


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่9/2558 

วันศกุรท์ี่ 25 กันยายน 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

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

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายธวัช ใสสม  (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางภัชธนิตา สดุดีพศิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
10. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  วิทยา

เขตเชียงใหม่ 
12. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 
13. นายสามารถ หังสเนตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 

7  (เชียงใหม่) 
14. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
15. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
อําเภอ 
16. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
17. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล (แทน)นายอําเภอหางดง 
18. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
19. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
20. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
21. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
22. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง 
23. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
24. นายชูชัย โพธ์ิชัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว 
25. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอพร้าว 
26. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
27. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 

/28. นายสุรพล .. 
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28. นายสุรพล บุญมิการ (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
29. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
30. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
31. นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
32. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
33. นายสงัด บูรณภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
34. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
35. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
36. นางนิ่มนภา แสนเมืองมูล (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
37. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38. นายวรากร พาวรทิศ (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
39. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
40. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
41. พล.ต.ต.มนตรี สัมมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
42. พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวารี (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
43. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
44. พ.ต.ท.สมศักด์ิ ศิริเวช (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึกพิเศษฯ  
45. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
46. ร.ต.อ.(ญ)ภัสสร ฆ้องเลิศ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
47. นางนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
48. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
49. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
50. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ

การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
51. นางสาวจีระพร จรอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
52. นางสาวนันวรรณ กันคํา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
53. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
54. นายอนุ คงกระพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
55. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
/56. นายบํารุง ... 
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56. นายบํารุง เนียมนาค ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอ

ฝาง 
57. พ.อ.เกรียงไกร อิทธิเดชารณ (แทน)รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
58. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
59. พ.อ.เดชชาติ คชอัมพล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
60. พ.อ.อภิสิทธ์ิ นุชบุษบา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
61. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
62. น.ท.ปรเมษฐ ์ ศิริตานนท์ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
63. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
64. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
65. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ 
66. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
67. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต 5 
68. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
69. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารกัษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
70. นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
71. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
72. นายอาทร ศรีเชียงสา (แทน)สรรพกรภาค 8 
73. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
74. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
75. นางสุนทรี บุญยวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/ (แทน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)่ 

76. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
77. นายเผดิมเดช มั่งคั่ง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
78. นางรําพันธ์ กําแพงทิพย์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
79. นายยติวัตร มนตรีวัต (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
80. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
81. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธกิารบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
82. นายอนันต์ สีแดง (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
83. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/84.  นายก่อพงศ์  ...
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84. นายก่อพงศ์ นําบุญจิตต์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
85. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
86. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

10  
87. นางสายฝน พัดบ้ึง (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ /(แทน)หัวหน้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงจังหวัด
เชียงใหม่ 

88. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
89. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
90. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
91. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
92. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
93. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
94. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
95. นางสาวอาจารีย์ เรือนดี (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
96. นางธิราพัชร ญาณะศร ี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
97. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
98. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
99. นายสุวรรณ สุวรรณา (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
100. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
102. นายจํารูญวิทย์ จันนรานนท์ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
103. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
104. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
105. นายเฉลิมศักด์ิ เนตรยอง (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจรญิ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
107. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
108. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
109. นางชนนิกานต์ พันธจักร (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
110. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
111. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
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112. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
113. นายเอกชัย บัวเกตุ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
114. นายศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
115. นายพัศฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
116. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
117. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
118. นางสาวมยุรา ชัยวรัตน์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
119. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
120. นายวรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
121. นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อํานวยการสํานักงานแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัดเชยีงใหม ่
122. นางปวีณา จันทร์ฉาย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
123. นายสมบุญ เจริญนาน (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
124. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
125. นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
126. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
127. นายชีพชนก อัมรนันทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
128. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
129. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
130. นางดวงใจ ดวงทิพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
131. นายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่
132. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้าํ

ปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
133. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
134. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
135. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
136. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
137. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
138. นางสาวปทุม กาวิละ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
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139. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
140. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
141. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
142. นางอัจฉรา ทุยทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
143. นางผ่องพรรณ ล้วนสมหวัง (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
144. นายจตุพร ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
146. นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ์ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
147. นายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 

3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
148. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
149. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
150. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
151. นายวัชรพงษ์ ยศธวงค์ (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
152. นายอิลหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
153. นายบุญญฤทธิ ์ ใจอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
154. นางวราภรณ์ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
155. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
156. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
157. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
158. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
159. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
160. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
161. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
162. นายสามารถ รักษาศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
163. นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
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164. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
165. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
166. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
167. นางญาณิศา จันทร์เส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
168. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
170. นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
171. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
172. นางฐิติรัตน์ ทองอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
173. นางนลินดา ตันเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
174. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
175. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
176. นางแก้วตา วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
177. นายชัยยุทธ สุขเสริม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
178. นายกฤษเรศ วังทะพนัธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
179. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
180. นายมานพ ไชยประสิทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต 9 
เชียงใหม่ 

181. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
182. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
183. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
184. นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
185. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
186. นางสาวศิรชญาณ์    ตาแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง(องค์การ

มหาชน) 
ภาคเอกชน 
187. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
188. นางกรกช โขนงนุช (แทน)นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
 

/ส่วนท้องถิ่น ...



