
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   

ครั้งที ่5/2557 
วันพฤหสับดทีี ่29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่  
************** 

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายวิเชียร พุฒิวิญญ ู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน  สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
๓. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๔. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๕. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
๖. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
๗. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
๘. นายชาตรี ธินนท์ (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
๙. นายสุรพล ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. นางภัชธนิตา 

 
สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
๑๑. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
13. นางวราภรณ์ ชาวสกุล (แทน) หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
15. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
16. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
17. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
18. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
19. นางสาวภัทราพร ลายจุด (แทน)นายอําเภอสารภี 
20. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
21. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
22. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
23. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
24. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
25. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด 
26. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
27. นายทิณศักด์ิ บุญดิเรก (แทน)นายอําเภอพร้าว 
28. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 

 
/29. นายชัชวาลย์  พุทธโธ...
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29. นายชัชวาลย์ พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
30. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 
31. นายสุรพล บุญมิตร (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
32. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
33. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
34. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
35. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
36. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
37. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
38. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
39. นายปรีชา ศิรินาม (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
40. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
41. นายอมรรัตน์ วารินต๊ะ (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
42. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
43. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
44. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
45. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
47. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
48. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
49. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
50. พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจกุล (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
51. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
52. พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัญฑรนนทกะ (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
54. พ.ต.ต.หญิง ผุสดี ธรรมศักด์ิ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. ร.ท.สงวน สวัสด์ิวงค์ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
56. นายเกรียงศักด์ิ รัตนกัลยา (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
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57. นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
58. นายสุรเดช เหลี่ยววงค์ภูธร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
59. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
60. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
61. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
62. นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
63. นายสุระ ลิจุติภูมิ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
64. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
65. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
66. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
67. ร.อ.สมภาร ศิริภูบาล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
68. พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
69. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
70. น.ต.อรรถพล  ปุณยพุฒิพงศ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
71. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต5 
72. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
73. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
74. นายอํานวย ตันติพิริยาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
75. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
76. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
77. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
78. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
79. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1(เชียงใหม่) 
80. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
81. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
82. นายพลพุฒิ สุขเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
83. นายนภดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
84. นายไพชยนต์ นามเพ็ง (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
85. ผศ.ดร.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
86. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
87. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
88. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
89. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
90. นายสุเมษ สายสูง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ ๑๐ 
91. นายภักดี พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
92. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
93. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
94. นางศิริญา อินทร์เหมียว (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
95. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
96. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
97. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
98. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
99. นายอนันต์ จันทเลิศ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
100. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
101. นายกฤษดา สมบูรณ ์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
102. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสัน

กําแพง 
103. นางนิภาวดี อันปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
104. นายศักด์ิชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
105. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
109. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
110. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
111. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
113. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
114. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 

/115. นางประภาพรรณ น้อยทะนะ...
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115. นางประภาพรรณ น้อยทะนะ (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
116. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
117. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 
118. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
119. นางสมพร กันธิยะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยวิ์จัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
120. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
121. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
122. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
123. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
124. นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
125. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
126. ร.ต.วิทยา บุญยัง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
127. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
128. นางสาวณัฏญ์วริชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
129. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
130. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
131. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
132. นายมงคล  เคมีศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
133. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
134. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
135. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
136. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
137. นายภราดร หอมแย้ม (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
138. นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
139. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
140. 
 

นายสุป้ัน สิทธิสงคราม (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 

141. นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ รักษาการผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟแวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
142. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
143. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
144. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
145. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
146. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 (เชียงใหม่) 
147. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
148. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
149. นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ช่ัง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
150. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
151. นายถาวร คงมั่น (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
152. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
153. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
154. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางกรรณิกา คงสมบูรณ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นายชานนท์ หันสวาสด์ิ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
158. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
159. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
160. นายประทิน สินมณ ี แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
163. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
165. นายสมชาย อินทร์หม้อ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
166. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
168. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
169. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธกิาร
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
170. นายสุชิน สาระจันทร ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
171. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
172. นางฉัตรจีรา หรูวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
173. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลุก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
174. นางอรพิน ฟ้ืนอินต๊ะศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
175. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
176. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
177. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
178. นายพุธธรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
179. นายสุพจน์ เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 
180. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
181. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
182. นายรชฎ เชื้อวิโรจน์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
183. ผศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
184. นายประสิทธ์ิ อินทร์จันทร ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 
185. นางชวนชม บุญสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
186. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
187. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
188. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
189. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
190. นายแพทย์พิรุณ คําสุข (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
191. นางรวมพร นิมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
192. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
193. นางทับทิม ธิช่างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1(เชียงใหม่) 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงอุตสาหกรรม



 
 

- ๘ -
 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
194. นายอุทัย สอนเทศ รักษาการในตําแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
195. นางประนอม เฉินบํารุง ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
196. นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
197. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
198. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
199. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
200. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
201. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
202. นายชาญชัย บุรถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
203. นายศุภวรรณ เชื้อเมืองพาน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
204. นายเกียรติชัย ลออวรากุล (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
205. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
206. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
207. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
208. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
209. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
210. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
211. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
212. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
213. นายกฤษฎา พวงเกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
214. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
215. นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
สื่อมวลชน 
216. นายภาณุเมศ ตันรักษา ประธานเครือข่ายสื่อเพื่อชุมชน(เชียงใหม่) /ผู้สื่อข่าว

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
217. นายเจตน์ตนา เมืองลือ ผู้สื่อข่าวไทยรฐั 
218. นายชัยชาญ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้สื่อข่าว WETV 
219. นางณัฐวรัญญา มะหิทธิ ผู้สื่อข่าว WETV 
220. นายศาสตร์ ไชยชนะ ผู้สื่อข่าว WETV 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม...



 
 

- ๙ -
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
221. นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15/ประธาน

ธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
222. นายเรืองฤทธิ์ จอมสืบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
223. นางสาวพรฤดี พุทธิศรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
224. นายธงชัย อมฤตธรรม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
225. นางบุญนํา ยามาโมโต้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
226. นายสราวุฒิ แซ่เตียว คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
227. นายวสันต์ จอมภักดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
228. ร.ต.ต.วิไล ลิบลับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
229. นายสงัด แก้วนาต๊ะ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
230. นายรุจ  เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
231. นายวินิจ ชัยชิต คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
232. นายสุรศักด์ิ โอสถิตย์พร คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
233. นายประสงค์ ธนัญชัย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
234. นายต่อศักด์ิ สะสมทรัพย ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
235. นายณวัฒน์ มหาขันธ์ เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
236. นายดํารงศักด์ิ  ชมมณฑา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เชียงใหม่ 
237. นางสาวสุวิมล ยาพิลา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เชียงใหม่ 
238. นายมนูญศักด์ิ นวลจันทร ์ สํานักนายกรัฐมนตรี 
239. นางสาวธัญนพันธ์ โพธิ สํานักนายกรัฐมนตรี 
240. ดร.อัครพล นิมมลรัตน ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
241. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
242. นายณัฐจักร ชํานิชลธิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

         

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) แจ้งต่อที่ประชุมว่ากระทรวง มหาดไทยมีคําสั่ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้ังแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ๘ เดือน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

  
/นายกเหลา่กาชาดจังหวดัเชียงใหม่... 



 
 

- ๑๐ -
 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (นางอังคณา พุฒิวิญญู) กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วน
ราชการและนายอําเภอทุกอําเภอที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  

 ประธานในที่ประชุม  แนะนําผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้  

(1) นางสายขวญั เกตคุํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  สํานักงาน คปภ.ภาค 2 (พิษณุโลก) 
(2) นางอดุมสิน ธรรมสุวินัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

(3) นางสุรางค์รตัน ์ ณ ลําปาง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 4/2557  เม่ือวันที่  29 เมษายน  2557 
        เลขานุการในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ตามที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/2557 เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร ๒๒ หน้า โดยมี                
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ                
ทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/2557 
และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของส่วนราชการ และนโยบายเร่งด่วน 
๓.๑ การขอความร่วมมือในการรักษาความสงบเพือ่ไม่ใหเ้กดิความวุน่วายในพืน้ที่    

จังหวดัเชียงใหม ่
   ประธานในที่ประชุม ตามท่ี คสช. มีประกาศหลายฉบับ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะประกาศบางฉบับมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การปฏิบัติงานโดยตรง จึงขอให้ยึดถือ 

/และนําไปปฏิบัติ... 



