
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที ่ 10/2562 

วันพุธที่ 30  ตุลาคม  2562  เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

รายชื่อผูมาประชุม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายวิรฬุ  พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในที่ประชุม 
2. นายคมสัน สวุรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
4. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
5. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
6. นายเจริญ สวีาโย (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
7. นายวิรชั ต้ังมั่นคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
8. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
9. นายนรศักด์ิ สขุสมบูรณ ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
10. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม 
11. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
12. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม) 
13. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
14. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
15. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
16. นายศเนต ิ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานศนูยดาํรงธรรม สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
17. นายพงษศักดิ์ แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ

พัฒนาจังหวัด  สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม  
19. นางจารณุ ี จุลวรรณ รกน. หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
20. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
21. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
อําเภอ 
22. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
23. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง  
24. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 

 
25.นางสาวกมลรัตน... 
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25. นางสาวกมลรตัน แซลี้ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
26. นายสราวุฒ ิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอแมริม 
29. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสด์ิ นายอําเภอแมแตง 
30. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
31. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายทรงศกัดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
33. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
34. นายอนวัช สตัตบุศย นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
36. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
37. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง 
38. นายพงศศักดิ์ เพชรคงแกว (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
39. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์ นายอําเภอแมอาย 
40. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย 
41. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
42. วาที่ ร.ต. บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา 
43. นายมนัส สรุิยสิงห นายอําเภอแมวาง 
44. นายสุเทพ แสนมงคล นายอําเภอแมออน 
45. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
46. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
47. นางอารีย พันธุจันทร (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
48. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
49. พ.ต.อ.จักรินทร ถ้ําแกว (แทน) ผูบังคับการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. พ.ต.ท.ฐิติพงศ  เจนกิจเจริญชัย (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
51. พ.ต.อ.อดุลย สิริสิทธิ์นนัท ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ 
52. พ.ต.ท.หญิง สุกัลลยาณิ์  ภุมรินทร (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
53. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา  ม่ังมีผล (แทน) ผูกาํกับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
54. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
55. นายภาณ ุ ขวัญยืน (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
56. นางสาวรชยา ญาดารชตนนท (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
57. นายครรชิต หุตะกมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
 

58. นายสราวุธ... 
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58. นายสราวธุ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
59. นางราตร ี จักรแกว (แทน) ผูอํานวยการสาํนักประชาสัมพันธเขต 3 
60. นางสาวจันทนา อนคํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
61. 
 

นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม 

62. นางสาวธนวันต ชุมแสง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม 

63. นายทรงวิทย ดิษฐวุฒ ิ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม 
64. นายสมบัต ิ นิลรัตน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง 
65. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร) 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
66. พ.อ.สุปกรณ เรือนสติ (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
67. น.ท.รณพล พุมประทีป (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
68. พ.ท.ใจมา มวยเชื้อ (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  
69. ร.อ.ศรัณย พุมอินทร (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
70. ร.ต.นพดล ชุบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
71. น.ท.วุฒิพล สุขผดุง ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
72. น.อ.ชัยยศ คงขวัญ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
73. นางสาววาสนา เกษณา (แทน) คลังเขต 5 
74. นางกฤติยา นวลจันทร (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
75. นางสาวณัฐกานต หมูทอง (แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม 
76. นางสาวชวนพิศ ทองใบ ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1 
77. นายฐานกร เทิดอินทร (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
78. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม (แทน) สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม 
79. นางเพ็ชรดา นพวรรณ สรรพากรภาค 8 
80. นางสาวสุรีรัตน คนธรัตนะกุล สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
81. นางสาวชมลักษณ ไชยสั่ง (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
82. นางสาวนาถญา ศิริสายัณห ผูอํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม 
83. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
84. นายบุญรอด เขจรานนท (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
85. นางราํพินธ พงษดา (แทน) นายดานศลุกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
86. นายสมเกียรติ วารีรัตน (แทน) นายดานศลุกากรเชียงดาว 
 
 

หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
87. นายจารุวัฒน สตัยานุรักษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม 
88. นางสาวภัคนันท วินิจชัย ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
89. นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
90. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือเขต 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
91. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
92. นายธน ู ธิแกว ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 10  
93. นางนิภาวด ี อินปนบุตร (แทน) ผูอํานวยการศนูยพัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม 
94. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน 
95. นางสาวสุรียพร สรุศรี (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
96. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
97 นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
98. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศนูยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ          

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
99. นางสุจิตรา สวุรรณรตัน (แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
100. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศนูยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
101. นางสาวอาจารีย เรือนดี (แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา  1/ (แทน) เคหะจังหวัด

เชียงใหม สาขา 2 
102. นางสาวอภิชญานันท พูลสวัสด์ิ (แทน) ผูอํานวยการศนูยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ     

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดาํริ จังหวัดเชียงใหม 
103. นางสาวปยา เบญจศิวกร ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

104. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
105. นายวชิัย ศรีโพธิ์งาม (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
106. นายศุภชัย สงชู รกท. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
107. นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษกุล  (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
108. นางสาวอลิศา เชยประเสริฐ (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
109. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
110. นางบุญทวี พยาราษฎร (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6 
111. นางสาวนงเยาว จันทรอินทร (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
112. นายอุดม มาเมอืง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม /  

(แทน) ผูอํานวยการสาํนักชลประทานที่  ๑ 
113. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
114. นางธิติพร ม่ิงเชื้อ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
115. นางพจนีย แสนลา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
116. นายสมพล นิลเวศน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
 

117. นางสาวบษุรา... 
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117. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม 

118. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1  
119. นายฐาปนพันธ สรุจิต (แทน) ผูอํานวยการศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว 

น้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม) 
120. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
121 นายประสพสุข มงคลไพสิทธ์ิ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
122. นายววิัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
123. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพฒันาหวยฮองไคร อันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิ
124. นางสาวสยุมพร สภุรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม 
125. นายปริวรรต ปญจะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
126. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม 
127. นางสาวนุชจาร ี วนาศริิ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพชื จังหวัดเชียงใหม 
128. นายวิราพงษ อัปกะรัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อ

เกษตรกรรมที่ 1 
129. นายธีรพงศ สพุรรณทัศน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
130. นายโชติ ทองเอียด ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
131. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
132. นายศุภกรณ วชิราภรณ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม) 
133. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
134. นางสาวเก็ตวล ี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
135. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
136. นายวพิากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
137. นายจาํเนยีร สเีขื่อนแกว (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ 
138. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
139. นางกัลยาภา พานชิ ผูจัดการสาํนักงานขายจังหวัดเชียงใหม บรษิัท การบินไทย 