 
- ๘ - 
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ส่วนท้องถิน่ 
189. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
190. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
191. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
192. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
193. นายสมบูรณ ์ เทพอยู่ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
194. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
195. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่           

(ช้ันพิเศษ) 
196. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
197. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
198. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
199. นายนพ มีทองคํา (แทน)ป้องกนัจงัหวัดเชียงใหม ่
200. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
201. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
202. นายนวพร แสงหนุ่ม (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
203. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
204. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รกน.หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงาจังหวัดเชียงใหม่ 
205. นางสาววันทนีย์ สองแก้ว (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
206. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
207. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
208. นายมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง เลขานุการเชียงใหม่สร้างสรรค ์
209. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
210. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 

/เรื่องก่อน ... 



 
- ๙ - 
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เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง จํานวน 6 ศูนย์ โดยสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล         
แม่สา อําเภอแม่ริม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโป่งน้ําร้อน อําเภอฝาง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลออนเหนือ  
อําเภอแม่ออน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสบเปิง  อําเภอแม่แตง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลดอยหล่อ  
อําเภอดอยหล่อ 

2. การมอบประกาศนียบัตรแก่วิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2558 จํานวน 3 รางวัล 
โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ รางวัลที่ 1  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายาง      
อําเภอแม่แตง  รางวัลที่ 2  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง อําเภอแม่ริม 
รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต อําเภอสันป่าตอง  รางวัลชมเชย 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมไม้มะม่วง อําเภอสันกําแพง 

3. การมอบรางวัลแก่หมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)  ประจําปี 
2558  โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ใจใต้ 
อําเภอฝาง และบ้านหัวทุ่ง อําเภอเชียงดาว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเชิงดอย 
อําเภอจอมทอง และบ้านหม้อ อําเภอสันทราย  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 จํานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่             
บ้านหนองปลามัน อําเภอแม่ริม และบ้านปางอุ๋ง อําเภอแม่แจ่ม 

4. การมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่แก่ผู้ประกอบการ จํานวน 4 แห่ง  โดย หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่  ได้แก่  ษริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด บริษัท ปันนาเซอร์วิสเซส จํากัด (ปันนาเพลส)             
บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (ห้างสรรพสินค้าเมญ่า) และบริษัท เชียงใหม่ ธนกร จํากัด (ร้านจิปาถะ) 

5. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกันยายน 2558 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว            

ต่อที่ประชุม   จํานวน 1  ท่าน      
1. นายชูเกียรติ       พงศ์ศิริวรรณ 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  
(เชียงใหม่) 

ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
 

1.2 ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้าย ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ 
จํานวน  5  ท่าน 
1. นายศุภชัย     เอี่ยมสุวรรณ 

ตําแหน่งปัจจุบัน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา    

2. นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

 

/3. นายวิรุฬ ... 



 
- ๑๐ - 
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3. นายวิรุฬ    พรรณเทวี 

ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

4. นางวรพรรณี  ดํารงมณี 
ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  อัครราชทูตที่ปรึกษา/รองกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่  
     ณ นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. นางสุรีรัตน์   ลัคนานิตย์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน 
      ภาคเหนือ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย  
      สํานักงานภาคใต้ 

 

1.3  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  กล่าวต่อที่ประชุม   จํานวน  14 ท่าน  ดังนี้ 
1)   นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
2) นายนาวิน  สินธุสอาด        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3) นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4) นายทองสุข  วงศ์วรรณไพศาล     ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
5) นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
6) นางมยุรี  ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม่ 
7) นายชาญชัย  ศรีเสถียร นายอําเภอพร้าว 
8) นายชุมพล  รตัน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
9) นายนิพนธ์  ศรีชุมพร ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1  
10) นายวสวัตต์ิ  ประภัสสร ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
11) นายพิพัฒน์  วรมาล ี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
12) นายคัมภีร์  อนุรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
13) นายแพทย์ ภิศกัด์ิ  เลิศเรืองปัญญา ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม ่
14) นายรุจิรา  เปรมานนท์ ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
             ภาค 5 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

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

 

/ฝ่ายเลขานุการ  ...
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ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  17 หน้าโดยมี              

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร ่               
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า               
ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ 8/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์ 
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้า          
ส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน               
การประชุม 
 
มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
  3.1  การยตุกิารรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ในระบบแอนะล็อกในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ 
   กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์)  แจ้งว่า  มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 
ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  ได้เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์             
ในระบบแอนะล็อกของ 4 สถานี ได้แก่  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5) กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ) และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9) 
ตามท่ีทั้ง 4 สถานีได้เสนอมายังสํานักงาน กสทช. ซึ่งจะทําให้ทั้ง 4 สถานีนี้ทยอยยุติการออกอากาศในระบบ 
แอนะล็อกภายในปี 2561   ไทยพีบีเอส จะเป็นสถานีแรกที่จะเริ่มทยอยยุติออกอากาศในระบบแอนะล็อก 
ภายในเดือนธันวาคม 2558  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะอําเภอเกาะสมุย ซึ่งเป็น 2 พ้ืนที่แรกของประเทศ จากน้ันปี 2559 จะยุติ               
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี ระยอง ตรัง บังกาฬ อุดรธานี น่าน ตราด แพร่ ระนอง สตูล 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา ชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา (เฉพาะชุมพวง) ขอนแก่น (เฉพาะชุมแพ) 
นครศรีธรรมราช (เฉพาะทุ่งสง) ลําปาง (เฉพาะเถิน) พังงา (เฉพาะตะกั่วป่า) แม่ฮ่องสอน (เฉพาะแม่สะเรียง) 
และเชียงราย (เฉพาะเวียงป่าเป้าและเชียงของ) ก่อนทยอยยุติในเรื่องปี 2560 เพิ่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
สระแก้ว นครสวรรค์ มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ชุมพร แม่ฮ่องสอน ตาก เลย สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ ลําปาง กาญจนบุรี ชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี ยะลา ขอนแก่น สิงห์บุรี และภูเก็ต และปี 2561                
ในกรุงเทพมหานคร เชียงราย และเชียงใหม่ในอําเภอที่เหลือ  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  จะเริ่มยุติ
ออกอากาศในระบบแอนะล็อกในปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ และอุบลราชธานี                
(เมืองอุบลราชธานี) ก่อนทยอยยุติในปี 2561 ในกรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ ตราด ระนอง 
ภูเก็ต แพร่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย ลําปาง สุราษฎร์ธานี ตาก นราธิวาส ระยอง สกลนคร น่าน เชียงใหม่ 
บุรีรัมย์ สตูล ชุมพร นครสวรรค์ ตรัง สงขลา สระแก้ว นครราชสีมา มุกดาหาร อุบลราชธานี ขอนแก่น 
พิษณุโลก เชียงราย ชลบุรี พะเยา แม่ฮ่องสอน และยะลา ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11    
จะดําเนินการยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งประเทศ ภายในปี 2560  และสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์  ช่อง 9 ดําเนินการยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งประเทศ ภายในปี 2561               
ถือเป็นสองสถานีที่ยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกพร้อมกันทั้งประเทศไม่ทยอยปิดตามพ้ืนที่ ทั้งนี้  
 
            /ก่อนการ ... 



 
- ๑๒ - 
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ก่อนการดําเนินการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของทั้ง 4 ราย จะพิจารณาถึงความ
พร้อมของประชาชนในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และความพร้อมในการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในพื้นที่ที่ทําการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก  
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนจากการดําเนินการดังกล่าวด้วย  สําหรับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นั้น มีสิทธิในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก                
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาต่างตอบแทนในปี 2563 และปี 2566 ตามลําดับ ซึ่งหากทั้งสองสถานี 
พิจารณายุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งหมด ภายในปี 2561 ก็จะเป็นการสนับสนุนให้
ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยสมบูรณ์ภายในปี 2561 ทั้งนี้ รายละเอียดในการ
ทําแผนยุติแอนะล็อก สํานักงาน กสทช. กําลังเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบและจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงพร้อมกันทั่วประเทศ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                       3.2  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําป ีพ.ศ.2558 
 คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) นําเสนอ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้  
๓.๒.๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

ภาพรวม  33,865.31 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 31,308.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.45 งบประจํา  
26,097.74 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 25,191.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.53 งบลงทุน 7,767.57  
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,117.16 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 78.75 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่าย         
อยู่ลําดับที่ 2 โดยมีจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ลําดับที่ 1 สําหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 
5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 2 โดยมีจังหวัดอุดรธานี อยู่ลําดับที่ ๑  

หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับงบลงทุน 13๓ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย           
ร้อยละ 100 จํานวน 5๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๕  เบิกจ่ายตามเป้าหมาย (ร้อยละ82.66) จํานวน 
๓๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๕๗ เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 4๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๓ 
และยังไม่มีการเบิกจ่าย จํานวน ๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕  

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 4,037.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
๒,๘๗๒.๐๗  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๕  คงเหลือ  ๑,๑๗๕.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๐๕ 

๓.๒.๒) หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จํานวน 3  เรื่อง         
          ๑. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ 

ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ  เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและ                
เบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของ
รัฐบาล ให้ ยกเว้น การปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 320 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 5  ลงวันที่ 8 มกราคม 2557  ในข้อ 1 กรณีการทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหา
พัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ดังนี้ 

 
/- การทราบยอดเงิน ... 



