
รายงานการประชมุหวัหนา้สว่นราชการประจาํจงัหวัดเชียงใหม่ 

ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๕๓ 

วนัจันทรท์ี ่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

--------------------------------------------------------- 
 

รายชื่อผู้มาประชมุ   

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๑ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่                          ประธาน 

๒ นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๓ นายสุรชยั  จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

๔ นายเสง่ียม  กิ่งสุวรรณพงษ์ (แทน) หวัหนา้สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่ 

๕ นายสวุิชา  ดามพวรรณ เจ้าพนกังานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

๖ นายทองสุข  พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 

๗ นายวิชัย  ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

๘ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

๙ นายประดิษฐ์  ทายะมหา ท้องถิ่นจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๐ ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพงค์  ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม่ 

๑๑ นายเฉลิมชัย  สิงหะ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๕ 

๑๒ นายอดิสรณ์  กาํเนิดศิร ิ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

๑๓ นายสุรพล  สัตยารกัษ์ นายอําเภอหางดง 

๑๔ นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสนัทราย 

๑๕ นายวิชิต  บุญกังวาน นายอําเภอสนักาํแพง 

๑๖ นายสัมฤทธิ์  สวามิภกัดิ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 

๑๗ นายนาํชยั  เจียงรวีวงศ์ (แทน) นายอําเภอแม่แตง 

๑๘ นายสุทธิลักษณ์  รักษ์เจริญ นายอําเภอฮอด 

๑๙ นายศิริพงษ์  นาํภา (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 

๒๐ นายประกาศิต  มหาสิงห์ นายอําเภอพร้าว 

๒๑ ร.ต.ชยนัต์  อยู่สวัสด์ิ นายอําเภอฝาง 

๒๒ นายโชคดี  อมรวฒัน์ นายอําเภอไชยปราการ 

๒๓ นายศรัณยู  มีทองคํา นายอําเภอสะเมิง 
 
 
 

/๒๔ นายสายัณห.์.. 



 ๒
 
๒๔ นายสายณัห์  ใจบุญ (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 

๒๕ นายศกัดิ์ชยั  คุณานวุฒัน์ชยัเดช นายอําเภอสนัป่าตอง 

๒๖ นายสุรชยั  มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 

๒๗ นายพงศ์พีระ  ชชูืน่ (แทน) นายอําเภออมก๋อย 

๒๘ นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 

๒๙ นายคมกริช  ตรีธญัญพงศ์ นายอําเภอดอยเต่า 

๓๐ นายวิบูลย์  เทพนรรัตน์ (แทน) นายอําเภอแม่วาง 

๓๑ นายอุทัย  อุปันโน (แทน) นายอําเภอแม่ออน 

๓๒ นายศิวะ  ธมิกานนท์ (แทน) นายอําเภอดอยหล่อ 

๓๓ นายวรศักดิ์  พานทอง (แท) นายอําเภอกัลยาณิวฒันา 

หนว่ยงานในสังกัดสาํนักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 

๓๔ นางอติภา  มณวีงค์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดสาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ 

๓๕ พล.ต.ต.สมศกัดิ์  จนัทะพิงค์ ผู้บังคับการตาํรวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่ 

๓๖ พ.ต.อ.พิชญา  บุญขจร (แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ 

๓๗ พ.ต.ท.ธีรพงษ์  สุริยะลังกา (แทน) ผู้กํากบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 

๓๘ พ.ต.ท.ชาํนาญ  สมศักดิ ์ (แทน) ผู้กํากบั กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึกพิเศษฯ 

๓๙ พ.ต.ท.เจษฎา  จโุฑปะษา (แทน) ผู้กํากบัการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดสาํนักงานอัยการสงูสุด 

๔๐ นายจาํนอง  ปานทอง อัยการจังหวดัเชียงใหม่ 

๔๑ นายยุทธนา  โพธิ์ทองสุนันท์ อัยการจังหวดัคดีเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดสาํนักนายกรฐัมนตรี 

๔๒ นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพนัธ์เขต ๓ 

๔๓ นางราตรี  จกัร์แก้ว (แทน) ประชาสัมพนัธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๔๔ นางจินตนา  สิงห์สุรเมธ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 

๔๕ นางสาวมณัฑนา  อาษากิจ (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

จังหวัดเชียงใหม่ 

๔๖ นายอนุสรณ์  กรานจรญู ผู้อํานวยการสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

๔๗ พ.ต.ปรัษฐา  ครามะคํา (แทน) ผู้บัญชาการกองกาํลังผาเมือง 

๔๘ พ.อ.สมจริง  กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
/หน่วยงาน... 



 ๓
หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการคลงั 

๔๙ นายชชัวาลย์  อินทรัตน์ (แทน) ผู้อํานวยการอาวุโส  ธนาคารแห่งประเทศไทย  

สํานกังานภาคเหนือ 

๕๐ นางสาวเสาวนีย์  ไชยวณัณ์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

๕๑ ว่าท่ี ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นทีเ่ชียงใหม่ 

๕๒ นางสาวศิริพิมล  ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 

๕๓ นายอํานาจ  อริยจินดา (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ 

๕๔ นางสดศรี  พงศ์อุทัย สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

๕๕ นางสาวศิริลกัษณ์  ไพโรจน์รตัน์ สรรพากรภาค  ๘ 

๕ต นางสาวจาํลักษณ์  ลานนาพนัธุ ์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 

๕๗ นางสาวพิมพ์กมล  โรจน์คณรชัต์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒ 

๕๘ นายพัฒนศกัดิ์  มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานกังานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชยีงใหม่ 

๕๙ นางจริณยา  ศรีประทุม (รก.) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

๖๐ นายยุทธนา  พูลพิพัฒน์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการตา่งประเทศ 

๖๑ นางกุสุมา  ธาราสุข หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชัว่คราว เชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

๖๒ นายชัยสิทธิ์  สุริยจนัทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 

๖๓ นายสบธนา  อ๋ันประเสริฐ (แทน) ผู้อํานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานเชียงใหม่ 

๖๔ นายรชัต  สําราญชลารักษ์ (แทน) ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวัดเชียงใหม่ 

๖๕ นายสวุิทย์  แรกขา้ว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 

๖๖ นางสาวดาวสวรรค์  รื่นรมย์ (แทน) นายทะเบียนธรุกิจนาํเท่ียวและมัคคุเทศก์ สาขา ภาคเหนือ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

๖๗ นางพัฒนาพร  ณ ถลาง (แทน) พฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๖๘ นายศตวรรษ  สถิตย์เพียรศิริ ผู้อํานวยการสํานกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ 

๖๙ นายภักดี  พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาสงัคม หน่วยที่ ๑๓  จังหวัดเชียงใหม่ 

๗๐ นายทศพร  ถาวร ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 

๗๑ นางสุรีย์พร  ชูสุข ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 

๗๒ นางจรัสวรรณ  รังสิยานนท์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 

๗๓ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
 
 
 

/๗๔ นางศุภกานต.์.. 



 ๔
๗๔ นางศุภกานต์  อินทุทรัพย์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 

๗๕ นางมิ่งขวญั  วีระชาติ หัวหน้าบ้านพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม่  

๗๖ นางสาวกญัชชั  ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานเคหะชมุชนเชียงใหม่ ๑ 

๗๗ นายวิเชียร  โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจงัหวัดเชียงใหม่ 

๗๘ นายอนวชัช์  ไทยขวญั หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๗๙ นางละไมพร  วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๘๐ นายสุรพล  ทองเทียน (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๑ นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๒ นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ไสว (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๓ นางสาวกาญจนา  ยะถา (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๘๔ นายชัยชาญ  สุวรรณกาศ (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

๘๕ นายพิสุทธิ์  ศาลากิจ ผู้อํานวยการสํานกังานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 

๘๖ นายถาวร  มีชัย ผู้อํานวยการสถานพีัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

๘๗ นายอาจิตร์  สุวานิชวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักชลประทานท่ี ๑ 

๘๘ นายจาํรัส  จนัทิวงค์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักสุขศาสตร์สัตว์และสขุอนามัยท่ี ๕ 

๘๙ นางวาสนา  เรืองวิลัย (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี ๗ (เชียงใหม่) 

๙๐ นางรุจิเรข  ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจงานบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 

๙๑ นางสาวศิวพร  แสงภัทรเนตร (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๑ 

๙๒ นายสวุิทย์  ม่วงเกษม ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ 

๙๓ นายสุขชยั  เจรียงประเสริฐ (แทน) ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัด

เชียงใหม่ 

๙๔ นายวิวัฒน์  มัธยกุล (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๑ 

๙๕ นายบรรจง จาํนงศิตธรรม  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเชียงใหม่ 

๙๖ นายอุทิศ  สุวรรณโชติ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด

เชียงใหม่ 

๙๗ นายสถาพร  กาญจนพนัธุ ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

๙๘ นายวรสิทธิ ์ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

๙๙ นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิ
 
 
 

/๑๐๐ นายนคร... 