จํากัด (มหาชน)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
140. นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
141. นายสมหวัง เรอืงนิวัติศัย ผูอํานวยการสาํนักบรหิารพื้นท่ีอนุรกัษท่ี 16 (เชียงใหม) 
142. นายภูมินพศ บุญบันดาร ผูอํานวยการสาํนักจัดการทรพัยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
143. นางประนอม ปยะสาธุกิจ ผูอํานวยการสาํนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  (เชียงใหม) 
144. นายวิทยา สงิหคํา (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
 

145.นายศราวุธ... 
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145. นายศราวุธ คําภีระ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
146. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานทรัพยากรน้ําภาค  1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
147. นายธนาวุฒ ิ ปญจพรอุดมลาภ ผูอํานวยการศนูยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
148. นายสมศักดิ ์ แกวสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
149. นายกิตติศักดิ์ แวนเกษม หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
150. นายรังสรรค พจนสิทธิ ์ (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม 
151. นายศราวุธ เลาหะวิศุส ผูจัดการสาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ

ตอนบน 
152. นางสุมาล ี ปนดอน (แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
153. นางสาวปาจรีย จินดากาญจน (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
154. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
155. นายประเสรฐิ ฝายชาวนา พาณชิยจังหวัดเชียงใหม 
156. นายคมเพชร สาํลีเติมสิร ิ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชยีงใหม)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
157. นายสามารถ บารม ี (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
158. นางสาววลัยลักษณ ชุมชื่น ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
159. นางอาจาร ี ศรีสุนาครัว ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
160. นางสาววราภรณ พุทธา (แทน) ผูอํานวยการสถานพินจิและคุมครองเดก็และเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม 
161. นายจตุพร ปนทะวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม 
162. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
163. นางถิรนันท โลหะวานชิบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
164. นางสาวสวุิพา สขุสวัสดิ์ (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
165. ร.อ.ชัยธัช มารังค  (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ 5 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
166. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
167. นายสุวรรณ สวัสดิ์มลู (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
168. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
169. นายสุธรรม บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
170. นายสุรัตน ปาละนันทน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมอืแรงงาน 19 เชียงใหม 
171. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค  3 
172. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํหรับอุตสาหกรรม

บริการสุขภาพ 
หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
173. นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงคแก (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
174. นางสาวศิรพิร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ / (แทน) 

ผูอํานวยการสํานักศลิปากรท่ี 7 เชียงใหม 
175. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศลิปเชียงใหม 
176. นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุน (แทน) ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 
177. นายนิสิต ชายภักตร ศกึษาธิการภาค 15 
178. นายฐปนวัฒน มะโน (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
179. นางเทพ ี กัมปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
180. นายประกอบกิตติ์ ปสสวาท (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
181. นางนริสา พงษพานิช (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓ 
182. นายประสิทธิ์ เมืองไสย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
183. นางไอซา แกวประภา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5 
184. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
185. นายเฉิดพันธุ ไชยเพ็ญ (แทน)  ผูอาํนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 34 
186. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
187. นางเยาวลักษณ วิริยะพงศ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
188. รศ.ดร.วีระพล ทองมา (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมโจ 
189. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 
190. นายวรเวช จันทรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
191. นางยุพิน คําปน ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม 
192. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
193. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
194. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนศรสีังวาลยเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
195. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
196. นางมณทิรา เมธา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารกัษ เชียงใหม 
197. นางเอกรินทร ภูมาลี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร 

198.นายดุสิต... 
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198. นายดุสิต อภัยสกุล (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
199. นางสาวศศธิร ศิริมหาราช ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท 
200. นายวุฒิการ เขมะวิชาน ุ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 

เชียงใหม 
201. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอตุสาหกรรม 
202. นายพงษเกษม โพธิ์แกว (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
203. นางวาสนา สุรินทรคํา (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร               

เขต 3 (เชียงใหม) 
หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
204. นางสาวดารากร ดวงฤทธิ์ (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘ 
205. นายทองเนตร ดูใจ (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
206. นายฉลาด อาสายุทธ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 3 
207. นางสุรางครตัน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม 
208. นายโอรส เพชรเจริญ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
ภาคเอกชน 
209. นางสาวกิติมา  คลังภักดี (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
สวนทองถิ่น 
210. นายรุง ศรีโพธิ ์ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
211. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
212. นายฐิต ิ อินทะพันธุ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
213. นายวิรชั จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
214. นายปราการ ขันปญญา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
215. นายพิสษิฐ กสิกรณ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
216. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิาคเขต 9  
217. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม  
218. นายถนัดกิจ นวมอินทร ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
219. นายสาธิต ฉวีรัตน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
220. นางอริสรา ธนาคมภิรมย (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
221. นายประพันธ สนีวล ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
ผูเขารวมประชุม 
222. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
223. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
224. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
225. นายสมศกัดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชาํนาญงาน สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
226. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
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เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ  

2.1 การมอบปายรับรองโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q และโครงการ
สงเสริมการบริโภคและใชวัตถุดิบสินคา Q (Q Market) จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จํานวน 3  แหง  โดย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนตอสํานักงานประกันสังคม ประจําป 2562 
จํานวน 1 ราย โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

2.3 การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนดี                
มีคุณธรรม ประจําป 2562  โดย  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  

2.4 มอบโลรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อําเภอสะอาด” ประจําป              
พ.ศ. 2562  จํานวน 1 แหง  โดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

2.5 การสงมอบเครื่องตรวจวัดความเร็วแบบพกพาใหแกตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม จํานวน  
16 เครื่อง  โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตาํแหนงใหม     
4.1 นายประเสรฐิ ฝายชาวนา 
 ตําแหนงปจจุบัน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม พาณิชยจังหวัดอุดรธาน ี
4.2 นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร 
 ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดพังงา 
4.3 นายสุธรรม บัวแกว 
 ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดชลบุรี 
4.4 นางสาววลัยลักษณ ชุมชื่น 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.5 นายสุรัตน ปาละนันทน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมอืแรงงาน 19 เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยบริภัณฑเทคโนโลยีการพัฒนาฝมือ

แรงงาน สาํนักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
4.6 นางธิติพร มิ่งเชื้อ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสาํนักสงเสรมิพัฒนาการบัญชีและ

ถายทอดเทคโนโลยี  
4.7 นางอาจารี... 
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4.7  นางอาจาร ี ศรสีุนาครวั 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรอืนจํากลางตาก 
4.8  นางสาวสุรีรัตน คนธรัตนะกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 1 
 ตําแหนงเดิม สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 2 
4.9 นาวาเอกชัยยศ คงขวัญ 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการกองสรางแผนที่  
4.10 นาวาโทวุฒิพล สุขผดุง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาแผนกแผน กองขาว  
4.11 นายโอรส เพชรเจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สาํนักงานภาคเหนือ ธนาคารแหง

ประเทศไทย 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารแหง

ประเทศไทย 
4.12  นายประพันธ สีนวล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ 

(จังหวัดเชียงใหม) 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรกัษา 
4.13  นายถนัดกิจ นวมอินทร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดกําแพงเพชร 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                          ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
ครั้งที ่9/2562  เมื่อวันศุกรที่ 27  กันยายน 2562     

          หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุม
หัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 9/2562  เมื่อวันศุกรที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 16 หนาโดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ                 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go. th หัวขอ ประชุมหัวหนาส วนราชการ และระบบสํ านักงานอิ เ ล็กทรอนิกส                  
 
                จังหวัดเชียงใหม... 
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จังหวัดเชียงใหม (Smart Office) เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม         
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  9/2562  ทั้งน้ี มีหนวยงาน จํานวน  3 แหง ขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อผูเขารวมประชุม ไดแก  1)  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขารวมประชุมเปน               
นายภพลทอง  ทาวยศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม  2) หอการคาจังหวัดเชียงใหม               
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขารวมประชุมเปน  นางสาวกิติมา คลังภักดี (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม  และ 
3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหมขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขารวมประชุมเปน  นางปลื้มปติ               
พุมจําปา (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2562 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562   
   ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม  (นางกฤติยา นวลจันทร) จังหวัด
เชียงใหมไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน  29,932.11 ลานบาท  ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2562 มีผลการเบิกจาย จํานวน 27,297.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.20 เปาหมายการเบิกจายรอยละ 
100 ซึ่งมีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 8.80  ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 4 ของประเทศ  แยกเปน 
งบประจํา จํานวน 20,289 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 19,733.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.26 
เปาหมายการเบิกจายรอยละ 100 ซึ่งมีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 2.74  งบลงทุน จํานวน 
9,643.11 ลานบาท เบิกจายแลว  จํานวน 7,564.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.44 เปาหมาย                     
การเบิกจายรอยละ 100 ซึ่งมีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 21.56  ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 39               
ของประเทศ  งบประมาณประจําป พ.ศ. 2563  ณ วันที่  25 ตุลาคม 2562 ไดรับงบประมาณภาพรวม 
จํานวน 6894 ลานบาท  เบิกจายแลว จํานวน 4.015 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.23 ผลการเบิกจายอยู
ลําดับที่ 1 ของประเทศ  แยกเปนงบประจํา จํานวน 6,272 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 3,859 ลานบาท  
งบลงทุน จํานวน 622 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 156 ลานบาท  งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 
2,511.49  ลานบาท แยกเปนงบประมาณ ป 2562  จํานวน 2,138.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.16  
และงบประมาณกอนป 2562 จํานวน 372.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.84 ขณะนี้มีการเบิกจายแลว
ประมาณ 100 ลานบาท 
   ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอบคุณทุกสวนราชการท่ีขับเคลื่อนการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให
หัวหนาสวนราชการตรวจสอบเงินกันไวเบิกเหลื่อมปดวย หากพบปญหาในเรื่องของเอกสารใหรีบปรึกษา
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมโดยดวน  ท้ังนี้ ขอความกรุณาสํานักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหมชวยตรวจสอบขอมูลอีกทาง  หากพบปญหาใหรีบแจงหัวหนาสวนราชการนั้นๆ โดยตรงเทานั้น  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

3.1.2 สรปุผล... 
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3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) สรุปผลการ
เบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ                     
พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30  กันยายน  2562  งบประมาณ 373,933,600 บาท เบิกจายแลว จํานวน  
138,131,867.74  บาท คิดเปนรอยละ 36.94  กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว จํานวน 111,850,169.63  
บาท คิดเปนรอยละ 29.91  กันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหน้ีผูกพัน จํานวน 7,780,450 บาท คิดเปน                     
รอยละ 2.08  เงินเหลือจายสงคนื จํานวน 116,171,112.63 บาท คิดเปนรอยละ 31.07  ผลการเบิกจาย
งบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาพรวม จํานวน 
387,950,000 บาทท เบิกจายแลว จํานวน 123,609,570.67 บาท คิดเปนรอยละ 31.86  กันเงินไว
เบิกเหลื่อมป จํานวน 173,300,616.34 บาท คิดเปนรอยละ 44.67  คืนเงินเหลือจาย จํานวน 
91,039,812.99 บาท คิดเปนรอยละ 23.47  งบประมาณที่ดําเนินการในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 
149,691,220 บาท เบิกจายแลว จํานวน  73,208,443.56 บาท คิดเปนรอยละ 48.91 กันเงินไวเบิก
เหลื่อมป จํานวน  59,735,006 คิดเปนรอยละ 39.91  คืนเงินเหลือจาย จํานวน 16,747,769.84 บาท 
คิดเปนรอยละ 11.18  

ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) งบประมาณ ป พ.ศ.2563 จะไดรับหลังเดือนกุมภาพันธ 2563 เนื่องจากกําลังพิจารณา 
งบประมาณ ป พ.ศ. 2564 อยูระหวางดําเนินการ หนวยงานใดท่ีไดรับงบประมาณขอใหขับเคลื่อนภายในเวลา
ที่กําหนดดวย  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) งบประมาณ                       
ป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหมจะตองชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ ในวันที่  2 – 3 ธันวาคม  2562  ขอให
หนวยงานจัดเตรียมขอมูลดวย โดยเฉพาะประเด็นงบประมาณท่ีตองยกเลิกหรือถูกพับไป ตองเตรียมขอมูลให
สอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.3  สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  โครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อนัเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม  
    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดเสนอของบประมาณ จํานวน 152 กิจกรรม  จํานวน 159,726,300 บาท  ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 
2562 เบิกจายแลว จํานวน 1,490,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.93  กอหน้ีผูกพันแลว 126 กิจกรรม  
จํานวน 111,163,061 บาท คิดเปนรอยละ 70.52  กันเงินเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน 18 กิจกรรม จํานวน 
22,002,660 บาท คิดเปนรอยละ 13.77 ยกเลิกกิจกรรม 5 กิจกรรม จํานวน 16,823,600 บาท คิดเปน
รอยละ 10.53  เงินเหลือจาย จํานวน 8,246,779 บาท คิดเปนรอยละ 5.16  
    ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) อําเภอและหนวยงานที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายขอใหถูกตองตามระเบียบและ               
หลักเกณฑดวย   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.4 การขับเคลื่อน... 
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3.1.4 การขับเคล่ือนการจัดทําถังขยะเปยกหรือถังขยะอินทรีย   
          ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ) สํานักงานสงเสริม                

การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมไดแจงสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการขับเคล่ือน                
การจัดทําถังขยะเปยกหรือถังขยะอินทรีย เพื่อประชาชนในพื้นที่ดําเนินการจัดทําถังขยะอินทรียหรือขยะเปยก
ครัวเรือน และรณรงคใหทุกครัวเรือนคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะเปยกออกจากขยะทั่วไป เพ่ือเปนการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน  โดยอาศัยการมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่ในการจัดทําถังขยะอินทรียหรือ                  
ถังขยะเปยกประเภทครัวเรือนใหครบทุกครัวเรือน รวมท้ังประเภทศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และ                    
ศาสนสถานใหครบทุกแหง  ในกรณีครัวเรือนที่ไมมีบริเวณหรือพื้นที่ในการจัดทํา ไดแจงใหองคกรปกครอง                       
สวนทองถ่ินจัดทําถังขยะอินทรียหรือขยะเปยกรวมประจําชุมชน/หมูบาน และใหมีการจัดเก็บขยะเปยก                      
ที่ครัวเรือนคัดแยกไวไปบริหารจัดการ  หรือจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดการขยะอินทรีย                 
หรือขยะเปยกครัวเรือนจากตนทางอยางเปนรูปธรรม  ในขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดมีครัวเรือนที่ดําเนินการ
จัดทําถังขยะอินทรียหรือขยะเปยกแลว 715,648 แหง จากครัวเรือนท้ังหมด 753,108 แหง คิดเปนรอยละ 
95.04   

  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม  (นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา) ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดเชียงใหมมีผลการดําเนินการ
ผานเกณฑตัวชี้วัด ตองขอขอบคุณสวนราชการที่ใหความรวมมือในการคัดเลือกขยะ 

  ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การคัดแยกขยะตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนและทุกครัวเรือนจึงจะประสบผลสําเร็จ  
ดังนั้น สวนราชการจะตองเปนตัวอยางที่ดีในการคัดแยกขยะ การงดใชถุงพลาสติกแลวหันมาใชถุงผาแทน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.1.5  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว                
ป 2562/63  รอบที่  1   

   พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นายประเสริฐ ฝายชาวนา) หลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2562/63  รอบท่ี  1 ดังน้ี 1) พื้นที่ดําเนินการ 
เปนพื้นท่ีเพาะปลูกขาวท่ัวประเทศ ขาวหอมมะลิ ราคาประกันความชื้นไมเกินรอยละ 15  ตันละ 15,000 
บาท ไมเกินครัวเรือนละ 14 ตัน ขาวหอมมะลินอกพื้นท่ี ราคาประกันความชื้นไมเกินรอยละ 15  ตันละ 
14,000 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 16 ตัน ขาวจาว ราคาประกันความชื้นไมเกินรอยละ 15  ตันละ 10,000
บาท ไมเกินครัวเรือนละ 30 ตัน ขาวหอมปทุมธานี 1 ราคาประกันความชื้นไมเกินรอยละ 15  ตันละ 
11,000 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 25 ตัน ขาวเหนียว ราคาประกันความชื้นไมเกินรอยละ 15  ตันละ 
12,000 บาท ไมเกินครัวเรือนละ  16 ตัน กรณีเกษตรกรเพาะปลูกขาวมากกวา 1 ชนิด ไดสิทธิไมเกินจํานวน
ชั้นสูงของขาวแตละชนิด  เมื่อรวมกันตองไมเกินชั้นสูงของชนิดขาวที่กําหนดไวสูงสุด ไดสิทธิ์ตามลําดับ
ระยะเวลาที่แจงเก็บเกี่ยวขาวแตละชนิด  2) ราคาและปรมิาณ ณ ราคาความชื้นไมเกินรอยละ 15 โดยชดเชย
เปนจํานวนตัน  3) ขาวที่ไมสามารถเขารวมโครงการ คือ พันธุขาวที่ไมมีคุณภาพ จํานวน 18 พันธุ                   
4) เกษตรกรผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ สามารถข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรหลังปลูก 15 วัน              
ภาคอ่ืน ๆ ขึ้นทะเบียนตั้งแตวันที่  1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2562 ณ สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่              
 

                5) การใชขอมูล...  
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5) การใชขอมูลผลผลิตเฉลี่ยตอไรรายประเภทของขาวแตละชนิด ป 2561/62 ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  6) การกําหนดเกณฑราคากลางอางอิง คณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑกลางอางอิงประกาศราคา
เกณฑกลางอางอิงทุก ๆ 15 วัน จายเงินครั้งแรก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562  7) ระยะเวลาไดรับสิทธิชดเชย 
ตามวันเก็บเก่ียวที่เกษตรกรระบุในทะเบียนเกษตรกร ภาคอ่ืน ๆ ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม  2562 – 28 
กุมภาพันธ 2563  8) การจายเงิน ธ.ก.ส.โอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามชวงระยะเวลาที่กําหนด 
ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันที่ประกาศเกณฑราคากลางอางอิงในแตละรอบ เกษตรกรไมตองทําสัญญากับ ธ.ก.ส. 

  ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี  รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมแจงขาวไปยังอําเภอทุกอําเภอ และใหประชาสัมพันธผาน        
สื่อตางๆ เพื่อที่ประชาชนจะไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.6  ผลการดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
    ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม (นายศเนติ  จิรภาสอังกูร) สถิติการรับเรื่องรองเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจํานวน 2,208 
เรื่อง ดําเนินการยุติ จํานวน 1,638 เรื่อง แยกเปน 1)  เรื่องเดือดรอนทั่วไป จํานวน 412 เรื่อง ยุติเรื่อง 
จํานวน 207 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 205 เรื่อง  2) แจงเบาะแสกระทําผิด จํานวน 87 เรื่อง ยุติเรื่อง 
จํานวน 53 เรื่อง กําลังดาํเนินการ จํานวน 34 เรื่อง  3) รองเรียนหนวยงาน/เจาหนาที่รัฐ จํานวน 256 เรื่อง 
ยุติเรื่อง จํานวน 159 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 97 เรื่อง  4) ขอความชวยเหลือ  จํานวน 220 เรื่อง                
ยุติเรื่อง จํานวน 86 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 134 เรื่อง  5) รองเรียนปญหาที่ดิน จํานวน 66 เรื่อง  
ยุติเรื่อง จํานวน  28 เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 38 เรื่อง  6) หนี้ จํานวน 42 เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน 22 
เรื่อง กําลังดําเนินการ จํานวน 20 เรื่อง 7) สคบ. จํานวน 125 เรื่อง ยุติ เรื่อง จํานวน 83  เรื่อง                          
กําลังดําเนินการ 20 เรื่อง  และ 8) เรื่องทั่วไป ขอขอมูล ปรึกษา จํานวน 1,000  เรื่อง ยุติเรื่อง 1,000 เรื่อง  
สถิติการใหบริการศนูยบรกิารรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้  1) ชําระคาไฟฟา จํานวน 22,218 ราย 
2) ชําระคาน้ําประปา จํานวน 28,471 ราย 3) ชําระภาษีรถยนต/รถจักรยานยนต จํานวน 26,543 ราย                           
4) รับแจงความ/ใหคําปรึกษาคดีความ จํานวน 3,056 ราย และ 4) งานสงเสริมธุรกิจประกันภัย จํานวน 
8,371 ราย รวมทั้งสิ้น 88,659 ราย  
    ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) หนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียนจากศูนยดํารงธรรมขอใหชวยดําเนินการแกไขปญหา และขอให
รายงานความคืบหนาใหทราบดวย เพื่อจะไดแจงผูรองหรือหนวยงานสวนกลางที่สงเรื่องมายังจังหวัด                      
ไดรับทราบ กรณีราษฎรที่ถวายฎีกาเพื่อขอรับพระราชทานความชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล                         
ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและอําเภอไดเขาไดตรวจเยี่ยมและประเมินการชวยเหลือ ในกรณีขอรับ
ความชวยเหลือเรื่องหนี้สินใหประสานสํานักงานจัดหางานจังหวัดชวยหางานท่ีเหมาะสมใหทําหรือประสาน
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานฯ ในการฝกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได  หากเรื่องรองเรียนใดเกินอํานาจหนาที่ขอใหแจง
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดโดยดวน เพื่อจะไดหาทางชวยเหลือตอไป   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
                    3.1.7 แนะนําที่ปรึกษา... 



