
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่1/2559 

วันพฤหสับดทีี ่28 มกราคม  2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

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

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นายสุรชัย รัชตประทาน (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายไพรินทร์ ลิ่มเจรญิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
10. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
14. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
15. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
18. นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงศ์ (แทน)รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
19. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์ รกน.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 
22. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
23. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

/อําเภอ 
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อําเภอ 
24. นายศรันยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
25. นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
26. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอสารภี 
27. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
28. นายชัยณรงค์ นันตาสาย (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
29. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
31. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่แตง 
32. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
33. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอเชียงดาว 
34. นางสลีลญา คําภาแก้ว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
35. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
36. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอไชยปราการ 
37. ว่าที่ ร.ต.อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 
38. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 
39. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
40. นายวิทวัส บุตรต๊ะ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
41. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอแม่อาย 
42. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภออมก๋อย 
43. นายสังคม คัดเชียงแสน (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
44. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
45. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอแม่วาง 
46. นายณรงค์พัชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
47. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยจิต (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พ.ต.อ.อพิวัฒน์ กลั่นวาระ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.สุวัตน์ โล่จิรกาญจนกลุ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
53. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
54. พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
56. นางผุสดี สุวรรณมงคล (แทน)อัยการจงัหวัดศาลแขวงเชียงใหม่ 
57. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

/58. นางสาวจิราวรรณ... 
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58. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่

สํานักงานพระราชวัง  
59. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
60. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
61. นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
62. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นางสาวศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
64. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
65. นางณัชชา อุตตะมัง นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

66. นางสาวธิติมา พันรอด (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย อําเภอฝาง 

67. พล.ต.กีรพล  อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
(ทหาร) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
68. พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
69. พ.อ.ธนะพันธ์ ขําทวี (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
70. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
71. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
72. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
73. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
74. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
75. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
76. น.ต.อรรถพล ปุญยพุฒิพงศ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
77. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
78. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
79. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
80. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
81. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
82. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพกรภาค 8 
83. นายธงชัย ชาญสุกิจเมธี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
84. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 

/85. นางสาวขวัญ... 
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85. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/(แทน)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)่ 

86. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
87. นายสิทธิชัย วาณิชเสนี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
88. นางรําพันธ์ กําแพงทิพย์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
89. นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
90. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
91. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
92. นายอนันต์ สีแดง (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
93. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
94. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
95. นายสุวิทย์ แรกข้าว ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
96. นางสาวชนินาถ สิทธิหล่อ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
97. นางเพทาย เมฆี (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
98. นางกนกกาญจน์ ศรีโพธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
99. นางฉวีวรรณ สัญญา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่  
100. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
101. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
102. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
103. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
104. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
105. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
106. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
107. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
108. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๒ 
 

/109. นางธิราพัชร... 
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109. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         
สันกําแพง 

110. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์
ชาวเขา) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
111. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
112. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นางอรุชา ศุภมาตร์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
114. นายภาณุวิชย์ กันทะ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
115. นางวัฒนา คลั่งส ี สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
116. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
117. นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
118. นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
119. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
120. นางรุจิรา สฤษฎิพันธาวาทย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
121. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
122. นางนารีรัตน์ โนวัฒ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
123. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
124. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
125. นางสาวมาลาศรี สมสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
126. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
127. นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม ่
128. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
129. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้          

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
130. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
131. นางสาวชลาลัย ฟ้าภูเจริญ (แทน)หัวหน้าสาํนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
132. นายอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
133. นางสาวสุมามาศ ไชยวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
134. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
135. นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
136. นายกชกร โง้วศิริ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
137. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
138. นายไฉน นาคทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
139. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
 

/140. นายประจวบ... 
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140. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
141. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
142. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
143. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
144. นายชีพชนก อัมรนันทน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
146. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
147. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
148. นายวุฒิชัย ม่วงมัน (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่
149. นายประมุข เพ็ญสุต (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตรฯ์ 
150. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
151. นายวีรวิวัฒน์ บํารุงพาณิชย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
152. นายวีระวุธ พรรัตน์พันธ์ุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 
หน่วย145.งานในสังกดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
153. นายเมธี มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
154. นายขจรค์ รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
156. นายธีรชัย ด่านวณิชวงศ์ (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
157. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 

สาขาเชียงใหม่ 
158. นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
159. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
160. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
161. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 

(เชียงใหม่) 
หนว่ยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
162. นายสามารถ บารมี (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
163. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
164. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
165. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

/166. นายจตุพร... 
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166. นายจตุพร ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
จังหวัดเชียงใหม่ 

167. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 
169. นางราชาวดี รีเกน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
170. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นางอัญชนา ชัยเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
172. นายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
173. นางสาวปักษธร สมินทรปญัญา (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
174. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
175. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจงัหวัดเชียงใหม่ 
176. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
177. นายบุญญฤทธิ ์ ใจอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
178. นางวราภรณ์ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
179. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุง หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ่
180. 
 

นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
181. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
182. นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
183. นายโสภณ โปธินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
184. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
185. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
186. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
187. นางไอซา เหลืองอิงคะสุต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
188. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 
 

/189.นางมีนา ... 
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189. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

190. นายเจดีย์ เดชพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 

191. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานกรรมการอาชีวศกึษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
192. นางนภัสนันท์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
193. รศ.น.สพ.ศภุชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
194. รศ.ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
195. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
196. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
197. นางสุดใจ นันตารัตน์ 

 
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 
เชียงใหม่  

198. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
199. นายธาตรี กําลังเก่ง (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 
200. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
201. พ.ญ.สุนีย์ ศรีสว่าง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
202. นางเสริมศรี สนธิภูมาศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ    

เขต 1 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
203. นางจันทร์รัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
204. นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
205. นายพลยุทธ ศุขสมิติ  (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
206. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
207. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
208. นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เขต 9 เชียงใหม ่

209. นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
210. ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
211. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
212. นางสาวศิรชญาณ์  ตาแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง           

(องค์การมหาชน) 
 