 ๕
๑๐๐ นายนคร  มหายศนนัท์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 

๑๐๑ นางสาววราภรณ์  พิมสาร (แทน) หวัหน้าสาํนกังานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๒ นางทัศนีย์  ศรีมงคล ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

๑๐๓ นางวราภรณ์  วรพงศธร (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๔ นายภพลทอง  ท้าวยศ (แทน) ผู้อํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๕ นางสาวณิชรตัน์  จอมแปงมา (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานการขนส่งทางน้ําท่ี ๑ 

๑๐๖ นางสาวปนัดดา ปัญเจรญิ (แทน) หวัหน้าสาํนกังานขนส่งทางน้ําท่ี ๑ สาขาเชียงใหม่ 

๑๐๗ นายจมุพจน์  นิยมสิริ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 

๑๐๘ นายพงษ์เทพ  วงษ์เวช (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ 

๑๐๙ นายวสวัตติ์  ประภัสสร ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ 

๑๑๐ นายมงคล  เตมีศกัดิ ์ (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๑๑๑ นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๑๒ นายสุรพจน์  กาญจนสิงห์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ท่ี ๑๖ (เชียงใหม่) 

๑๑๓ นายพรเทพ  ล้ิวประเสริฐ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ๑  (เชียงใหม่) 

๑๑๔ นางสาวจารวุรรณ  ชิงชัย (แทน) ผู้อํานวยการสวนสตัว์เชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๑๕ นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

๑๑๖ นายไพโรจน์  บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๑๗ นายสุป้ัน  สิทธิสงคราม (แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต ๕ เชยีงใหม่ 

๑๑๘ นายณรงศักดิ ์ ไชยศรี (แทน) ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนอื 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

๑๑๙ นายสรรักษ์  จารุจณุาวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวชิาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม่) 

๑๒๐ นางศศิธร  สรณถาวรกุล (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๑ นายอดิศร  สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจาํฐานปฏิบัติงานจงัหวัดเชียงใหม่  

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ ๒ (กฟผ.) 
 

 

 

/หน่วยงาน..... 



 ๖
หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

๑๒๒ นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์ (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๓ นายสชุาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานกังานการค้าต่างประเทศ เขต ๑ 

๑๒๔ นางนิยดา  หมื่นอนนัต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๕ นางสาวสุนทรา  ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธรุกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๖ นายสมพงษ์  ศรีเกษ กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๑๒๗ นายพิรณุ  หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจาํกลางเชียงใหม่ 

๑๒๘ นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจาํอําเภอฝาง 

๑๒๙ นางอารีรัตน์  เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

๑๓๐ นายณฐัวุฒิ  จันดี (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัด

เชียงใหม่ 

๑๓๑ นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๒ นายชัยวิทย์  อรรถานนท์ ผู้อํานวยการสํานกังานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๓ นายมนัส  เฉียวกุล ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

๑๓๔ นายเฉลิมศกัดิ์  อุทกสินธุ ์ แรงงานจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๓๕ นายอํานวย  มากทรพัย์ (รก.) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๖ นางสาวเพญ็ศรี  ฤกษ์นันทน์ (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม่   

๑๓๗ นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๘ นายกาํจัด  ใจงาม (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาฝมีือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๙ นางสาวกญัจนา  กลิ่นทอง (แทน) ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงวฒันธรรม 

๑๔๐ นายณรงค์  เหล็กสมบูรณ์ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๑ นายไกรสิน  อุ่นใจจินต์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ 

๑๔๒ นางสาวศิริพร  ภาณรุัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตแุห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 

๑๔๓ นางกรรณิการ์  ทองสุวรรณ ์ (แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๔ นายสชุิน  สาระจันทร์ ผู้อํานวยการสํานกับริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 

๑๔๕ นายเจตน์  สะสะรมย์ ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๔๖ นายไพศาล  เขื่อนเพชร (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๒ 
 /๑๔๗ นายสุทัศน์... 



 ๗
๑๔๗ นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๔ 

๑๔๘ นายสินอาจ  ลําพูนพงศ์ ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 

๑๔๙ นายวิฑูรย์  วงัตาล ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๑๕๐ นางกรรณี  จนัทรสุรินทร ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และ

การศึกษาตามอัธยาศยั จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๑ นายนฏัฐพล  แสงศรีจันทร์ ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม ่ 

เขต ๓๔ 

 สถาบนัการศึกษา 

๑๕๒ ผศ.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

๑๕๓ นางมยุรี  ยาวิลาศ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายพั 

๑๕๔ นายชูศกัดิ์  พึง่เกต ุ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

เชียงใหม่ 

๑๕๕ นายบุญธรรม  เรว็การ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

๑๕๖ ทพ.สุรสิงห์  วิศรตุรตัน (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๗ นายบํารุง  คงดี ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 

๑๕๘ นพ.วรพงษ์  สําราญทิวาวลัย์ ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 

๑๕๙ นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

๑๖๐ นายอภิชาติ  มูลฟอง (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๖๑ นายกฤษนันท์  ทะวิชัย (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๖๒ นางประนอม  เฉินบํารุง (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ 

๑๖๓ นายวิวัฒน์  โตธิรกุล (แทน) ผู้อํานวยการอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ เขต ๓ 

(เชียงใหม่) 

๑๖๔ นางเรไร  รกัศิลปกิจ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ 

หนว่ยงานพิเศษ 

๑๖๕ นายทรงพล  นาคะหน ุ (แทน) ผู้อํานวยการ การเลือกตั้งประจาํจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖๖ นางสาวพชัรี  ฉัว่ริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดท่ี ๓ เชียงใหม่ 

๑๖๗ แพทย์หญิงประคอง  วิทยาศัย สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

๑๖๘ นายถวิล  บัวจีน รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖๙ นางถนอมจิต  ไชยวงค์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/หน่วยงาน... 



 ๘
หนว่ยงานส่วนท้องถิน่ 

๑๗๐ นายสิทธิชัย อินทร์บุญ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๗๑ นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

๑๗๒ นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

๑๗๓ นายวิมล  มงคลเจริญ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา 

๑๗๔ นายเอกชัย  สายหยุด (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ 

๑๗๕ นายหลักชยั  พัฒนเจริญ (แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙ 

๑๗๖ นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 

๑๗๗ นายชนินทร์  มะโนรุ่งเรือง (แทน) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๗๘ นายอุทัย  พรหมแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑ นายอดุลย์  ฮวกนิล ป้องกันจังหวดัเชียงใหม่ 

๒ นางสุภาพร  พุกกะรตัน์ เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 

๓ นายชุติเดช  มีจันทร ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ 

๔ นายเกรียงศักด์ิ  จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต ๗ 

๕ นางจารุณี จลุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

๖ นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 

๗ นางสาววิราชินี  คําชมภ ู หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวดั

เชียงใหม่ 

๘ นางวิไลวรรณ  บุดาสา หัวหน้าฝ่ายอาํนวยการ สํานักงานจังหวดัเชียงใหม่ 

๙ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สํานกังานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๐ นางสาวสุดาทิพย์  มูลอ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สํานกังานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๑ นายอาคม   เพญ็ต่าย นายช่างไฟฟ้าชาํนาญงาน สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒ นายเชวง  บัวผัด นายช่างไฟฟ้าชาํนาญงาน สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่  

๑๓ นายสงัด  จิโนวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สํานักงานจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๔ นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ์ เจ้าพนกังานธรุการชาํนาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕ นางศิริพร  รือเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สํานกังานจงัหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม…. 