 
 
 
 

- ๑๕ -

   3.1.7 แนะนําที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน  ชุดที่ 1  (พ.ศ. 2563 – 
2565) จังหวัดเชียงใหม  
           หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  โดยการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสงเสริมการตรวจราชการ ไดแตง ต้ัง 
ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ใหปฏิบัติหนาที่ ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนใหแก                    
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการกระทรวง จังหวัดละ 4 ดาน ไดแก ดานสังคม                      
ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และดานวิชาการ โดยแตงตั้งปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัด
เชียงใหม ดังนี้  1) ดานสังคม จํานวน 3  คน  ไดแก  นายวิทัศน เตชะบุญ  นายสังคม แสนบุดดี และนายสวาง                 
ธาตุอินทรจันทร 2) ดานเศรษฐกิจ จํานวน 3  คน ไดแก นางคะนึงนิตย อายุมั่น  นางพรรณวดี  พลอยทับทิม 
และนายอาคม  สุวรรณกันธา  3) ดานสิ่งแวดลอม  จํานวน  3  คน ไดแก  นายมงคล  สุกใส  นางเสาวคนธ 
ศรีบุญเรือง และนายเชษฐา หิมอนุกูล  และ 4) ดานวิชาการ จํานวน  3  คน ไดแก  นายเรืองฤทธ์ิ  จอมสืบ
นายไพศาล  ภิโลคํา และนางพรรณงาม สมณา  โดยมีหนาที่ 1) ใหคําปรึกษา ขอมูล ขอเท็จจริง และประเด็น
ปญหาในพื้นที่ แกผูตรวจราชการในเรื่องที่ตรวจราชการ หรือตามที่ไดรับการประสานงาน  2) เขารวมการ
ตรวจราชการกับผูตรวจราชการตามที่ไดรับการประสานงาน  3)  นํานโยบาย และผลงานของหนวยงานที่ไดรับ
จากการเขารวมการตรวจราชการเผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นท่ีไดรับทราบ และแจงผลใหผูตรวจ
ราชการทราบดวย  และ 4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผูตรวจราชการมอบหมาย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.2 โดยเอกสาร   จํานวน  1 เรื่อง        
             3.2.1  สรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562  (สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน 2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

18 – 19 พฤศจิกายน  
2562 

 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ                
สยามบรมราชกุมารี  

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา แมฟาหลวง                       
บานเลอะกา ตาํบลแมตื่น 
อําเภออมกอย 

- ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา แมฟาหลวง                    
บานแมลง ตําบลนาเกียน  
อําเภออมกอย 

- โรงพยาบาลวัดจันทร               
เฉลิมพระเกียรติ                      
80 พรรษา                        
อําเภอกัลยาณิวัฒนา  

-  ที่วาการอําเภอ 
    กัลยาณวิัฒนา 

28 พฤศจิกายน... 



 
 
 
 

- ๑๖ -

 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

28 พฤศจิกายน  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  11/2562 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

28 พฤศจิกายน  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
5.1 การคาดหมายสภาพอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน  2562   
     ผูอํานวยการศูนยอุ ตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายธนาวุฒิ  ปญจพรอุดมลาภ) 

เปรียบเทียบปริมาณฝนคาบ 30 ป กับป 2562 จังหวัดเชียงใหม จะเห็นวาปริมาณฝนรวม คาบ 30 ป 
ปริมาณ 1,140 มิลลิเมตร ฝนรวม ป 2562 ปริมาณ  891.5 มิลลิเมตร ตนป – พฤษภาคม 2562 มีฝนตก
ปริมาณนอยมาก  จะเริ่มมีฝนตกมากในเดือนสิงหาคม  - ตุลาคม 2562 สถานการณฝน ณ ปจจุบัน – เดือน
เมษายน 2563 ไมเปนท่ีนากังวล  อุณหภูมิสูงกวาปกติประมาณ  1 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยระหวางวัน
ประมาณ 31 – 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 19 – 21 องศาเซลเซียส 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.2 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม  ประจําป  พ.ศ. 2563       
      ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดงาน                   

ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 30 ธันวาคม  2562  - 11 
มกราคม  2563 รวม 13 วัน ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
หนวยงานราชการทุกภาคสวน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมจัดแสดงนิทรรศการภายใตแนวคิด “จังหวัดเชียงใหมนอมสํานึกใน                    
พระมหากรุณาธิคุณรวมสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ และผลักดัน
เมืองเชียงใหม สู เมืองมรดกโลก”  การใหบริการของภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม การมีสวนรวมของผูนําทองที่และ
ทองถ่ิน การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม การออกรานกาชาด  การออกรานผลิตภัณฑของชุมชน OTOP การ
สงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได รวมถึงการแสดง
มหรสพคอนเสริต การเฉลิมฉลองตอนรับศักราชใหม และงานวันเด็กแหงชาติ  ซึ่งเปนประเพณีที่ไดดําเนินการ
สืบเนื่องติดตอกันเปนประจําทุกป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.3 การจัดงาน... 

 



 
 
 
 

- ๑๗ -

5.3 การจัดงานประเพณีย่ีเปงเชียงใหม ประจําป  2562   
                ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม (นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ)  เทศบาลนครเชียงใหม และ
องคกรภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน บูรณาการรวมกันในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 
2562 ระหวางวันท่ี 9 - 12 พฤศจิกายน  2562  ภายใตแนวคิด “แอวยี่เปงเจียงใหม  ฮวมใจฮักษาฮีตฮอย
ลานนา ปลอดประทัดยักษ และไรแอลกอฮอล” โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562              
พิธีแถลงขาวงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม เวลา 18.00 น. ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย วันที่ 9 - 12  
พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมตามผางปะตี๊ดสองฟา ฮักษาเมือง เปดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรียสามกษัตริย และ
รอบคูเมือง รวมกับชุมชนเมืองรักษเชียงใหม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปดงาน “ประเพณีเดือนยี่เปง 
ประจําป 2562” เวลา 19.00 น. ณ ขวงประตูทาแพ จุดผางปะตี๊ดเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา พรอมกันบริเวณ
รอบคูเมืองเชียงใหมดานใน จํานวน 40,000 อัน เวลา 19.00 น. การประกวดหนูนอยยี่เปง เวลา 19.00 น. 
ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562 การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เปง
เชียงใหม เวลา 18.00 น. เปนตนไป  ณ  ขวงประตูทาแพ  วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562 การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม โดย เด็กและเยาวชนและหนวยงานเครือขาย เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  (วันลอยกระทง) พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจดียขาว ขอขมา
แมน้ําปง  เวลา 08.09 น. เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม และทาน้ําศรีโขง การลอยกระทง
สายสืบสานลานนา บริเวณลําน้ําปง หนาสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม  เวลา 19.00 น. วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 การประกวดขบวนแหกระทงใหญฯ  เวลา 19.00 น. เปนตนไป ณ ขวงประตูทาแพ – 
หนาเทศบาลนครเชียงใหม   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.4 ประชาสัมพันธกิจกรรม PWA9 MINITHON 

      ผูแทนการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 (นางสาวชมนาถ พรสมผล) การประปา              
สวนภูมิภาคเขต 9 จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล PWA9 MINITHON ในวันอาทิตยท่ี 12 มกราคม 2563                       

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ เปดรับสมัครผานออนไลน http://www.alphame.co.th ระหวางวันที่                       
19 กันยายน – 15  พฤศจิกายน  2562 รายไดหลังจากหักคาใชจายจะนําไปซื้อเครื่องกรองน้ําดื่มใหแก
โรงเรียน 10 แหง ในพื้นที่อําเภอแมแจม ไดแก โรงเรียนบานขุนแมนาย โรงเรียนบานแมเอาะ โรงเรียนบาน        
สบแมรวม  โรงเรียนบานผาละป  โรงเรียนบานทุงแก สาขาแมแอบ โรงเรียนบานแมหอย  โรงเรียนบานปางอุง 
สาขาแมสะตอบ ในพื้นท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา ไดแก โรงเรียนบานสามัคคีสันมวง โรงเรียนบานแมตะละเหนือ 
โรงเรยีนบานหวยปู  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.5 ประชาสัมพันธโครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศยั  
              ผูแทนธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม (นางอริสรา  ธนาคมภิรมย) 
โครงการสินเชื่อประชารัฐทําใหคนไทยมีบานไดจริง กูซื้อที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุดจากผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย ยกเวนแฟลตและบานเชา 3 ปแรกอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 วงเงินใหกูสูงสุดตอรายตอ
หลักประกันไมเกิน  3 ลานบาท ราคาซื้อขายสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท และตองตรงกับราคาที่ระบุในหนังสือ
สัญญาซื้อที่ดิน (ท.ด.13)/หนังสือสัญญาซื้อขายหองชุด (อ.ช.23) ยื่นคําขอกูตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม 2562  
 
             ระยะเวลา... 



 
 
 
 

- ๑๘ -

ระยะเวลาสิ้นสุดการทํานิติกรรมเมื่อธนาคารใหสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการไมเกิน 50,000 ลานบาท 
หรือไมเกิน 24 ธันวาคม  2563 คุณสมบัติของผูกู ตองเปนประชาชนท่ัวไปท่ีมีความตองการมีที่อยูอาศัยเปน
ของตัวเองราคาไมเกิน 3 ลานบาท ตอหนวย ผูกูตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ระยะเวลาการกูไมนอยกวา 5 ป 
และไมเกิน 40 ป อายุของผูกูรวมกับจํานวนปท่ีขอกูตองไมเกิน 70 ป พื้นที่ใหบริการในเขตเชียงใหม ไดแก 
สาขาเชียงใหม (หนาขนสงอาเขต) โทรศัพท 0 5324 6469 – 71 สาขาสุเทพ ถนนเลียบคลองชลประทาน 
โทรศัพท 0 5328 3701 – 06  สาขาสันทราย โทรศัพท 0 5335 4264 – 67  สาขาสันกําแพง  โทรศัพท            
0 5333 0102 – 5  สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต โทรศัพท 0 5390 3767 – 68  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.6  โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ๑   
       ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย (นายโชติ  ทองเอียด) ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่๑๕ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติการดําเนินการโครงการประกันรายไดเกษตรกร                
ชาวสวนยาง ระยะที่๑ ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่๑/๒๕๖๒  ท้ังน้ีใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณ(การยางแหงประเทศไทย) กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณและหนวยงานที่เก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  รวมทั้ง
ขอสังเกตของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ  ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ วัตถุประสงค
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีราคายางตกต่ํา เพื่อประกันรายไดใหกับ
เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเพิ่มรายไดและสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง  เปาหมายเกษตรกร         
ผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ เกษตรกรชาวสวนยางท่ีขึ้นทะเบียนและแจงขอมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยาง                        
แหงประเทศไทยกอนวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเปดโอกาสใหเกษตรกรชาวสวนยางแจงขึ้นทะเบียน
เพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่การยางแหงประเทศไทยกําหนด มีพื้นที่ปลูกยางพาราอายุ ๗ ปข้ึนไป                 
ที่เปดกรีดแลว รายละไมเกิน ๒๕ ไร  หลักเกณฑและขอกําหนด มีดังนี้ 1) ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
(เจาของสวน ผูเชา ผูทําสวน และคนกรีดยาง) โดยประกันรายไดจากการจําหนายยางพาราแตละชนิด                       
ไดแก  ยางแผนดิบคุณภาพดี น้ํายางสด และยางกนถวย ใหแกเกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนและ                   
แจงขอมูลพื้นที่ปลูกยางไวกับการยางแหงประเทศไทย  ๒) กําหนดปริมาณผลผลิตยางท่ีจะประกันรายได                          
(ยางแหง) ๒๔๐ กิโลกรัม/ไร/ป หรือ ๒๐ กิโลกรัม/ไร/เดือน  ๓) กําหนดระยะเวลาประกันรายไดเปนระยะเวลา 
๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)  ๔) กําหนดเงินคาประกันรายไดในแตละเดือน ราคายาง        
แผนดิบคุณภาพดี  ๖๐ บาท/กิโลกรัม น้ํายางสด ๕๗ บาท/กิโลกรัม ยางกอนถวย ๒๓  บาท/กิโลกรัม                       
ราคากลางอางอิง ประกาศทุก ๒ เดือน  ปริมาณผลผลิตตามเน้ือที่กรีดยาง ผลผลิตยาง ๒๐ กิโลกรัม (ผลผลิต                  
ยางแหง/ไร/เดอืน x จํานวนไร (รายละไมเกิน ๒๕ ไร) แบงสัดสวนรายไดเจาของสวน รอยละ๖๐ และคนกรีด 
รอยละ ๔๐ ของรายไดทั้งหมด การกําหนดราคากลางอางอิงกําหนดโดยคณะทํางานกําหนดราคากลางอางอิง 
๒ เดือนตอ ๑ ครั้ง  การไดรับชดเชยสวนตางจากการประกันรายได โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเขาบัญชีเกษตรกร
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ ๑) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทํางานกําหนดราคากลาง                  
๒) แตงตั้งคณะทํางานโครงการระดับตําบล/คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ๓) การยาง                   
แหงประเทศไทยจังหวัด/สาขาประกาศรายชื่อผูมีสิทธ  ๔) คณะทํางานระดับตําบลรับรองสิทธผูเขารวม
โครงการฯ สงใหการยางแหงประเทศไทย  ๕) ใหการยางแหงประเทศไทยนํารายชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง                
ที่ผานการรับรองคณะทํางานระดับตําบลสงใหการยางแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ เพื่อสงให ธ.ก.ส.  
 