/ภาคเอกชน... 
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ภาคเอกชน 
213. นายวโรดม จิตรนวเสถียร (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
ส่วนท้องถิน่ 
214. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
215. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
216. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
217. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
218. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
219. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
220. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
221. นายชูเกียรติ จันโททัย (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
222. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
223. นายสมศักด์ิ กุลวิจิตร์รัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
224. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
225. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
226. นายจรูญ ปงหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
227. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
228. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิ

จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2558/59 จํานวน  4 ราย  (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 
1) รางวัลชนะเลิศ      นายดวงจันทร์   ขันแก้วมิ่ง   
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 นายณัฐพงษ์      ขันแก้วมิ่ง 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 นายวิเชียร แก้วแสง 
4) รางวัลชมเชย   นายประพัตร     ปัณกันฑ์    

2.  การมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด  ประจําปี 2558 จํานวน 1 
ราย  (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ บริษัท โกลบอลทรีท จํากัด 

3. การมอบโล่ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จํานวน  1  ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่) ได้แก่  นายธาตรี   วีรเดชะ  

 
/4. การมอบโล่ประกาศ...  
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4. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น  จํานวน 1 แห่ง (สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  บริษัท ธนภักดี  จํากัด 

5. การมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่อําเภอที่ชนะเลิศการออกร้านนิทรรศการในงานฤดูหนาว 
และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี  2559 จํานวน  5 อําเภอ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่)  ดังนี้ 

1) รางวัลชนะเลิศ     อําเภอดอยสะเก็ด 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   อําเภอสะเมิง 
4) รางวัลชมเชย      อําเภอแม่ริม 
5) รางวัลชมเชย    อําเภอแม่แตง 

6. การมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจําปี 2559  จํานวน  7 ราย  (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้ 

1) การประกวดข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตอง 1  นายสุทิน มอนไข 
2) การประกวดข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 นายสุทิน มอนไข 
3) การประกวดกล้วยน้ําว้า  นางกมลชนก  เทียมลม 
4) การประกวดมะพร้าวน้ําหอม นายนิเวศน์  โอดบาง 
5) การประกวดฟักเขียว   นายพิชัย  บุญมาลา 
6) การประกวดฟักทองพันธ์ุคางคก   นายมา  ทาวงค์ 
7) การประกวดพืชผักสวนครัว นางจรรยา  รัตนนิธิกุล 

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมกราคม 2559 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนํา

ตัว ต่อที่ประชุม จํานวน  3 ท่าน  ดังนี้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 2 ... 

1) นายเอนก ไชยวงค ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ อํ านวยการศูนย์การศึกษาพิ เศษประจํ าจั งหวัด

แม่ฮ่องสอน 
2) นายโชคชัย แก้วป่อง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน 
3) นายธวัช พันมา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ  
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 12/2558  เม่ือวันที ่ 30 ธันวาคม  2558 
   ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่                
12/2558  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  20 หน้าโดยมี              
นายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร ่               
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า               
ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 12/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์ 
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้า          
ส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน               
การประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
  3.1  เศรษฐกจิไทย ภาคเหนือ และจังหวดัเชียงใหม ่

ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (ดร.สิงห์ชัย  
บุณยโยธิน)  ส่วนแรก เศรษฐกิจโลก ชีพจรของเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน การฟ้ืนตัว         
ของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างช้าๆ ในอเมริกาปรับตัวดีขึ้น ขณะที่จีนชะลอลงซึ่งส่งผลต่อเอเชีย ประการที่ 2     
คือ ความแตกต่างของการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ มีมากขึ้น  ธนาคารกลางของอเมริกา                
เริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงิน ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป ญี่ปุ่น และจีนยังคงดําเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลาย  ประการที่ 3 คือ ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน หุ้นอเมริกามีความผันผวน  ค่าเงินบาท
ก็ผันผวนตาม  ประการที่ 4  เรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ํามันเป็นตัวหลักยังคงมีการลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  ประการที่ 5 ความเสี่ยงทางด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก คือ เหตุการณ์ก่อการร้ายต่างๆได้กระจายไป
เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกในตอนนี้  จึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่นกัน  สรุปได้ว่า เศรษฐกิจ
ไทย ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ จากแรงส่งภายในประเทศเป็นหลัก ภาครัฐมีการกระตุ้นการใช้จ่าย โดยเฉพาะการลงทุน
ในปีที่ผ่านมีการลดภาษีเข้ามากระตุ้นการใช้จ่าย สถานประกอบการ  สถานท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สําคัญ 
ชดเชยกับภาคส่งออกที่ยังไม่ฟ้ืนตัว แต่การท่องเที่ยวเข้ามาช่วยให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นในระดับหนึ่ง  

องค์ประกอบการขยายตัวที่เกิดขึ้น ภาคเอกชนนั้นมีการบริโภคขยายตัวค่อนข้างดี 
โดยเฉพาะสินค้าบริโภค  ภาคครัวเรือน ภาคเกษตรในส่วนการบริโภคไม่ค่อยดีสักเท่าไร ราคาผลผลิตตกทําให้
รายได้น้อยไปด้วย แต่จากดัชนีผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น  ดัชนีการบริโภคเอกชนในไทย
การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ตํ่า คือ มีสินค้าที่ยังอยู่ในสต๊อก ขายของไม่ได้ จึงมีผลต่อการจ้างงาน เพราะธุรกิจต่างๆ 
มีการชะลอตัวการผลิต ปัจจัยบวกเป็นภาครัฐที่มีการเร่งการลงทุนต่างๆ ช่วยส่งเสริมทาง ด้านการลงทุน 
ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และปรับตัวดีขึ้น ในช่วงปัจจุบันไทยอยู่ระดับตํ่าสุดในภูมิภาค อัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ ในระดับตํ่า สําหรับภาครัฐได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการใช้จ่ายและ               
การลงทุน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ได้กระทําอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการลงทุนทั้งในงบประมาณ
และนอกงบประมาณมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สําหรับการส่งออกเศรษฐกิจจีนและอาเซียนชะลอตัวต่อเนื่อง 