 ๙
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 ๑) ผูว้่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่ มอบทนุการศึกษาแกน่ักเรียนทีเ่รียนดีแต่ขาดแคลน 

ทนุทรัพย์  จาํนวน ๘  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๒) การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร” ประจําปี ๒๕๕๓ จาํนวน ๑ ราย 

    (สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต ๑) 

 ๓) การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทาํคณุประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน ๑๖  ราย 

    (สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๔) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบคณุงามความดี (โชเฟอร์รถส่ีล้อแดงเกบ็

กระเปา๋เงินคืนเจ้าของ) จํานวน ๑ ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕) การแสดงของโรงเรียนบา้นพระนอน (ขอนมว่ง)   

              (โรงเรียนบ้านพระนอน ขอนม่วง) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 ประธาน เปิดการประชุม พร้อมท้ัง แนะนาํหวัหน้าส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ/หน่วยงาน 

พิเศษท่ีย้ายมาดาํรงตาํแหน่งใหม่ และแจ้งชื่อผู้บริหารท่ีย้ายไปดาํรงตําแหน่งที่อ่ืน  ดังนี้ 

๑) แนะนาํหวัหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหนง่ใหม ่

๑. นางนฤมล  ปาลวฒัน ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

     ตาํแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

๒. พล.ต.ต.สมศักดิ์  จนัทะพิงค ์ ผู้บังคบัการตํารวจภธูรจงัหวดัเชียงใหม ่

                                    ตาํแหน่งเดิม ผู้บังคับการตํารวจภธูรจงัหวัดอุทัยธานี 

๓. นายอนวชัช์  ไทยขวญั  หวัหนา้บา้นมิตรไมตรีจังหวัดเชียงใหม่ 

     ตาํแหน่งเดิม นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ  บ้านมิตรไมตรีจงัหวัดเชียงใหม่ 

๔. นายอดิศร  สขุะตุงคะ วิทยากรระดับ ๙ ทาํหนา้ที่ หวัหนา้สาํนักงาน  

     เชียงใหมฝ่่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย           

     ตาํแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดลําปาง ฯ 

๕. นายณฏัฐพล  แสงศรีจันทร ์ ผู้อํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต ๓๔          

             ตาํแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

              เขต ๑  
 

 
/-แจ้งชื่อผูบ้ริหาร…. 



 ๑๐
- แจ้งชื่อผู้บริหาร/หวัหนา้สว่นราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหนง่ทีอ่ื่น  

๑. นายชมุพร  แสงมณี  รองผูว้่าราชการจงัหวัดเชียงใหม ่

                                   ย้ายไปดาํรงตาํแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวัดเพชรบุรี 
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชมุหวัหนา้สว่นราชการ ๑๐/๒๕๕๓ เมือ่วันที ่ ๒๘   

                          ตุลาคม  ๒๕๕๓  

 ผู้แทนหวัหน้าสํานักงานจงัหวัดเชียงใหม ่(นายเสงีย่ม  กิง่สวุรรณพงษ)์ ได้เสนอท่ี 

ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี ๑๐/

๒๕๕๓ เมื่อวนัท่ี ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ณ ห้องประชมุเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด ๒๕ หน้า  โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น

ประธานการประชุม  ซ่ึงได้นาํลงเผยแพรใ่นเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว  ไม่มีผู้ขอแก้ไขหรือ

เพิม่เติมรายงานการประชมุแต่อยา่งใด   
 

มติทีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

                        - การติดตามผลการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓-๒๕๕๔ 

    คลงัจงัหวดัเชียงใหม่ แจ้งผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ และการดาํเนินโครงการ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังน้ี 

- ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทาง 

การเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวง 

การคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๒.๐๐ 

ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน  การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๐๗๐,๐๐๐ ล้านบาท แยกเป็นรายไตรมาส ดังน้ี             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย 

ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย  

ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๑๐ 

๓๕ 

๖๑ 

๗๒ 

๒๐ 

๔๔ 

๖๘ 

๙๓ 

/ผลการเบิกจ่าย… 



 ๑๑
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ต้นปี 

งบประมาณ ถึงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

  งบประมาณที่ได้รบั การเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณรวม ๑๓,๖๕๑.๕๕ ๖,๙๙๖.๔๑ ๕๑.๒๕ 

งบประจาํ ๑๑,๙๔๓.๓๓ ๖,๘๔๗.๒๒ ๕๗.๓๓ 

งบลงทุน ๑,๗๐๘.๒๒ ๑๔๙.๑๙ ๘.๗๓ 
 

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่ 

ต้นปีประมาณ ถึงวันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 งบประมาณที่ได้รบั การเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบลงทุน ๑,๗๐๘.๒๒ ๑๔๙.๑๙ ๘.๗๓ 

ส่วนราชการ ๑,๕๒๔.๒๘ ๗๖.๑๒ ๔.๙๙ 

ท้องถิ่น ๑๖๘,๓๘ ๗๓.๐๗ ๔๓.๔๐ 

กลุ่มจังหวัด ๔.๒๖ ๐.๐๐ ๐ 

จังหวัดเชียงใหม่ ๑๑.๓๐ ๐.๐๐ ๐ 
 

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ข้อมูล ณ วนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

(ข้อมูลจากรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดบัหน่วยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS ) 

         หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๖๔๖.๒๒ ๓,๗๗๐.๑๐ ๘๑.๑๔ ๘๗๖.๑๒ 
 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก  คือ 

๑. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับงบประมาณ ๑๖๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๑.๒๑ 

ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ได้รับงบประมาณ ๓๓๙.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓๙.๙๕  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๓. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๒.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๑๐   

ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๒ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๔. สํานกังานคลังเขต ๕ ได้รับงบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๖ ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ ๘๕.๙๙  ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

 
/๕. วิทยาลัย…. 



 ๑๒
๕. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ได้รบังบประมาณ ๗.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๗๘ ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๘ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๖. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้รับงบประมาณ ๔.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๓๒ ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๖ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๗. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔,๕๑๕.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๔๓๕.๓๙ล้านบาท          

คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๘ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๘. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๗๐๖.๒๔ ล้านบาท 

เบิกจ่าย ๕๒๑.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๙  รายจ่ายลงทุน ๑๗๘.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย 

๕๖.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๐  

๙. วิทยาลัยเทคนิคสันกาํแพง ได้รับงบประมาณ ๔.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๓๘ ล้านบาท  

คิดเป็น   ร้อยละ ๗๐.๕๑ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๑๐. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ ได้รับงบประมาณ  ๑.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๙  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๓ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

ส่วนราชการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จํานวน ๒๑ หน่วยงาน ดังนี้ 

๑. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

๒. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าํจืดเขื่อนภูมิพล 

๓. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ 

๔. สํานกัทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม่ 

๕. สํานกัทางหลวงชนบทท่ี ๑๐ (เชียงใหม่) 

๖. สํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที ่๑ 

๗. ศูนย์อุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ 

๘. สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๙. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐. สํานักงานประกนัสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๑. วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 

๑๒. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

๑๓. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 

๑๔. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 

๑๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

๑๖. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวภาคเหนือ 

๑๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

๑๘. ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) 

 
/๑๙. ตํารวจภูธร.... 



 ๑๓
๑๙. ตํารวจภูธรอําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่ 

๒๐. สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 

๒๑. จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

ประธาน  สอบถามการดําเนินการเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในกรณีที่ส่วนราชการ ท้ัง 

๒๑ หน่วยงาน ท่ีมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย   

โดยคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการดําเนินการเพื่อติดตาม 

ความก้าวหน้าว่าจะมีการประชุมหารือในเดือนธันวาคม เพื่อตรวจสอบการได้รับอนุมัติงบประมาณและ

ส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ประธาน  ได้ทําการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาและ 

อุปสรรคของหน่วยงานท่ีมียังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยทําการสุ่มจาก ๒๑ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน 

ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่   

  ผู้แทนสํานักงานทางหลวงจงัหวัดเชียงใหม่ (นายภพลทอง  ทา้วยศ) ได้ชี้แจงว่า

งบประมาณท่ีคงค้างการเบิกจ่ายอยู่  เป็นงบประมาณเกี่ยวกับการเวนคืนท่ีดินเพือ่ก่อสร้างถนนสายเลี่ยง

เมืองสันป่าตอง-หางดง อยู่ระหว่างการแจ้งเร่งรัดให้ผู้ถูกเวนคืนมาทําสัญญา และคาดวา่จะสามารถ

เบิกจ่ายได้ประมาณเดือนกมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี ในการจะเข้า

ครอบครองทรพัย์จะใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ วัน  

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่าเหตุท่ียังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้ 

เนื่องจากได้รับเงินโอนมาเมื่อไม่นานน้ี  ซ่ึงต้องใช้เวลาในการดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป 
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.๑ “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ์(Flora Fest’ @ Royal Park 

Rajapruek)  

 ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ประชาสัมพนัธ์ พร้อมเชิญหวัหน้าส่วนราชการ/

หน่วยงาน /ผู้เข้าร่วมประชุมเท่ียวชม“เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Flora Fest’ @ Royal 

Park Rajapruek)และกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน สรุปได้ ดังนี้ 

ความเปน็มาของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ โดยสํานกังานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

(องค์การมหาชน) ได้รับมอบให้ดูแลพื้นทีอุ่ทยานหลวงราชพฤกษ์ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ และเม่ือวนัท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวา่ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” 

 

 

/ในการดําเนินงาน... 



