเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop 
Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก และนอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้ให้ความสําคัญในนโยบายการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ (โดยท่ีทําการ-ปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  
จึงได้จัดทําโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

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

ท้องถิ่น พบปะประชาชน” โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มาให้การบริหารและ
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะมีการให้ภารกิจของหน่วยงาน การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การ
มอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน เป็นต้น 

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประกาศ
เจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้เข้ามาร่วมงาน 
  ผลการดําเนนิงาน  

1. ประจําเดือนธนัวาคม 2558 จํานวน 2 ครั้ง 
           วันที่ 3 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสารภพีทิยาคม ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภี  

๑. โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ในการ   สนับสนุนสิ่งของ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
ในพื้นที่ ดังนี้ 

1) การมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน โดยได้รับความ อนุเคราะห์  
จากสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  ๒๐๐ ชุด, มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จํานวน ๕๐ ชุด  และ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ผ้าห่ม)  จํานวน  ๑๐๐ ชุด    

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

3)การมอบพันธ์ุปลา โดยสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  
30,000 ตัว เพื่อแจกจ่ายใหกั้บชุมชน  

4.5 โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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๒. โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 

๑) ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานที่
เข้าร่วม 65 หน่วยงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 175 คน มาให้การบริการและรับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งประชาชน นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 950 คน 

๒) ได้ประชุมมอบหมายนโยบาย และร่วมกันปรึกษาหาพร้อมกับรับทราบปัญหา/ความ
ต้องการระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 120 คน  

๓. โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
               เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุก
สาขาอาชีพ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  ส่วนราชการ/หน่วยงาน จํานวน  175 คน และประชาชน นักเรียน  
จํานวน  950 คน 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลตําบลบ่อหลวง อาํเภอฮอด          
๑. โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  

โดยท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ในการ   สนับสนุนสิ่งของ เพื่อแจกจ่าย
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 

1) การมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ประชาชนผู้ เ ดือดร้อน โดยได้รับความ 
อนุเคราะห์  จากสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  ๒๐๐ ชุด, มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จํานวน 
๕๐ ชุด  และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ผ้าห่ม)  จํานวน  ๑๐๐ ชุด  

2)  การมอบเงินสงเคราะห์โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๒๐ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท  เพือ่แจกจ่ายให้ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

3 )กา รมอบพั น ธ์ุ ปล า  โ ดยสํ า นั ก ง านประม งจั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม่  จํ า น วน  
30,000 ตัว เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน   

๒. โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 

๑) ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงาน
ที่เข้าร่วม 57 หน่วยงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 150 คน มาให้การบริการและรับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งประชาชน นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 750 คน 

๒) ได้ประชุมมอบหมายนโยบาย และร่วมกันปรึกษาหาพร้อมกับรับทราบปัญหา/
ความต้องการระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 80 คน  

๓. โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
                เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุก
สาขาอาชีพ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ/หน่วยงาน จํานวน  150 คน  และประชาชน นักเรียน  
จํานวน  750 คน 
    การดําเนินงานครั้งต่อไป ประจําเดือนมกราคม 2559 ณ อําเภอดอยสะเก็ด 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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เชิญชวนร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น.          
ณ เวทีกลาง ภายในบรเิวณงานฤดูหนาวและงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม ่

การแต่งกาย :  ชุดพื้นเมือง ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 
ประจําปี 2559 ระหว่างวันท่ี 

30 ธันวาคม 2558 - 10 มกราคม 2559

 
 

ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเข้าร่วมจัดนิทรรศการและ
ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าท่ี 

- ขอความร่วมมือไม่นํารถยนต์เข้าไปจอดภายในบริเวณงานฯ     
โดยขอให้นํารถออกจากบริเวณงานฯ ก่อนเวลา 17.00 น. 
และนําไปจอดบริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามหอประชุมเฉลมิ
พระเกียรต ิ80 พรรษา และด้านข้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 

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

4.6 จัดงานวนัฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมืองเชียงใหม ่2559  
 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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กําหนดการจดังาน   ระหว่างวันที่ 5 – 7  กุมภาพันธ์ 2559  สถานทีจ่ัดงาน ณ เชิงสะพานนวรัฐ  ข่วงประตูท่า
แพ  สวนสาธารณหนองบวกหาด  และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  พิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ  ในวันเสาร์ที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

 
วัตถุประสงค์ของการจดังาน   

1. เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานา
พันธ์ุของจังหวัดเชียงใหม่  และเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่  

2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่  

3. เพื่อส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานทําให้แก่ประชาชน ตลอดจนเสรมิสร้างเศรษฐกจิโดยรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่ให้ดีย่ิงขึ้น  