 
/สินค้านําเข้า... 
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- ๑๒ -

สินค้านําเข้ามีการปรับตัวลดลง ราคาน้ํามันลด ภาพรวมการขยายเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.7-2.8 จากต้นปี
ประมาณร้อยละ 0.4 สําหรับปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5-3.7   

เศรษฐกิจในภาคเหนือที่ผ่านมา ภาคบริการมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยว 
การขนส่งมีบทบาทมากขึ้น ภาคท่องเที่ยวบริการ มีบทบาททางภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่างมีบทบาท
น้อยกว่า  ภาคการเกษตรภาคเหนือตอนล่างมีบทบาทมากกว่า สรุปโดยรวม ภาคเหนือมีการเติบโตที่แตกต่าง
กัน โดยภาคเหนือตอนบนจะเน้นการท่องเที่ยว ภาคเหนือตอนล่างจะเน้นการเกษตร โดยรวมการบริโภค                
มีการขยายตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการท่องเที่ยว ผู้คนมีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างดี ภาครัฐมีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น                
ไม่ว่าจะเป็นโครงการกรมชลประทาน กรมทางหลวง การศึกษา โรงพยาบาล มีการซ่อมแซม/ก่อสร้างค่อนข้าง
เยอะ ในภาคเหนือเรื่องส่งออกค่อนข้างเป็นปัจจัยเพิ่มที่ดี การท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี  ผลผลิตและราคาข้าว 
อ้อย และมันสําปะหลังตกตํ่า จากผลกระทบปริมาณน้ําฝนน้อยกว่าปกติไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกผลผลิตต่อ
ไร่ลดลง  ทางด้านผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้า
เครื่องยนต์  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น สําหรับการท่องเที่ยวขยายตัวดี  มีนักท่องเที่ยวมากกว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 8 ล้านคน โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพ่ิมมากขึ้น  การใช้จ่ายภาครัฐ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 จะมีปริมาณการเบิกจ่ายร้อยละ 44.3 และ
เดือนธันวาคม  2558 ร้อยละ 64.6  อุตสาหกรรมในเชียงใหม่ยังปรับตัวค่อนข้างดี ผลผลิตแปรรูปการเกษตร
ในจังหวัดก็ขยายตัว อุตสาหกรรมแปรรูปส่งออกขยายตัวร้อยละ 2 ขณะที่การผลิตเครื่องประดับลดลงจากการ
ชะลอลงของตลาดโลก  

ประธานในที่ประชุม (นายปวิน ชํานิประศาสน์) การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว                
มีจุดอ่อน คือ 1. เข้ามาไม่มีการประกันตน  2. มาใช้ชีวิตในแบบคนไทย อยากจะขับรถก็เช่ารถได้โดย                
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรของไทย  ทําให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และอุบัติเหตุ  นอกจากนี้ยังมี
ปัญหา  เช่น การเข้าใช้บริการร้านคาราโอเกะ  มาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ ที่มีตลอดเวลา ที่ผ่านมาเคย
ทักท้วงว่าทําไมผู้ประกอบการถึงมีสิทธิให้ชาวต่างชาติมาเช่ารถไปขับขี่  ชาวต่างชาติต้องมีใบขับขี่สาธารณะ   
ในเมื่อเดินทางเข้ามาจะต้องมีการประกันตนเอง  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ต้องเชิญหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องมาหารือ
กันอีกครั้ง    

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.2 รายงานภาวะการคลัง ผลการเบิกจ่าย และหนังสือเวียน ประจําเดือนมกราคม 
2559 

       คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) ภาวะการคลังในเรื่องจัดเก็บ
รายได้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2558   ในปี พ.ศ.2548 จังหวัดเชียงใหม่จัดเก็บรายได้ ได้จํานวน 
11,805.20 ล้านบาท  และอีก 10 ปีต่อมา คือปี พ.ศ.2558 จัดเก็บรายได้ ได้จํานวน 13,585.71                
ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มขึ้น จํานวน 1,780.51 ล้านบาท  หรือประมาณร้อยละ 19   ในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2552 
อาจจะลดลงเนื่องจากเกิดสถานการณ์ทางการเมือง ทําให้ความสามารถในด้านการจัดเก็บรายได้ลดลง และ
อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อๆ ไป  ในปี พ.ศ.2558  ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 กับ 2559  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน 3 เดือน จัดเก็บรายได้ ได้จํานวน 2,866.08              
ล้านบาท  สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไตรมาสแรก จัดเก็บรายได้  ได้จํานวน 2,990.29 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10.33  ผลการจัดเก็บรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดจาก
การจัดเก็บรายได้ของสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  คิดเป็นร้อยละ 73.68  สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ คิดเป็น               
ร้อยละ 11.19  ด่านศุลกากร  คิดเป็นร้อยละ 0.13  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 0.24  
และหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 14.76  