 ๑๔
ในการดําเนินงานที่ผ่านมา มีจาํนวนผู้เยีย่มชม (๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน  

๒๕๕๓) จาํนวน  ๒๙๗,๘๕๒ คน มีผู้ท่ีได้รับความรู้จากกิจกรรมทางวิชาการ จาํนวน ๑๑,๓๙๙  คน และ

มีรายได้จากการดําเนินงานประมาณ ๑๕,๕๘๗,๐๙๙. บาท รายได้ส่วนใหญม่าจากการจาํหนา่ยบัตร บัตร

ละ ๕๐ บาท  หากมาเป็นหมู่คณะ คิดอัตราบัตรละ ๒๕ บาท รองลงมาเป็นรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ ให้

เช่ารถกอล์ฟ และบริการอืน่ๆ  

สําหรับพนัธุ์ไม้ท่ีมีในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ม ี๑,๕๐๗ ชนิด และก่อนท่ีจะมีการจัดงาน 

แสดงพืชสวนโลก จะมีการจัดหาให้ครบ ๒,๕๐๐ ชนิด และได้มีการปรับปรุงสวน  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

การปลูกต้นไม้ใหญ่ จาํนวน ๑๓๓ ต้น ต้นไม้ขนาดกลางกว่า ๕๐๐ ต้น  เนื่องจากการจัดงานพืชสวนโลก 

ครั้งท่ีผ่านมา มีผู้ให้ความเหน็วา่มีอากาศร้อนมาก 

 กําหนดการจัดงาน  ระหวา่งวนัท่ี ๑ ธันวาคม จนถึงวนัที่ ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔  

 วัตถุประสงคข์องการจัดงาน 

 เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาชมอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์เพิม่ขึ้น 

 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลกัสูตรต่างๆท่ีจัดไว้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
การจัดงานเทศกาลดอกไมบ้าน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ครั้งนี้เป็นปีท่ี ๒ ได้ตั้งเป้าหมาย 

ว่าจะมีผู้เข้าชม ๒๐๐,๐๐๐ คน 

  พิธีเปิด : วันท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานราชพฤกษ์ โดยหม่อมเจ้า 

ภีศเดช รชันี เป็นประธาน  และมีกิจกรรมการแสดงชดุต่างๆ   (ไม่เก็บค่าผ่านประตู) 

  กิจกรรมภายงาน ได้แก่ 

- ดนตรีในสวน มีการแสดงจํานวน ๑๓  ครั้ง  เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยศิลปินท่ีมี 

ชื่อเสียง เช่น นันทิดา แก้วบัวสาย ฟอร์ด สบชัย  ไกรยูรเสน แอมเสาวลักษณ์ อีทีซี  เบน ชลาทิศ ฯลฯ 

- กิจกรรมการแสดงของชุมชนและเยาวชน เช่น การแสดงของชาวเขา การแสดงม้ง 

ดอยปุย  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  การแสดงดนตรีและขับร้อง

ประสานเสียงของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ ท้ังน้ี กิจกรรมการแสดงจะแสดงสลับ

สับเปลี่ยนกันทุกวนัตลอดงาน เริ่มต้ังแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

   - กิจกรรมการเรียนรู ้ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรม ๗  หลักสูตร ได้แก่ หลักการ

ตกแต่งภูมิทัศน์  การเกษตรตามแนวโครงการหลวง  สมุนไพรยอดนิยม อาหารเพื่อสุขภาพยอดนิยม การ

ปลูกผักอินทรีย์  เกษตรทฤษฎีใหม่  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนิทรรศการ ๔ เรื่อง ได้แก่ นิทรรศการ

พรรณไม้สีเหลือง สมุนไพร บริโภคผกัปลอดสารพิษ  พรรณไม้โครงการหลวง 

นอกจากนี้ ในช่วงของการจดังานเทศกาลดอกไม้บานฯ  มีกิจกรรมสําคัญอีก ๓ งาน คือ 

 

 
/๑. งาน AGRICULTURE… 



 ๑๕
๑. งาน AGRICULTURE ASIA 2010 (AGRIA 2010) ซ่ึงเป็นการจัดสัมมนาและจัดแสดง 

นิทรรศการเกีย่วกับผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรของภูมิภาคเอเชีย ระหวา่งวันท่ี ๔ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๒. งานจาํหน่ายสินค้า อตก. วนัท่ี ๓- ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

๓. งานรวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง วันที่ ๔ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปิดให้เข้าร่วมงานฟรีตั้งแต่ 

เวลา ๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยจะมีพิธีเปิดงานในวนัท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และในวนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั   
 

ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากการจัดงานนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญ และใน 

ส่วนกลางได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้พอสมควร ซ่ึงหากมีความเป็นไปได้ ขอฝากให้ผู้จัดงานได้มีการ

ประชาสัมพันธ์เป็นตัววิ่งผ่านช่องทางในสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) หรือประสานกับ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และผู้บริหารท้องถิ่นอ่ืนๆ เพื่อรับทราบถึงการจัดงานฯ  
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

       ๔.๒ การจัด “งานฤดหูนาวและงานกาชาดจงัหวัดเชียงใหม ่ประจําปี ๒๕๕๔”  

ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่  ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนเที่ยวชม พร้อมร่วมสนับสนุนกิจกรรม 

ต่างๆ ใน “งานฤดูหนาวและงานกาชาดจงัหวัดเชียงใหม่ ประจาํปี ๒๕๕๔ ” ดังน้ี 

๑. กําหนดเวลาจัดงาน : วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๙ มกราคม ๒๕๕๔ รวม ๑๒ วัน 

๒. สถานที่จัดงาน  :  บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

  ๓. กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ดังน้ี 

   ๓.๑ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหลังศาลากลางจังหวัด เพื่ออํานวยความ

สะดวกแก่ผู้เข้ามาชมงานฯ ให้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานอย่างทั่วถึง 

   ๓.๒ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถฯ การจัดนิทรรศการเทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการ

พระราชดําริ 

   ๓.๓ การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๓.๔ การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แนวความคิด 

“เอ้ืองงาม นพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการ

ประกวด โดยวันประกวดรอบตัดสินได้กําหนดให้มีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ (NBT) 

   ๓.๕ การจัดแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง และดนตรีไทยล้านนา ณ เวทีกลาง ในวันท่ี 

ไม่มีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ 

   ๓.๖ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจากทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 

 /๓.๗ เวทีดนตรี... 



 ๑๖
   ๓.๗ เวทีดนตรี โดยศิลปินนักร้องยอดนิยมในปัจจุบัน ท้ังเพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง 

   ๓.๘ ร้านค้า คาราวานสินค้าราคาถูก สวนสนุก และร้านอาหารเลิศรสนานาชาติ 

   ๓.๙ การดําเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัด

เชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้  ๒ กิจกรรม คือ 

๑) จาํหน่ายสลากการกุศล ในราคาฉบับละ ๕๐.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)  

จัดทําท้ังส้ิน จํานวน ๖๐,๐๐๐ ฉบับ การจัดจําหน่ายได้ขอความอนเุคราะห์จากจงัหวัดเชียงใหม่ให้การ

สนับสนุน โดยขอความร่วมมือจากอาํเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตวัแทนจาํหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตกุศลให้การสนับสนุน เริม่วางจําหน่าย ในวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

เป็นต้นไป และกาํหนดการออกรางวัลในวนัท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ เวทีรา้นมัจฉา

กาชาด ในงานกาชาดและงานฤดหูนาวฯ มีรางวัล ประกอบด้วย 

-รางวัลที่ ๑ รถเก๋งโตโยต้า “วีออส” รุน่ 1.5 J เกียร์ออโต้ 

-รางวัลที่ ๒,๓,๔ สร้อยคอทองคํา ฯลฯ 

-รางวัลเลขท้าย ๓ ตัวหมุน ๒ ครั้ง มูลค่า รางวัลละ ๑,๐๐๐.- บาท 

-รางวัลเลขท้าย ๒ ตวัหมุน ๑ ครั้ง มูลค่า รางวัลละ ๒๐๐.- บาท 

   ๒) กิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด การจําหน่ายบัตรมัจฉากาชาด ในราคา

ฉบับละ ๒๐.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ทุกฉบับมีรางวัล โดยออกร้านระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง

วันท่ี ๙ มกราคม  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. พร้อมทั้ง กําหนดวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด

ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันพุธท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ สํานักงานเหล่า

กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร และได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นประธานรับมอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันเดียวกัน  ท้ังนี้ หากหน่วยงานต่างๆ มีความประสงค์จะขอ

บริจาคเพิ่มเติมหลังจากวันรวมน้ําใจเชิญบริจาคได้ที่  

- สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ถนนราชภาคินัย (ด้านหลัง 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) โทร ๐-๕๓๒๑-๒๖๓๘  

- ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๖๑๔ และ 

   ๐-๕๓๑๑-๒๖๑๙  

- สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๖๐๘ , 

   ๐-๕๓๑๑-๒๖๑๒ 

๔. พิธีเปิดงาน : วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีกลาง 
บริเวณสนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
  ๕. การดําเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  

ได้จัดกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้  ๒ กิจกรรม คือ 

 

] 

 

/นอกจากนี้.... 



