
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔ 

วันพุธท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

-------------------------------------------------------------------- 
รายชื่อผูมาประชุม 
หนวยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย 
๑ หมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธาน 
๒ นายวรการ  ยกยิ่ง  รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม  
๓ นางนฤมล  ปาลวัฒน  รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม  
๔ นายสุรชัย   จงรักษ  ปลัดจังหวดัเชยีงใหม       
๕ นายฤทธิพงค   เตชะพันธุ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๖ นายสุวิชา  ดามพวรรณ     เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
๗ นายทองสุข  พระบาง  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
๘ นายวิชัย  ขจรปรีดานนท  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
๙ นายคมสัน  สุวรรณอัมพา  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัเชยีงใหม 
๑๐ นายสิทธิศักดิ์   อภิกุลชัยสุทธิ์ (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชยีงใหม 
๑๑ วาที่ ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต ผูอํานวยการวทิยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 
     เชียงใหม 
๑๒ นายเฉลิมชัย  สิงหะ  หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๕ 
๑๓ นายอดิสรณ  กําเนิดศิริ  นายอําเภอเมืองเชียงใหม  
๑๔ นายสุรพล   สัตยารักษ   นายอําเภอหางดง 
๑๕ นายอุทัย   ลือชัย            นายอําเภอสารภ ี
๑๖ นายวิจิตร  หลังสัน           นายอําเภอสันทราย 
๑๗ นายบําเพ็ญ  บนิไทยสงค  นายอําเภอสันกําแพง 
๑๘ นางสาวภัทราพร  ลายจุด  (แทน) นายอําเภอดอยสะเกด็ 
๑๙ นายประพันธ  ภูงาม  นายอําเภอแมริม 
๒๐ นายอนุพงษ  วาวงศมูล  นายอําเภอแมแตง 
๒๑ นายอดิศกัดิ์  วรรณลักษณ  นายอําเภอฮอด  
๒๒ นายภาษเดช   หงสลดารมย นายอําเภอเชียงดาว 
๒๓ นายมานติย  ไหวไว     (แทน) นายอําเภอพราว 
๒๔ นายชาตรี   กิตติธนดิตถ  (รกท.) นายอําเภอฝาง 
๒๕ นายเทอดศกัดิ ์ จารุอัคระ  นายอําเภอไชยปราการ  

/๒๖ นางสุพัตรา... 



 ๒

๒๖ นางสุพัตรา  เกษศิริ  (แทน) นายอําเภอสะเมิง 
๒๗ นายนิเวศน   พูลสวัสดิ์  นายอําเภอเวยีงแหง 
๒๘ นายสงัด  บูรณภัทรโชต ิ  (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
๒๙ นายสุรชัย   มณีประกร  นายอําเภอจอมทอง 
๓๐ วาที่ ร.ต.กนก  ตัณฑเสน  (แทน) นายอําเภอแมอาย 
๓๑ นายชุติเดช  มจีันทร  นายอําเภออมกอย 
๓๒ นายคุณวัฒน  สุคันธะกุล  นายอําเภอแมแจม 
๓๓ นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ          นายอําเภอดอยเตา 
๓๔ นายวิบูลย  เทพนรรัตน          (แทน) นายอําเภอแมออน 
๓๕ วาที่ ร.ต.สมัย  คําชมภ ู          นายอําเภอแมออน 
๓๖ นายรพินทร  ถาวรพันธ          นายอําเภอดอยหลอ 
๓๗ นายฉัทธนาตย  เทียนขาว          นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
๓๘ นายณรงค  ทรงอารมณ  ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
๓๙ พ.ต.อ.พรชัย  พักดิ์ผองศรี  (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
๔๐ พ.ต.ท.อพิวัฒน   กล่ันวาร ี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓  
๔๑ พ.ต.ท.นิตินยั  สุขะวิริยะ  (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 
๔๒ พ.ต.อ.จักรกฤษ  จีระเศรษฐ ี ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
๔๓ พ.ต.ท.บรรพต   กิตติวีระ  (แทน) ผูกํากับดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
๔๔ นายพูนศิล  อินทะไชย   (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
๔๕ นายยุทธนา  โพธ์ิทองสุนันท อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
๔๖ นางสาวนวรัตน  เสนะวัต  (แทน) อัยการจังหวดัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
  

หนวยงานในสงักัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
๔๗ นางวิลาวัลย   ตันรัตนกุล  (แทน) ผูอํานวยการสํานักพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ 
๔๘ นายถิรไชย  แจงไพร  (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓ 
๔๙ นางราตรี  จักรแกว  (แทน) ประชาสัมพันธจังหวดัเชียงใหม 
๕๐ นางสาวมัณฑนา  อาษากจิ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย  
     จังหวดัเชยีงใหม 
๕๑ นายอนุสรณ  กรานจรูญ  ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง   

 /หนวยงาน... 



 ๓

หนวยงานในสงักัดกระทรวงกลาโหม    
๕๒ พ.ท.สุปกรณ  เรือนสติ  (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
๕๓ พ.ท.ศิริรัตน  แสงชาง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ 
๕๔ พ.อ.อัครวัฒน  วุฒิเดชโชติโภคิน  (แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
๕๕ พ.อ.สมจริง  กอรี  สัสดีจังหวดัเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการคลัง 
๕๖ นายประสพสขุ  พวงสาคร         (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย  

สํานักงานภาคเหนือ 
๕๗ นางญาณี  แสงศรีจันทร          คลังจังหวัดเชยีงใหม 
๕๘ วาที่ ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นทีเ่ชียงใหม 
๕๙ นางสาวศิริพิมล  ศรีธนาอุทัยกร ผูอํานวยการศาลาธนารักษ ๑ 
๖๐ นายอํานาจ  อริยจินดา  (แทน) ผูอํานวยการสรรพสามิต ภาคที่ ๕ 
๖๑ นายดําริ  เอีย่มประดิษฐ  (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
๖๒ นางสาวศิริลักษณ  ไพโรจนรัตน สรรพากรภาค ๘ 
๖๓ นายชาตรี  ตันติวาณิชกิจ  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๑ 
๖๔ นายประพนธ  ถกลวิโรจน สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๒ 
๖๕ นายสันทัด  ศกัดิพัฒนรุงเรือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓ 
๖๖ นายสาธร  สีแกวเขยีว  (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
๖๗ นายสมเกยีรติ  พิสุทธิ์เจริญพงศ นายดานศุลกากรเชียงดาว 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการตางประเทศ 
๖๘ นางสาวลดา  ภูมาศ  หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทางชั่วคราวเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
๖๙ นายสุนทร  จนัทรพรหม  (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
๗๐ นายสบธนา  อ๋ันประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
๗๑ นายรัชต  สําราญชลารักษ  (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
๗๒ นายสุวิทย แรกขาว  (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕  
๗๓ นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดัเชยีงใหม 
๗๔ นางสาวดาวสวรรค   ร่ืนรมย (แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ  
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย 
๗๕ นางมยุรี  ยกตรี   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
๗๖ นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ 
 

/๗๗ นายภักดี.... 



 ๔

๗๗ นายภกัดี  พวงจิตร  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๓ จังหวดัเชยีงใหม 
๗๘ นางนันทวัน  วงศโสภา  ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
๗๙ นางสุรียพร  ชูสุข  ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
๘๐ นางจรัสวรรณ  รังสิยานนท ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
๘๑ นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต  ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
๘๒ นางอัจฉรี  อุบลเขียว  (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ (เชยีงใหม) 
๘๓ นายประสิทธิ์  มะโนกิจ  (แทน) หวัหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
๘๔ นายวิเชียร  โนจะ  ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม 
๘๕ นางสาวกัญชชั  ทองดีแท  หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม ๑ 
๘๖ นายสมชาย  มณีวรรณ  หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม ๒ 
๘๗ นายอนวัชช  ไทยขวัญ  หัวหนาบานมติรไมตรีเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๘๘ นายบุญเรือง  กอนแกว  (แทน) เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
๘๙ นายกฤษณะ   เผาชางทอง  (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
๙๐ นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
๙๑ นายสุรพงษ  ววิัชรโกเศศ  ประมงจังหวัดเชียงใหม 
๙๒ นายวิฑูรย  โพธ์ิศรี  (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
๙๓ นายชัยชาญ  สุวรรณกาศ  (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
๙๔ นางพัทธกานต  เนียมอยู  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต ๖ 
๙๕ นางสาวนงเยาว   จันทรอินทร (แทน) ผูอํานวยการสถานีพฒันาที่ดินเชยีงใหม 
๙๖ นายนพดล  โควสุวรรณ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑ 
๙๗ นายอุดม  มาเมือง  (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
๙๘ นายจํารัส  จันทิวงศ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๕ 
๙๙ นางสาวขนิษฐา  กอตั้งทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๗  
๑๐๐ นางเอมอร   ทองทรัพย  (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
๑๐๑ นางนารีรัตน   โนวัฒน  (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตที่ ๑ 
๑๐๒ นางมัยตรี  หาญไท  (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัเชยีงใหม (พืชสวน) 
๑๐๓ นายสุวิทย  มวงเกษม   ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๙ 
๑๐๔ นางอรอนงค  ธรรมกุล  (แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖  

จังหวดัเชยีงใหม 
๑๐๕ นายบรรจง  จาํนงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 

/๑๐๖ นายบุญชาญ... 
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๑๐๖   นายบุญชาญ  ชัยเกษตรสิน ผูอํานวยการสํานักกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
๑๐๗ นายสถาพร  กาญจนพันธุ  ผูอํานวยการศูนยวจิัยขาวเชยีงใหม 
๑๐๘ นายวิรัตน  เอือ้งไพบูลย  (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมลด็พันธุขาวเชยีงใหม 
๑๐๙ นางอรทัย  ธรรมเสน  (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก 
     พระราชดําริ 
๑๑๐ นายนคร  มหายศนันท  ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
๑๑๑ นางสาวสิริลักษณ  อุตเถิน (แทน) หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร สาขา 
     จังหวดัเชยีงใหม 
๑๑๒ นายทรง  กล่ินประทุม  หัวหนาศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 

 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงคมนาคม 
๑๑๓ นายชาญชัย  กฬีาแปง   ขนสงจังหวดัเชียงใหม 
๑๑๔ นายสอาด  ประจันพล  (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ เชยีงใหม 
๑๑๕ นายสมพงษ  มอญแกว  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชยีงใหม 
๑๑๖ นางสาวศศิกานต  อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑ 
๑๑๗ นายอภิสิทธิ์  คําภิโร  ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
๑๑๘ นางศรีพรรณ  ศรีวิรัตน  (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
๑๑๙ นางปรารถนา   จัดพล  (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
๑๒๐ นายพงศเทพ  วงษเวช  (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๑ 
๑๒๑ นายวสวัตติ์  ประภัสสร  (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๒ 
๑๒๒ นายวัลลภ  นิ้วกลม  (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓ 

 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๑๒๓ นายบรรพต  คนัธเสน  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดั 
     เชียงใหม  
๑๒๔ นายสุรพจน  กาญจนสิงห  (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ (เชียงใหม) 
๑๒๕ นายธีรพล  วุทธีระพล  (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชยีงใหม) 
๑๒๖ นายอภวิัฒน  คุณารักษ  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ 
๑๒๗ ดร.ประมุข  เพญ็สุต  (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา 
     สิริกิติ์ 
๑๒๘ นางมุกดา  ปงอินถา  (แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาปาไมเศรษฐกิจเชยีงใหม 
๑๒๙ นายอิศเรศ  สิทธิโรจนกุล  หัวหนาสถานคีวบคุมไฟปาเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓๐ นางสันทนีย  ไชยเชยีงพิณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 