/ผลการเบิกจ่าย... 
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559  ไตรมาสที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ่               
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นงบรายจ่ายภาพรวม จํานวน 20,836 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 
10,792.87 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 51.80 แยกเป็นงบประจํา จํานวน 11,782.13 ล้านบาท เบิกจ่ายไป
แล้ว จํานวน 8,677.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.65  และงบลงทุน จํานวน 9,054.55 ล้านบาท  
เบิกจ่าย   ไปแล้ว จํานวน 2,115.71 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 23.37  ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้  ซึ่งกําหนดงบรายจ่ายภาพรวมร้อยละ 30 งบลงทุนร้อยละ 19  จังหวัดเชียงใหม ่               
มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 3 ของประเทศ  สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 หน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 
197 หน่วยงาน ได้รับงบลงทุน จํานวน 137 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 69.54  โดยหน่วยงานที่เบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 69 หน่วยงาน  ตํ่ากว่าเป้าหมาย(ใกล้เคียง) จํานวน 7 หน่วยงาน และตํ่ากว่า
เป้าหมาย จํานวน 61 หน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559  ไตรมาสที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่                
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นงบรายจ่ายภาพรวม จํานวน 21,112.33 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 
11,477.54 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 54.36 แยกเป็นงบประจํา จํานวน 11,985.29 ล้านบาท  เบิกจ่าย
ไปแล้ว จํานวน 9,198.30 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 76.75 และงบลงทุน จํานวน 9,127.04 ล้านบาท  
เบิกจ่าย   ไปแล้ว จํานวน 2,279.24 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 24.97  ณ วันที่ 15 มกราคม  2559 
จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ลําดับที่ 4 ของประเทศ และงบลงทุนอยู่ลําดับที่ 3 ของประเทศ  
 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559  จํานวน 3,714.36 ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้วจํานวน 1,374.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.01 คงเหลือจํานวน 2,339.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
62.99  
 ถ้าเปรียบเทียบจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ          
เกินกว่า 10,000 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับที่ 1 จํานวน 21,112.33 ล้านบาท 
ส่วนการเบิกจ่ายอยู่ในลําดับที่ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 13,322.25 ล้านบาท  สําหรับงบลงทุนจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ  5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับจัดสรรเป็นลําดับที่ 3 จํานวน 9,127.04 ล้านบาท รองจากนครราชสีมา และชลบุรี  มีผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในลําดับที่ 1 และ 2 ของประเทศตามลําดับ  
    หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 21 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2559  เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบํานาญด้วยตนเอง     
ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing) เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานได้ทุกขั้นตอน  ต้ังแต่เริ่มย่ืนจนถึง
ขั้นตอนการรับเงิน แม้ภายหลังจะมีสถานะเป็นผู้รับบํานาญแล้ว ก็สามารถตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการ
จ่ายเงินทั้งรายเดือนและรายปี หรือพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเอง  ผ่านระบบบําเหน็จ
บํานาญของกรมบัญชีกลาง โดยลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านได้ที่  www.cgd.go.th > ระบบบําเหน็จบํานาญ/
บําเหน็จค้ําประกัน > ระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  
    ประธานในที่ประชุม  สํานักงบประมาณแจ้งว่า ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
หน่วยงานจะต้องสัญญาจ้างทุกโครงการ หากไม่สามารถทําได้ถือว่าไม่ต้องการงบประมาณ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

/3.3 การดําเนินการตาม...
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3.3  การดําเนินการตามแผนพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ               
การจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 330,745,800 บาท เป็นงบลงทุน จํานวน 175 ล้านบาท  ที่เหลืออีก
ประมาณ 155 ล้านเป็นงบที่ซ้ําซ้อน  การดําเนินงาน 8 โครงการ ซึ่งได้ยกเลิกงบประมาณซ้ําซ้อนไปแล้ว
ประมาณ 18 ล้านบาท ดังนั้นจะเหลือในการดําเนินงานในงบลงทุน 10 โครงการ  ส่วนที่ 2 โครงการที่เป็นการ
พัฒนาถนนสายหลัก สายรอง   ที่เชื่อมโยงพื้นที่ในโครงการนี้มี 34 กิจกรรม ได้ยกเลิก 1 กิจกรรม  และอยู่ใน
เขตที่ต้องขอใช้พ้ืนที่ 16 กิจกรรม วงเงินการดําเนินงาน 68 ล้านบาทเศษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยมีทั้งหมด 14 กิจกรรม 39 ล้านบาท ขอยกเลิกไป 4 กิจกรรม อยู่ในเขตพื้นที่ในการขอใช้ที่ดิน      
1 กิจกรรม  ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า 2 กิจกรรม ในส่วนนี้แจ้งทางอําเภอและหน่วยงานที่รับโครงการก่อสร้าง
ถนนและแหล่งน้ําไปแล้ว  ให้ส่งสําเนาเอกสารที่ขอใช้พ้ืนที่ให้กับจังหวัด จะได้รวบรวม ถ้าหากขยายได้ก็
ดําเนินการต่อแต่ถ้าขยายไม่ได้ก็จะเป็นการยกเลิกไป  ส่วนโครงการที่ 4 เป็นโครงการงบพัฒนาระบบการแพทย์ 
5.2 ล้านบาทท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการจัดหาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว  ส่วนงบ
ดําเนินงานต้องดําเนินการก่อหนี้ในส่วนที่เป็นการจัดหาวัสดุในการอบรมหรือการจัดหาผู้รับจ้าง  ในกรณีที่จัด
ทํางานอีเวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการส่งเสริมการอุตสาหกรรม ส่วนผลการดําเนินงานขออนุญาต          
นําส่งผลการเบิกจ่ายของงบประมาณให้จังหวัดด้วย  เพราะจะได้ดําเนินการแนบไฟล์ผลการดําเนินงานให้            
ส่วนงบประมาณเพื่อดูระบบร้อยละของการดําเนินการ                          

นายจรูญ ปงหาญ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณปี 2559 ยังอยู่ใน
กรอบของการพัฒนาจังหวัด 4 ปี ช่วงปี 2557-2560 ซึ่งแผน 4 ปีดังกล่าวได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
จังหวัดเอาไว้ว่า นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง  ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กําหนดการพัฒนามี 5 ด้าน คือ                
1) เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและระดับสากล คือศักยภาพของการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ และการเป็นศูนย์กลางบริการต่างๆ อาทิ 
โรงแรม ร้านค้าต่างๆ และครอบคลุมไปถึงการบริการด้านการแพทย์และบริการในเชิงสุขภาพ  2) ศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง วันนี้มีทั้งศักยภาพทางบกในการเชื่อมสู่ประเทศทุกภูมิภาค การมี
แนวโน้มการพัฒนารถไฟความเร็วสูง  3) เกษตรปลอดภัยอันเนื่องมาจากสภาพด้านการเกษตร อาทิ ตําแหน่ง
ที่ต้ังของโครงการพระราชดําริหลายโครงการ มีศูนย์วิจัยทางการเกษตรซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้าน
สินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น  4) ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสู่สากล เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่                
เป็นที่ต้ังมหาวิทยาลัยรัฐหลายแห่ง  นี่เป็นศักยภาพของการพัฒนา ไทยใช้สถาบันที่มีอยู่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม   5) เมืองน่าอยู่  การรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของเมืองให้เกิดความย่ังยืน ทั้งหมด
คือภาพรวมทั้ง 5 ด้านของยุทธศาสตร์จังหวัด  ได้นํามากําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 เรื่อง                
1) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 2) ด้านสังคม การสร้างสังคม วัฒนธรรม คุณธรรมโดยปรับ
คุณภาพการศึกษาด้วยการเรียนรู้ต่อชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม  3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  4) การสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ได้กําหนด
เป้าประสงค์ จํานวน 3 เรื่อง  คือ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สมบูรณ์ สามารถเตรียมการเปลี่ยนแปลง                
ได้อย่างเหมาะสม  2) สังคมมีความน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์  3) การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความทันสมัย บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  จากกลยุทธ์ดังกล่าวได้นํามาจัดทําเป็นแผนงานเพื่อ
เสนอขอรับงบประมาณ ประจําปี 2559  