 ๑๗
 

นอกจากนี้ ในการดําเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์ 

ด้านกําลังพลจากหน่วยงานต่างๆ มาตลอดทุกปี ท้ังจากฝ่ายทหาร/ตํารวจ และพลเรือน เช่น มณฑล

ทหารบกท่ี ๓๓ กองบิน ๔๑ ตํารวจภูธรภาค ๕ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตํารวจตระเวนชายแดน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อําเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน  
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีรับเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการจัดงานฤดู 

หนาวและกาชาดของจังหวัดฯ  รวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนของส่วนราชการ/หน่วยงาน และอําเภอ 

นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดเตรียมงานให้มีความสําเร็จเหมือนเช่นทุกปี  พร้อมให้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกนางสาวเชียงใหม่ ขอให้คัดบุคคลท่ีมีความเป็นกุลสตรี  เพื่อจะได้เป็นหน้า

เป็นตาให้จังหวัดได้  
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

๔.๓ การจัด “งานฤดหูนาวและงานกาชาดอําเภอสันกาํแพง ประจาํปี ๒๕๕๓” 

นายอําเภอสันกาํแพง ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนเท่ียวชม “งานฤดูหนาวและงานกาชาด 

อําเภอสันกาํแพง ประจาํป ี๒๕๕๓” ผ่านสื่อวีดิทัศน์ ดังน้ี 

  กําหนดการจดังาน  ระหว่างวันท่ี ๑-๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ณ บรเิวณศนูย์ราชการอําเภอ

สันกาํแพง เพือ่หารายได้เป็นกองทุนเพื่อนําไปใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการสงเคราะห์ต่างๆ ของกิ่งกาชาดอําเภอสันกาํแพง มีพิธีเปิดงานในวันพธุท่ี ๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยผูว่้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกลุ) เป็น

ประธานในพิธี  

  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการอําเภอ 

สันกําแพง  การออกร้าน งานมัจฉากาชาด การจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด  การประกวดนางสาว 

สันกําแพง การประกวดธิดาและนางฟ้าจําแลง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้าน  และมหรสพอื่นๆ  
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

                    ๔.๔ โครงการพฒันาทกัษะด้านภาษาอังกฤษแกพ่นักงานขายสินคา้ เพื่อบริการ 

นักท่องเที่ยว  

   ผู้แทนสํานักงานพาณชิยจ์ังหวดัเชียงใหม่ (นางสาวณฐัธิศา พิชยานนท)์ ประชาสัมพนัธ์

การดําเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงานขายสินค้า เพื่อบริการนักท่องเที่ยว และเชญิ

เที่ยวชมและซื้อสินค้าในงานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค ์Baan Tawai CreativeVillage 

/๑. โครงการพัฒนา... 



 ๑๘
 ๑. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแกพ่นักงานขายสินคา้ เพื่อบริการ

นักท่องเที่ยว 

 ความเป็นมา สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มงานพนักงานผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่

จะพฒันาให้จงัหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และอํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวให้เกิด

ความประทับใจ สมกับท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมอืงท่ีน่าท่องเที่ยวจากนิตยสารชัน้นาํ

ระดับโลก  โดยได้ดําเนินการจัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ให้บริการ ดังนี้ 

- ครั้งท่ี ๑ เมือ่วันท่ี ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ อบรมให้ความรู้แก่ตาํรวจจราจร จํานวน  

๓๐๐ นาย  โดยตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  

 - ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขับรถสี่ล้อ

แดง จํานวน ๑๐๐ คน 

 - ครั้งท่ี ๓ กาํหนดการฝึกอบรมให้กับพนักงานขายสินค้าท่ีระลึกและร้านค้าสะดวกซ้ือ

จํานวน ๑๐๐ คน ในวนัท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 ในการดําเนินงานตามโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัด

เชียงใหม่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ 

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานการท่องเท่ียวและการกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ และองค์การ

บริหารจังหวัดส่วนเชียงใหม่ ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม และจะมีการขยายผลการ

ยกระดับการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษไปยังกลุ่มอ่ืนๆ อีกต่อไป เช่น กลุ่มขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ  
 ท้ังนี้ การฝึกอบรมครั้งนี้เปน็ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด ในการเร่ง

ฟื้นฟูสถานทีท่่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดาํเนินการควบคู่ไปกับการเตรียมการด้านอื่น ๆ เช่น การ

เตรียมความพร้อมท่ีจะพฒันาท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการแข่งขันสนามบินยอดเยี่ยม

ระดับการให้บริการไม่เกิน ๓ ล้านคน การพัฒนาเส้นทางสายการบินระหว่างเชียงใหม่กับประเทศอ่ืนๆ เช่น 

เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น และพม่า การสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ การเตรียมความพร้อมเป็น

เจ้าภาพงาน World Expo 2020  และการเตรียมการจดังานราชพฤกษ์ ๒๕๕๕ 

 ๒. งานยา่นการค้าพาณิชย์บา้นถวาย หมูบ่า้นสรา้งสรรค์ Baan Tawai Creative 

Village กําหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวนัท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๒ มกราคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ – 

๒๑.๐๐  น. ณ  ชมุชนบ้านถวาย อําเภอหางดง  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะกระตุ้นให้มีการใช้จ่าย ในเกิดการ

สร้างเม็ดเงินในจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่    

 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

 ๑.การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สินค้าย่านการค้าบ้านถวาย  กว่า ๕๐๐ ร้านค้า  ร่วมใจกันลด

ราคาสินค้า  ๑๐ – ๕๐ % ตลอดงาน 
/๒. การจําหนา่ย... 



 ๑๙
 ๒.การจาํหน่ายสินค้าจากย่านการค้าชื่อดังของเชียงใหม่และจังหวดัต่างๆ ท่ีได้รบัการ

ส่งเสริมสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์  เช่น ย่านการค้าของจังหวดั ตาก กระบ่ี ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ 

เชียงราย และจังหวัดตรัง 

 ๓.ลานวฒันธรรม ตามประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ณ  บริเวณวัดถวาย 

 ๔.การจัดแสดงแนวคิดและดีไซน์ การใช้ของตกแต่งห้องอาหาร ห้องนอน ห้องรับแขก  

และแฟชัน่  จากผลิตภณัฑ์บ้านถวาย 

 ๕. ชมการแสดง  แสง  สี  เสียง 

 ๖. สินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ท้ัง 

สํานกังานขนส่งจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวดั ศูนย์การจราจรฯ ฯลฯ ท่ีช่วยสนับสนุนการดาํเนินการ ทําให้การ

ดําเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

                    ๔.๕ ประชาสัมพนัธภ์ารกิจศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ (จังหวัด

เชียงใหม่)  

 ผู้อํานวยการศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาํภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ผ่านสื่อวีดิทัศน์ สรุปได้ดังน้ี 

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาํภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นหน่วยงานในสังกัด 

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นท่ีของกองทัพบก อําเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ โดยได้ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีและเปิดให้บริการเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ลักษณะ

อาคารสถาปัตยกรรมล้านนา ชั้นเดียว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

นับเป็นแห่งที่ ๓ ในประเทศไทย โดยภาคกลางตั้งอยู่ท่ีจังหวัดปทุมธานี และภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง  

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาํภาคเหนือ มีภารกิจในการดูแลผู้ประกนัตนท่ีได้รับ 

บาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการทํางาน ในเขต ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพท้ังด้านร่างกาย 

จิตใจ และทางด้านอาชีพ ซ่ึงผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจะได้รับเงินค่าชดเชยจากการ

สูญเสียอวัยวะ ๒๐,๐๐๐ บาท และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพอีก ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมอาหารและที่พัก ฟรี การ

ดูแลจากคณะแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างการฟื้นฟู พร้อมรายได้ร้อยละ ๖๐ ของเงินเดือน ๑๕ 

ปี และค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานฯ จะเป็นสถานที่ท่ีจะรองรับและ

ผลิตคนพิการเหล่านี้ออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เป็นการดําเนินงานตามกฎกระทรวงของกระทรวง

แรงงานที่ให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คน ขึ้นไป จะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน ๑ คน  
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 /๔.๖ ประชาสัมพันธ์... 