 
 

- ๑๑ -
 

และนําไปปฏิบัติ รวมถึงให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  กรุณาชี้แจงและทําความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้น หากมีความกังวลใจว่าจะมีเหตุกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
หรือฝ่ายปกครอง  ให้ถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนและสําคัญ 

  

 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ) ที่ผ่านมาผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้ทําความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน 
สถานศึกษา สื่อมวลชน ไปแล้ว จึงไม่มีข้อชี้แจงอื่นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในวันนี้   
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3.2 ผลการเบกิจ่ายเงนิประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
      คลังจังหวัดเชียงใหม่(นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) นําเสนอต่อที่ประชุม จํานวน  ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
งบประมาณ จํานวน ๒๙,๔๓๒.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน ๒๓,๐๐๔.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๑๖  เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายสะสมที่ต้ังไว้ร้อยละ ๗๐  ขณะนี้การเบิกจ่ายเกินเป้าหมายที่กําหนด  
สําหรับงบลงทุนได้รับงบประมาณ จํานวน ๔,๖๘๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน ๑,๙๘๒.๕๕ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๕ ตํ่ากว่าเป้าหมายซึ่งต้ังไว้ร้อยละ ๗๐ งบลงทุนแยกเป็น 

- ส่วนราชการ เงินงบประมาณที่ได้รับ จํานวน ๔,๓๕๕.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว จํานวน ๑,๗๕๗.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๖  

- ท้องถิ่น เงินงบประมาณที่ได้รับ จํานวน ๓๒๕.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
จํานวน ๒๒๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๔  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยถือว่าเป็นนโยบาย
สําคัญเร่งด่วน  ในขณะที่เศรษฐกิจปัจจุบันค่อนข้างชะลอตัว จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗ จะนําไป
ประกอบการพิจารณางบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จํานวน               
๑ เรื่อง คือ ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของ
เอกชน  สรุปได้ดังนี้  

กระทรวงการคลังได้ประกาศ กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พอสรุปได้ดังนี้ 

๑) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ ฉุกเฉินเร่งด่วน ตามการวินิจฉัยของ
แพทย์ผู้ทําการรักษาโรงพยาบาลเอกชนจะเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแทนผู้มีสิทธิใน
ระบบเบิกจ่ายของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 ๒) กรณีแพทย์ผู้ทําการรักษาวินิจฉัยว่าการเข้ารับการรักษาไม่เข้าเงื่อนไข
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือฉุกเฉินเร่งด่วน หรือ สปสช. ไม่อนุมัติจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาล
เอกชน ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนได้ หากแพทย์ออกใบรับรองระบุเหตุผล
ความจําเป็นที่รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ผู้มีสิทธิสามารถนําใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกที่ต้นสังกัดได้ตามอัตรา ดังนี้ 

                  
/2.1 ค่าห้องค่าอาหาร... 



 
 

- ๑๒ -
 

- ค่าห้องค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ เบิกได้เหมอืน
สถานพยาบาลของรัฐ 

- ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 
๘,๐๐๐.บาท  แต่ถ้ารักษาก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริง ไม่เกิน ๔,๐๐๐.-บาท 

๓) กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน 
นับต้ังแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงวันออกประกาศฉบับนี้ ทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิและ
ไม่ได้ส่งเบิกกับ สปสช. หากแพทย์ออกใบรับรองระบุเหตุผลความจําเป็นในครั้งนั้นว่าหากไม่ได้รับการรักษา
ในทันทีจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ผู้มีสิทธ์นําใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกที่ต้นสังกัดได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ข้างต้นโดยอนุโลม 

  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด) จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไปแล้ว ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายตํ่าหรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด จังหวัดจะเชิญมาพูดคุยหารืออีกครั้ง  และขอบคุณส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่าย
สูงสุด ๑๐ อันดับแรก 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๓ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

         ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายสง่า บัวระดก)จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 220,717,400 บาท ขณะนี้
ได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว เบิกจ่าย งบประมาณ  60,702,512.10  บาท  คิดเป็นร้อยละ  27.50  
คงเหลืองบประมาณ  160,014,887.90  บาท    
    โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้รับจัดสรร จํานวน
294 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน 32,794,661.29บาท คิดเป็นร้อยละ 11.15 คาดว่าในเดือนถัดไป               
ผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มสูงขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
 การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์) นําเสนอต่อที่ประชุม 

จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
๑. ข้าวเปลือก 

ผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗  ใบประทวน จํานวน ๓๓,๒๒๐ ฉบับ
ปริมาณข้าวเปลือก จํานวน ๑๔๐,๒๐๔.๕๑ ตัน คลังสินค้ากลางจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕/๕๖ มีจํานวน ๕ แห่งซึ่งมี
การรับมอบข้าวสาร จํานวน ๑๖๔,๑๔๖ กระสอบ มีการระบายไปแล้วคงเหลือข้าวสารจํานวน ๒๙,๔๙๑ กระสอบ 
คลังสินค้ากลางจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖/๕๗ มีจํานวน ๕ แห่ง มีการรับมอบข้าวสาร จํานวน ๒๑๓,๒๖๓ 
กระสอบ ซึ่งยังไม่มีการระบายออก ยังคงต้องรอการตรวจสอบสต๊อกอีกครั้งหนึ่งจึงจะมีการระบายออก                
ด้านสถานการณ์ข้าว ขณะนี้ผลผลิตนาปรังเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณร้อยละ ๕๐ ภาวะการค้าคล่องตัว เพราะมี
ผู้ประกอบการค้าข้าวเปิดรับซื้อข้าวนาปรัง รวม ๑๘ จุด มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ราคารับซื้อข้าวเหนียว              
(เกี่ยวสด) ข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตอง(สด) ราคา ๗,๒๐๐-๗,๗๐๐ บาท/ตัน  

/สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่..



 
 

- ๑๓ -
 

สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
๑) มีการออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่องการ

ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ “สินค้าเกษตร” และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ 

๒) มีหนังสือ ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าข้าวแจ้งการ
รายงานการค้าข้าวประจําเดือนตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

๓) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ “ข้อควรจําในการซื้อขายข้าวเปลือกทางการค้าปกติ” 
ณ จุดรับซื้อข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบข้อปฏิบัติในการซื้อขายข้าวเปลือก
ทางการค้าปกติ 

๒. หอมแดง 
สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้า

หอมแดง จังหวัดเชียงใหม่  ปี 2556/57 ภายใต้งบประมาณตามโครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า 
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

๑) นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหอมแดง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เจรจา
ธุรกิจการค้าหอมแดงกับผู้ประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดสงขลา 

๒) ขยายช่องทางการค้า โดยนํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหอมแดง อําเภอ                
แม่แจ่ม จําหน่ายหอมแดง ณ จุดจําหน่ายสินค้าฟาร์มเอาท์เล็ท ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จํานวน 15,000 กิโลกรัม ๆละ 16 บาท  ซึ่งในพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม จําหน่ายกิโลกรัมละ 11-12 บาท มีการ
สั่งซื้อสินค้าหอมแดงเพิ่มเติม อีก 3 ครั้งๆละ 15,000 กิโลกรัม รวมเป็น 45,000 กิโลกรัม โดยเป็นหอมแดง
ลักษณะปึ๋ง ราคากิโลกรัมละ 15 บาท เพื่อส่งให้ผู้ค้าตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 รอบ 
ปริมาณ ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม และจังหวัดสตูล 1 รอบ ปริมาณ ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจากับ                
ผู้ส่งออก จังหวัดสตูลเพิ่มเติมอีก ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม  

๓) สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ มีโอกาสได้พบและร่วมเจรจากับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงาน
ทั้ง 2 หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน คือ แนวคิดที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น 
ลิ้นจี่ ลําไย ของจังหวัดเชียงใหม่ และเงาะ มังคุด ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัว 

๓. ลิ้นจี่ 
สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่และกรมการค้าภายใน ได้จัดประชุม

เจรจาเชื่อมโยงการซื้อขายลิ้นจี่  โดยมี..เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่  อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย อําเภอไชยปราการ 
โรงงานแปรรูป ผู้รวบรวมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 41 คน ผลการประชุมเจรจาเชื่อมโยง
ลิ้นจี่ ดังนี้ 

๑) มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ระหว่างกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านปาง อําเภอไชยปราการ  และบริษัท ทรอปิคคอลฟู้ดส์ อินดัสตรี จํากัด ลงนามการซื้อขาย
ลิ้นจี่พันธ์ุจักรพรรดิ เป้าหมาย 500 ตัน  และ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด มีความสนใจซื้อผลผลิตลิ้นจี่ของ
เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอฝาง  จากการติดตาม
ข่าวล่าสุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปางแจ้งว่ามีปัญหาในระดับพ้ืนที่ สินค้าจํานวน ๕๐๐ ตัน ตามที่ทํา MOU 
อาจจะส่งไม่ได้ เนื่องจากมีการเข้ามารับซื้อลิ้นจี่แบบเหมาสวน สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้
ประสานงานให้กับทางโรงงานเนื่องจากไม่อย่างให้ทิ้งยอดสั่งซื้อเพราะจะมีผลต่อการสั่งซื้อในปีต่อไป 

/2) เจราจาประสานงาน... 