/๑๓๑ นายสมศักดิ์... 
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๑๓๑ นายสมศักดิ์   แกวสอน  (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๒ นายทิศชัย  ชีววิริยะกุล  (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต ๕ จังหวดัเชียงใหม 
๑๓๓ นายชาญ  ไชยวงค  (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงพลังงาน 
๑๓๔ นายอินใจ  วงศรัตนเสถียร (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชยีงใหม) 
๑๓๕ นายชํานาญ  กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
๑๓๖ นายอดิศร  สุขะตุงคะ     หัวหนาสํานักงานประจําฐานจังหวัดเชยีงใหม สถานีไฟฟาแรงสูง 
     เชียงใหม ๒ (กฟผ.) 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงพาณิชย 
๑๓๗ นางสาวปานจติต  พิศวง  พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
๑๓๘ นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต ๑ 
๑๓๙ นางมนสิชา  ไชยมณ ี  (แทน) การคาภายในจังหวดัเชียงใหม 
๑๔๐ นางสาวสุนทรา  ติละกูล   หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
๑๔๑ นายสุรชัย  สังขศรีแกว  หัวหนาศูนยช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๔๒ นายพิรุณ  หนอแกว  ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
๑๔๓ นางเสาวเพ็ญ   จําปาเปา  ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
๑๔๔ นางอารีรัตน  เทียมทอง  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
๑๔๕ นายเทอดธรรม  อดิศัยเดชรนิทร (แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 

    เชียงใหม 
๑๔๖ นางสุดารักษ  กระจาง  (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จงัหวัด 
     เชียงใหม 
๑๔๗ นางบัวผาย  คะยอมสัก  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤตจิังหวดัเชยีงใหม 
๑๔๘ นายชัยวิทย  อรรถานนท  ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชยีงใหม 
๑๔๙ นายภูชิชย  จารุวัฒน  (แทน) หวัหนาสํานักงานยตุธิรรมจังหวัดเชียงใหม 
  

หนวยงานในสงักัดกระทรวงแรงงาน 
๑๕๐ นายนพดล  จงสมชัย  (แทน) แรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๕๑ นายสีหศักดิ์  ผลชีวิน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๕๒ นางสาวเพ็ญศรี  ฤกษนันทน (รก.) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
๑๕๓ นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๕๔ นางอัจฉรา  แกวกําชยัเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชยีงใหม 
 /๑๕๕ ม.ร.ว.วจิิตรา... 
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๑๕๕ ม.ร.ว.วิจิตรา  พูนทวีธรรม ผูอํานวยการศนูยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจาํภาคเหนอื 
     (จังหวัดเชยีงใหม) 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๕๖ นางขนิษฐา  จนัทรลักษม ี (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 
๑๕๗ นายไกรสิน  อุนใจจนิต  (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม 
๑๕๘ นางสาวศิริพร  ภาณุรัตน  หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑๕๙ ดร.กษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
๑๖๐ นางสาวสคุนธทิพย  จันทะลูน (แทน) หวัหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๖๑ นายภานุศร  สิทธิชัย  (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 
๑๖๒ นายอภิรัฐ  ศรีสุข  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม เขต ๑ 
๑๖๓ นางสาวมณวีรรณ  สุทธิกาปลูก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๒ 
๑๖๔ นายเอื้อ  คุณาจันทร  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๓ 
๑๖๕ นายสุทัศน  ประสาธนสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๔ 
๑๖๖ นายสินอาจ  ลําพูนพงศ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  

เขต ๕ 
๑๖๗ นายเดช  อนากาศ  (แทน) ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๖ 
๑๖๘ นายวรพจน  เตียวกุล  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจงัหวัดเชียงใหม 
๑๖๙ นายมานพ  ดมีี   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔  
๑๗๐ นายปญญชาติ  วงษปญญา (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจงัหวัดเชียงใหม 
๑๗๑ นายอดิสร  พวงทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
 

สถาบันการศึกษา 
๑๗๒ นายสยาม  กันหาลิลา  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๑๗๓ นายบุญธรรม  เร็วการ  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยนอรท-เชียงใหม 
 

 
 /หนวยงาน... 
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หนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๗๔ ดร.ทพ.สุรสิงห  วิศรุตรัตน (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
๑๗๕ นายบํารุง  คงดี   ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ (เชียงใหม) 
๑๗๖ พญ.กาญจนา  คุณรังษีสมบูรณ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 
๑๗๗ นพ.ชัชวาลย   ศิรินิรันดร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
๑๗๘ นางวราพร  วนัไชยธนวงศ ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
๑๗๙ นายอภิชาต  มลูฟอง  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๘๐ นายสงกรานต  มูลวิจิตร  (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
๑๘๑ นายพลยุทธ  สุขสมิติ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
 

หนวยงานพิเศษ 
๑๘๒ นางนนทรัช  ทองสถิตย  (แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๘ 
๑๘๓ นายทรงพล  นาคะหน ุ  (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชยีงใหม 
๑๘๔ นางสาวพัชรี  ฉั่วริยะกุล  หัวหนาสถานกีาชาดที่ ๓ เชยีงใหม 
๑๘๕ นางถนอมจิต  ไชยวงค  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัเชียงใหม ภาคประชาสังคม 
๑๘๖ พญ.ประคอง  วิทยาศยั  สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 
 

สวนทองถิ่น 
๑๘๗ นายคณพล  ปนแกว  (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
๑๘๘ นายสรวมไชย   มีสมศักดิ ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
๑๘๙ นายสุธางค  อนันตชัย  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
๑๙๐ นายสุภคิน  วงศษา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองตนเปา 
 

รัฐวิสาหกิจ 
๑๙๑ นายหลักชยั  พัฒนเจริญ  (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิาคเขต ๙ 
๑๙๒ นางสาวชมนาถ  พรสมผล (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ) 
๑๙๓ นายสุรพันธ  วุทธานนท  (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดเชยีงใหม 
๑๙๔ นายอุทัย  พรหมแกว  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวดัเชียงใหม 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑ Mr. Martin Venzky  Stalling คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค 
๒ นายศิริพงศ  ไชยวงค    ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โครงการปองกันการกระทํา 
     ความผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมจังหวัดเชียงใหมฯ  
 

/๓ ดร.ทวีวรรณ...



 ๙

๓ ดร. ทวีวรรณ  ธารพิพัฒน  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิโครงการปองกันการกระทําความผิด 

ของเด็กและเยาวชนในสังคมจังหวดัเชยีงใหม ฯ  
๔ ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
๕ นายณภัทร  พทุธปวน  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
๖ นายอดุลย   ฮวกนิล  ปองกันจังหวดัเชยีงใหม  ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงใหม 
๗ นายชัชวาล  ปญญา  จาจังหวัดเชยีงใหม  ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม 
๘ นางสุภาพร  พกุกะรัตน  เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม  ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงใหม 
๙ นายสุภาพ   ชมภูมิ่ง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๗ 
๑๐ นายเสงี่ยม   กิง่สุวรรณพงษ หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๑ นางสาววิราชนิี  คําชมภ ู  หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวดั 
     เชียงใหม 
๑๒ นางจารุณี  จุลวรรณ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ตวจสอบภายในจงัหวัดเชียงใหม 
๑๓ นายเจดิศักดิ์  เปลี่ยนแปลงศรี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๔ นายดํารงศกัดิ์  ชมมณฑา  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๕ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๖ นายเชวง  บัวผัด   นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
๑๗ นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๘ นายสงัด  จิโนวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๙ นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวดัเชยีงใหม 
๒๐ นางศิริพร  รือเรือง  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
 

เร่ิมประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

การสวดมนตไหวพระ 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

๑) การสาธติการบินโชวของคณะนักเรียนโรงเรียนบานชางเคี่ยน ท่ีไดรับประทานรางวัลชนะเลิศการแขงขัน
เคร่ืองบินจําลองและวิทยุบังคบัจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พรอมรับทุนทุนการศึกษา  

๒) ผลการแขงขันกีฬาสเปเชยีลโอลิมปค เวิลด ซัมเมอร เกมส เอเธนส 2011 ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ 
พรอมรับทุนการศึกษา จํานวน ๑ ราย ไดแก  เด็กชายณฐัวฒุิ  ไชยเลิศ โรงเรียนบานบอหิน 

๓) การแสดงฟอนสาของนกัเรียนโรงเรียนบานหนองโคง ตาํบลตนเปา  อําเภอสันกําแพง จํานวน ๔ ราย 
ไดแก ๑. เด็กหญิงพมิพลอย   ขัตพนัธ 

๒. เด็กหญิงณฐัวดี   แกวกงพาล 
๓. เด็กหญิงนชุนาถ   นัยติ๊บ 
๔. เด็กหญิงเยน็   ดูด ี

 
/๔) ผูวาราชการ.... 



 ๑๐

 ๔) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดี  มีความประพฤติด ี

จํานวน  ๒๔  ทุน   ไดแก 
๑.  เด็กหญิงสุนิษา  วังสิงห  ประถมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนบานแมตูบ  อําเภอดอยเตา 
๒. เด็กหญิงวาสนา  ทาแกว  ประถมศึกษาปที่ ๕  โรงเรียนบานแมบวน  อําเภอดอยเตา 
๓.  เด็กหญิงสภุาพร  คํานิล ประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนชุมชนบานอมกอย อําเภออมกอย 
๔.  เด็กชายธงไชย วงศเวชกรรม ประถมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนบานหลวง  อําเภออมกอย 
๕.  เด็กหญิงจนัทรจิรา สองแสง ประถมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนวัดทาตนกวาว  อําเภอสารภ ี

๖.  เด็กหญิงสุรางรัตน  มูลงาม มัธยมศึกษาปที่ ๑   โรงเรียนวัดทาตนกวาว  อําเภอสารภ ี

๗.  เด็กชายเอกพจน  หนั่นตา ประถมศึกษาปที่ ๔  โรงเรียนบานปางปอ  อําเภอเวยีงแหง 
๘.  เด็กชายเขมทัต  แซหล่ี  ประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ  

อําเภอเวยีงแหง 
๙.  นางสาวเจนจิรา  ใจคํา  มัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนไชยปราการ  อําเภอไชยปราการ 
๑๐. เด็กหญิงมณฑาทิพย  ใจสม   ประถมศึกษาปที่ ๕  โรงเรียนบานหวยไผ อําเภอไชยปราการ 
๑๑.  เด็กชายธวัชชัย  ช่ืนชมพฤกษา มัธยมศึกษาปที่ ๒  โรงเรียนแมวินสามัคคี  อําเภอแมวาง 
๑๒. เดก็หญิงกุลธิดา  ไชยวนิิจ มัธยมศึกษาปที่ ๓   โรงเรียนแมวนิสามัคคี  อําเภอแมวาง 
๑๓. เด็กหญิงสุนทรี  จิโนบัว ประถมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนบานดอนกลาง  อําเภอแมออน 

๑๔. นางสาวดวงฤทัย  เรือนคาํมา   มัธยมศึกษาปที่  ๖  โรงเรียนแมออนวิทยาลยั อําเภอแมออน 

๑๕. เดก็ชายภานุพงศ  หินแปง มัธยมศกึษาปที่ ๑ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ  อําเภอดอยหลอ 

๑๖.  เด็กหญิงฐิตินันท หลวงลูน  ประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนบานใหมหนองหอย อําเภอดอยหลอ 

๑๗. นางสาวพวงเพชร  สิทธิดงตั้ง  มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานแจมหลวง  
อําเภอกัลยาณวิฒันา 

๑๘. เด็กหญิงศิริรัตน  ราตรีอําไพ  ประถมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนสามัคคีสันมวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
๑๙.  เด็กชายพงศศิริ  จันตะวารี ประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)  บุตรสี่ลอแดง 
๒๐.  เด็กหญิงชญานิษฐ  กุยมาเมือง  ประถมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนสันปาตอง (สุวรรณราษฎร 
        วิทยาคาร) บุตรสี่ลอแดง 
๒๑.  เดก็หญิงปริญญา  ประทานราษฏร   มัธยมศึกษาปที่ ๑  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 

           บุตร อส.จ.ชม. 
๒๒.  เด็กหญงิประภัสสร  คูนุกุล   ประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม บุตร อส.จ.ชม. 
๒๓. นายบุญฤทธ์ิ  แกวถา          ปวช. ช้ันปที่ ๓  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
๒๔.  เด็กหญงิพิมพพลอย  ขัตพันธ  มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบานหนองโคง อําเภอสันกําแพง 

 

 

 
/๕) การมอบ..... 