 ๒๐
                     ๔.๖ ประชาสัมพนัธภ์ารกิจคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดเชียงใหม่ 

         รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดเชียงใหม่ (นายถวิล  บวัจีน) 

ประชาสัมพนัธ์ภารกิจคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่อวีดิทัศน์ สรุป ได้ดังนี้ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(ก.ธ.จ.)เชียงใหม่ ตั้งข้ึนตามประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี 

ฉบับวันท่ี ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ มีโครงสร้างประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เชียงใหม่ (ผู้ตรวจราชการสาํนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๕) รองประธานกรรมการ  มีกรรมการ ได้แก่ ผู้แทน

ภาคประชาสงัคม ๑๑ คน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔ คน ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ๔ คน และฝ่าย

เลขานกุารจากสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ รวม ๓ คน   

  บทบาทหน้าที ่ทําการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน

จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม ม.๕๕/๑ แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  

อํานาจหน้าท่ี มีหน้าท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

จังหวัด จาํนวน ๖ ข้อ  

๑. สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในจังหวดัให้ใช้ 

วิธีการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 

๒. แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐที ่

เกี่ยวข้องดําเนินการตามอาํนาจหน้าท่ี ในกรณีทีพ่บว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับ หรือมีการทุจริต 

๓. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ แก่ผู้ว่าราชการ

จังหวัด และหน่วยงานรฐัในจังหวัด 

๔. ติดตามการปฏิบัติงานตามมติ ก.ธ.จ. 

  ๕. แต่งตั้งท่ีปรึกษาจํานวน ๓ คน ได้แก่ ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ 

และด้านกฎหมาย 

๖. เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามท่ีเหน็สมควร  

  เจตนารมณข์องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั  เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยการตรวจสอบจากภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม รวมท้ัง ความ

ร่วมมือปรึกษาหารือ (Deliberation)  
 

ประธาน   ให้ข้อมูลเพิ่มเติมการทํางานของ ก.ธ.จ. จะเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้ช่วย 

เสริมการทํางานของภาครัฐ ซ่ึงภาครัฐอาจจะละเลยหรือบกพร่องไป อย่างเช่นกรณีกําแพงดิน ซ่ึงเป็นเรื่อง

ท่ีต้องช่วยกันดูแลร่วมกัน 

 
 

/มติที่ประชุม... 



 ๒๑
มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

 ผู้แทนหวัหน้าสํานักงานจงัหวัดเชียงใหม ่(นายเสงีย่ม  กิง่สุวรรณพงษ)์ แจ้งให้ที่

ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ นาํเสนอเพื่อทราบโดยเอกสาร จาํนวน ๘ เรื่อง ประกอบด้วย 

 ๕.๑ กิจกรรม “บอกรักพ่อทีภ่พูิงค”์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอย 

พระบาทที่ยาตรา โดยวฒุิสภาและภาคีสมาชิก (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่) 

              ๕.๒ งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ ๕ ธนัวามหาราช ประจาํปี ๒๕๕๓” และงาน 

สโมสรสนันิบาตจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๓ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๓ การจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ดวงประทีป

พราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน”วนัศุกรท์ี่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ -วนัเสารท์ี่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๔  (สํานักงานจังหวดัเชียงใหม่) 

 ๕.๔ รายงานสถานการณอ์าชญากรรม ประจาํเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

(ตํารวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๕  ความกา้วหน้าในการขบัเคลื่อนระเบียบวาระแหง่ชมุชนจังหวัดเชียงใหม่ 

                 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๖ ประชาสัมพนัธก์ารแจ้งย้ายทีท่าํการศาลปกครองเชียงใหม ่

  (ศาลปกครองเชียงใหม่) 

    ๕.๗ แจ้งการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตาํบลตน้เปา เปน็ เทศบาลเมืองต้นเปา 

                                 (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๘ สรปุมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจาํเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 ประธาน  แจ้งเน้นย้ําข้าราชการทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ในวาระท่ี ๕.๒ พร้อมท้ัง 

ขอให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้นําส่งหนังสือเชิญส่วนต่างๆ ให้ครบถ้วนและควรจะส่งหนังสือถึงผู้รับ

เป็นการล่วงหน้าก่อนงาน ๑-๒ วัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีเวลาท่ีจะจัดเตรียมเครื่องแต่งกายได้ทัน ส่วนในวาระ

ท่ี ๕.๓ การจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีคณะทูตจากกรุงเทพฯ มา

ร่วมงานเป็นจํานวนมาก จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น ตํารวจภูธรจังหวัด กลาโหม 

ในการดูแลความปลอดภัยให้กับฝ่ายกงสุล ซ่ึงจะเดินทางจากกรุงเทพฯ มาร่วมงานน้ี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามข้อราชการของ 

ประธาน  

 
/ระเบียบวาระที่ ๖... 



 ๒๒
ระเบียบวาระที่ ๖  นโยบายและข้อสัง่การของผู้บริหาร  

    ๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล  ปาลวฒัน์) 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล  ปาลวัฒน์) กล่าวแนะนําตัว และแจ้ง 

ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคําส่ังมอบหมายงาน ซ่ึงกําลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๖.๒  ผู้วา่ราชการจงัหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

 ประธาน  มอบนโยบายและข้อราชการในการดําเนินงานของจังหวดั ดังน้ี   

๑. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบศนูย์ดํารงธรรม 

ขอให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ศนูย์ดาํรงธรรมอําเภอ และทุกส่วนราชการ ให้ความสําคัญติดตาม

ดูแลข้อปัญหาต่างๆ  ท่ีประชาชนร้องทุกข์ ร้องเรียน และประสานงานในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ

เดือดร้อนให้เป็นไปอย่างรวดเรว็ และเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมท้ัง รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบด้วย 

๒.การจัดระเบียบสงัคม  

๒.๑ การเข้มงวดกวดขนัการประกอบกิจการของสถานบริการและสถาน 

ประกอบการคล้ายสถานบริการ  โดย 

๑) ไม่ส่งเสียงดังจนสร้างความเดือดร้อนราํคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ 

    ใกล้เคียง 

      ๒) ห้ามมิให้เด็กและเยาวชนอายุต่าํกวา่ ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการโดยเด็ดขาด 

      ๓) ห้ามมิให้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

      ๔) ห้ามมิให้มีการแสดงลามกอนาจาร 

      ๕) เข้มงวดกวดขันเวลาเปิด – ปิด ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

      ๖) ห้ามมิให้มีการพกพาอาวธุเข้าไปในสถานบริการ /สถานประกอบการ 

  ๒.๒ ควบคุมการดาํเนินกิจการของหอพกั อพาร์ทเม้นท์ ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต ให้ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยเมื่อวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ตรวจเยี่ยมหอพกั ๓ แห่ง คือ หอพักอารียา

แมนชัน่ หอพกัพวงสาย หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอพกัศศิกร หน้ามหาวิทยาลัยพายพั ซ่ึงพบวา่

หอพักท้ัง ๓ แห่ง มีการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบที่กําหนด    

๓.การควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสบู เพือ่ลดผลกระทบทัง้ในดา้นสขุภาพ 

เศรษฐกิจ และสงัคม  

๓.๑ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข ฉบับท่ี๑๙ ตาม พ.ร.บ.ฯ ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวนัท่ี ๒๘ มิถนุายน ๒๕๕๓) เพื่อให้สถานที่สาธารณะ 

 

 
/เป็นเขตปลอดบุหรี่..... 