 
- ๑๓ - 
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- การทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ            

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก ให้ถือว่าทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี                
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จก่อนเสนอ          
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 2 

-  หลังจากทราบยอดเงินตามข้อ 1 แล้ว  ให้ดําเนินการเผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ  

- ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุ กําหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ              
ได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสํานักงบประมาณแล้ว สําหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ส่วนราชการสามารถดําเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและ
รหัสแหล่งของเงิน  แต่ทั้งนี้ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการ
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  หากมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้หารือ กวพ.เป็นรายกรณี 

๒. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ 
ว299  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สรุปคือ การกําหนดวงเงินจัดหาพัสดุโดยวิธี
ตกลงราคา เดิมกําหนดวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท การซื้อ/               
การจ้างโดยวิธีพิเศษ เดิมวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป เปลี่ยนเป็น ๕๐๐ ,๐๐๐ บาทขึ้นไป วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เดิมวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป เปลี่ยนเป็น 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙                
เมื่อพ้นกําหนดดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบเดิม 

๓. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว285              
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๖ งบรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๘๗ 

ประธานในที่ประชุม เมื่อหน่วยงานทราบวงเงินงบประมาณโครงการแล้ว          
ให้จัดซื้อจัดจ้างเตรียมไว้ก่อน โดยให้หมายเหตุว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับเงินโอน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี
ต้องการให้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เงินงบประมาณใหม่หมุนเวียนทันที  ทั้งนี้ ให้รวมถึงองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นด้วย ภายใน ๓ วันที่หลังจากนี้ ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ติดตาม
เรื่องเทศบัญญัติที่คงค้างการลงนาม ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปอีก  สําหรับ
หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย จํานวน ๑ แห่ง เป็นโครงการกลุ่มจังหวัด ของจังหวัดลําพูน เนื่องจากการ           
 
            /จัดซื้อจัด  ... 



 
- ๑๔ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๔ 

 

 
จัดซื้อจัดจ้างไม่มีบริษัทผู้รับเหมา และเจ้าของสถานที่ คือ กรมเจ้าท่าไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ จึงทําให้ต้องคืนเงิน
งบประมาณ จํานวน ๒๕ ล้านบาท ดังนั้น ก่อนที่จะเสนอของบประมาณให้ประสานงานทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

3.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด   

 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) นําเสนอ  
 3.๓.1 โครงการพัฒนาจังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
วงเ งินงบพัฒนาจั งหวัดที่ ไ ด้ รับจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  218,611,700บาท  เ บิกจ่ ายแล้ว 
173,593,319.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.40 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการที่ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณเร่งเบิกจ่ายโดยด่วน หรือหากต้องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ส่งเอกสารโดยด่วน 

3.๓.2  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๕๘
วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 284,801,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 198,094,598.29  
บาท คิดเป็นร้อยละ 69.56  

งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน โดยรัฐบาลมีนโยบายว่า งบประมาณไม่เกิน ๑ ล้านบาท ให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑  งบประมาณไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ 
สําหรับโครงการที่เหลือให้ดําเนินการให้ได้มากที่สุด  โครงการฝึกอบรมในไตรมาสที่ ๑ ให้ดําเนินการให้ได้             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  สําหรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องส่งภายใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม 2558 ส่วนราชการใดประสงค์จะขอรับงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                
ให้ประสานงานผ่านฝ่ายเลขานุการของแต่ละภารกิจ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๔  รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกันยายน 2558 
                           หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในห้วงเดือนมกราคม –  
๒๑ กันยายน 2558 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ  จํานวน  1,๓๓๐ ราย  สามารถยุติเรื่อง จํานวน ๖๐๙ ราย และอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบและ
ช่วยเหลือ จํานวน  ๗๒๑ ราย ขอให้หัวหน้าส่วนราชการกําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรีบดําเนินการและ                
ให้รายงานผลให้ทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน และให้รายงานผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องร้องเรียนจะยุติ                
ทั้งนี้ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้กรอบอัตรากําลังข้าราชการที่จะมาปฏิบัติงานประจําศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด  จํานวน ๕ คน เป็นนิติกร จํานวน ๒ คน และข้าราชการ จํานวน ๓ คน สถิติผู้มาใช้บริการของ              
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม – ๒๑ กันยายน 255๘  รวมจํานวน ๓๑,๙๒๙ ราย                
การให้บริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้บริการประชาชน 
อีก 1 แห่ง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า อําเภอเมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558 โดยมีประชาชนมาใช้บริการจํานวน ๑๙๙,๐๙๖ ราย  ขอให้ส่วนราชการ ศูนย์ดํารงธรรม 
               

               / อํา เภอ  . . . 