 ๑๑

 ๕) การมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวขอ “นครที่เปนท่ีสดุแหงความสงางามทางวัฒนธรรม” 
และ “ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บบุผชาติลวนงามตา นามล้าํคานครพิงค”  จํานวน ๑๓ ราย   ไดแก 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล หัวขอเรียงความ ชั้น โรงเรียน 

๑ เด็กหญิงวันนดิา  คําชัยวงศ เชียงใหมในอดุมคติของขาพเจา ม.๒ วัดวังสิงหคํา 
๒ เด็กชายทศพร  แกวชัย เชียงใหมเมืองวัฒนธรรมงาม ม.๓ วัดวังสิงหคํา 
๓ นางสาวภัคจิรา  หลี นครแหงคุณคา “นพบุรีศรีนครพิงค” ม.๔ เรยีนาเชลีวิทยาลัย 
๔ นางสาวแพรวไพลิน จิตรัตน “นพบุรีศรีนครพิงค”มิตรภาพเมือง

ลานนา คุณคาแหงมนตเมืองเหนือ 
ม.๔ เรยีนาเชลีวิทยาลัย 

๕ นางสาวนภัสสร  จันทรศักดิ์ จังหวดัเชยีงใหม ม.๔ วชิราลัย 
๖ นายสุทัศน  ออนจันทร 

 
โครงการเสริมสรางอุดมการณความ

รักชาติ และเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยในสถานศึกษา 

ม.๕ ยุพราชวิทยาลัย 

๗ นายจกัรพันธ  บุญศรีตัน 

 
นครที่เปนที่สุดแหงความสงางาม

ทางวัฒนธรรม 
ม.๖ วชิราลัย 

๘ นายปกรณสวสิ  สระทองเดชวิสิฐ เชียงใหม : นครที่เปนที่สุดแหง

ความสงางามทางวัฒนธรรม 

ม.๖ พิงครัตน 

๙ นางสาวอารดา  แววปญญาศิลป “นครพิงค” ม.๖ พระหฤทัย 
๑๐ นางสาวพจนีย  ปนสีทอง นพบุรีศรีนครพิงค ม.๖ พระหฤทัย 
๑๑ นางสาวรัฐโรจน  จิตรพนา ความภาคภูมิใจในความเปนลานนา ม.๖ พระหฤทัย 
๑๒ นางสาวเบญญาภา  แกวกมลรัตน คําขวัญจังหวดัเชียงใหม ปวส.๑ วิทยาลัยอาชวีศึกษา

เชียงใหม 
๑๓ นายสราวุธ  ไชยนิน คําขวัญจังหวดัเชียงใหม ปวช.๓ วิทยาลัยอาชวีศึกษา

เชียงใหม 
 

 ๖) พิธีมอบเงินทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวดัเชียงใหม  คร้ังท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๔  จํานวน ๒๕  ทุน  ไดแก 

๑. เด็กหญิงบณัฑวรรณ   ตาวหาว   ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชยีงใหม 
๒. เด็กชายปณณธร  เมฆไพร   ตําบลแมสอย  อําเภอจอมทอง 
๓. เด็กชายกรว ี มณฑนม   ตําบลแมนาจร  อําเภอแมแจม 
๔. เด็กชายธีรดนย   ขุนน้ํา   ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว 
๕.  เด็กชายขนุพล  รินทรทาว   ตําบลเชิงดอย  อําเภอดอยสะเก็ด 
๖. เด็กหญิงธนพร  ปูเขียว   ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง 
๗. เด็กหญิงอิษยา  วิรัตน   ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม 

/๘. เด็กหญิงธิฐินันท.... 



 ๑๒

๘. เด็กหญิงธิฐินันท  แซยาง  ตําบลสะเมิงเหนือ  อําเภอสะเมิง 
๙. เด็กหญิงพรวิกา  กุณาฟน  ตําบลแมงอน อําเภอฝาง 
๑๐. เด็กหญิงอนุธิดา  ชูหน ู  ตําบลสันทราย อําเภอพราว 
๑๑. เด็กหญิงวรกันต  ใจยะ   ตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง 
๑๒. เด็กหญิงธนิษฐา  สุวรรณ    ตําบลขัวมุง   อําเภอสารภ ี
๑๓. เด็กชายณฐักานต  พระใจ   ตําบลออนใต  อําเภอสันกําแพง 
๑๔. เด็กหญิงปริชาติ  ใจมาแกว   ตําบลเมืองเล็น   อําเภอสันทราย 
๑๕. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงหใจ    ตําบลหนองแกว  อําเภอหางดง 
๑๖. เด็กชายอภิสิทธิ์  เลาวาง    ตําบลหางดง   อําเภอฮอด 
๑๗. เด็กชายเตชะสิทธิ์  ค้ําจุนคงคา  ตําบลอมกอย  อําเภออมกอย 
๑๘. เด็กชายไพฑูรย  จะงา   ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย 
๑๙. เด็กชายสขุิตกุล   ยะมัง  ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา 
๒๐. เด็กชายธรีนัย   มูลเมือง  ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวยีงแหง 
๒๑. เดก็หญิงชนนิกานต  ศิลปชัย  ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ 
๒๒. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณ  ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง 
๒๓. เด็กชายธนพัฒน  เจริญสุข  ตาํบลหวยแกว อําเภอแมออน 
๒๔. เด็กหญิงชนมนิภา   คําภีระ  ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ 
๒๕. เดก็ชายสมชาติ  สารอนุรักษ  ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณวิัฒนา 

 

 ๗) พิธีมอบเกียรติบัตรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็นเปนสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนตาม
โครงการเชิดชเูกียรติผูนําเครอืขายพัฒนาชมุชนดีเดน ประจําป ๒๕๕๔  จํานวน ๗  ราย  ไดแก 

๑. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  " อยูเย็น เปนสุข " ดีเดน  ประกอบดวย 

   - รางวัลชนะเลิศ   :  บานหมอ หมูที่  ๑๒  ตําบลปาไผ  อําเภอสันทราย 

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  : บานดอน หมูที่  ๒  ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : บานหนองแฝก  หมูที่ ๕  ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 

๒. ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน ดีเดน (ชาย)  ประกอบดวย 
   - ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.) ชาย  :  นายเอกอรณุ  บุญนาวา ตําบลโปงน้ํารอน   

     อําเภอฝาง 
   - ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.) หญิง  :  นางผองพรรณ  กันทวงค  

  ตําบลหนองแฝก  อําเภอสารภี 
๓. กลุม/องคการชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมูบาน ดีเดน   ไดแก  

- กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานปญจะพฒันา หมูที่ ๑๑ ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย 
๔. ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต) ดีเดน ไดแก 

- ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตาํบลทาเหนือ  อําเภอแมออน 
/๘. พิธีมอบเงิน… 



 ๑๓

 ๘) พิธีมอบเงนิรางวัล และเกียรติบัตรใหแกโรงเรียนท่ีชนะเลิศโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล  
ระดับจังหวัด ป ๒๕๕๔ จํานวน  ๖ ราย  ไดแก 
  ระดับประถมศึกษา 

- อันดับ ๑ โรงเรียนบานหนองหาร(ทิพวันอทุิศ) อําเภอสันทราย 
- อันดับ ๒ โรงเรียนบานสันตนมวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 

- อันดับ ๓ โรงเรียนวัดปาขอยใต  อําเภอเมืองเชียงใหม 
  ระดับมัธยมศึกษา 

- อันดับ ๑ โรงเรียนบานทุงโปง  อําเภอแมริม 

- อันดับ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห  อําเภอแมริม 

- อันดับ ๓ โรงเรียนเทศบาลทาสะตอย  อําเภอเมืองเชยีงใหม 
 

 ๙) พิธีมอบเคร่ืองยอยก่ิงไม  ใบไม และเศษวัสดุการเกษตร เพื่อลดการเผา  จํานวน  ๒๐ ราย  ไดแก 
๑. อําเภอดอยสะเก็ด 

๒. อําเภอจอมทอง 
๓. อําเภอแมอาย 
๔. อําเภอหางดง 
๕. อําเภอแมแตง 
๖. อําเภอดอยหลอ 

๗. อําเภออมกอย 
๘. อําเภอเมืองเชียงใหม 
๙. อําเภอสันปาตอง 
๑๐. อําเภอแมแจม 

๑๑. อําเภอแมออน 

๑๒. อําเภอฮอด 

๑๓. อําเภอสะเมิง 
๑๔. อําเภอสารภี 
๑๕. อําเภอกัลยาณวิัฒนา 
๑๖. กองกําลังผาเมือง 
๑๗. สํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ 

๑๘. วัดพระธาตดอยผาสม อําเภอสะเมิง 
๑๙. องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง (พื้นที่โครงการสายใยรักแหงครอบครัว) 
๒๐. สถานีควบคุมไฟปาเชียงใหม 

 
 
 /ระเบียบวาระที่ ๑.... 



 ๑๔

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน  กลาวเปดการประชุม และตอนรับหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมจํานวน  ๒  ราย  ไดแก 
                         ผูบรหิาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดาํรงตําแหนงใหม 

- นายคมสัน  สุวรรณอัมพา 
   ตําแหนง  หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัเชยีงใหม  
   ตําแหนงเดิม  หัวหนาสํานกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม 

                         ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- นายสภุคิน  วงศษา  
   ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา  อําเภอสันกําแพง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  ๖/๒๕๕๔   

    เม่ือวันท่ี ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔  
ฝายเลขานุการ (นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ)   เสนอที่ประชมุพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน                    

การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ประกอบดวยเอกสารทั้งหมด ๓๕  หนา  โดยมีหมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธานการประชุม  ซ่ึงไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมลวงหนาแลว  หากสวนราชการ/หนวยงาน
ประสงคจะเพิ่มเติมหรือแกไขรายงานการประชุม ขอใหแจงฝายเลขานุการทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
 ประธาน  แจงย้ําใหสวนราชการ/หนวยงานไดเขาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
ทั้งนี้ หากตองการเพิ่มเติม หรือแกไขในเนือ้หารายงานฯ ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ เพือ่ปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
   - การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

 คลังจังหวัดเชยีงใหม  แจงผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  สรุปได ดังนี ้
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจาย เงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท รายจายลงทุนไม
นอยกวารอยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนรายไตรมาสดังนี้     

 
 
 /ไตรมาสที่..... 



 ๑๕

ไตรมาสที่ 
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน      

สะสม ณ ส้ินไตรมาส (%) 
เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม           

สะสม ณ ส้ินไตรมาส (%) 
๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๒ ๓๕.๐๐ ๔๔.๐๐ 
๓ ๖๑.๐๐ ๖๘.๐๐ 
๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตั้งแตวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ขอมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวดั)   
หนวย : ลานบาท 

 งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ
รวม ๓๐,๔๘๖.๗๒ ๒๕,๔๕๘.๔๗ ๘๓.๕๑ ๕,๐๒๘.๒๕ 
ประจํา ๒๓,๘๗๘.๑๕ ๒๐,๗๖๗.๓๒ ๘๖.๙๗ ๓,๑๑๐.๘๓ 
ลงทุน ๖,๖๐๘.๕๗ ๔,๖๙๑.๑๕ ๗๐.๙๙ ๑,๙๑๗.๔๒ 

 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึงวนัที่  ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔                    

หนวย : ลานบาท 
 

 งบลงทุน งบสวนราชการ ทองถ่ิน กลุมจังหวัด จังหวดัเชยีงใหม 
งบประมาณที่

ไดรับ 
๖,๖๐๘.๕๗ 

 
๓,๗๔๙.๙๓ 

 
๒,๘๔๓.๕๐ 

 
๔.๒๖ ๑๐.๘๙ 

 
เบิกจาย ๔,๖๙๑.๑๕ ๒,๐๖๒.๘๙ ๒,๖๒๓.๓๐ ๐.๐๐ ๔.๙๖ 

คิดเปนรอยละ ๗๐.๙๙% ๕๕.๐๑% ๙๒.๒๖% ๐.๐๐ ๔๕.๕๕% 
 

การดําเนนิการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแขง็ ๒๕๕๕  
ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔  ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 (ขอมูลจากรายงานสถานะการใชจายงบประมาณระดับหนวยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS)  

                    หนวย : ลานบาท 

งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

๔,๗๑๖.๕๙ ๔,๑๗๒.๕๘ ๘๘.๔๗ ๕๔๔.๐๑ 
 
 /สวนราชการ.... 