 ๒๓
เป็นเขตปลอดบุหรี่  ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อ/เครื่องหมายในส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

ส่ิงอ่ืนใด หรือใช้ชื่อ/เครื่องหมายในการแสดง การแข่งขนั การให้บริการ ซ่ึงทําให้เข้าใจว่าเป็นชื่อ/

เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ      

๓.๒ ตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

    ๑) ให้สถานที่ราชการ สวนสาธารณะในกํากับดูแลของทางราชการเป็นเขต 

ปลอดการขายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

    ๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ร่งประชาสัมพนัธ์ให้ร้านค้าทราบถึง พ.ร.บ. และ 

เฝ้าระวังให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามมาตรา ๓๒ การดาํเนินการกับป้าย

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย 

๔.การดูแลชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  

๔.๑ สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆ ของประเทศ 

ไทย ต้องประสบอุทกภัย และประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบทั้งในด้านทีอ่ยู่อาศัย  พื้นท่ีเกษตรกรรม

และการดาํรงชีพ ในการนี้ มีหนว่ยงานราชการ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินให้

ความช่วยเหลือมายัง “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัจังหวดัเชียงใหม่”รวม ๙๖ ราย  เป็นเงินรวม

ท้ังส้ิน ๒,๔๖๑,๐๖๗.๒๕ บาท และจังหวัดเชียงใหม่ ได้โอนเงินชว่ยเหลือทั้งหมดเข้าบัญชี “กองทุนชว่ยเหลือ 

ผู้ประสบสาธารณภยั สํานกันายกรัฐมนตรี” เพื่อให้รฐับาลนาํไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่

เรียบร้อยแล้ว  ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอขอบพระคุณส่วนราชการ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน ท่ี

ร่วมบรจิาคเงินชว่ยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว 

 ๔.๒ จากสภาพอากาศในชว่งฤดูหนาวปีน้ี มีการคาดการณ์ว่า อากาศจะหนาวเย็น 

ลงกว่าทุกปีท่ีผ่านมาในรอบ ๓๐ ปี และจากการสํารวจความเดือดร้อนและความต้องการเครื่องกันหนาวมี

จํานวน ๔๖๕,๔๙๕ ราย ซ่ึงขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(ภัยหนาว) รวม 

๑๑ อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง อมก๋อย เชียงดาว กัลยาณิวัฒนา     

แม่แจ่ม จอมทอง  ฮอด และอําเภอดอยเต่า ซ่ึงมีราษฎรผู้ประสบภัยหนาว รวมจํานวน ๒๒๕,๔๒๗ คน 

โดยปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนจัดเครื่องกันหนาวนําไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่  ดังน้ี 

          ๑) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้นาํถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้ประชาชน 

ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นท่ีอําเภอฮอด เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓จาํนวน ๑,๒๐๐ ผืน  

๒) จังหวัดเชยีงใหม่ โดยภาคส่วนต่างๆ รว่มกับองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

นาํเครื่องกันหนาวไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยในอําเภอต่างๆ ระหวา่งวนัท่ี ๑๐ – ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ รวมจาํนวน ๑๐,๕๐๐ ผืน   

         ๓) บ.ไทยเบฟเวอร์เรจ จาํกดั(มหาชน) นาํผ้าห่มกนัหนาวไปมอบให้แก่ประชาชน 

ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นท่ีอําเภอพรา้ว เชยีงดาว ไชยปราการ แม่ออน  แม่อาย เวียงแหง จํานวน ๑๑,๕๐๐ 

ผืน  และในวนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นาํไปมอบในพ้ืนที่อําเภอแม่แตง จาํนวน ๒,๐๐๐ ผืน  และใน
/วันที่.... 



 ๒๔
วนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จะนําไปมอบในพื้นที่อําเภอสนักาํแพง อีกจาํนวน ๑,๕๐๐ ผืน รวม

จํานวนท้ังส้ิน ๑๕,๐๐๐ ผืน  

๔.๓ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเป็นวาระของจังหวัด ในการป้องกันภัยหนาว ไฟป่า 

หมอกควัน และภัยแล้ง ประจาํป ี๒๕๕๔ โดยเริ่มสถานการณ์ ตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงขอให้

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ดังน้ี 

           ๑) บูรณาการความร่วมมือเข้ามามีบทบาทในการป้องกนั แก้ไข และลดความ 

รุนแรงของภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

           ๒) กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ 

แก้ไขปญัหา ภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภยัแล้ง   

           ๓) สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนกัท่องเท่ียว ได้รับทราบถึงความพร้อม 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ของจังหวัดเชียงใหม่  

โดยมีโครงการที่นําเสนอเป็นตัวอย่าง คือ โครงการธนาคารใบไม้ อําเภอไชยปราการ  

โดยนายอําเภอโชคดี อมรวัฒน์ ท่ีได้จัดตั้งธนาคารใบไม้ ช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เกิดผลเป็นท่ี      

น่าพอใจอย่างยิ่ง ลดปัญหาหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีจิตสํานึกในการงดการเผามากข้ึน 

สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีศูนย์

การเรียนรู้ ๔๑ แห่ง วัตถุประสงค์ เป็นแหล่งรวบรวมใบไม้ และสารอินทรีย์ได้จากครัวเรือนนํามาผลิตปุ๋ย

อินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ ใช้ในการเกษตร  

๕. การดูแลรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  

๕.๑ สร้างค่านิยมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น 

แก่ผู้คนพลเมือง ท้ังในพื้นทีเ่มืองและชนบท โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว แหล่งชมุชนสาธารณะ แมน่้าํ คูคลอง  

เพื่อให้ปรากฏภาพลักษณ์อันเป็นทีก่ล่าวชืน่ชมของผู้มาเยีย่มเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และการดาํรงชีวิตทีม่ี

คุณภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่  ตวัอย่างของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติในเขตเมือง คือ ปัญหา  

น้าํเน่าเสียในคลองแม่ข่า ซ่ึงเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขบรรเทาปัญหา จึงขอฝากเทศบาล

นครเชียงใหม่ และสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม่ ช่วยตรวจสอบและ

ดําเนินการแก้ไขให้เห็นผลเป็นรูปธรรมด้วย 

   ๕.๒ การประดับไม้ดอกไม้ประดับเกาะกลางถนน และสองข้างทาง ต้องดูแลให้มี 

ความสวยงามอยู่เสมอ   

 ๕.๓ การติดตั้งป้ายโฆษณาคัตเอ้าท์ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ควรอยู่ในจุดท่ีเหมาะสม 

เป็นระเบียบเรียบร้อย ควรพิจารณามิให้มีการติดตั้งในคลองชลประทาน 

๕.๔ ข้อห่วงใยการจัดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” จากการจัดงานใน 

ห้วงระหว่างวนัท่ี ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีข้อสังเกตท่ีขอฝากส่วนราชการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
/๑) การปล่อยโคม... 



 ๒๕
 ๑) การปล่อยโคมลอย อาจสร้างแนวคิดการปล่อยโคมเพียง ๑ วัน เพื่อลด 

ผลกระทบต่อการบิน ลดอัตราเสีย่งของการเกิดอัคคีภัย สะดวกแก่การดแูลรักษาความสะอาดและ

ส่ิงแวดล้อม 

 ๒) การจุดประทัด  ต้องเข้มงวดทั้งด้านการจาํหน่าย และการจุดเล่น ควรจาํกัด 

ช่วงเวลา  และกวดขนัไม่ให้มีลักษณะการเล่นที่เส่ียงต่อการเกิดอนัตรายแก่ผู้เล่นและประชาชนทั่วไป  

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร ์๕ รั้วป้องกัน  ขอให้ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบทั้ง ๕ รั้วป้องกัน เพิม่ความเข้มข้นในการปฏิบัติ ท้ังการป้องกันและปราบปรามการ

ลักลอบนําเข้าตามแนวชายแดน สกัดกั้นการแพร่ระบาด เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครวั ชุมชน เพิ่ม

พื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  โดยเน้นบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเปน็เอกภาพ 

และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๗. การดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกส่วนราชการท่ี 

เกี่ยวข้อง ช่วยกันรณรงค์ประชาสมัพันธ์ป้องกันการตดัไม้ทําลายป่า เผาป่าเพื่อหาของป่า เกบ็ผักหวาน  

เห็ดถอบ และล่าสัตว์ป่า ตลอดจนสร้างค่านิยมไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ในการเกษตรกรรม 

๘. การสง่เสริมภาคธรุกิจการค้า และการท่องเทีย่ว จากการท่ีหนังสือ Lonely Planet  

ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่ ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ เมืองที่น่าท่องเที่ยวท่ีสุดในโลกในปี ๒๕๕๔ ภายใต้เหตุผล

เป็นเมืองที่เป็นมิตร  รื่นรมย์และปลอดภยั พร้อมท้ัง ขอชมเชยท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่รกัษาความสง่างาม

ของอาคารและบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และดาํรง

รักษาอัตลักษณ์ของล้านนา 

๘.๑ เร่งฟื้นฟธูุรกิจท่องเท่ียวชูอัตลกัษณ์ล้านนา เชียงใหม่แบรนด์ และเสริม 

ศักยภาพบุคลากรบริการนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการพูดภาษาอังกฤษ เช่น ตาํรวจจราจร 

ผู้ประกอบการรถสี่ล้อแดง และพนักงานขายร้านสะดวกซ้ือ 

     ๘.๒ เชื่อมโยงภาคธรุกิจระหวา่งจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน แก้ไขปญัหาสินค้า 

ล้นตลาด เช่น ลําไย รวมถึงการส่งเสริมตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับ      

๘.๓ ชศูักยภาพงานหัตถกรรมด้านงานแกะสลักไม้  ร่มบ่อสร้าง เครื่องเงิน ฯลฯ 

๙. การขบัเคลื่อนการดาํเนินงานของคณะกรรมการหมูบ่า้นภายใต้กรอบของหลกั 

ประชาธิปไตยที่มีระเบียบ จากโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน ประเภทโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยการเลือก ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๒ – ๑๐ คน ซ่ึงกําหนดให้มีการจัดต้ังเป็นคณะทํางานด้านต่าง ๆ และมีหน้าที่คอยช่วยเหลือ แนะนํา ให้ 

คําปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และบูรณาการการทํางาน

ร่วมกับทุกส่วนราชการ  รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงถือได้ว่าเป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต่อ

ความสําเร็จของทุกส่วนราชการในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ดังนั้น  

 

 
/ข้าราชการ... 