 
 

- ๑๔ -
 

๒) เจรจาประสานงานกับห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งได้รับการ
ตอบรับที่จะนําผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรเข้าเชื่อมโยงกับห้างฯ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต และรวบรวมลิ้นจี่คุณภาพส่งเข้าห้างริมปิงต่อไป 

สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ประสานกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่พ้ืนที่สูงอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจําหน่ายลิ้นจี่คุณภายในงาน “ธงฟ้าราคาประหยัด” อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้
ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณที่จําหน่ายได้ 300 กิโลกรัม ๆละ 35-50 บาท  รวมเป็นมูลค่า 12,000 บาท  

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) ขอให้นายอําเภอ
ฝาง แม่อาย ไชยปราการ  สนับสนุน MOU ในปีนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี เพื่อจะทําให้ในปีถัดไปจังหวัดเชียงใหม่จะได้
มีช่องทางตลาดเพิ่มขึ้น 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ 
ในการที่ทําการซื้อขายล่วงหน้าแล้วไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในเวลาจะเกิดความเสียหาย ผลผลิตลิ้นจี่ปีนี้
มากกว่าปีที่ผ่านมา ๘,๕๒๘ ตัน และจะต้องช่วยกันระบายไปยังอําเภอต่างๆ ยกเว้น ฝาง ไชยปราการ แม่อาย 
อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๒๐ กิโลกรัม นอกจากนี้ในวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ที่สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่ และวันที่              
๑๘-๒๐ มิถุนายน จัดงานวันมะม่วง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4  การจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57 และมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่  

ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
(นายกฤษดา  พรหมเกียรติแก้ว) ผลการจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ข้อมูล            
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2557  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 28,606 ราย คิดเป็นจํานวนเงินตาม                
ใบประทวน จํานวน 2,211,945,396 บาท ธกส.ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว จํานวน ๑๙,๙๙๔ ราย              
คิดเป็นเงินตามใบประทวน จํานวน  ๑,๔๑๒,๒๘๙,๓๒๐ บาท คงเหลือรอจ่าย จํานวน ๘,๖๑๒ ราย คิดเป็นเงิน  
๔๙๙,๓๔๑,๐๗๑ บาท  คาดว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่คงค้างได้ทั้งหมด  
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1  แนะนําคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวดัเชียงใหม่  บทบาท  อํานาจหน้าที ่

แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดเชียงใหม ่
        ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัดเชียงใหม่ (นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  มาตรา ๕๕/๑ ซึ่งกล่าวไว้ว่าในแต่ละจังหวัดให้มีคณะธรรมา                
ภิบาลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. ทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานราชการใน
จังหวัด ให้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ ดี ซึ่ง ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ในเขตอํานาจจังหวัดนั้น เป็นประธาน และมีผู้แทนภาคประชาชน สมาชิกท้องถิ่น รวมถึงภาค
ธุรกิจเอกชน ประกอบกําลังกัน  ในกรณีที่ ก.ธ.จ.พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือทุจริต ทาง ก.ธ.จ.จะแจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีเพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  



 
 

- ๑๕ -
 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
๑. นายจําเริญ   ยุติธรรมสกุล   ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
     เขต 15/ ประธานกรรมการ 
๒. นายถวิล   บัวจีน      กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม/  