 ๑๖

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้ 
    หนวย : ลานบาท

ที ่ ชื่อหนวยงาน 
ภาพรวม ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

๑ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาต ิ
๑๖๑.๒๑ ๑๖๑.๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๒ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ๓๓๙.๙๕ ๓๓๙.๙๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๓ 
ศูนยปฏิบตัิการพฒันาทีด่ิน

โครงการหลวง 
๕๘.๓๑ ๕๘.๒๗ ๙๙.๙๒ ๕๔.๖๘ ๕๔.๖๘ ๑๐๐.๐๐ 

๔ 
สถานีพัฒนาทีด่ินจังหวัด

เชียงใหม 
๗๒.๕๗ ๗๑.๐๘ ๙๗.๙๕ ๕๗.๘๔ ๕๖.๘๐ ๙๘.๒๑

๕ 
สํานักงานพัฒนาภาค ๓  

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  
๙๔.๖๕ ๙๑.๘๐ ๙๖.๙๙ ๙๔.๖๕ ๙๑.๘๐ ๙๖.๙๙

๖ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร

อุปถัมภ 
๘.๗๔ ๘.๔๓ ๙๖.๔๘ ๐.๘๘ ๐.๗๗ ๘๗.๒๖

๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๔,๕๑๕.๕๘ ๔,๒๘๗.๑๐ ๙๔.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๘ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๒๔.๘๔ ๒๓.๔๘ ๙๔.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๙ โรงพยาบาลนครพิงค ๑๑๔.๐๕ ๑๐๗.๓๙ ๙๔.๑๖ ๙๓.๔๐ ๘๗.๓๑ ๙๓.๔๘

๑๐ 
สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจงัหวัด

เชียงใหม 
๔,๑๓๘.๓๗ ๓,๘๘๐.๕๖ ๙๓.๗๗ ๒,๘๑๗.๙๑ ๒,๕๖๑.๘๔ ๙๐.๙๑

 

สวนราชการทีมี่ผลการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมายในไตรมาสที่ ๔  (กําหนดการเบิกจายรายจาย

ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๗๒.๐๐)    เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากนอยไปมาก  มีทั้งสิ้น ๖๗ 
หนวยงาน ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

๑ กองกํากับการตรวจคนเขาเมอืง ๕ ๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม ๑๙.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๔.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ โรงพยาบาลประสาท ๓๑.๙๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕ ศูนยวิจัยขาวสะเมิง ๐.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
/ลําดับ..... 



 ๑๗

ลําดับ ชื่อหนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

๖ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม ๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ๑๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ  (เชียงใหม) ๐.๑๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ เรือนจํากลางเชียงใหม ๒.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ 
สํานักบริหารยทุธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที ่๑ 

เชียงใหม 
๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภ ี ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ๐.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ๐.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห  ๓๐ ๑.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ๑.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๙ โรงเรียนไชยปราการ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ๓๐.๖๓ ๐.๑๐ ๐.๓๒ 

๒๑ ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวดัเชยีงใหม ๑๕.๕๒ ๐.๐๗ ๐.๔๕ 

๒๒ สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐ ๓.๙๐ ๐.๐๓ ๐.๗๔ 

๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ๘๘.๕๖ ๐.๙๒ ๑.๐๔ 

๒๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม ๑.๐๖ ๐.๐๒ ๑.๘๙ 

๒๕ ศูนยบริหารศตัรูพืช จังหวัดเชียงใหม ๐.๒๘ ๐.๐๑ ๓.๕๕ 

๒๖ ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม ๙.๑๒ ๐.๔๓ ๔.๗๓ 
 
 /ลําดับ..... 



 ๑๘

ลําดับ ชื่อหนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

๒๗ สํานักสุขศาสตรสัตวและอนามัยที ่๕ ๐.๗๐ ๐.๐๓ ๔.๘๔ 

๒๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๔ ๔๗.๖๕ ๒.๗๖ ๕.๗๙ 
๒๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต ๓ ๖๐.๖๒ ๔.๑๑ ๖.๗๗ 
๓๐ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม ๑๑.๓๓ ๐.๗๗ ๖.๘๒ 
๓๑ สํานักงานคลังเขต  ๕ ๑.๕๙ ๐.๑๔ ๘.๙๙ 
๓๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห  ๓๑ อ.แมแจม ๑.๓๗ ๐.๑๓ ๙.๑๘ 
๓๓ วิทยาลัยนาฎศลิปเชียงใหม ๗.๓๓ ๐.๙๒ ๑๒.๕๒ 
๓๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต ๑ ๒๒.๘๗ ๓.๔๐ ๑๔.๘๘ 
๓๕ มหาวิทยาลัยแมโจ ๒๕๗.๗๔ ๔๓.๐๑ ๑๖.๖๙ 
๓๖ จังหวดัเชยีงใหม ๑๑.๓๐ ๑.๙๐ ๑๖.๘๒ 
๓๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต ๒ ๓๑.๒๓ ๕.๔๒ ๑๗.๓๖ 
๓๘ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๐.๖๑ ๐.๑๑ ๑๗.๙๗ 
๓๙ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม ๑๖๖.๕๘ ๓๒.๙๙ ๑๙.๘๐ 
๔๐ ตํารวจตระเวนชายแดนที ่๓๓ ๒.๑๕ ๐.๔๓ ๒๐.๐๐ 
๔๑ โรงพยาบาลสวนปรุง ๑๑.๑๒ ๒.๓๙ ๒๑.๕๐ 
๔๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต ๕ ๒๙.๘๐ ๖.๔๓ ๒๑.๕๙ 
๔๓ ศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนือ ๒.๙๕ ๐.๖๕ ๒๒.๐๐ 
๔๔ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  ๑ ๑๓.๔๖ ๒.๙๖ ๒๒.๐๒ 
๔๕ ศูนยการศกึษาพิเศษเขต ๘ ๐.๑๒ ๐.๐๓ ๒๕.๗๔ 
๔๖ ศูนยอนามยัที ่๑๐ เชียงใหม ๓.๕๕ ๑.๐๐ ๒๘.๒๙ 
๔๗ องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ๔๑.๔๕ ๑๒.๓๔ ๒๙.๗๗ 
๔๘ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชยีงใหม ๓.๗๘ ๑.๑๗ ๓๐.๙๖ 
๔๙ ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชยีงใหม ๑.๐๐ ๐.๓๖ ๓๖.๔๘ 
๕๐ แขวงการทางเชียงใหมที ่ ๒ ๒๒๒.๘๗ ๘๑.๙๓ ๓๖.๗๖ 
๕๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ๑๑.๗๔ ๔.๔๘ ๓๘.๑๓ 
๕๒ สถานสงเคราะหเด็กบานเวยีงพิงค ๒.๒๐ ๐.๘๘ ๔๐.๐๐ 

 /ลําดับ..... 



 ๑๙

ลําดับ ชื่อหนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 
๕๓ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๑๑.๕๒ ๔.๗๗ ๔๑.๔๐ 
๕๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต ๔ ๓๐.๙๖ ๑๓.๕๕ ๔๓.๗๘ 
๕๕ สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ ๓.๐๕ ๑.๓๗ ๔๕.๐๔ 
๕๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ ๒๙.๐๗ ๑๓.๑๙ ๔๕.๓๖ 
๕๗ สํานักชลประทานที่  ๑ ๑๕๑.๘๖ ๗๐.๑๘ ๔๖.๒๒ 
๕๘ สํานักศิลปากรที่  ๘ ๔๘.๙๒ ๒๓.๐๙ ๔๗.๑๙ 
๕๙ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๑๘.๕๘ ๘.๘๕ ๔๗.๖๒ 
๖๐ แขวงการทางเชียงใหมที ่ ๓ ๑๐๖.๓๔ ๕๓.๗๓ ๕๐.๕๒ 
๖๑ สํานักทางหลวงที ่ ๑ ๔๗.๖๗ ๒๕.๐๙ ๕๒.๖๔ 
๖๒ สํานักงานที่ดนิจังหวัดเชยีงใหม ๒.๐๓ ๑.๒๗ ๖๒.๖๒ 
๖๓ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๖ ๒๓๗.๑๑ ๑๕๑.๖๖ ๖๓.๙๖ 
๖๔ ศูนยพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗ (เชียงใหม) ๐.๘๙ ๐.๖๐ ๖๖.๙๗ 
๖๕ สํานักงานปศสัุตวจังหวัดเชยีงใหม ๒.๓๒ ๑.๕๖ ๖๗.๑๔ 
๖๖ แขวงการทางเชียงใหมที ่ ๑ ๙๒.๖๔ ๖๓.๔๔ ๖๘.๔๘ 
๖๗ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๒๐.๐๙ ๑๔.๒๐ ๗๐.๖๙ 

 

สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๔ จํานวน  ๘  เร่ือง  
ซ่ึงสามารถ Download รายละเอียดไดจาก http://klang.cgd.go.th/cmi   ดังนี้ 
  ๑. หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว๒๕๔  ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เร่ือง แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับ
รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ชวงใกลส้ินปงบประมาณ  
  ๒. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว๒๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เร่ือง  ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๓. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว๒๒๕ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เร่ือง ยกเลิกประกาศ
กรมบัญชีกลาง เร่ือง การขึ้นทะเบียนเปนสถานที่ในการเสนอราคา  
  ๔.หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  เร่ือง การ
แกไขรายละเอียดในตัวอยางเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขรายละเอียดในตัวอยางเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอยาง
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหม  เนื่องจากมีขอคลาดเคลื่อนบางประการ 
 
 /๕.หนังสือ.... 