 ๒๖
ข้าราชการฝ่ายปกครอง จึงมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายใต้

กรอบของหลักประชาธิปไตยที่มีระเบียบ  ดังนี้ 

 ๑) คอยเป็นพีเ่ล้ียงในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังด้านการแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาหมู่บ้าน 

 ๒) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมูบ้่าน 

 ๓) สนับสนนุการบูรณาการแผนพฒันาหมู่บ้าน 

 ๔) ช่วยเหลือนายอําเภอในการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๑๐.การปกปอ้งสถาบนัสําคัญของชาติและการเสริมสรา้งความรู้รักสามัคคีของคน 

ในชาติ 

๑๑. การตรวจเย่ียมอําเภอ  สืบเนื่องจากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมอําเภอครบท้ัง  ๒๕ 

อําเภอแล้ว ต้องขอขอบคุณนายอําเภอ ข้าราชการ หวัหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา

ท้องถิ่น ท่ีได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล ข้อปัญหาอุปสรรค รวมท้ังแผนงานการดําเนินการ และ

ข้อขัดข้องต่าง ๆ  ทําให้สามารถมองเหน็ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อที่จะได้นาํมาประกอบในการ

วางแผนปรับปรุงและพัฒนาให้ความช่วยเหลือในวาระแรก 

 ๑๒. Creative ASEAN ปี 2015 เป็นโครงการรัฐเศรษฐกิจ มีลักษณะเขตการผลิตเดียวกัน 

ตลาดเดียวกนั หรือที่เรียกว่า การทํางานแบบโลกไร้พรมแดน ซ่ึงประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ จะต้อง

เตรียมความพร้อมรองรับในเรื่องน้ี เพื่อให้ความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนในอนาคต  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืนๆ  

 ๗.๑ ปัญหารุกลํ้า”กําแพงดินเชียงใหม่” 

 ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการรุกล้ําบริเวณกําแพงดิน ซ่ึงเป็นท่ี

สนใจของสื่อมวลชน  สืบเนื่องมาจากเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

และเจ้านายฝ่ายเหนือ แสดงความไม่สบายใจผ่านทางสื่อมวลชนหลังจากได้พบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง

ขึ้น บริเวณฝ่ังตรงข้ามโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง ซ่ึงเป็นพื้นที่เขตกําแพงเมืองเก่าของเชียงใหม่  และท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ทราบ โดยในการดําเนินการได้ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ได้ตรวจสอบร่วมกัน  

พบว่า มีการรุกล้ําพื้นท่ีกําแพงดินและมีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ ๒ จุด คือจุดท่ี ๑ ได้แก่อาคาร

ฝั่งตรงข้ามโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  จุดท่ี ๒ เป็นอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น จํานวน ๖ ห้อง อยู่ติดกับร้านเต้ย

ติม่ซํา ซ่ึงในเบ้ืองต้นได้มีการสั่งให้ระงับการก่อสร้างโดยทันที  เนื่องจากพบว่ามีความผิดตามระเบียบที่ 

 

 
/เกี่ยวข้อง.... 



 ๒๗
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจะเข้าประชุมในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อนําเรื่อง

การรุกล้ํากําแพงดินเข้าพิจารณา และมีมติว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป  สําหรับนโยบายในการดูแลพื้นที่
บริเวณกําแพงดินของกรมธนารักษ์ หากเป็นพื้นท่ีท่ีกําแพงยังคงสภาพดีอยู่ จะไม่อนุญาตให้มีการเช่าหรือ

ทําประโยชน์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาด ส่วนบริเวณท่ีแนวกําแพงดินหมดสภาพไปแล้ว จะให้เช่าในลักษณะการ

ทําสัญญาแบบปีต่อปี โดยห้ามปลูกสร้างหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างใดๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้ว เว้นแต่

กรณีซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายหรือชํารุดทรุดโทรม 
 

 ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ (นายไกรสิน อุ่นใจจินต์)  ให้ข้อมลู 

เพิม่เติมว่าปัญหาบุกรุกโบราณสถานเป็นปัญหาท่ีสะสมมายาวนาน โดยลักษณะของกําแพงเมืองเชียงใหม่ 

จะมี ๒ ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่เป็นกาํแพงส่ีเหลี่ยมมีคูเมืองล้อมรอบ ลักษณะจะมีโครงสร้างก่ออิฐขึ้นมา

จากฐานถึงบนดิน  อีกส่วนหนึ่งเป็นกําแพงที่เรียกว่า “กําแพงดิน” ซ่ึงมีโครงสร้างของกําแพงจะเป็นคนัดิน 

และมีกาํแพงอิฐข้างบนก่อล้อม ต้ังแต่แจ่งกู่เฮืองอ้อมมาทางตะวันตก จนถึงบริเวณแจ่งศรีภูม ิซ่ึงปัจจุบัน

หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเดิมของกําแพงดินไม่ชัดเจน เนื่องจากในสมัยก่อนการขาด

ระบบวิทยาการด้านแผนที่ท่ีทันสมัย   
 

 ประธาน  กล่าวขอบคุณสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ธนารักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ และ 

เทศบาลนครชียงใหม่ท่ีช่วยสนับสนับการดําเนินการ  ปัญหาการบุกรุกพื้นที่เป็นปัญหาท่ีมีมานานและเป็น

ปัญหาท่ีพบในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซ่ึงจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และจะได้หาข้อสรุป

ในการประชุมร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๗.๒ ประชาสัมพันธ์งาน “รวมพลังดิน ทั่วถ่ินไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

 ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวน

ร่วมงาน “รวมพลังดิน ท่ัวถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน รับผิดชอบ

ดําเนินการทั่วประเทศ ใน ๔ ภูมิภาค ซ่ึงในเขตภาคเหนือ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 เชียงใหม่ ได้รับ

มอบหมายให้ดําเนินการ ระหว่างวันท่ี ๒-๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีพิธีเปิดในวันท่ี ๒ ธันวาคม เวลา 

๐๙.๐๐ น. และส้ินสุดงานในวันท่ี ๕ ธันวาคม เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด

เชียงใหม่ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ  การออกร้าน 

ต่างๆ  และการจุดเทียนชัยถวายพระพร รวมท้ังความก้าวหน้าในส่วนที่กรมพัฒนาที่ดินได้สนองงานตาม

พระราชดําริในด้านต่างๆ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
/๗.๓ การเตรียมข้อมูล... 



 ๒๘
 ๗.๓ การเตรียมข้อมูลประกอบการนําเสนองบประมาณ 

 ประธาน  กล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชมหัวหน้ากลุ่มสํานักบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี

จัดเตรียมข้อมูลท่ีมีความชัดเจน ในการนําเสนองบประมาณต่อคณะอนุกรรมการงบประมาณฯ ซ่ึงมีท่าน

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ  ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของทุกกระทรวง 

ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๗.๔ การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัเชียงใหม่ ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๕๓ 

     ผู้แทนสาํนกังานจงัหวัดเชียงใหม ่(นายเสงี่ยม  กิง่สวุรรณพงษ)์ แจ้งกําหนดการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓ ในวนัพธุท่ี  ๒๙  ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชมุเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  จึงขอความร่วมมือ

จากส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้เข้าไป Download หนังสือเชิญประชมุ วาระการประชมุฯ และรายงานการ

ประชุม ผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หวัข้อ มุมราชการ  ประชุมหวัหน้า

ส่วนราชการ 

 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.   
 

 

           บันทึกรายงานการประชุม 

                      (นางศิริพร  รือเรือง) 

                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
               
 

ตรวจรายงานการประชุม 

                           (นางสาววิราชินี  คาํชมภู) 

                                     หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

 
 
 