/หัวหน้าสํานักงาน... 
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หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน)  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้รับงบประมาณจํานวน  
359,420,700 บาท จํานวน 15 โครงการ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 10,123,680.53 บาท คงเหลือ 
349,297,019.47 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 8 ของกลุ่มจังหวัด  

 

ประธานในที่ประชุม  เน้นย้ํางบประมาณต้องการมีก่อหนี้ผูกพันบางส่วนแล้ว 
 

3.4  รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม 
2559 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) สถิติต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
2557  - 30 พฤศจิกายน 2558  มีเรื่องร้องเรียนจํานวน  3,797 เรื่อง  สามารถยุติได้จํานวน  1,636 บาท  
หน่วยงานรายงานผลบ้างแล้ว  จํานวน 984 บาท  และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 1,177 เรื่อง แต่ดูข้อมูล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559  มีเรื่องร้องเรียนจํานวน 582 
เรื่อง สามารถยุติได้จํานวน 213 เรื่อง หน่วยงานรายงานผลบ้างแล้ว จํานวน 69 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ จํานวน 300 เรื่อง  ผลการยุติเรื่องต่างๆ จะนําไปวิจัยเพื่อป้องกันและเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา  

ประธานในที่ประชุม  ศูนย์ดํารงธรรมเป็นกฎหมาย ประกาศตามคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการ อย่าคิดว่าศูนย์ดํารงธรรมเป็นของกระทรวงมหาดไทย  
อยากให้ปัญหาของประชาชนนั้นแก้ไขให้ได้  จึงต้องมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วม เน้นความสําเร็จเป็นหลัก          
ให้ศูนย์ดํารงธรรมสรุปเรื่องร้องเรียนให้ทราบทุกเดือน โดยให้สรุปเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาในแต่ละเดือนจํานวน
เท่าไร่  สามารถยุติได้ก่ีเรื่อง  อยู่ระหว่างการดําเนินงานกี่เรื่องและเป็นของหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพนัธ์  2559 
         ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี  มหายศนันท์)  พยากรณ์
อากาศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559  เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ลักษณะ
อากาศค่อนข้างจะแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็น ระยะๆ แต่จะมีกําลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ทําให้เริ่มมี
อากาศอุ่นขึ้น กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของ
เดือน แต่หลายพื้นที่ของภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า  ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือ ท้องฟ้ามีเมฆ
บางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันจะเริ่มมีอากาศร้อนโดยเฉพาะใน
ระยะครึ่งหลังของเดือน สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 18-20°ซ  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  34-36 °ซ ปริมาณฝน 5-15 มม.  จํานวน 1-2 วัน  ข้อควรระวัง อาจมีคลื่นกระแสลม
ตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ในขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศ
จีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง  ลมกระโชกแรงบางพื้นที่               
และอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.2   การรบัเสด็จในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 
                 หัวหน้าสํานักงานจังหวดัเชียงใหม ่(นายสําเริง  ไชยเสน)  ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 จังหวัดเชียงใหม่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในพื้นที่ ดังนี้ 
 

/1. วันที่ 1 ...



 
 
 
 

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

 

- ๑๖ -

 
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ  มาทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการ  การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปี 2559  เวลา 11.20 น.  ณ อาคารนิทรรศการ 1 - 2   
อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ซึ่งจัดโดยสํานักงานการศึกษานอกระบบ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อจากนั้นในเวลา 15.50 น. จะประทับ
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. วันที่  6–9 กุมภาพันธ์  2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
จะเสด็จมาทรงซ้อมว่ิงและทรงจักรยาน ณ กรมรบพิเศษที่ 5  ค่ายขุนเณร  ตําบลแม่สา  อําเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่  โดยจะประทับแรม  ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปาแม่แตง  ตําบลก๊ึดช้าง  อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่  และในวันที่  9 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 14.30  น. จะเสด็จไปทรงประกอบพิธีสวมยอดปลีฉัตร
พระธาตุเจดีย์สะหลีบุญเรือง ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ กองงานส่วนพระองค์ 904 V 904 สย.วังสุโขทัย กําหนดประชุมและสํารวจพื้นที่ ณ วัดสันปูเลยสะหลี
เวียงแก้ว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 10.00 น.  

3. วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2559  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี               
พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จมาทรงหล่อพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า  เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ โรงพยาบาล
แม่วาง  อําเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  และทรงเป็นประธานในงานพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง  พระไภษัชยคุรุ
พุทธเจ้า  (พระเจ้าหมอยา)  รุ่นสร้างโรงพยาบาลแม่วาง อาคารพระครูบาบุญหลวง  ณ วัดเกาะกลาง  ตําบล 
ป่าแดด  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  กําหนดฤกษ์เวลา  15.59 – 16.29 น.  