 ๒๐

  ๕. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เร่ือง การเบิกคายา 
กลูโคซามีนซัลเฟต ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดใหกลุมยากลูโคซามีนซัลเฟต เปนรายการยาที่หามเบิกจาย
จากระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขาราชการ นั้น   

เนื่องจากมีผูปวยบางกลุมจําเปนตองใชยากลุมดังกลาว  คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการ 
รักษาพยาบาลขาราชการจึงไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิเพื่อพิจารณาหาขอสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผล
และความคุมคาของกลุมยาบรรเทาอาการขอเสื่อมดังกลาว  ในระหวางรอผลการศึกษา กระทรวงการคลังจึง       
ผอนคลายใหผูมีสิทธิสามารถเบิกจายคายากลูโคซามีนซัลเฟต โดยใหถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  ๖. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๒๑๕  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  เร่ือง พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๗. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  เร่ือง การเบิกจาย
ตรงประเภทผูปวยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
สําหรับผูมีสิทธิและสวนราชการ ในการเบิกจายตรงประเภทผูปวยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑกลุม
วินิจฉัยโรครวม (DRGs)  
  ๘. หนังสือ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๐๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เร่ือง แจงรายชื่อผูทิ้งงาน  
 

  นอกจากนี้  ไดแจงความคืบหนา และกจิกรรมที่เกี่ยวของเพื่อใหหนวยงานทราบ  ดังนี ้
  ๑) รายงานการอบรมสัมมนา “ผูบริหารรูเทาทันระบบ GFMIS ” ซ่ึงไดจัดอบรมสัมมนาขึ้นเมื่อ
วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  มีหนวยงานเขารวมอบรม จํานวน ๑๖๕  แหง จากเปาหมายที่กําหนดไวจํานวน 
๑๙๕  แหง  และมีผูบริหารสวนราชการเขารวมการอบรมสัมมนาดวยตนเอง  คิดเปนรอยละ ๘๕ 
  ๒) การกันเงินเบิกจายเหลื่อมป ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  เนื่องจากใกลปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
แลว   และสวนราชการที่ไมสามารถใชจายเงินไดทันที  ขอใหกันเงินหรือสํารองเงินไว หรือประสานขอมูลกับ
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมเนื่องจากมีขอปฏิบัติที่แตกตางไปจากเดิม  ซ่ึงในการกันเงินไว สามารถกันเงินใน
ระบบได ภายใน ๖ เดือน  (มีนาคม ๒๕๕๕)  ทั้งนี้  หากยังไมสามารถเบิกจายภายใน ๖ เดือนนี้  จะตองเรง
ดําเนินการขยายชวงเวลาการเบิกจายใหแลวเสร็จ ในเดือนตนเดือนมีนาคม ๒๕๕๕     

ประธาน    ขอฝากหัวหนาสวนราชการทําความเขาใจกับระบบการเบิกจายเงินในระบบใหม   
พรอมทั้ง ใหกวดขันเจาหนาที่ในการดําเนนิการเบิกจายเงินใหรอบคอบ  เพื่อใหการดําเนินเปนไปดวยความ
เรียบรอย  ทันตามเวลาที่กําหนด 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 
 
 
 /ระเบียบวาระที่ ๔ ... 



 ๒๑

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
๔.๑ โครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model)  
๑) ผลการดําเนินงานการตอยอดภูมิปญญาทางสงัคม  และทุนทางสังคมสรางสรรค 
พัฒนาการจงัหวัดเชียงใหม และผูแทนวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

(นายณภัทร  พุทธปวน) รายงานผลการดําเนินการโครงการเชียงใหมโมเดล ตามประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒  การ  
ตอยอดภูมิปญญาทางสังคม  และทุนทางสังคมสรางสรรค  ซ่ึงโครงการที่มีความโดดเดนในการสรางสรรคการ  
ตอยอด ภูมิปญญาไดดําเนินการโดยวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ โครงการ
เศรษฐกิจลานนาเชิงสรางสรรค (Creative Economy) เปนโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ไดดําเนินงานสรางกระบวนการพัฒนาสินคา โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน คือ การสืบทอด
ทางมรดกและวัฒนธรรม  ศิลปะ ส่ือสมัยใหม และงานสรางสรรคและออกแบบ โดยการดําเนินกิจกรรมของ
จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาหัตถกรรม  การทองเที่ยว ซอฟตแวร โฆษณา   การดําเนินงาน
ตามโครงการ(Creative Economy) ไดจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๑) การจดัทําแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจลานนาเชิงสรางสรรค Roadmap โดยไดประชุมจัดทําแผน 
แมบทเศรษฐกิจลานนาเชิงสรางสรรค  เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม 

๒) การพัฒนาและคัดสรรนักศึกษาบัณฑิต(Lanna Creative Design School) โดยไดดําเนิน 
โครงการพัฒนาและคัดสรรนักศึกษาบัณฑิต (Lanna Creative Design School) เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗  มิถุนายน 
๒๕๕๔ จํานวน  ๒๒๒  คน 

๓) การจัด E-learning สําหรับผูประกอบการและนักศึกษา 
๔) การอบรมใหความรูเร่ือง  Lanna Creative แกผูประกอบการ พิธีเปดสัมมนาผูประกอบการ  

จังหวัดเชียงใหม   เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๔ 
๕) รวบรวมฐานขอมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ Lanna Creative 
๖) โครงการพัฒนาตนแบบสินคาและบรรจุภัณฑ 
๗) การประชาสัมพันธโครงการ Lanna Creative คร้ังที่  ๑  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ณ โรงแรมเดอะเชดี เชียงใหม 
๘) การประชาสัมพันธโครงการ Lanna Creative คร้ังที่  ๒  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม 
๙) การประกวด Lanna Creative Economy Award ระดับประชาชนและสถานศึกษา 

 

๒) ผลการดาํเนินงานการจัดระเบียบสังคม และขจัดสิ้นยาเสพติด รวมทั้ง การเสริมสรางสังคม 
ประชาธิปไตย 

ปลัดจังหวัดเชยีงใหม  รายงานผลการดําเนนิการประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดระเบยีบสังคม 
และขจัดสิ้นยาเสพติด และยทุธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสังคมประชาธิปไตยใหเปนระเบียบ ดงันี ้
 
 

/๑) กลยุทธ.... 



 ๒๒

๑) กลยุทธการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  ไดแก การลดหรือ 
ควบคุมพื้นที่เสี่ยง  การเพิ่ม/ขยายกจิกรรมทางบวกใหมากขึ้น  “ขจัดราย  ขยายด”ี และการขจัดสิ้นยาเสพติดภายใต 
ยุทธศาสตร ๕  ร้ัวปองกัน มผีลการดําเนินงาน ประกอบดวย 

- การลดหรือควบคุมพื้นที่เสีย่ง(ขจดัราย) หรือปจจัยทีเ่ปนผลลบตอเยาวชน ไดแก สถานบริการ 
 รานอาหาร รานคาราโอเกะ/ที่ไมใชสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ หอพัก/ที่พักอาศยั
เชิงพาณิชย รานเกม รานอินเตอรเน็ต โตะสนุก รานคาแอบแฝง โตะพนันบอล แหลงมั่วสุมตางๆ สําหรับในเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ หนวยงานที่รวมปฏิบตัิตามแผน ไดดําเนินการตรวจควบคุมพื้นที่เสี่ยงทุกประเภท รวม  ๕๕๒ 
แหง พบการกระทําผิดและดาํเนินคดีตามกฎหมาย ๗๓ ราย  

- การตรวจสถานที่เปาหมายเนนหนักเปนพเิศษ ๒๔ ยาน (Critical Point) โดยตํารวจภธูรจังหวัด 
เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม สรรพสามิตเขตพื้นที่เชยีงใหม  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย
จังหวดัเชยีงใหม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการตรวจสถานบริการรานจําหนายอาหาร สุรา
หรือเครื่องดื่มอยางอื่น รานเกม จํานวน ๒๑ แหง  พบการกระทําความผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายจํานวน ๒ 
แหง  ในขอหา  “จําหนายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด”  เหตุเกดิที่ราน “พระราม ๒” และราน “ทาฉลอม” 

นอกจากนี้  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหมตรวจรานจําหนายสุรา อาหารที่เปนสถานที่เปาหมายเนนหนกั 
จํานวน ๑๖ แหง ขณะตรวจไมพบการกระทําความผิด 

- การเพิ่ม/ขยายกิจกรรมทางบวก (ขยายดี) โดยเทศบาลนครเชียงใหม ไดดําเนนิกิจกรรมลานกีฬา 
 กิจกรรมลานดนตรี ลานสรางสรรคของเยาวชน  สงเสริมการใชหองสมุด  การอบรมคายคุณธรรม ฯลฯ รวมถึง
การจัดลานสรางสรรคในพื้นที่อําเภอเนนหนัก   ดําเนินการโดยอําเภอเมอืงเชียงใหม และอําเภอสันทราย  

- การจัดระเบียบสังคมในมิตทิางดานวัฒนธรรม  ไดแก 
๑. การจัดระเบยีบยานถนนลอยเคราะห  สืบเนื่องจากไดมีประชาชนรองเรียน และ 

ส่ือมวลชน นําไปลงขาววามีรานอาหาร ผับ บาร ตั้งขึ้นอยางไมเหมาะสมบริเวณถนนลอยเคราะห  ซ่ึงมีศาสนสถาน
ตั้งอยู สรางความเสื่อมเสียและรําคาญแกชุมชนในประเด็นการเปดเกินเวลา การแตงกายของพนักงานสอไป
ในทางอนาจาร คาขายบนทางเทา  มีแผงลอยจําหนายสุรา สงเสียงดังรบกวน โดยมอบหมายใหอําเภอเมือง
เชียงใหมเปนเจาภาพหลักในระดับพื้นที่ และไดมีการบังคับใชกฎหมาย  การควบคุมจํานวนใบอนุญาตให
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเกี่ยวกับการตออายุใบอนุญาต หรือการขออนุญาตรายใหมใหพิจารณาอยาง
เครงครัด เพื่อควบคุมหรือลดจํานวนสถานบันเทิงในยานนี้ 

๒. การควบคมุใหมีการปฏบิัติตามกฎหมาย  โดยบูรณาการในพืน้ที่อําเภอเมืองเชยีงใหม 
เปนเจาภาพนัดหมายหนวยงานในพื้นที่ดําเนินการตรวจตรา บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง  รวมทั้ง 
เทศบาลนครเชียงใหม ไดดําเนินการตรวจสอบบริเวณดังกลาว พบวามีการกอสรางตอเติมอาคารโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน จํานวน ๑๕ ราย ซ่ึงเทศบาล ฯ ไดมีคําสั่งหามใชอาคารและมีคําสั่งใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน(กรณีกระทําโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน) 

๓. การแกไขปญหากรณีสถานบันเทิงบางแหง เชน สถานบริการ สถานประกอบการที่มี 
ลักษณะคลายสถานบริการละแวกถนนชางคลาน และยานอื่นๆ ที่ปลอยปละละเลยใหพนักงานแตงกาย- 

/ไมเหมาะสม.... 



 ๒๓

ไมเหมาะสม  กวักมือเรียกแขก โบกรถที่ผานไปมาบริเวณดานหนา หรือนอกราน หรือมีพนักงานดื่มสุราของ   
มึนเมาจนเสียกริยา   ออกมายืนเรียกแขกนอกราน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูประกอบการกลุมเปาหมายจํานวน ๘ ราน ประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกําหนดมาตรการในการแกไข เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

- การดําเนินการศูนยบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด“วิทยาลัยลูกผูชายเชียงใหม” รุนที่ ๕   

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๔ ดําเนินการระหวางวันที่ ๗  พ.ค. ๒๕๕๔ – ๕ มิ.ย. ๒๕๕ โดยไดคัดกรองประวตัิ 
ผูเสพโดยชุดครูฝก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวดัเชียงใหม ตามเกณฑการคดัเลือกผูเขาบําบัด ดังนี้ 

๑.  เพศชาย อายุระหวาง  ๑๕ – ๓๐ ป  

๒. ไมเปนนักเรียน นกัศกึษา และชาวไทยภูเขา และเขารับการบาํบัดดวยความสมัครใจ 
๓.  เสพยาเสพติดประเภท ยาบา (ระยะเริ่มตน) เทานัน้ 

เกณฑการดําเนินการ แบงเปน ๓ ระยะ คอื ระยะแรกรับ  ใชเวลา ๗ วนั  ระยะฟนฟ ู

สมรรถภาพ  ใชเวลา  ๒๐  และระยะสุดทาย  เปนระยะเตรียมตัวกลับสูสังคม ใชเวลา  ๓ วัน  
 

๒) กลยุทธการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการเสริมสรางสังคมประชาธิปไตยใหเปนระเบียบ  ที่ทําการ 
ปกครองจังหวดัเชียงใหม ไดมีประชุมคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ ๖ รวมกับตัวแทนอําเภอทุกอําเภอ  
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารอํานวยการกลาง ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม โดยมีผลการดําเนนิงาน ไดแก 
         ๒.๑ กลยุทธเสริมสรางความพรอมในระบอบประชาธิปไตยที่มีระเบียบมุงเนนการมี
สวนรวม มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การเสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ดําเนินวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาของอําเภอตางๆ เชน อําเภอฮอด  พื้นที่ ๖ ตําบล ๖๑ หมูบาน 
อําเภอสันปาตอง  ๑๐๐ คน อําเภอฝาง ๑๐๐ คน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน 
๕๙๕ คน อําเภอดอยสะเก็ด ๑๐๐ คน  อําเภอพราว ๑๐๐ คน อําเภอสันทราย รวม ๑๒ หมูบาน เปนตน 
   ๒.๒ กลยุทธเสริมสรางวิถีชีวิตประชาธิปไตย ดําเนินการโดย 

- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวดัเชียงใหม  ไดดําเนินการ  
โครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวม
ทางการเมือง และการเลือกตั้ง  โครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  โครงการใหการศึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย
องคการเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม  โครงการ อสม.รวมใจการเมืองไทยใสสะอาด โครงการ   
ผูสูงวัยใสใจการเลือกตั้ง และโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท 
          - เทศบาลนครเชียงใหม ดําเนินกิจกรรม โครงการเกี่ยวกบัการสงเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ใหกับ กลุมเปาหมายประกอบดวยโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม  

        - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ ดําเนินกจิกรรม
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไดแก การเดินรณรงคการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การจัด

/กิจกรรม..... 