 
            สํานักงาน... 



 
 
 
 

- ๑๙ -

สํานักงานใหญ  ๖) การยางแหงประเทศไทยสํานักงานใหญประมวลผลและสงขอมูลให ธ.ก.ส.สํานักงานใหญ                
๗) การจายเงินประกันรายไดใหเกษตรกรชาวสวนยาง จายตามหลักเกณฑ  ระยะเวลาดําเนินโครงการ               
ตั้งแตเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓  ประกันรายไดเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓                          
สถานที่ดําเนินการ  การยางแหงประเทศไทยจังหวัดและการยางแหงประเทศไทยสาขา  งบประมาณวงเงิน         
รวมท้ังสิ้น ๒๔,๒๗๘,๖๒๖,๕๓๔ บาท  แยกเปน ๑) งบประมาณสําหรับประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง 
จํานวน ๒๓,๔๗๒,๐๒๑,๕๔๑  บาท  ๒) งบประมาณสําหรับชดเชยตนทุนในอัตราเงินฝากประจํา ๑๒ เดือน
ของ ธ.ก.ส.บวก ๑ ปจจุบันเทากับรอยละ ๒.๔๐ จํานวน ๕๖๓,๓๒๘,๕๑๗ บาทและคาใชจายในการดําเนินการ
และคาธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. ใหเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน ๘,๕๕๖,๒๖๐ บาท (๕บาท/ราย)                         
๓) งบบริหารโครงการจํานวน ๒๓๔,๗๒๐,๒๑๖  บาท  ทั้งนี้ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ แหลงงบประมาณมาจาก 
1) ใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายแทนรัฐบาลไปกอน และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๔ และปถัด ๆ ไป ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป  เพื่อรัฐบาลชําระคืนตนเงิน 
และคา ใช จ ายที่ เ กิดขึ้นจริ งจากการดํา เนินการโครงการทั้ งหมด  ภายในระยะเวลา  ๕ ป  ปละ 
๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกเวนปท่ี ๕ จายสวนท่ีเหลือทั้งหมด  2) คาบริหารจัดการโครงการ  โดยใหการยาง
แหงประเทศไทยเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามความจําเปนและ
เหมาะสมตามขั้นตอนตอไป คณะกรรมการบริหารโครงการฯ แบงออกเปน ระดับกระทรวง จังหวัด ตําบล               
โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) มอบแนวทางการปฏิบัติงาน  

1) ขอใหทุกภาคสวนบูรณาการทํางานรวมกัน ซึ่งการทํางานจะตองเปนไปตามกลไกและอํานาจหนาที่                  
ของแตละหนวยงานใหดีท่ีสุด  2) ขณะน้ีเขาสูฤดูการทองเที่ยวซึ่งจังหวัดเชียงใหมจะมีผูบริหารจากสวนกลาง
เดินทางมาตรวจงาน และมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ขอใหสวนราชการ และ
สถาบันการศึกษาดูแลความสะอาดบริเวณหนวยงาน  3) ในเดอืนพฤศจิกายน 2562 จังหวัดเชียงใหมจะมีการ
รับเสด็จฯ ขอใหแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 – 3  แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขอใหปรับปรุงภูมิทัศนและดูแลความสะอาดเสนทางเสด็จ  4) เทศกาลยี่เปง เขตพื้นท่ีอําเภอ               
เมืองเชียงใหมและอําเภอในเสนทางการบินจะมีการควบคุมการปลอยโคมลอยตามเวลาที่กําหนด  5) การจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ท่ีผานมากองทัพภาคที่ 3 ไดจัดตั้งศูนยฯ                 
สวนหนาที่มณฑลทหารบกที่ 33  และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งศูนยฯ เปนที่เรียบรอยแลว 
สําหรับจังหวัดเชียงใหมจะต้ังศูนยฯ ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมชั้นลางหอประชุมเฉลิม             
พระเกียรติ 80 พรรษา  สําหรับประสานรับ – สงขอมูลตาง ๆ กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและอําเภอเปนประจํา
ทุกวัน รวมทั้งมีศูนยบริหารจัดการของสื่อมวลชน โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             
จังหวัดเชียงใหม และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานหลัก  โดยจะตอง            
บูรณาการทํางานรวมกันกับหนวยงานที่เก่ียวของ 6) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมจัด
ประชุมและจัดทํามอบหมายหนาที่ใหหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เดิน –ว่ิง 
การกุศล ครั้งที่ 3 ว่ิงหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพ่ือโอกาสทางการรักษาผูปวยทั่วประเทศ ซึ่งกําหนดจัด
กิจกรรม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ  ในสวนของการจัดกิจกรรมวิ่งตาง ๆ  
 
                         ในพื้นที่... 



 
 
 
 

- ๒๐ -

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม จะตองขออนุญาตไปยังสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมในทุก ๆ ครั้ง             
ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณา  หากไดรับอนุญาตแลวจะมีเจาหนาที่ตํารวจและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                 
เขาไปดูแล  อยาจัดกิจกรรมเองโดยเด็ดขาด จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของนักว่ิงและภาพลักษณ                  
ของจังหวัดเชียงใหมดวย สําหรับเสนทางการว่ิงบริเวณถนนรอบคูเมืองดานในจะไมอนุญาตใหจัดกิจกรรม                 
7) ใกลถึงวันกีฬาแหงชาติ ความรวมมือจากทุกภาคสวนใหการสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาใหกับนักกีฬา 
เยาวชน และประชาชนของจังหวัดเชียงใหม  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.  