 
- ๑๕ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๕ 

 

 
อําเภอ ศึกษาและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด 

ประธานในที่ประชุม ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ ให้ความสําคัญกับงาน           
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เน้นย้ําเจ้าหน้าที่ให้รีบประสานงานและรายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน 
๑๕ วัน และให้สอดส่องเจ้าหน้าที่อย่าได้เก็บเรื่องร้องเรียนเอาไว้โดยไม่ดําเนินการใดๆ   
 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

๓.๕  รายงานสถานการณ์น้ําและการวางแผนบริหารจัดการน้ําช่วงฤดูแล้งปี พ.ศ.๒๕๕๙      
ผู้ แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่  (นายเกื้ อกูล  มานะสัมพันธ์สกุล )                

สรุปสถานการณ์ภาพรวม  สถานการณ์น้ําในลําน้ําธรรมชาติสายหลัก  แม่น้ําปิง แม่น้ําแตง แม่น้ําฝาง             
แม่น้ําแจ่ม ปริมาณน้ําลดลงเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ําท่าในลําน้ําปิงที่ไหลลงสู่เขื่อน ภูมิพล จังหวัดตาก              
มีแนวโน้ม  ลดลง  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนสะสมลดลง ขณะนี้หยุดการส่งน้ํา                
เพื่อการเกษตรรอบที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการจัดการชลประทาน แนวโน้มปริมาณน้ําในเขื่อนเพิ่มขึ้น 
สถานการณ์เฝ้าระวัง  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนเริ่มลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
เนื่องจากน้ําในเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตํ่ากว่าที่คาดการณ์ สถานการณ์ปกติ อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง         
ของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑๒ แห่ง มีเพียง ๒ แห่งที่มีปริมาณเกินน้ําเกินร้อยละ ๕๐ ของความจุอ่าง คือ          
อ่างเก็บน้ําแม่ตะไตร้ อําเภอแม่ออน และอ่างเก็บน้ําสันหนอง อําเภอแม่แจ่ม ในภาพรวมมีน้ําอยู่ ๑๘.๗๕๐  
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๕   
    ช่วงนี้การเกษตร ให้เกษตรกรใช้น้ําฝนในพื้นที่เป็นหลักจะใช้น้ําจากเขื่อน อ่างเก็บน้ํา  
ให้น้อยที่สุด เพื่อสงวนน้ําไว้ช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บน้ําเป็นของตนเอง                
เพื่อเร่งเก็บน้ําไว้ ภาพรวมของการบริหารจัดการน้ําในบริเวณลุ่มน้ําปิง ลุ่มน้ํากก ด้านการ เกษตรในพื้นที่
ชลประทานมีน้ําเพียงพอ ไม่มีรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ํา สถานการณ์เฝ้าระวัง จากสภาวะฝนที่ตกน้อยลง 
การวางแผนจัดสรรน้ําฤดูแล้ง ปี 2558/59 การวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุน (ณ วันที่ 1 ธันวาคม) พ้ืนที่อ่างเก็บ
น้ําเชิงเดี่ยวและพื้นที่บริหารจัดการน้ําร่วม การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆ             
(เพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นลําดับแรก) การสํารวจพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (แยกตามประเภทชนิดพืชที่ปลูก 
และแยกพื้นที่รายตําบล) การสํารวจแหล่งน้ําธรรมชาติ ที่สามารถนํามาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ 

การวางแผนจัดสรรน้ําฤดูแล้งปี 2558/59 ในพื้นที่ชลประทานที่มีแหล่งน้ําต้นทุน          
จากอ่างเก็บน้ําเชิงเดี่ยว วางแผนร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ํา จัดสรรน้ําตามศักยภาพน้ําต้นทุนที่มีอยู่ ขอความร่วมมือ
ปลูกพืชใช้น้ําน้อย  การวางแผนจัดสรรน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/2559 คาดการณ์
ปริมาณน้ําต้นทุน ต้นฤดู (1 ม.ค. 59) จํานวน 90 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้สําหรับอุปโภค-บริโภค รักษานิเวศน์ 
๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้สําหรับการเกษตรท้ายเขื่อนฯ ๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ําจัดสรร             
๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําคงเหลือก่อนเข้าฤดูฝน ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ครึ่งหนึ่ง สําหรับการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราฤดูแล้ง 2559  คาดการณ์ปริมาณน้ําต้นทุน              
ต้นฤดู (1 ม.ค. 59) 20.3 ล้านลูกบาศก์เมตร  สําหรับการอุปโภค-บริโภค ประปา รักษานิเวศน์ 6.3              
ล้านลูกบาศก์เมตร  งดการเกษตรท้ายเขื่อนฯ รวมปริมาณนํ้าจัดสรร  6.3  ปริมาณนํ้าคงเหลือตํ่าสุด ก่อนเข้า
ฤดูฝน 14 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
 

/การจัดทํา  ... 



 
- ๑๖ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๖ 

 

 
การจัดทําฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ํา ฤดูแล้ง ปี 2558/59 การคาดหมาย

สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ข้อมูลปริมาณน้ําจัดสรรในกิจกรรมต่าง ๆ รายโครงการ 
(อุปโภค-บริโภค/รักษานิเวศ/การเกษตร/อ่ืน ๆ) พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทาน ที่ได้ทําการเกษตร              
(แยกชนิดพืช) และไม่ได้ทําการเกษตร โดยจัดทําฐานข้อมูลเชิงตาราง และเชิงแผนที่ (GIS) ในเขตพื้นที่
ชลประทาน เมื่อแยกประเภทพื้นที่ที่ปลูกฤดูแล้งและงดการเพาะปลูกแล้ว สํารวจจํานวนครัวเรือนเกษตรกร          
ในพื้นที่  โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดทําฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล ประกอบด้วย ข้อมูลที่สําคัญ ประเภทแหล่งน้ํา อ่าง/ฝาย/สระ/ระบบ จํานวน 
ที่ต้ัง ภารกิจถ่ายโอน/ ชลประทาน พ้ืนที่การเกษตรที่ปลูก  ปริมาณน้ํา ปัจจุบัน  