4.  วันที่  17-19 กุมภาพันธ์   2559  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- 
วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  

1) วันที่  17 กุมภาพันธ์  2559 เสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะประทับแรม 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์  2559 

2) วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์  เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา  2557 - 2558  จํานวนประมาณ  
4,000 คน  

3) วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2559 จะเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่ง กลับกรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 การจดังานพธิ ีรัฐพธิี และกจิกรรมเฉลิมพระเกียรตขิองจังหวดัเชียงใหม ่
    ประธานในที่ประชุม จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานพิธีและรัฐพิธีประจําทุกปี  
จํานวน  13 พิธี  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 กิจกรรม รวมเป็น 14 พิธี/กิจกรรม ซึ่งในห้วงเวลา
ดังกล่าว  ขอความกรุณาจากส่วนราชการงดการจัดประชุม  แล้วให้หัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการ และ
พนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ  ดังนี้ 1) วันที่ 17  มกราคมของ
ทุกปี  เวลา 09.00 น.  การประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  2) วันที่  18  มกราคมของทุกปี  เวลา  
09.00 น. การประกอบประกอบพิธีวางพุ่มสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  พระสถูปเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อําเภอเชียงดาว  3) วันที่ 31  มีนาคมของทุกปี เวลา 09.00 น. ประกอบพิธี 
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน                
4) วันที่ 2 เมษายนของทุกปี การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ....



 
 
 
 

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

 

- ๑๗ -

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน  3  พิธี  คือ เวลา  06.45 น.  พิธีทําบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  เวลา  09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  
และเวลา 19.19 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร  5) วันที่ 6  เมษายนของทุกปี  
เวลา 09.00 น. การประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึก                
มหาจักรีบรมราชวงศ์”  6) วันที่ 25  เมษายนของทุกปี  เวลา 09.00 น . พิธีวันคล้ายวันสวรรคต                
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อําเภอเชียงดาว  7) วันที่  5  
พฤษภาคมของทุกปี เวลา  09.00 น. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  8) วันที่ 
11 กรกฎาคมของทุกปี  เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  9) วันที่ 28 
กรกฎาคมของทุกปี การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  จํานวน 3 พิธี คือ เวลา 06.45 น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ เวลา 09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เวลา  19.19 น. และ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร   10) วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี การประกอบพิธี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหามหาราชินี จํานวน  3  พิธี  คือ เวลา 
06.45 น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  เวลา 09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและ     
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเวลา 19.19 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร                
11) วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เวลา 09.00 น . การประกอบพิธีวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                
12)  วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีวันปิยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 13) วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี             
การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
5  ธันวามหาราช  จํานวน  3 พิธี  คือ เวลา  06.45 น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์              
เวลา  09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  และเวลา  19.19 น. พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร  14)  วันที่  6  ธันวาคมของทุกปี  เวลา 19.19 น. งานรวมใจ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5   ธันวามหาราช 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

4.4 การจดัโครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ (นายอนันต์  สีแดง) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ กําหนดจัดโครงการ ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่ง
ขุนเขา “ชวนแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่              
โครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริ  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บนเส้นทางโครงการหลวงในจังหวัด
เชียงใหม่  โดยกําหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในรูปแบบของคาราวานส่งเสริมกาท่องเที่ยว                
มีคณะนักท่องเที่ยว  จํานวน ๑๐๐ ราย เข้าร่วมโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙  ณ สถานีเกษตร
หลวงอินทนนท์   และกําหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สํานักงานเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมไทยล้านนาสปา  กําหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม ่               
เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม (Beauty Rejuvenated @ Chiang Mai) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิงและนักท่องเที่ยวทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีศักยภาพและบทบาท                
ในการตัดสินใจเลือกการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกเพื่อกระตุ้น 

 

/การใช้จ่าย... 
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- ๑๘ -

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวให้เพิ่มมากย่ิงขึ้นและทาให้เกิดการท่องเที่ยวมายังจังหวัดเชียงใหม ่               
ตลอดทั้งปี  โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้กําหนดให้มีการสาธิตการนวดในรูปแบบต่างๆและจัดแสดงสินค้า                
จากสปาช้ันนาที่ผ่านมาตรฐานจานวน๒๒แห่งจากทั้งหมด  ๓๓  แห่งโดยมีกําหนดแถลงข่าวโครงการ                
ในวันพุธที่  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙  ณ เฮลท์ล้านนาสปา จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5  การจัดงาน  "2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่" 
          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน)  จังหวัดเชียงใหม่กําหนด

จัดงานสมโภช 720 ปี เชียงใหม่ ภายใต้ช่ืองาน “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่”  
กําหนดหัวข้อการจัดงาน คือ “2559 ปีแห่งการสมโภช 60 นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่  และเนื่องใน
วโรกาสการเฉลิมฉลอง 70 ปี แห่งการครองราชย์  ภัทรมหาราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นมรดกโลก” โดยเชื่อมโยง
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม การพัฒนา
เชียงใหม่ในอนาคต และการส่งเสริมสถาบันกษัตริย์ในการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ จังหวัดได้จัดประกวดตรา
สัญลักษณ์ฯ ได้ผู้ชนะเลิศการออกแบบ คือนายชร  พิมสิมานนท์อายุ 29 ปีอาชีพกราฟฟิก ดีไซน์  ภูมิลําเนาอยู่
จังหวัดชัยภูมิ และได้กําหนดใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของการจัดงาน   เพื่อให้การจัดกิจกรรม งาน “2559 สมโภช 
60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่  จึงกําหนดให้มีงาน               
แถลงข่าวการจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์            
สามกษัตริย์ โดยขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว 