 ๒๔

กิจกรรมการใหความรูเกีย่วกับประชาธิปไตยแกเดก็นกัเรียน กลุมเปาหมายไดแกโรงเรียนในสังกดั จํานวน ๑๕๓ 
โรงเรียน ๔ สาขา นักเรียนในสังกัด จํานวน ๔๒,๕๔๒ คน 
         -  อําเภอตางๆ  ไดดําเนินการสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในระดับตําบล 
หมูบาน เชน การจัดตั้งอาสาสมัครตนแบบประชาธิปไตยระดับหมูบาน  
  ประธาน  ขอฝากเรื่องประชาธิปไตยที่มรีะเบียบในจังหวดั โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดเชียงใหม
เปนจังหวัดทีม่ีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน  ซ่ึงหากสามารถสรางประชาธิปไตยที่มีระเบียบใหเกดิขึน้
ได  จะเปนแมแบบหรือตัวอยางที่ดี และชวยใหมีการขยายผลไปยังจังหวัดอืน่ๆ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๓) ผลการดําเนินการยุทธศาสตรการยึดมัน่ในคุณธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
จังหวัดเชียงใหม    

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม  รายงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ 
และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของจงัหวัดเชียงใหม  โดยศูนยศึกษาศิลปะไทยโบราณสลาสิบหมูลานนาวัด
วัดศรีสุพรรณ ซ่ึงไดจัดการเรยีนรูภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการอนุรักษและสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน 
ผานงานชางสิบหมูลานนา (เครื่องเงิน) ตามหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วทิยาลัยในวัง) 
ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก สํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  รวมทั้ง ไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนในชุมชน   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๒ การจัดทําบัตรประจําตวัประชาชนตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๔   

ปลัดจังหวัดเชยีงใหม  ช้ีแจงหลักเกณฑและการใหบริการทําบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อ 
รองรับกลุมบุคคล (เด็ก) ที่ตองมีบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึง
กฎหมายกําหนดใหผูมีอายุครบ  ๗  ป บริบูรณ  จะตองขอมีบัตรภายใน  ๖๐ วัน กรณีผูมีอายุระหวาง ๗ ป บริบูรณ
จนถึงกอนครบ  ๑๕  ปบริบูรณ ใหยื่นขอมีบัตรภายใน  ๑  ป  นับจากวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ หรือหากมี
ความจําเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จะขอขยายระยะเวลาออกไปได  ทั้งนี้ บัตรประจําตัวประชาชนมี
อายุ  ๘  ป  นับตั้งแตวันเกิดของผูถือบัตรที่ถึงกําหนดภายหลังวันออกบัตร(เนื่องจากอายุบัตรจะครบวงรอบในอายุ 
๑๕ ป เพื่อเปลี่ยนแปลงคํานําหนาชื่อเปนนาย/นางสาว)    

ในการทําบัตรฯ บุคคลที่มีหนาที่ยื่นคํารองขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตร ของผูมีอายุ 
ไมถึง  ๑๕  ปบริบูรณ เปนหนาที่ของบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแล เปนผูยื่นคาํขอแตไมตัด
สิทธิบุคคลที่จะยืน่คําขอดวยตนเอง พรอมนําเอกสารการยื่นขอมีบัตรประจาํตวัประชาชนไดแก สําเนาทะเบยีนบาน 
สูติบัตร  หลักฐานการศึกษาที่มีรูปถาย บิดา หรือมารดา หรือ ผูปกครอง มาใหการรับรอง 

          สําหรับจังหวัดเชียงใหม มีบุคคลกลุมนี้ประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐ คน โดยไดแจงใหสํานักทะเบียน

อําเภอ/ ทองถ่ินเปดบริการ รวม  ๒๖ แหงทั่ว จังหวัดเชียงใหม และมีการจัดทําแผนการใหบริการกลุมเด็กนักเรียน

/ในวันเสาร... 



 ๒๕

ในวันเสารโดยเฉลี่ย ๑๐๐ คนตอ ๑  เครื่องบริการ โดยเริ่มในวันเสาร ที่  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เปนตนไป และ
สําหรับสํานักทะเบียนใดที่มีผูมารับบริการจํานวนมากจะไดประสานศูนยบริหารการทะเบียนภาค ๕ จัด  ชุด
เคลื่อนที่  Mobile Unit ออกใหบริการตอไป 

อนึ่ง ในระหวางนี้สํานักทะเบียนอําเภอทุกแหง มีภารกิจในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนที่ 
ยังคงตกคางจากชวงกอนการเลือกตั้งทั่วไป  (เนื่องจากรอรับบัตร Smartcard จากกรมการปกครอง)  การขึ้น

ทะเบียนแรงงานตางดาว การจัดทําประวัติ/ถายภาพของคนในครอบครัวแรงงานตางดาว  รวมถึง การจัดทําบัตร
ประจําตัวประชนเพื่อรองรับกลุมบุคคล(เด็ก)  จึงขอใหสํานักทะเบียนอําเภอไดวางแผนบริหารจัดการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๓ โครงการ “คิดดี ทําดี เพื่อพอ”  
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม และคณะ  แจงประชาสัมพันธโครงการ “คิดดี ทําดี เพื่อพอ”  

ตามประเด็น ดังนี ้
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม  นําเสนอความเปนมาของโครงการ “คิดดี ทําดี เพื่อพอ” วา 

สืบเนื่องจากเพื่อแสดงความจงรักภกัดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  เนื่องในวโรกาสปมหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานอยัการจังหวดัคดีศาลแขวงเชียงใหม  จึงรวมกบั
ภาคเอกชนถายทอดเปนละครสั้นบรรยายกฎหมาย  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกแกเยาวชนตามหลักวิชาการนวัตกรรม
ใหม การเผยแพรกฎหมายผานละครสั้น “รักพอ-แมจัง” เพื่อใชตัวละครสะทอนปญหาสังคมตาง ๆ 

 นายศิริพงศ  ไชยวงค  ใหขอมูลวาจากการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของ 
โดยคํานึงถึงเนื้อหากลุมเปาหมาย เปาประสงคของโครงการ คณะกรรมการฯ จึงไดกําหนดรูปแบบการถายทอด
ผานสื่อการแสดงหรือละครเวที โดยไดรับการสนับสนุนและไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยพายัพ ในการ
ดําเนินกิจกรรมนี้  
  ดร. ทวีวรรณ  ธารพิพัฒน  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา จากการปฏิบัติงานคดีของสํานักงานอัยการคดี
ศาลแขวงเชียงใหมที่ผานมา มีสถิติการกระทําผิดปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและเปนปญหาที่เกิดตอเนื่องมาตลอด ไดแก 
การจราจร  ยาเสพติด  ความรุนแรงในครอบครัว  การดื่มสุราของเด็กและเยาวชน โครงการ “คิดดี ทําดี เพื่อพอ” 
จึงจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางกฎหมายแกเยาวชน เพื่อสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยผานการ
เผยแพรความรูทางกฎหมายในชีวิตประจําวันแกเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชน เขาใจวิธีการบังคับใช
กฎหมายของภาครัฐ เสริมสรางวินัยสังคม ซ่ึงเปนแนวทางการปองกันการกระทําผิด และสนับสนุนแนวคิดและ
มิติใหมเพื่อใหภาครัฐวางแนวทางชวยเหลือเด็กและเยาวชน ใหมีจิตสํานึก และตระหนักในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  

โครงการนี้ดําเนินการระหวาง เดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ สถาบันการศึกษาใน 
จังหวัดเชียงใหม ประมาณ ๑๒  แหง กลุมเปาหมายเปนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  โดยคาดหวังวา
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน  จะมีแนวคิดในการกระทําความดี เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของ

/พระบาทสมเด็จ... 



 ๒๖

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เพื่อสรางวินัยในชุมชน และเปนการวางแนวทางปองกันการกระทําผิด ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๕๐ โดยโครงการนี้เปนการเผยแพรกฎหมายผานละครสั้น  นําเสนอผานบทบาทตาง ๆ ตามพฤติกรรมของ
เยาวชน สะทอนสังคมของเยาวชนที่แสดงพฤติกรรมอิทธิพลจากครอบครัว สังคม ทําใหเยาวชน ที่ไมเขาใจ
บทบาท/หนาที่ของตน ละเลยกฎระเบียบ ขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ทําใหเกิดการกระทําผิด    
ทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ โดยเนื้อหาของละครเนนสอดแทรกความรูตามพระราชบัญญัติที่กลาวมา   ทั้งนี้ การแสดง
ละครดังกลาวจะดําเนินการโดยนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยพายัพ  และจะเริ่มแสดงเปนครั้งแรก
ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันพุธที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๔ โครงการนํารอง-การขยายผลสูการเรียนรูมลพิษทางอากาศและผลกระทบตอสุขภาพใน 
พื้นท่ีอําเภอพราว  จังหวัดเชยีงใหม 

ผูแทนสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม (ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล) 
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการนํารอง-การขยายผลสูการเรียนรูมลพิษทางอากาศและผลกระทบตอ
สุขภาพในพื้นที่อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม   โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากการสัมมนาการขยายผลการวิจัยมลพิษ
ทางอากาศและหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรม
เชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงอําเภอพราว  โดยนายประกาศิต มหาสิงห นายอําเภอ ไดเสนอใหมีการ
จัดทําโครงการนํารองในพื้นที่ของอําเภอพราว  เพื่อใหเปนอําเภอตนแบบในการลดปญหามลพิษ หมอกควัน
รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

กิจกรรมที่สําคัญ  คณะทํางานฯ จะนําเสนอผลการวิจัยของอําเภอพราวสูสาธารณะและชุมชน  
โดยนําเสนอขอมูลในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือน  การใหความรู อบรมผานกลุมอสม.เพื่อ
เผยแพรขอมูลความรูสูหมูบานตางๆ และประสานงานกับสถาบันการศึกษา/โรงเรียนในอําเภอพราวในการให
ความรวมมือรณรงคลดมลพิษฝุนและหมอกควัน รวมถึง การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ 
แบบตอเนื่อง (REAL TIME) 

ระยะเวลาดําเนินงาน  ๖ เดอืน (เดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๔) โดยไดตดิตั้งเครื่องวัด 
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ  บริเวณหนาทีว่าการอําเภอพราว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และการ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธ รณรงคอําเภอตนแบบลดมลพษิฝุนควัน 

สิ่งท่ีไดคาดวาจะไดรับ  
(๑)โครงการนี ้มีความโดดเดน เพราะเกิดขึน้จากความตองการของชุมชน โดยนายอําเภอพราว  

เสนอตัวตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเขาไปทําวิจัยรวมกัน เพื่อแกไขปญหาหมอกควัน   
  (๒) เกิดความรวมมือจากหลายภาคสวน อาทิ สถานีตํารวจภูธรอําเภอพราว  และโรงพยาบาล
พราว  และขยายตอไปยังหัวหนาสวนราชการทองถ่ิน และเอกชน เพื่อทํางานรวมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อ

/พัฒนาตอไป... 