      รองประธาน 
๓. พล.ต.ท.ธีระศักด์ิ   ชูกิจคุณ   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
๔. ผศ.ดร.วสันต์   จอมภักดี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
๕. นายสราวุฒิ  แซ่เต๋ียว  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์  
๖. ร.ต.ต.วิไล  ลิบลับ  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๗. นายสงัด  แก้วนาต๊ะ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๘. นายรุจ  เหลี่ยวรุ่งเรือง กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๙. นายเรืองฤทธิ์  จอมสืบ  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๐. นายจิรพัตร์  ธาตุอินจันทร์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๑. นายวินิจ  ชัยชิต  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๒. นางถนอมจิต ไชยวงค์  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๓. นายมนัส  ตันสุภายน กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๔. นางบุญนํา  ยามาโมโต้ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๕. นายพชร  ธรรมกรลังกา กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๖. นายสุรศักด์ิ  โอสถิตพร กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกท้องถิ่น 
๑๗. นางสาวพรฤดี พุทธิศรี  กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกท้องถิ่น 
๑๘. นายประสงค์ ธนัญชัย  กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกท้องถิ่น 
๑๙. นายต่อศักด์ิ  สะสมทรัพย์ กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกท้องถิ่น 
๒๐. นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๑. นายธงชัย  อมฤตธรรม กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๒. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๓. นายสราวุฒิ สินสําเนา กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๔. นายณวัฒน์ มหาขันธ์ เลขานุการ 
๒๕. นางสาวสุวิมล ยาพิลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะธรรมาภิบาลจังหวัดมีหน้าที่สอดส่องการปฏิบัติของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
จังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อดําเนินการตามอํานาจ  เสนอแนะแนวทางแก้ไข การปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ ติดตามการปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จํากัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติหน้าที่สู่สาธารณะ สร้าง
เครือข่าย โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ก.ธ.จ.ด้วยกัน ต่อภาคประชาชน ผู้นําตามหมู่บ้าน ตําบล อําเภอต่างๆ 
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ผู้เสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามขอบเขต ผลงานของ ก.ธ.จ. 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภาคกิจ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าต่อภารกิจ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

/ก.ธ.จ.มีวาระคราวละ 3 ปี... 
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ก.ธ.จ.มีวาระคราวละ ๓ ปี รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๒ เข้ามาทํางานได้ประมาณ ๑ ปีกว่า  มีภารกิจ
หลักสําคัญอยู่ ๔ เรื่อง คือ 

๑) ทํางานเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวก ไม่มีการตั้งแง่จับผิดหัวหน้าส่วนราชการแต่อย่างใด 
เพียงแต่จะเข้าไปช่วยในการทํางาน 

๒) ทํางานเป็นทีม เป็นคณะ  
๓) จะทําอะไร ที่ไหน อย่างไร จะต้องกระทําภายใต้มติในที่ประชุมเท่านั้น 
๔) ก่อนจะดําเนินการใดๆ จะมีหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า  
เนื่องจาก ก.ธ.จ.เชียงใหม่มีสมาชิก จํานวน ๒๑ ท่าน ซึ่งมีภาระงานมาก จึงทําให้ต้องมีการ

สร้างเครือข่ายเกิดขึ้น อําเภอละ ๓ – ๔ ท่าน  ขณะนี้กําลังอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายและจะมีบัตรประจําตัว
และการแต่งต้ังโดยประธาน ก.ธ.จ. ฉะนั้นเครือข่ายดังกล่าวยังไม่สามารถดําเนินการใดได้ต้องรอให้เสร็จสิ้นการ
อบรมด้านความรู้วิชาการ และด้านกฎหมายก่อน 

ประธานในที่ประชุม  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอีกองค์กรที่จะทําให้
ระบบราชการปลอดจากการทุจริต คอรัปช่ัน และทําให้บ้านเมืองใสสะอาด เพราะหากทาง ก.ธ.จ.ตรวจสอบ
องค์กรต่างๆแล้วพบว่ามีการทุจริตจริง มีอํานาจในการส่งข้อมูลให้กับ ป.ป.ช. หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ ขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาอุทิศ
ตนเพื่อดูแลบ้านเมือง ประเทศชาติ  

เนื่องจากประธานในที่ประชุมต้องไปปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่(นายนาวิน สินธุสอาด) เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๒ โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

    ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) โครงการเฉลิม            
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 กําหนดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2558 - 31 ธันวาคม 2558 โดยใช้ช่ือพระราชพิธี 
ว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ช่ือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า                 
“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 
5 รอบ 2 เมษายน 2558” ช่ือภาษาอังกฤษใช้เพียงชื่อเดียว ซึ่งหมายรวมถึงชื่อพระราชพิธี และชื่อการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติว่า “The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015”  

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งให้หน่วยงานทราบและดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพ ร ะ เ กีย ร ติส ม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่มีลักษณะเป็นประโยชน์ ม่ันคง 
และยั่งยืน โดยเฉพาะให้เน้นเรื่องการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งให้จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2557 หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนกันยายน 2557 เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงมหาดไทย
เสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับ  

2. สําหรับโครงการและกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจําของหน่วยงานให้ใช้งบประมาณของ
หน่วยงานเอง  สําหรับโครงการและกิจกรรมที่จําเป็นต้องเสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

 

/พ.ศ.2558...