             

                     บันทึกรายงานการประชมุ  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

                                              

     ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอาํนวยการกลุมงานอํานวยการ 



 
 
 
 

- ๒๑ -

      



 
 
 
 

- ๒๒ -

           บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  กลุมงานอํานวยการ  โทรศัพท  0 5311 2708                                         

ที่   ชม  0017.3/ วันท่ี              พฤศจิกายน   ๒๕๖๒     

เรื่อง   การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

  1. เรื่องเดิม 
        ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                                 
ครั้งที่  10/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ               
๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น 

 2. ขอพจิารณา 
     สํานักงานจังหวัดเชียงใหมในฐานะเลขานุการในที่ประชุมไดจัดทํารายงานการประชุม   
เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน  20  หนา รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมท่ีเสนอมาพรอมนี้ 

  ๓. ขอเท็จจริง 
     เห็นควรมหีนังสือแจงเวียนสวนราชการที่เกี่ยวของตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนท่ีสุด                     

ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 44242 , ว 44243 ลงวันที่ 22 ตุลาคม  ๒๕๖๒  ตรวจสอบรายงานการประชุม                   
ครั้งที่ 10/๒๕๖๒   ผานเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ มุมราชการ-> ประชุม                 
หัวหนาสวนราชการ-> ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/๒๕๖๒ -> รายงานการประชุม และใหแจง                    
การรับรองรายงานการประชุมใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมผานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส Smart Office 
หรือทางโทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๗  

  ๔.  ขอเสนอ 
       จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่เสนอมาพรอมนี้ 
 

...................................หน.สนจ ............................. 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 



 
 
 
 

- ๒๓ -

 
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว             ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

          23  กันยายน   ๒๕๖๒ 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  8/๒๕๖๒ 

เรียน  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนกลาง 
หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ   นายอําเภอทุกอําเภอ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรนีครเชียงใหม  นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง  ผูบริหารสถาบันการศึกษา  
และผูบริหารองคกรภาคเอกชน 

อางถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ว 33717   ลงวันที่  14  สิงหาคม   ๒๕๖๒ 

สิ่งที่สงมาดวย    แบบรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
                     ครั้งที่  8/๒๕๖๒                  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
8/๒๕๖๒  เมื่อวันอังคารที่  27  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ                  
80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมอืงเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  ไปแลว  นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่         
8/๒๕๖๒ เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 23 หนา ซึ่งทานสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  
www.chiangmai.go.th  หัวขอ มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ  
ครั้งที่  8/๒๕๖๒ -> รายงานการประชุม หรือในระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart Office) หากมีขอแกไข
ประการใด  ขอความกรุณาแจงสํานักงานจังหวัดเชียงใหมทราบ ทางระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart 
Office) หรือทางโทรสาร 0 5311 2707 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน ๒๕๖๒  หากพนกําหนด      
ถือวาทานรับรองรายงานการประชุมคร้ังนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาํเนินการตอไป 

  
 
 
 

(             ชื่อเต็ม             ) 
นายกรัฐมนตรี 

 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

ดวนที่สุด 



 
 
 
 

- ๒๔ -

 
ที่  ชม ๐๐๑๗.๓/ว 39268       ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                   ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

          23 กันยายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/๒๕๖๒ 

เรียน  ( 

อางถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.3/ว 33718  ลงวันที่  14 สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

สิ่งที่สงมาดวย แบบรับรองรายงานการประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจงัหวัดเชียงใหม  
ครั้งที่ 7/๒๕๖๒                    จํานวน   ๑   ฉบบั 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
8/๒๕๖๒  เม่ือวันอังคารท่ี  27  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ                  
80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมอืงเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  ไปแลว  นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่             
8/๒๕๖๒ เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน  23 หนา  ซึ่งทานสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go.th  หัวขอ มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ  
ครั้งท่ี 8/๒๕๖๒ -> รายงานการประชุม หากมีขอแกไขประการใด ขอความกรุณาแจงสํานักงานจังหวัด
เชยีงใหมทราบ ทางโทรสาร 0 5311 2707  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน  ๒๕๖๒  หากพนกําหนดถือ
วาทานรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาํเนินการตอไป 
 
 
 

(             ชื่อเต็ม             ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 

ดวนที่สุด 



 
 
 
 

- ๒๕ -

แบบรับรองรายงานการประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจงัหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  10/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพุธที่  30 ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
หนวยงาน  /อําเภอ .............................................................................................................................................. 
โทรศพัท .............................................................................................................................................................. 
ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวแลว ขอแจง ดังนี้ 
 
  รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 10/๒๕๖๒ 
 

ขอแกไขรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  10/๒๕๖๒ 
คือ 

  หนาที่................................................ลําดับที่/บรรทัดท่ี .......................................................... 
  จากขอความเดิมเปน................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................... 
  ขอความใหม ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................... 
 
 

 
ลงชื่อ                       ผูรับรองรายงานการประชุม 

(                                             ) 
ตําแหนง .............................................................................. 
วันท่ี..................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาสงแบบฯ ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมภายในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ หากพนกําหนด 
ถือวาทานรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยสงผานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart Office) หรือ
ทางโทรสารหมายเลข 0 5311 2707 



 
 
 
 

- ๒๖ -

 
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว                     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

                  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  10/๒๕๖๒ 

เรียน  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนกลาง 
หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ   นายอําเภอทุกอําเภอ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรนีครเชียงใหม  นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง  ผูบริหารสถาบันการศึกษา  
และผูบริหารองคกรภาคเอกชน 

อางถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนท่ีสุด ที่ ชม 0017.3/ว  44242   ลงวันที่ 22 ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

สิ่งที่สงมาดวย    แบบรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/๒๕๖๒
  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
10/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่  30 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ                  
80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมอืงเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  ไปแลว  นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่         
10/๒๕๖๒ เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 20 หนา ซึ่งทานสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  
www.chiangmai.go.th  หัวขอ มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ  
ครั้งที่  10/๒๕๖๒ -> รายงานการประชุม หรือในระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart Office) หากมีขอแกไข
ประการใด  ขอความกรุณาแจงใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมทราบ ทางระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส                        
(Smart Office) หรือทางโทรสาร 0 5311 2707 ภายในวันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หากพนกําหนด
ถือวาทานรับรองรายงานการประชุมคร้ังนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาํเนินการตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(             ชื่อเต็ม             ) 
นายกรัฐมนตรี 

 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

...................................หน.สนจ ............................. 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 

สําเนาคูฉบับ 



 
 
 
 

- ๒๗ -

 
ที่  ชม ๐๐๑๗.๓/ว                 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                   ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

               พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/๒๕๖๒ 

เรียน  (บัญชีแนบทาย) 

อางถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนท่ีสุด ที่ ชม 0017.3/ว 44243  ลงวันที่  22 ตุลาคม ๒๕๖๒ 

สิ่งที่สงมาดวย    แบบรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/๒๕๖๒
  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
10/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่  30 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ                  
80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมอืงเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  ไปแลว  นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่             
10/๒๕๖๒ เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน  20 หนา  ซึ่งทานสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go.th  หัวขอ มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ  
ครั้งที่ 10/๒๕๖๒ -> รายงานการประชุม หากมีขอแกไขประการใด ขอความกรุณาแจงใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมทราบ ทางโทรสาร 0 5311 2707  ภายในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๒  หากพนกําหนด                   
ถือวาทานรับรองรายงานการประชุมครั้งน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาํเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(             ชื่อเต็ม             ) 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
 

สําเนาคูฉบับ 

...................................หน.สนจ ............................. 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 