 ๒๗

พัฒนาตอไปใหเมืองพราว เปนเมืองตนแบบของการลดมลพิษฝุนและหมอกควันอยางยั่งยืน สมดังคํากลาว    
“เมืองพราว-เมืองสงบ นาอยู อากาศดี อาหารดี”  

ประธาน     ขอใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัเชียงใหม ประสานงาน 
กับคณะทํางานฯ จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพื่อประสานขอมูลและใช
ประโยชนในการแกไขปญหาดานหมอกควันของจังหวดัเชียงใหม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายสวนราชการที่เกีย่วของดําเนินการตามขอราชการของประธาน 
 

                           ๔.๕ ความกาวหนาการขบัเคล่ือน Chiang Mai Creative City 
  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค (Mr. Martin Venzky  Stalling)  นําเสนอ
ความคืบหนาของเชียงใหมเมืองสรางสรรค   ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน และแผนงานทีจ่ะดําเนินงาน ดังนี้  
  - การจัด Creative Coffee  ณ พิพิธภัณฑจิตวิญญาณรวมสมัยศตวรรษที่ ๓๑  บริเวณวัดอุโมงค  
ซ่ึงเปนโครงการของ อ.คามิน  เลิศชัยประเสริฐ จากประเทศญี่ปุน มาดําเนินงานตอในประเทศไทย 
  - การประชุมรวมกันระหวางหอการคาฝร่ังเศส /เยอรมัน ที่มาเยือนเชียงใหม  และหนวยงานที่
เกี่ยวของของจังหวัด  เพื่อหารือโอกาสการคา การลงทุนในจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๔   

แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
- การประชุมการแถลงขาวรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม เร่ืองของการเขารวมเครือขาย ยูเนสโก  

  - การประกาศทูตสันถวไมตรีของเชียงใหมเมืองสรางสรรค 
  - การประชุมทางดานไอที  วันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
  - วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ กําหนดจัดการประชุมครั้งที่ ๙ คณะกรรมการเชียงใหมเมือง
สรางสรรค (ประชุมใหญประจําป)  
  - วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ จัดงานอีเวนทรวมกับ TCDC (Thailand Creative Design Center) 
จากกรุงเทพมหานคร มาจัดรวมกับ TCDC ที่จังหวัดเชียงใหม 
  พรอมทั้ง  ไดขอความรวมมือประชาสัมพันธเว็บไซด และเชิญชวนใชตราสัญลักษณของ
เชียงใหมเมืองสรางสรรคใหแพรหลาย 
  ประธาน    เนนย้ําวาหากมีอุปสรรคในการดําเนินงานเชียงใหมเมืองสรางสรรค ขอใหแจง      
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัด เพื่อชวยผลักดันการดําเนินงาน  และขอความรวมมือ
หัวหนาสวนทุกภาคสวน  ชวยประชาสัมพันธสัญลักษณของเชียงใหมเมืองสรางสรรคใหกวางขวางตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอราชการของประธาน 
 

                              
 
 
 

/๔.๖ ประชาสัมพันธ.... 



 ๒๘

 ๔.๖ ประชาสมัพันธ “ เดิน-ว่ิงมินิมาราธอน  สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์   
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์  พระบรมราชินีนาถ”  
 ผูแทนองคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ (ดร.ประมุข   เพ็ญสุต) 
ประชาสัมพันธโครงการ “ เดิน-วิ่งมินิมาราธอน สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ” ในวันที่  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔  ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ    
พระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัว   และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้ง เปนการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี   
โดยเนนใหครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน ปลูกฝงทัศนคติใหเยาวชนและประชาชนเกิดความรักและตระหนักที่จะ
อนุรักษทรัพยากรพรรณพืชไทย โดยแบงประเภทของกิจกรรมเปน ๒ ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง   ๑๒ 
กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง  ๔  กิโลเมตร ซ่ึงเสนทางที่ใชสําหรับการแขงขัน และเดินออกกําลัง เปน
เสนทางภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  ที่มีทัศนียภาพสวยงาม อากาศบริสุทธิ์  บรรยากาศ 
ขุนเขา แมกไมและสายธารตลอดเสนทาง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  จึงขอเชิญชวนครอบครัว เยาวชนและประชาชน เขารวมกิจกรรมดังกลาว สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่สวนเผยแพรและประชาสัมพันธ โทรศัพท  ๐๕๓-๘๔๑๒๓๔ หรือ  www.qsbg.org 
  ประธาน   แจงเชิญชวนหัวหนาสวนทุกภาคสวน และบุคคลในครอบครัวเขารวมกิจกรรม           
“ เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ฯ”  ดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๗ ประชาสัมพันธการใหบริการสนามกฬีาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป 
ผูแทนศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕  เชียงใหม (นายสุวิทย แรกขาว) ประชาสัมพันธ 

เชิญชวนทุกภาคสวน ใชบริการกิจกรรมตางๆ ของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป ซ่ึงใหบริการสนามกีฬา
นานาชนิด และใหเชาเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ  ประกอบดวย  

- สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป มีจํานวน  ๙  ศูนยกีฬา ไดแก  สระวายน้ํา  สนามยิงปน  
บริการ Fitness  สนามแบดมินตัน คอรทยางมาตรฐาน  ลานแอโรบิค ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพ  สนามเทนนิส  
สนามกอลฟ พาร ๓ พรอมสนามชิพ-พัตต   และสนามฝกซอมรถวิทยุบังคับ  
  - บริการใหเชา – ใช อาคารสนามกีฬาและหองพักรวม พื้นที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

--  หอพัก ๗๐๐ ป  ประกอบดวย หองพักระดับมาตรฐาน ๗๑ หอง เปนหองปรับอากาศขนาด ๓  
เตียง พรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก รวมถึง หองประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ซ่ึงจุไดมากกวา ๔๐๐ ทีน่ั่ง  

ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียดไดที่ ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕ เชียงใหม 
โทรศัพท  ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๐๑-๓  หรือ สํารองหองพัก ไดที่ โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๐๗-๑๓    www.cmsat5.com  

และรับชมกิจกรรมของศูนยฯ ทาง YouTube  โดยพิมพคาํวา “สนามกฬีาสมโภช ๗๐๐ ป” 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 /๔.๘ การคาดหมาย.... 



 ๒๙

                          ๔.๘ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔   
                           ผูแทนศูนยอุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสนัทนีย  ไชยเชยีงพิณ) รายงานการคาดหมายสภาพ
อากาศในชวงฤดูฝน และเดอืนสิงหาคม  ๒๕๕๔  ดังนี ้

เด ือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  เปนชวงกลางฤดูฝน รองมรสุมพาดผานภาคเหนือ ประกอบกับลม 
ตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม และมีกําลังแรงขึ้นเปนครั้งคราว ทําใหภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแนน กับมีฝนตก
หนักถึงหนักมากไดหลายพื้นที่ มีโอกาสที่พายุหมุนเขตรอนในทะเลจีนใตเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามรอง
มรสุม และเขาใกลภาคเหนือ  ทําใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง  อาจเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินโคลน
ถลม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา น้ําลนตลิ่ง ตลอดจนน้ําทวมขัง ที่ลุมลําน้ําได  เดือนนี้ปริมาณฝนและอุณหภูมิมี
คาสูงกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย  

จังหวัดเชียงใหม  ตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด ๒๔-๒๖ °C บาย อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ °C มีเมฆ 
มากกับมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแหง สวนมากระหวาง
บายและค่ํา ปริมาณฝน ๒๑๐-๒๓๐  มม. จํานวน ๒๑-๒๓ วัน  ความชื้นสัมพัทธ รอยละ ๖๓-๙๓  ทัศนวิสัย ๑๐-

๑๒ กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต ๑๐-๒๕  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
ขอควรระวัง จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ลุมลําน้ํา ควรเตรียม 

ความพรอมปองกัน เฝาระวัง อุทกภัย และดินโคลนถลม/ล่ืนไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลข
โทรศัพท  ๐๕๓-๒๗๗๙๑๙   ๐๕๓-๙๒๒๓๖๕ และ www.cmmet.tmd.go.th  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

                           ๔.๙ ผลประมลูหมายเลขรถสวยจังหวัดเชยีงใหม คร้ังท่ี ๗ และการจัดระบบการขนสงในงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ            

ขนสงจังหวัดเชียงใหม  รายงานผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดเชียงใหม    และ 
การจัดระบบการขนสงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ  ดังนี้ 

๑) ผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวดัเชยีงใหม หมวดอักษร ขก  มีผูเขารวมการ
ประมูล จํานวน ๓๓๗  ราย รายไดจากการประมูลรวมทัง้สิ้น ๒๔,๖๕๙,๕๐๐ บาท จะนําเขากองทนุเพื่อความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน (กปถ.) โดยหมายเลขทะเบียนรถที่มีราคาสูงที่สุดในการประมูลคร้ังนี้คือ ขก ๙๙๙๙ 
ราคาประมูล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ ในการประมูลคร้ังตอไปจะเปนการประมูลในหมวดอักษร ขข  ในวนัเสาร-
อาทิตยที่  ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  เชียงใหม 

๒) การจัดระบบการขนสงมวลชนในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ   ไดมีมติในที่
ประชุมใหนํารถโดยสารปรับอากาศ ของ ขสมก. มาใหบริการ โดยไมคิดคาบริการ และไดกําหนดจุดใหบริการ 
จํานวน ๒ จุด คือ จุดบริการที่ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และจุดใหบริการที่สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม  ใน
สวนของการใหบริการนําสื่อมวลชน และอ่ืนๆ ไปรวมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ เปนรถ
โดยสาร เชน รถสองแถว รถแท็กซี่ รถตู ฯลฯ ใหบริการโดยจะคิดคาบริการอยูระหวาง ๒๕-๔๐ บาท 

/นอกจากนี้.... 



 ๓๐

 นอกจากนี้  จังหวัดเชียงใหมไดส่ังการใหสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม รวมกับ ตํารวจ
ทองเที่ยวฯ ชวยดูแลและสอดสองรถโดยสารที่ใหบริการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว ลักขโมยทรัพยสินของ
นักทองเที่ยว  จังหวัดจึงไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ของจังหวัดเชียงใหม ในการหาแนวทางปองกันและ
แกไขปญหา โดยใหสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมและตํารวจการทองเที่ยวฯ  บูรณาการการทํางานรวมกัน  ซ่ึง
ภายหลังจากการประชุม  ไดมีการจับกุมรถโดยสาร  ๑ คัน ที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวในลักษณะ
ดังกลาว  อยางไรก็ตาม  สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมและตํารวจทองเที่ยวฯ  จะบูรณาการการทํางาน และ
ปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิดตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ (โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส)  
 ฝายเลขานุการ (นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ)  แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่สวนราชการนําเสนอ
เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน ๕  เร่ือง  ซ่ึงสามารถ Download เอกสารผาน  www.chiangmai.go.th ไดแก   

 ๕.๑ การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔     
                            ๕.๒ ขอความรวมมือจัดวางตราสัญลักษณเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  หนา
เว็บไซดของหนวยงาน  
 ๕.๓ ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬาสถาบนัการพลศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๖ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๔    
 ๕.๔ การเปลี่ยนชื่อประเทศใหมของสหภาพพมา เปนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมาร  
(The Republic of the Union of Myanmar) อยางเปนทางการ    
 ๕.๕ รายงานสถานการณอาชญากรรม หวงวันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔  

๕.๖ ความกาวหนาในการขบัเคลื่อนระเบยีบวาระแหงชมุชนจังหวัดเชยีงใหม  
 ๕.๗ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๔   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๖ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร 
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นางนฤมล  ปาลวัฒน) แจงความคืบหนา และเชิญชวนรวม 

กิจกรรม ดังนี้ 
๑) การเขารวมเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรค  จังหวัดเชียงใหมรวมกับสํานักงาน 

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนนิการลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU)  เพื่อผลักดันให
จังหวดัเชยีงใหมเปนสมาชกิเครือขายเมืองสรางสรรค  ดานหัตถกรรมและศิลปะพืน้บาน ของ UNESCO  ในวนัที่ 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บานมอนฝาย  อําเภอเมืองเชยีงใหม 
 
 /๒) การจัดเลี้ยง... 