 
 

- ๑๗ -
 

พ.ศ.2558 ขอให้ส่งโครงการและกิจกรรมให้จังหวัดเชียงใหม่ภายในเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อรวบรวมส่ง
กระทรวงมหาดไทยเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบให้ 
เป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้ว จึงให้หน่วยงานดําเนินการขอจัดต้ังงบประมาณเพื่อการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๓ กิจกรรม “สภากาแฟเชยีงใหม่” ประจําเดือนมิถุนายน 2557 
      ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) กิจกรรม                 

“สภากาแฟเชียงใหม่”ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ได้รับความกรุณาจากสํานักชลประทานที่ ๑ เป็นเจ้าภาพหลัก                 
ที่จะจัดขึ้นทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จะจัดในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗                 
เวลา ๐๗.๐๐น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักชลประทานที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล การแต่งกาย ชุดพ้ืนเมือง ชุดผ้าไทย  

 ผู้แทนสํานักชลประทานที่ ๑ (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล) สํานักชลประทานที่ ๑ 
พร้อมจะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศ สภากาแฟ ณ สํานักชลประทานที่ ๑  

(จังหวัดมีหนังสือเลื่อนวันจัดกิจกรรมสภากาแฟจากเดิมเป็นวันอังคารที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักชลประทานที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล) 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๔  รายงานสภาวะอากาศเดือนมิถุนายน  2557 
  ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ) เดือนมิถุนายน 

ช่วงต้นฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนจากภาคกลางขึ้นมาพาดผ่าน
ภาคเหนือ ทําให้มีฝนชุก ระยะต้นเดือน แล้วปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้ เมื่อร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไป
พาดผ่านจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลง เดือนนี้อุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ 
ปริมาณฝนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย จังหวัดเชียงใหม่  ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  23-25 °ซ ตอนบ่าย อุณหภูมิ
สูงสุด 32-34  °ซ มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายระหว่างบ่ายและกลางคืน ส่วนมากครึ่งแรกของ
เดือน สําหรับครึ่งหลังของเดือนฝนจะลดลง ปริมาณฝน  130-150 มิลลิเมตร  จํานวน  17-19 วัน ความช้ืน
สัมพัทธ์ ร้อยละ 60-95 ทัศนวิสัย 10-12 กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง   

ข้อควรระวัง  ฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาด
ผ่านมีกําลังแรงขึ้น ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม น้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังได้ 
จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย  ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-277919 053-922365  
และใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา 18.08 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3                
ริกเตอร์  ลึก 7 กิโลเมตร ศูนย์กลางอยู่ที่ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย รู้สึกสั่นไหวหลายพื้นที่ 
และ มีความเสียหายใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย มีความเสียหายใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว รู้สึก
สั่นไหวในหลายพื้นที่ดังนี้ เช่น จังหวัดเชียงราย ลําปาง ลําพูน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ น่าน พะเยา 
หนองคาย เลย รายงายความเสียหายเบื้องต้นจากแผ่นดินไหว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตึกร้าว
ตําบลดงมะดะ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย บ้านร้าวเกือบทุกหลังคาเรือน ทางหลวงหมายเลข 118 

/เชียงใหม่-เชียงราย... 
 



 
 

- ๑๘ -
 

เชียงใหม่-เชียงราย เสียหายหนัก  วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหาย  ถนนพหลโยธิน พาน-พะเยา 
ได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิตจากตัวอาคารหรือบ้านเรือนทับ 1 ราย เป็นผู้หญิงวัย 83 ปี อาศัยที่ ตําบลโป่ง
แพร่  อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

อันตรายส่วนใหญ่ที่เกิดจากแผ่นดินไหว แผ่นดินสั่นสะเทือน วัตถุหล่นใส่ ไฟไหม้  
การแพร่กระจายของสารพิษ  แผ่นดินและโคลนถล่ม แผ่นดินแยก สิ่งก่อสร้างพังทลาย ดินมีสภาพเหลว น้ําท่วม 
คลื่นสึนามิ    