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ําและแผนการบริหารจัดการน้ํา/เพาะปลูกพืช                
ฤดูแล้ง ปี 2558/59 ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารสถานการณ์น้ําและแผนการบริหารจัดการน้ําผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมช้ีแจงข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้น้ําภาคส่วนต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง           
การทําหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/
ข่าวสารสถานการณ์น้ําและแผนบริหารจัดการน้ํา  สัมภาษณ์รายการวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ร่วมกับประปาเชียงใหม่ ตรวจสอบแหล่งที่จะนํา
น้ําดิบไปทําการผลิต  ประชุมช้ีแจงลงพื้นที่พบผู้นําชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ํา รายงานสถานการณ์น้ํา ประชาสัมพันธ์
แผนการจัดสรรน้ําในช่วงฤดูแล้งปี 2559 ที่จะต้องมีการลดพื้นที่การเพาะปลูกและช่วยกันประหยัดน้ํา                
การตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรของชุดปฏิบัติการ 

พ้ืนที่ เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2558  อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ขอความร่วมมือลดจํานวนการเลี้ยงปลาในกระชัง  
วางแผนสนับสนุนการใช้น้ําของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  การใช้น้ําของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแล
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนรวมทั้งสิ้น 86 สถานี วางแผนสูบน้ํา              
เพื่อช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2558/59 นี้ จํานวนรวม 65 สถานี สนับสนุนพื้นที่การเกษตร                
การบริหารจัดการน้ําของประตูระบายน้ําในลําน้ําปิง เพื่อรักษาระบบนิเวศในแม่น้ําปิงด้านท้ายเมืองเชียงใหม่ 
น้ําเสียจากคลองแม่ข่า รับน้ําเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ระบายลงสู่แม่น้ําปิง ด้านท้ายอาคาร 
ประตูระบายน้ําในลําน้ําปิง  ได้บริหารจัดการน้ําร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
ผู้ดูแล ประตูระบายน้ําในลําน้ําปิง และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ แม่แตง  ผู้ดูแลประตูระบายน้ําคลองแม่ข่า            
ในการเปิดบานประตูระบายน้ําเพื่อระบายน้ําในอัตราที่เหมาะสมรักษาคุณภาพน้ําในแม่น้ําปิง  การจ้างแรงงาน 
และการจ้างเหมากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํา ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน  มาตรการเสริมการให้ความช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง                
ในเขตชลประทาน ปี 2558/59  จํานวนเครื่องสูบน้ําและการให้การช่วยเหลือ จํานวน ๕๖ เครื่อง               
เตรียมรถยนต์บรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร ในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 จํานวน 6 คัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดเชียงใหม่มีน้ําเล่นสงกรานต์แน่นอน 

ประธานในที่ประชุม  ให้โครงการชลประทานเตรียมข้อมูลรายอําเภอมาชี้แจง                
ในที่ประชุมนายอําเภอวันที่ ๒๘ กันยายนนี้ด้วย  ให้นายอําเภอสํารวจข้อมูลแหล่งน้ําในพื้นที่รวมถึงแหล่งน้ํา  
ของเอกชนด้วย ให้ประสานงานกับเอกชนกรณีเกิดความจําเป็นต้องขอน้ําเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน  

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระ ...



 
- ๑๗ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๗ 

 

 
ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตลุาคม  2558 
   ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร) ในช่วง                

ครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ๒๑.๐-๒๓.๐ องศา
เซลเซียส  ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ๑๒.๐-๑๖.๐ องศา
เซลเซียส ลักษณะอากาศทั่วไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและ                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงโดยทั่วไปกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิ ตํ่าสุดประมาณ  
๒๑.๐-๒๓.๐ องศาเซลเซียส  ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ  
๑๒.๐-๑๖.๐ องศาเซลเซียส  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  การรับเสด็จเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในห้วงปลายเดือน

กันยายน และเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรับเสด็จ ดังนี้ 
1) วันที่ 26-27 กันยายน  2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา               

จะเสด็จมาร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธปริทัศธรรม เนื่องในเทศกาลงานพลีบุญเดือนสิบ ครั้งที่ 1                
ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  จังหวัดลําพูน และประทับแรม ณ  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (เป็นการส่วน
พระองค์) จะเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558    
เวลาประมาณ 22.30 น. และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 
15.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการไปเฝ้ารับ-ส่ง  และมีหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับเสด็จ ไปแล้ว 

2) วันที่ 26 กันยายน 2558 เป็นต้นไป พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
จะเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นการส่วนพระองค์) โดยจะประทับแรม                
ณ เรือนรับรองที่ประทับกองบิน 41  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือ             
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับเสด็จ ไปแล้ว 

3) วันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม  2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์                
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานในที่ประชุม  ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานการตรวจพื้นที่
เตรียมการรับเสด็จให้เรียบร้อย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/4.3  การจัดงาน ... 