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เจรญิเติบโต 
เป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยว  นํารายได้เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ 

5.  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒๐ปี เมืองเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕๙  
 
กิจกรรมในงาน  ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการ  การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวด
ขบวนรถบุปผชาติ   การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน  การประกวดนางงามบุปผชาติไทย และนางงามบุปผชาติ
นานาชาติ  การจัดกาดหมั้ว การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่  การตกแต่งเส้นทาง/
ทําถนนดอกไม้  การจัดมหกรรมอาหาร  การประกวดหน้าบ้านน่ามอง  การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา 

 
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ   อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนทุก
แห่ง จัดขบวนรถบุปผชาติเข้าร่วมขบวน  การตบแต่งอาคารบ้านเรือน สถานที่ทํางานให้สวยงาม ขอความร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ในการตบแต่งถนนหนทางในพื้นที่รับผิดชอบให้สวยงาม เพื่อเข้าสู่บรรยากาศ
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ประจําปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4.7 การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบัจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจําปี 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
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หลกัการและเหตผุลความจาํเปน็  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่หลายหน่วยงาน และมี

ร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงหลายร้าน  ทําใหม้ีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่จํานวนมากจากการ
ผสมพันธ์ุกันตามธรรมชาติ สุนัขเพศเมียคลอดลูกและเพิ่มจํานวนขึ้นทุกปี  จากการสํารวจล่าสุดมี
สุนัขจรจัดอยู่ประมาณ 80-100 ตัว  ได้ก่อปัญหารบกวนสร้างความเดือดร้อน รําคาญแก่บุคลากร
ในศูนย์ราชการ และผู้มาติดต่อราชการ ทั้งยังเป็นพาหะสําคัญในการนําโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์
ติดคนอื่นๆด้วย  จึงจําเป็นต้องมีการจัดระเบียบสุนัขบริเวณดังกล่าว  

ปญัหาโรคตดิต่อทีเ่กดิจากสนุัข โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน(Zoonosis) ทีม่นุษย์อาจได้รับจากสุนัขที่พบได้บ่อยมีอยู่ 4 
โรค ได้แก่  โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)  โรคฉี่หนู (Leptospirosid)  พยาธิ (Parasite) และเชื้อรา (Ringworm) 
 
ปญัหารบกวน สร้างความเดอืดร้อน รําคาญ   สุนขัมักจะสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้แก่ผู้ที่ทํางานอยู่ในบริเวณ
ศาลากลาง และผู้มาติดต่อราชการฯ ได้แก่ การกัดแทะสิ่งของโดยเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เห่าส่งเสียงดัง คุ้ย
เขี่ยขยะทําให้เกิดความสกปรก   เคยมีการรอ้งเรียนว่ามีตัวหมัดที่เกิดจากสุนัขได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ทีม่า
ติดต่อราชการบริเวณรอบศาลากลาง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เคยเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทําความ
สกปรกและเปน็ที่น่ารังเกียจ  จากการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทาง ส่งผลทําให้บริเวณศูนย์ราชการฯ
สกปรก มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์  
 
จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2558)  ผลจากการประชุม กําหนดแผนการดําเนินการจัด
ระเบียบสุนัขจรจัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  

1. บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ มูลนิธิแคร์
ฟอร์ด๊อก เจ้าหน้าที่ของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง  

2. มาตรการเร่งด่วน  มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ 
มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดช้ีแจ้งรายละเอียดของโครงการในที่ประชุมหัวหน้าส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําเดือนธันวาคม 2558  

     3. การจัดทําทะเบียนสุนัขทุกตัวในบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
         - มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดทําทะเบียนประวัติสุนัขที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณศาลากลางทั้งหมด ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันทีกําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2559  
      4. กิจกรรมตอนและทําหมันสุนัข 
 ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 ให้ดําเนินการจับสุนัขในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
ทําหมัน  
      5. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
      6. กิจกรรมกําจัดพยาธิทั้งภายนอกและภายใน  
 - ดําเนินการถ่ายพยาธิและกําจัดเห็บหมัดให้สุนขัที่จับมาฉีดวัคซีน 
       7. กิจกรรมจัดหาบ้านใหม่ให้กับสุนขัที่มีคนรับไปเลีย้ง 
 - หลังจากการนําสุนัขมาตอนหรือทําหมันแล้ว หากสุนัขตัวใดมีผู้ประสงค์จะรับอุปการะก็มอบให้ผู้นัน้นําไป
ดูแลต่อไป  
 - หากสุนัขตัวใดไม่มีผู้ต้องการให้ทําการรักษาแผลอยูใ่นบริเวณศาลากลางจนแผลหายจึงจะปล่อยกลับที่เดิม  