 ๓๑

๒) การจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแกผูตองขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง 
เชียงใหม ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๑.๓๐ น. ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง สมาคมแมบานมหาดไทย
จังหวัดเชียงใหม  ชมรมแมดีเดนแหงชาติจังหวัดเชียงใหม และเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม  จึงขอเชิญชวนผูมี   
จิตศรัทธาหรือผูสนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

๓) เชิญชวนเขารวมกิจกรรมปลูกตนไม เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิม 
พระเกียรติฯ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ เทศบาลอินทขิล อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรการ  ยกยิ่ง) แจงความคืบหนากิจกรรม และมอบ 
ขอราชการแกสวนราชการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

๑) ความกาวหนาการดําเนินงานในพื้นท่ีขยายผลปดทองหลังพระสืบสานแนว 
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม  คณะทํางานฯ ไดลงพื้นที่ในอําเภอแมแจม และอําเภอไชยปราการ โดยโครงการนี้
จะเนนใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได โดยภาครัฐไมไดเปนผูหยิบยื่นให แตจะดําเนินการในลักษณะของ
การรวมอยู รวมรับฟง รวมคิด และจัดระเบียบความคิดใหอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง ซ่ึงจากขอมูลดังกลาว
จะทําใหคนในชุมชนรูถึงสาเหตุปญหาของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู และเกิดการจุดประกายในการแกไขปญหาดวย
ตนเอง โดยใชแผนเปนเครื่องมือในการดําเนินการ หรือที่เรียกวา “การระเบิดจากขางใน” เปรียบเสมือนลูกกระสุน 
ที่ถูกยิงออกจากลํากลองปน ที่มีการจุดระเบิดจากภายใน และกระสุนจะพุงสูเปาหมาย 

๒) อาหารปลอดภัย  ใหถือเร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญที่จะตองอยูในแผนของสภาการเกษตร 
 นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผลไม 

๓) คณะทํางานและจัดทําแผนพัฒนาดานการกีฬา  ขอฝากใหสํานักงานการทองเที่ยว 
และกีฬาจังหวัด  จัดตั้งคณะทํางานและจัดทําแผนพัฒนาดานการกีฬา และผลักดันใหมีการเลนและแขงขันกีฬาใน
ทุกๆอําเภอ ตามแผนพัฒนากีฬา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายสํานักงานการทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดเชียงใหมดําเนินการตาม 

ขอราชการ 
 

                          ๖.๓  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนดัดา  ดิศกุล)  มอบนโยบายและขอราชการ 
ในการดําเนินงานของจังหวดั ในประเด็น ดังนี้   

๑) การดาํเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปาแบบยั่งยืน  
เนื่องจากในป  ๒๕๕๔ นี้  เปนปมหามงคล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม จึงเสนอ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม              
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒ โครงการ คือ โครงการฝกอบรมเครือขาย และโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปาอําเภอแมแจม   เปนโครงการนํารองแนวทางการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา กอนสรุปเปนวาระจังหวัดเชียงใหม   /ขอให... 



 ๓๒

ขอใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และสํานักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม รวมเปนหนวยรับผิดชอบ  โดยจัดใหมีกระบวนเวทีเสวนา 
และประชาคมในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีสวนชวยคิด ชวยทําเพื่ออนุรักษถ่ินเกิด ดูแล
สุขภาพอนามัยของตน และรักษาสิ่งแวดลอมของโลกโดยรวมอยางยั่งยืน 

๒) การแกไขปญหาประชากรแฝงตามแนวชายแดน จังหวัดเชยีงใหม ไดส่ังการใหเรง 
สํารวจกรณีประชากรแฝงที่ทะลักเขาเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนใหแลวเสร็จ ภายใน ๓ เดือน หาก
ขาราชการมีสวนเกี่ยวของใหสวมสิทธิจะไดรับโทษสูงสุด  กรณีที่ทหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจสอบพบวา
มีคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองมาอาศัยอยูในหมูบานตามแนวชายแดนจังหวัดภาคเหนือจํานวนมาก รวมทั้ง จังหวัด
เชียงใหมดวย ซ่ึงเปนปญหาของจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบานประสบมา  เปนปญหาเรื้อรัง 
สําหรับจังหวัดเชียงใหมมี ๕ อําเภอ คืออําเภอฝาง  แมอาย  ไชยปราการ เวียงแหง และอําเภอเชียงดาว  ลาสุดได
มอบหมายให กอ.รมน.จว.ชม. ทหาร ตํารวจ และฝายปกครอง รวมทั้ง  หนวยงานที่เกี่ยวของเรงสํารวจใหแลว
เสร็จภายใน ๓ เดือน 
   โดยฝายปกครองจะเปนฝายเลขานุการ  รวบรวมประวัติขอมูลบุคคลตางดาวเหลานี้ และ
หากมีการสวมสิทธิ สวมชื่อ หรือถือครองที่ดินทํากิน จะตองตรวจสอบใหชัดเจน หากมีเจาหนาที่รัฐเขาไป
เกี่ยวของก็จะลงโทษสูงสุดโดยไมมีขอยกเวน  ขณะนี้กองกําลังผาเมือง กองทัพภาคที่ ๓ ไดสํารวจพบที่บาน     
ตนโชค  อําเภอไชยปราการ  จํานวน  ๖ หมูบาน มีประชากรแฝงเปนชาวตางชาติที่ทะลักเขามาจํานวนมาก จาก
สถานการณความไมสงบตามแนวชายแดน จึงมอบหมายให กอ.รมน.จว.ชม. เรงสํารวจรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยประสานจังหวัดใกลเคียงที่ประสบปญหาเดียวกัน  เพื่อเปนขอศึกษาและวิธีการแกไขปญหา
เปรียบเทียบอยางยั่งยืน 
   ๓) การสงเสริมตลาดผลไมจังหวัดเชียงใหมสูสากล  จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการ 
“ผลไมเชียงใหมสูสากล” (Fruit Fair Chiang Mai) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  และหอการคาจังหวัดเชียงใหม คาดหวังจะผลักดันผลผลิต
ผลไมสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ  ในเบื้องตนไดนํารองผลไม ๓ ชนิด “ล้ินจี่ ลําไย 
มะมวง”  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาตลาดผลไมไทยไปสูตลาดในและตางประเทศอยางเปนระบบ ไดแก การ
จับคูธุรกิจกับผูประกอบการ และประชาสัมพันธตลาดผลไม  รวมทั้ง เพื่อสงเสริมใหมีการเพิ่มรายได จากการ
จําหนายผลไมของจังหวัดเชียงใหม และเพื่อสงเสริมสรางโอกาสและเชื่อมโยงตลาดผลไม  ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  
   โครงการนี้มุงบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการเสริมสรางความ
รวมมือ สงเสริมการตลาดเชิงรุก เพื่อปองกนัปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา และเปนการขยายชองทางการตลาดผลไม
สรางภาพลักษณใหเกิดการรบัรูและจดจําในสินคาผลไมที่มีศักยภาพของจังหวดัเชียงใหม ใหสามารถเขาสูตลาด
เปาหมายทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางเปนระบบ  จึงขอฝากไวเปนแนวนโยบายและกรอบการปฏิบัติ
ของจังหวดัเชยีงใหมตอไป 
 
 

/๔) โครงการ.... 



 ๓๓

๔) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดเชงิรุกของนักทองเที่ยวระดับบน ประจําป 
๒๕๕๔    จังหวัดเชียงใหม  มีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งดานโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สวยงาม มีความหลากหลายของชาติพันธุ  เปนแหลงผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่
เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณ เชน ผาไหม ผาฝาย เครื่องเขิน ไมแกะสลัก โดยจังหวัดเชียงใหม  มี
ศักยภาพและความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม โรงแรมที่พัก ศูนยประชุมที่มีมาตรฐานระดับ
นานาชาติ  สถานบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสากล  และมีสถาบันการศึกษา 

ทั้งนี้  จังหวดัเชียงใหมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค  
(Chiang Mai Creative City) เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยใชทุนทาง
สังคม และภูมิปญญาทองถ่ิน มาสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการที่สําคัญของจังหวัด โดยเนนกิจกรรม
หัตถกรรม (Creative Crafts) วัฒนธรรม (Creative Culture) และสุขภาพ (Creative Care) โดยกําหนดกรอบ
กระบวนงาน  ๔  กระบวนงาน  ไดแก การศึกษา/สํารวจวิจัยความสนใจของตลาดตางชาติ  การประชาสัมพันธ  
เชิงรุก web site การจับคูธุรกิจตางประเทศ  การดูแลรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย โภชนาการ และอาหาร
ปลอดภัย   รวมถึง การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทองเที่ยว  ซึ่งจะตองนําศักยภาพและกรอบทิศทางการพัฒนา
เชียงใหมเมืองสรางสรรค (Chiang Mai Creative City) มากําหนดแนวทางการพัฒนาจุดเดน จุดขายตอกลุม
นักทองเที่ยวระดับบนใหมุงความสนใจและหันมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
   ๕) หนังสือ “เทอดพระเกียรติเจาพอหลวง”  จังหวัดเชียงใหมรวมกับมูลนิธินวราชดําริ
อนุรักษฝายเหนือ   ไดจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  เพื่อถวายพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ 
พรรษา  และเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งตอพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม   
ช่ือหนังสือ “เทอดพระเกียรติเจาพอหลวง”   เนื้อหาประกอบดวย  ๔  ภาค  กําหนดจัดพิมพหนังสือ จํานวน 
๓,๐๐๐ เลม  จึงขอเชิญชวนหนวยงานสนับสนุนงบประมาณ หรือส่ังจองหนังสือในราคา  ๘๔๐ บาท  ซ่ึงหนังสือ
จะแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔   
   สําหรับผูมีความประสงคจะสนับสนุนงบประมาณ หรือส่ังจองหนังสือ แจงความ
ประสงคไดที่ มูลนิธินวราชดําริอนุรักษฝายเหนือ โทร. ๐๘๑-๘๗๔๑๕๐๑ หรือสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม โทร. ๐๘๙-๔๓๔๗๕๐๕  และขอฝากสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ชวยประชาสัมพันธใหทราบอยาง
กวางขวางตอไปดวย 
   ๖) รถไฟความเร็วสูง  ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญ แตพบวาในตางประเทศที่ใชระบบนี้
มักจะประสบปญหาความคุมทุน  จึงขอฝากกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ใน
การศึกษาถึงขอดี-ขอเสียภาพรวมในปจจุบันของโครงการ  เพื่อจะไดเตรียมรับสถานการณ และผลกระทบทุกดาน 
เพื่อใหโครงการนี้จะไดเกิดขึ้นดวยความสําเร็จสมบูรณ 

๗) จังหวัดเชียงใหมไดรับคําชมเชยจากกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับคุณภาพแผนพฒันา 
จังหวัด/กลุมจังหวัด  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวัดและกลุม 

/จังหวัดแบบ.... 
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