 นายจรูญ ปงหาญ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ได้มีการกําหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เช่น โครงการพัฒนาต่างๆ ในวาระดังกล่าว  ที่เห็น
อยู่ 2 เรื่องหลัก  คือ Now Chiang Mai  ในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ส่วนราชการ เอกชน ท้องถิ่น 
สถานบันการศึกษา  รวมไปถึงองค์กรภาคประชาชนต่างๆ จะมีโครงการดําเนินแผนการในปี 2559 ซึ่งได้
กําหนดกรอบแนวคิดคร่าวๆ  ขอบเขต หน้าที่หลัก อีกส่วนหนึ่งจะใช้วาระโอกาสของ 720 ปี เป็นจุดเริ่มต้น 
จองการวางแผนการพัฒนาจังหวัดสู่อนาคต ซึ่งปกติจะทราบว่าจังหวัดทําแผน 4 ปี และแผนประจําปี แต่ในของ 
720 ปี ควรจะเป็นวาระที่ทุกภาคส่วนได้คิดและวางแผนร่วมกันว่า เชียงใหม่ในอนาคต 10 ปี 15 ปีข้างหน้า
จะเป็นอย่างไร  เริ่มต้นที่ Now Chiang Mai ได้ยกร่างขึ้นประกอบด้วย แนวคิดที่ 1) การออกแบบเมือง            
2) การฟ้ืนฟูเมือง 3) ความปลอดภัยและความเชื่อมโยง  4) วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  5) การพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ ในแนวคิดต่างๆ จะมีรายละเอียดเป็นประเด็นสําคัญ พอเราได้แผนงานหลัก และแบ่งโครงการ
สําคัญ จะได้ข้อมูลภาพรวม จะเห็นว่าในปี 2559 จะขับเคลื่อนไปลักษณะไหน ในเดือนแต่ละเดือนจะมี
โครงการสําคัญอย่างไร ยกตัวอย่าง ขั้นแรกการออกแบบ นําเสนอว่าส่วนราชการไหนหรือองค์กรไหนที่มีแผน/
โครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดในลักษณะดังกล่าว ก็จะขอให้ส่งข้อมูลให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในเชิงของ
การออกแบบเมืองเราจะคํานึงถึงประเด็นสําคัญจะมีทั้งโบราณสถาน จะเป็นคูเมืองชั้นใน หรือประตูท่าแพ               
เวียงกุมกาม พระเจดีย์ต่างๆ  ส่วนที่ 2 คือ พ้ืนที่สาธารณะ ในช่วงปีนี้ หน่วยงาน ส่วนราชการใดมีโครงการ
ส่งเสริมพ้ืนที่สร้างสรรค์พ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชน ก็เปิดสู่กรอบแนวคิดนี้ รวมไปถึงรูปสถาปัตยกรรม                
ซึ่งแผนงานที่ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างขึ้นมา เพื่อต้องการให้เห็นภาพร่วมกัน อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนา              
ภูมิทัศน์ การพัฒนาแบบสายวัฒนธรรม งานกีฬา การจัดระเบียบเขตเมืองเก่า สถานที่จัดกิจกรรม ก็จะเข้าสู่
กรอบแนวคิดแรก  แนวคิดที่ 2 การฟื้นฟูเมือง เราจะมองไปที่เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ กลุ่มบ้านเมืองที่ได้รับ
การพัฒนาที่ผ่านมา เช่น ห้วยแก้ว  คลองแม่ข่า น้ําปิง  พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่จะฟื้นฟู   แนวคิดที่ 3  

 

/ความปลอดภัย... 
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- ๑๙ -

ความปลอดภัยและความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ระบบขนส่งมวลชน เส้นทางจักรยาน หรือโครงข่าย
การคมนาคมที่ทางหลวงชนบทมีแผนเชื่อมต่อการคมนาคมในจังหวัด ซึ่งแผนการเป็นเชิงการพัฒนาความ
ปลอดภัย การจราจร ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งในส่วนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว              
หรือการพัฒนาจังหวัดเรื่องการท่องเที่ยว  แนวคิดที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา จะมีประเด็นสําคัญ เช่น           
เรื่องของหัตถกรรม ศิลปะพื้นฐาน วัฒนธรรม จังหวัดมีโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวิชาการ            
จะขอความร่วมมือทางสถาบันอุดมศึกษา ว่าถ้าการสัมมนาทางวิชาการ จัดประชุม หรือมีงานวิจัยต่างๆ             
ที่จะสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด จะขอรายละเอียดข้อมูลเพื่อจะรวบรวมให้เห็นว่าในส่วนของกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมของความรู้ต่างๆ ของท้องถิ่น เราจะมีแผนงานโครงการที่จะบูรณาการอย่างไรบ้าง  แนวคิดที่ 5         
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ จะมีประเด็นสําคัญ คือ การศึกษาโครงการตามแนวพระราชดําริ พ้ืนที่ส่งน้ํา ซึ่ง
จะจําแนกออกเป็นแผนงานเชิงของการปฏิบัติ ป่าต้นน้ํา เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาแหล่งน้ํา พลังงานทดแทน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตจะควบคุมโดยหน่วยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนา
อาชีพ ซึ่ง สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ 
สถาบันการศึกษา ส่งรายละเอียดในส่วนของ Next Chiang Mai จะเป็นส่วนของการที่จะวางแผนการพัฒนา
เมือง ใน 10 – 15 ปีข้างหน้า ซึ่งมีการร่วมคิดรวมทํา ระหว่างภาคส่วนต่างๆ การวางแผนในระยะยาวของ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของ Next Chiang Mai จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 ในการเตรียม
ความพร้อม จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการ ซึ่งอาจจะมีการขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการ และคาดว่า
ในช่วงเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเป็นเดือนของการครบรอบ 720 ปี จะสามารถนําเสนอให้เห็นว่ากิจกรรม Next 
Chiang Mai ในระยะยาวจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นไปในลักษณะใด  