4.8 การจัดระเบียบสุนัขจรจัดในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: ดร.นายสัตวแพทย์ สมพร พรวิเศษศิริกุล  ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

เชียงใหม่ 
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 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบทําคอกสุนัขชั่วคราวในบริเวณศาลากลางเพื่อใช้เป็นที่กักสุนัข
ไว้ดูแลแผลหลงัการผ่าตัด  
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั  
   - ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคลากรในศูนย์ราชการฯและประชาชนที่มา
ติดต่อราชการได้รับความปลอดภัย มีความสุขและสบายใจเมื่อมาติดต่อราชการ 
          - บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่บริเวณโดยรอบมีความสะอาดน่ามาใช้บริการซึ่งทําให้
บุคลากรในศูนย์ราชการฯและผู้มาติดต่อราชการมีความสุข ไม่เกิดความกลัว 
           - ส่งผลต่อภาพรวมและภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดเชียงใหม่ 
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ปฏิทินกิจกรรมสาํคัญของจังหวัดเชียงใหม

แสดงขอมูลกิจกรรมสําคัญ เชน งาน
พระราชพิธี งานพิธี งานประเพณี 
และกิจกรรมทองเที่ยวตางๆผาน 2 
ชองทาง ไดแก

 
 
 
 

1.เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม

www.chiangmai.go.th
ปรากฏในสวนหนาหลัก

ของเว็บไซต แสดงรูปแบบ

ลักษณะของปฏิทิน โดย

สามารถคลิ๊กดูรายละเอียด

ของกิจกรรมในแตละวันได

 

4.9 การจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายสําเริง  ไชยเสน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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2. Application Google Calendar

แอปพลิเคชั่นฟรีบนอุปกรณเคลื่อนที่ของ google โดยสามารถดาวนโหลดไดทั้ง
ระบบปฏิบัติการ ios (อุปกรณ iphone,ipad) และandroid (อาทิ มือถือ     
ย่ีหอ samsung,htc,sony เปนตน)

 
 
 
 

ขั้นตอนการใชงาน Google Calendar
1.ผูใชงานตองมีอีเมลของ google เพ่ือใช
เปน account ในการ login เขาสูระบบ
และตั้งคาการใชงานปฏิทินกิจกรรมจังหวัด 
โดย login เขาไปต้ังคาที่ 
calendar.google.com
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การตั้งคาการใชงาน Google Calendar
2.เพ่ิมปฏิทินกิจกรรมจังหวัด โดยเชื่อมตอใหแสดงปฏิทินโดยใส email  
information.northcm@gmail.com ตรงเมนู เพ่ิมปฏิทินของเพ่ือน

 
 
 
 

การต้ังคาเพิ่มเติมในสวน google calendar
3.ดาวนโหลด aplication google calendar มาใชงานและตั้งคาแสดง
ปฏิทินกิจกรรม
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ตัวอยางการแสดงผล google calendar 
หลังจากตั้งคาเสรจ็แลว

 
 
 

คูมือ
Download ที่      www.chiangmai.go.th  
มุมราชการ‐> หมวดเอกสาร

   ช่ือเอกสาร คูมือปฏิทินกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม
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ติดตอสอบถาม
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ระบบ Smart e‐office ในสวนเว็บบอรด
โทรศัพท 053-112704 

อีเมล chiangmai_it@moi.go.th,
northchiangmai@gmail.com
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คู่มือการใช้งานปฏิทินกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
1. ต้ังค่าผู้ใช้งานผ่าน account gmail  
 เพื่อให้เชื่อมต่อกับปฏิทินกิจกรรมจังหวัดเพื่อจะให้ไปปรากฏในมือถือที่จะใช้งาน โดยต้องตั้งค่าการใช้งาน
ครั้งแรก เพื่อผกูปฏิทินกิจกรรมกับ account gmail ของท่าน ซึ่งสามารถตั้งค่าจาก 2 ทางเลือกได้แก่ 
1.1 ทางเลือกที่ 1 ต้ังค่าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
เปิดอินเตอรเน็ต ไปที่ calendar.google.com จะปรากฏหน้าตาดังภาพ 

 
ใส่ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพือ่เข้าสู่หน้าปฏิทิน จะปรากฏดังรูป 

 
จะเห็นแถบเมนู ปฏิทินอื่น (Other Calendar) กดปุ่มเลอืกเพิ่มปฏิทินของเพื่อน (Add a friend's Calendar)  
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จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป 