 
- ๑๘ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๘ 

 

 
4.3 การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2558 

                        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่
กําหนดจัดพิธีวันปิยมหาราชการ ประจําปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เริ่มพิธีในเวลา 08.00 น.                
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายบังคมในวันดังกล่าว การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว 
สวมหมวก 
  ประธานในที่ประชุม หลังเสร็จสิ้นพิธีการยังไม่ให้จัดเก็บหรือนําพวงมาลากลับ                
ให้วางแสดงไว้ให้ประชาชนได้เยี่ยมชมถึงช่วงเย็น โดยให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพวงมาลา
ด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 แจ้งกําหนดการอําลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากอําลาตําแหน่งของผู้ว่าราชการจงัหวดั
เชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด  และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ จะเกษียณ 
อายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ังรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัดพะเยา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558                
ตามประเพณีที่ปฏิบัติการต่อเนื่องมาแต่ในอดีต จะทําพิธีอําลาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่  
ดังนั้น สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทํากําหนดการเดินทางไปอําลาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ในวันที่  29 – 30 
กันยายน  2558 และมีหนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาอํานวยความสะดวก               
ในการสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในแต่ละจุดด้วย                                                                                                 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5 ประชาสัมพันธ์ “โครงการเชียงใหม่ไม่โกง” 
     หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่               
โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ (ศปท.ชม.) ได้ร่วมกับสํานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
เชียงใหม่ ดําเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่สัญจร ใช้ช่ือว่า “โครงการ
เชียงใหม่ไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมากยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร             
อย่างทั่วถึง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงปัญหา ร่วมกําหนดแนวทางการแก้ไข                
และบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  จึงได้จัดทํากิจกรรมดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่สัญจร  15 อําเภอ และ
กิจกรรมรัฐ เอกชน และประชาสังคมเชียงใหม่ต่อต้านการทุจริต รวมผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,376 คน 
กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นําชุมชน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ข้าราชการในอําเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอําเภอ โดยมีวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้เรื่อง “การต่อต้านการทุจริต” วิทยากรจาก 
 
                  /ศูนย์ปฏิบัติ  ... 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจําจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง “การจัดต้ังศูนย์การต่อต้านการทุจริต 
สร้างจิตสํานึกไทยไม่โกงในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่” และวิทยากรจากสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ในเรื่อง “แนวทางการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”     
โดยกิจกรรมนี้ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 

2. กิจกรรม รัฐ เอกชน และประชาสังคมเชียงใหม่ต่อต้านการทุจริต จะดําเนินการ  
ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม
เชียงใหม่ออคิด  กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการส่วนภูมิภาค ข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน สื่อ และนักศึกษา จํานวน 100 คน โดยในการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช.              
ให้ความรู้เรื่อง “การต่อต้านการทุจริต” วิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจําจังหวัดเชียงใหม่  
ให้ความรู้เรื่อง “การจัดต้ังศูนย์การต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสํานึกไทยไม่โกงในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่” 
และวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว ให้ความรู้ในเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความสําเร็จ”   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๔.๖  สรุปผลการดําเนินโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2558”  
     ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์)   สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบาย
ให้ทุกจังหวัด อําเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อําเภอ               
ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก และนอกจากนี้ 
กระทรวงมหาดไทย ยังได้ให้ความสําคัญในนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปกป้องสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทําโครงการและกิจกรรม  คือ โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้ม            
ให้ประชาชน”   โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มาให้              
บริการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะมีการให้ความรู้ การตอบข้อหารือ การมอบเงิน
สงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้ เดือดร้อน เป็นต้น  และโครงการเสริมสร้าง                
ความปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้เข้ามาร่วมงาน  ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่เดือน
ธันวาคม  ๒๕๕๗  -  กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒ ครั้ง  ดังนี้  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓  ธันวาคม  255๗ ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเปียงหลวง  อําเภอเวียงแหง  ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์พัฒนาสังคมแบบมี   
ส่วนร่วม ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ มกราคม  255๘ ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิน  
อําเภอฝาง  ครั้งที่  ๔  วันที่  ๘-๙ มีนาคม  255๘  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  
อําเภอเมืองเชียงใหม่  ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ป๋ัง ตําบลแม่ป๋ัง  อําเภอพร้าว  ครั้งที่ ๖ 
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  ณ องค์การ บริหารส่วนตําบลห้วยทราย  อําเภอแม่ริม  ครั้งที่ ๗ วันที่  ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘  ณ เทศบาลตําบลบ้านกลาง  อําเภอสันป่าตอง  ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ วัดป่าตึง ตําบล 
ป่าตึง  อําเภอสันกําแพง  ครั้งที่ ๙  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลอินทขิล     
 