 ประธานในที่ประชุม ประการแรกเป็นกิจกรรมที่เฉลิมฉลองการครอบ 720ปีเมือง
เชียงใหม่  มีการแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์            
สามกษัตริย์   ประการที่ 2 คือการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ณ เวลานี้มีจุดอ่อนคืออะไร มีทิศทางการพัฒนาไปทาง
ไหน ประการนี้ต้องขอความร่วมมือการให้ข้อมูลของทุกท่าน ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกส่วนราชการแล้ว             
ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทํา  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.6  การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจําปี 2559 
                  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ กันธิยะ) การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่จัดงาน                
ณ เชิงสะพานนวรัฐ ข่วงประตูท่าแพ  สวนสาธารณหนองบวกหาด และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  โดยมีพิธี
เปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่40 ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2559 เวลา  19.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  และมีพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ในวันเสาร์
ที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ เวทีเชิงสะพานนวรัฐ  ทั้งนี้ ขอแจ้งว่าขบวนที่ส่งเข้าประกวดทุก
ขบวน  จะต้องควบคุมเวลาให้ดี หากมีการแสดงอย่าให้เกินเวลาที่กําหนดซึ่งการแสดงดังกล่าวจะไม่มีคะแนนให้
แต่หากใช้เวลาเกินที่กําหนดไว้จะถูกหักคะแนน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.7   การจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 15 ประจําปี  2559 
           ผู้แทนอําเภอสะเมิง (ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์  ดวงจินดา)  นําเสนอด้วยวีดีทัศน์กําหนดการ 
จัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่ และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559  ระหว่างวันที่ 11 -14 
 

/กุมภาพันธ์ 2559 ... 
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- ๒๐ -

กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 
เช่น  การจําหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร  สินค้า OTOP สะเมิง ชมการประกวดสตรอเบอรี่  
และพืชผลทางการเกษตร  ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ชมพืชผลทางการเกษตรโครงการ
หลวง และโครงการตามแนวพระราชดําริ  แอ่วกาดมั่วคัวฮอม ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์               
ชมการแสดงมหรสพ เช่น มวย รําวง สวนสนุก และอื่นๆ  กวดธิดาชนเผ่า  ขบวนแห่รถบุปผาชาติสตรอเบอรี่ฯ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นต้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.8  กิจกรรมของสํานักงานพฒันาพงิคนคร(องค์การมหาชน) 
 ปฏบิตัหินา้ทีผู่้อํานวยการสาํนกังานพฒันาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ดร.ศราวฒุ ิ

ศรีศกนุ)  ในเดือนมกราคม 2559  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จดักิจกรรมวันคริสต์มาส    
ณ สะพานขาวทาชมพู จังหวัดลําพูน   กิจกรรม “เติมฝันปันรอยยิ้มให้นอ้ง” เนื่องในวันคริสต์มาส ณ เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี   กิจกรรม “พาน้องนั่งรถไฟ แอ่วเมืองเหนือ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559   กิจกรรม วันเด็ก
แห่งชาติ ปี 2559  ณ เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี  กิจกรรม “ไหว้พระชมจันทร์ มิดไนทซ์าฟารี”  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 
2/2559 
                                  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                   
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดพ้ืนเมือง 
(เนื่องในโอกาสฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ รณรงคแ์ต่งกายชุดพ้ืนเมือง) 
 

      5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
    ผู้แทนพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน) เนื่องจาก
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนี้ด้วย จนทําให้ปริมาณ
น้ําในอ่างเก็บน้ําของพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์มีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับสถิติในรอบหลายปีและทาง
กรมชลประทานที่มาช่วยดําเนินการตรวจสอบได้สรุปว่า หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่ จะมีน้ําเหลือใช้ใน
บริเวณพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพียง 29 วัน เท่านั้น  ในการนี้ เพื่อให้ทางพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สามารถมีน้ําเหลือพอใช้สําหรับการบํารุงดูแลราชอุทยาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พระตําหนักภูพิง
คราชนิเวศน์  จึงใคร่ขอกําหนดเปลี่ยนแปลงวันเข้าเยี่ยมชมใหม่เป็นการชั่วคราว จากเดิมที่เคยเปิดให้เยี่ยมชมได้           
ทุกวัน  เป็นกําหนดเปิดพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะวันศุกร์ – เสาร์ – 
อาทิตย์ เท่านั้น  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายและ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ  โดยทางพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 6 ... 
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- ๒๑ -

ระเบยีบวาระที่  6  ข้อสัง่การผูบ้รหิาร 
      ประธานในที่ประชุม  แจ้ง/สั่งการต่อไปที่ประชุม  จํานวน 4 เรื่อง  

    1)  ในโอกาสที่ตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่าน
ได้ตรัส 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก  เรื่อง Green Hospital ที่ได้ก่อต้ังไว้ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่แจ่ม และ
โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนา และคาดว่าโรงพยาบาลสารภีจะเป็นต้นแบบของ Green Hospital  เรื่องที่ 2 เรื่อง
การสนับสนุนป่าสร้างรายได้ พระองค์ท่านได้เสด็จฯ ไปดูงานที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พระองค์ท่าน
ตรัสว่าพยายามท่ีจะทําให้คนกับป่าต้องอยู่ร่วมกันได้  ประการที่ 3 เรื่อง การอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น เช่น เครื่อง
ดนตรีต่างๆ    

2) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบตําบลละ 5 ล้านบาท งบกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ 
ที่ยังเร่งได้ค่อยได้ ระบบ PO ของเราถือว่าเป็นขั้นตอนที่เบิกจ่ายได้ โครงการสอบราคา 33,027 โครงการ 
ตอนนี้บันทึก PO แค่ 339 โครงการ ซึ่งไม่ไม่ถึงร้อยละ 10 โครงการสอบราคา 176 โครงการ บันทึก PO          
ได้ 23 โครงการ ซึ่งน้อยมาก  

3) สถานการณ์ภัยแล้ง อยากให้ทุกส่วนราชการจัดทําบริการเชิงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าฤดูแล้งในปีนี้ ถ้าหากเราใช้น้ําตามกฎเกณฑ์จะเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค 

4) หมอกควันไฟป่า จะย้ําโดยเฉพาะหน่วยงานกรมป่าไม้ ที่จะต้องจัดการกับคนที่บุกรุกป่า 
หาของป่า เผาป่า โดยการเชิญทุกฝ่ายเข้าพบเพื่อปรับทัศนคติ และใช้มาตรการควบคุมและเฝ้ามองด้วย 

 
มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
เลิกประชุม  เวลา 12.20 น.   
      
       

    วัลยา  สิปปพันธ์    บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
         เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศร ี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 