 
ตรงช่องอีเมล์ของรายชื่อติดต่อ( Contract Email) ใส่ information.northcm@gmail.com จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม
(Add) จะปรากฏปฏิทินชื่อ ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงว่าเชื่อมโยงปฏิทินกิจกรรมเรียบรอ้ยแล้ว 
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1.2 ทางเลือกที่ 2 ต้ังค่าผ่านเบราเซอร์อุปกรณ์เคลื่อนที ่
เปิดอินเตอร์เน็ตไปที่ calendar.google.com จะปรากฏหน้าต่างตามรูป หากไม่ปรากฏตามภาพให้ใส่ช่ือผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน 

 
ตรงมุมมองด้านล่าง ให้เลือกมุมมองเป็น เดสก์ท็อป จะปรากฏหน้าต่างดังรูป 
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ตรงช่องเพิ่มปฏิทินของเพื่อน ให้พิมพ์ email ช่ือ information.northcm@gmail.com แล้วกดปุ่ม ไปยัง หรือ 
search 

 
ถ้าปรากฏปฏิทินข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงว่ามีการเชื่อมโยงปฏิทินข้อมูลเรียบร้อย 

 
2. การติดต้ัง application google calendar และการเข้าใช้งาน 
ระบบปฏิบัติ ios (iphone,ipad) ดาวน์โหลดได้จาก App Store  
ระบบปฏิบัติการ android (samsung,sony,etc) ดาวน์โหลดจาก Google Play  

 

                       

      
2
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โดยไอคอน google calendar จะเป็นรูปภาพ  เมื่อเข้าใช้งานจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
จากภาพจะยังไม่ปรากฏปฏิทินกิจกรรมจังหวัด เราต้องตั้งค่าการแสดงผลก่อน โดยกด  ตรงมุมซ้ายของ 

application  หรือใช้มือปาดจากขอบจอซ้ายไปขวาจะปรากฏเมนูดังรูป  
แล้วกดเลือกการต้ังค่า 

 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
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กดเลือกแสดงเพิ่มเพื่อให้แสดงชื่อปฏิทิน information.north@gmail.com 

 
 
จากนั้นให้กดเลือก information.northcm@gmail.com จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 ตรงซิงค์ให้เลอืนปุ่มปิดเป็นเปิด จากนั้นกดลูกศรย้อนกลบั google calendar จะ
แสดงปฏิทินกิจกรรมของจังหวัด ตามวันเดือนปีปัจจุบัน 

สามารถเปลี่ยนสีได้ 
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คู่มือ 
 Download ที่      www.chiangmai.go.th  มุมราชการ-> หมวดเอกสาร  ช่ือเอกสาร คู่มือปฏิทิน
กิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ติดต่อสอบถาม 

 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 ระบบ Smart e-office ในส่วนเว็บบอร์ด 

 โทรศัพท์ 053-112704  

 อีเมล์ chiangmai_it@moi.go.th, 

          northchiangmai@gmail.com  
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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เทศกาลชมสวน (Flora.Festival)

          เทศกาลยิ่งใหญประจําปของอุทยานหลวงราชพฤกษ สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ที่นักทองเที่ยวตางใหการรอคอยที่จะไดชื่นชมความงามของ

ไมดอกเมืองหนาวนานาชนิด ที่ไดบรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กวา 470 ไร 

อุทยานหลวงราชพฤกษ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงาน

ภาคี องคกรชั้นนําของประเทศ รวมจัดงานข้ึนภายใตแนวคิด

“Flora of the Queen พฤกษาราชิน”ี 

วัตถุประสงค

เพื่อเทิดพระเกียรติแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสอันเปนมหามงคล พรอมเผยแพรความรู

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการเรียนรูดาน

การเกษตร และสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาในการจัดงาน: 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ 2559 

 

4.10 ประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวน และกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2559 
 ผู้นําเสนอ:  นางสาวรุจิรา  ริมผดี  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 
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7 จุดไฮไลทที่ไมควรพลาด

          ชมความสวยงามของไมดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวงและ

โครงการขยายผลโครงการหลวง กวา 20 แหง รวมท้ัง 7 จุดไฮไลทท่ีไมควรพลาดใน

เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ไดแก 

 นิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี 

 เรียนรูวิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม

 ศึกษาปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ

 ตระการตากลวยไมนานาพันธุในอุทยานกลวยไม

 มนตเสนหพรรณพฤกษา ราชินีของดอกไม ณ เรือนไมดอกควบคุมอุณหภูมิ

 ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงคไมดอก ยาวกวา 70 เมตร

 Flower Mosaic: มงกุฎดอกไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 
                                  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม  2559  เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                   
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย   
      5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
  
 

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