                  /อําเภอ ... 
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อําเภอแม่แตง  ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยตอง ตําบลแม่วิน  อําเภอแม่วาง          
ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  ณ เทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา  อําเภอสันป่าตอง  และครั้งที่ ๑๒               
วันที่   ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  ณ  เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  อําเภอเชียงดาว  

สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ   
๑. ด้านการบริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน นํางาน

บริการของหน่วยงานออกไปบริการประชาชน ในแต่ละครั้งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5๐ – ๖๐ 
หน่วยงาน โดยมีประชาชนมาใช้บริการในแต่ละพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  ได้รับความรู้ด้านวิชาการ             
การส่งเสริมอาชีพ การแจกจ่ายพันธ์ุปลา กล้าไม้  ปุ๋ย การตรวจสุขภาพ การตัดผมฟรี การจําหน่ายสินค้าราคา
ประหยัด  เป็นต้น  ทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการรับบริการ 

๒. ด้านการถวายความจงรักภักดี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณ
ถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รู้คุณชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดความสงบ สันติ และรู้รัก
สามัคคี รวมทั้งร่วมกันป้องกันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต 

๓. ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ได้นําเครื่องอุปโภค 
บริโภค ผ้าห่มกันหนาว ไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่  และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์
ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  จํานวนแห่งละ 20 - 70 ราย ๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท   

๔. ด้านการรับฟังข้อคิดเห็น สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้จัดประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด/อําเภอ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในพื้นที่  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่  เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทางการดําเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่ รวมทั้ง          
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว แจ้งประสานไปยัง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือในกรณีที่สามารถดําเนินการได้ และเมื่อได้รับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนแล้ว  จังหวัดจะดําเนินการประสานส่วนราชการที่มีภารกิจ 
หน้าที่รับผิดชอบ ได้พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข แล้วรายงานความคืบหน้า
การดําเนินงานให้จังหวัดทราบ เพื่อแจ้งให้อําเภอชี้แจงให้ราษฎรได้ทราบต่อไป จากการดําเนินงาน                
ตามโครงการฯ ที่ผ่านมา  สามารถแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่ได้            
สร้างความพอใจให้แก่ประชาชนได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

๔.๗ กิจกรรมเชียงใหม่สร้างสรรค์ 
      เลขานุการเชียงใหม่สร้างสรรค์  (นายมาร์ติน เฟ็นสกี้ – สตาล์ลิ่ง) ขอเรียนเชิญ

ร่วมงานครบรอบ ๕ ปี ของเชียงใหม่สร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบเชียงใหม่ มีการเสวนาโดยวิทยากรจากต่างประเทศ จะบรรยายเรื่องของการออกแบบ การหัตถกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ จะมีการเชิญเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศอาเซียน และจะมีการมอบรางวัล               
การออกแบบของเชียงใหม่ ปีที่ ๔ หรือรางวัล CDA 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 5... 



 
- ๒๑ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒๑ 

 

 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/2558 
                                 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                
80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2 หัวหนา้สว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  จํานวน  1 เรื่อง  
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่  ในปี พ.ศ.2559 เป็นปีครบรอบ 720 ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็น
การรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ผู้ก่อต้ังเมืองเชียงใหม่  และสร้างความ
ภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่ ที่ได้ทรงสถาปนาเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์ ขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 1839 กรณีที่ 
ส่วนราชการได้กําหนดจัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ในปี 2559  ให้นํากิจกรรมดังกล่าว 
มาผนวกรวมกับจังหวัดเชียงใหม่  โดยส่งรายละเอียดกิจกรรมที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๖  ข้อสั่งการของผู้บรหิาร 
    ๖.๑  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) ขอขอบคุณหัวหน้า              

ส่วนราชการทุกท่านที่ได้ร่วมกันทํางานขับเคลื่อนการบริหารราชการในช่วงเวลาที่ผ่านมา และต้องกราบขอโทษ             
บางท่านที่บางครั้งอาจจะล่วงเกินบ้าง ขอให้ทุกท่านภูมิใจในการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ปฏิบัติงานเพื่อรับใช้ประชาชนและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง  

๖.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบว่ามีงานสําคัญที่ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามซึ่งเป็นอํานาจเฉพาะ เช่น งานบุคคล           
งานงบประมาณ ให้รีบดําเนินการเสนอเรื่องให้เรียบร้อย  เนื่องจากมีผู้บริหารหลายท่านได้บอกกล่าวมาว่า             
เมื่อท่านเกษียณอายุราชการไปแล้ว  ยังคงมีหน่วยงานนําหนังสือไปให้ลงนามในหนังสือย้อนหลังที่บ้านพัก            
อยู่เป็นจํานวนมาก  

6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์) ขอบคุณทุกส่วนราชการ           
ที่ร่วมทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า  ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างยาก  
ต้องใช้เวลาในการดําเนินการที่ยาวนานจึงจะประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ ขอฝากในเรื่องของ กองทุนพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ไว้ด้วย เพราะโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนในด้านของงบประมาณ            
ที่จะนํามาใช้ในการดําเนินงานได้      
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.      วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
 
               เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