ข้อเสนอแนะเพื่อรับมือแผ่นดินไหวเนื่องจากไม่สามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้า  
ก่อนเกิด เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปโภค บริโภค กรณีฉุกเฉิน เตรียมพร้อม

สมาชิกครอบครัว วางแผนอพยพหากจําเป็น ไม่วางของหนักบนชั้นสูงๆ ยึดตู้หนักไว้ติดกับผนังห้อง 
ขณะเกิด  เมื่ออยู่ในอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใต้วัตถุที่แข็งแรง ไม่ว่ิงลงกระได                

ลงลิฟต์ หากขับรถให้หยุด ควบคุมสติ อยู่ภายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง อยู่นอกอาคารให้อยู่ห่างจาก
อาคารสูง กําแพง เสาไฟฟ้า ไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง 

หลังเกิด  ให้ออกจากอาคาร รถยนต์ สํารวจผู้ประสบภัย ตรวจสอบความเสียหาย  
ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งแพทย์หากเจ็บหนัก ยกสะพานไฟ อยู่ห่างจากสายไฟที่ไม่อยู่กับที่ ซ่อมแซมสิ่งที่
สึกหรอทันที  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๕  ประชาสมัพนัธห์นังสือ "ปกีสวย...พนัสี...ที่ภพูงิค์"  
 ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายอํานาจ เดชะ) พระตําหนัก                

ภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ            
ได้จัดทําหนังสือ "ปีกสวย...พันสี...ที่ภูพิงค์" โดยการรวบรวมภาพนกและผีเสื้อที่หายากที่พบบริเวณพระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมภาพมาเป็นระยะเวลาหลายปี ถ่ายทอดไว้ในหนังสือ"ปีกสวย...พันสี...        
ที่ภูพิงค์" หนังสือดังกล่าวมี ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๕๐ หน้า ราคาเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท 
รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๔.๖  ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมัครนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาประจาํปกีารศกึษา 2557  
   ผู้แทนวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.อัครพล 

นิมมลรัตน์) วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเรียนการสอน ๓ ระดับ คือ ปริญญาตรี  
ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งในหลักสูตรปริญญาโท มีอยู่ ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการความรู้ และ
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์  ใช้เวลาเรียน ๒ ปี ส่วนหลักสูตรปริญญาเอก ด้านการจัดการความรู้ ใช้เวลาเรียน  
๓ ปี สาขาการจัดการความรู้เป็นวิชาที่เป็นสหวิทยาการ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนําความรู้ไปพัฒนาองค์กร รวมถึง 
ประสิทธิภาพของคน โดยทางวิทยาลัยให้ความสําคัญกับ ๓ ประเด็น คือ การพัฒนากระบวนการต่างๆ ในองค์กร  
การพัฒนาคน และเทคโนโลยี ซึ่งทุกท่านสามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับองค์กรได้ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ที่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

 
/ระเบียบวาระที่ 5...



 
 

- ๑๙ -
 

ระเบยีบวาระที่ 5      เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2557  
      วันศุกร์ที่ 27  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
(๑) ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการทําใบขับขี่  ปัจจุบันประชาชนมีการต่ืนตัวที่จะทําใบขับขี่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะมี
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การสอบ ซึ่งในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 จะเป็นวันสุดท้ายที่สํานักงานขนส่งจะใช้
ข้อสอบแบบเดิมที่ใช้สอบ 30 ข้อ ต้ังแต่ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปจะใช้ข้อสอบทั้งหมด          
50 ข้อ เกณฑ์ที่ผ่านคือร้อยละ 90 จึงทําให้ประชาชนมาติดต่อขอทําใบขับขี่ที่สํานักงานขนส่งทั่วประเทศ         
เป็นจํานวนมาก  สําหรับจังหวัดเชียงใหม่สามารถให้บริการประชาชนวันละ 400 คน  

สํานักงานขนส่งมีช่องทางเลือกให้ประชาชนคือ ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับ
การอบรมกฎจราจรที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับทางสํานักงานขนส่งจังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค
สารภี  วิทยาลัยการอาชีพลําปาง  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ซึ่งรับรองมาตรฐานเดียวกับการอบรมที่
สํานักงานขนส่งจังหวัด  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบรมไม่เกินคนละ 500 บาท เมื่ออบรมเสร็จสถานศึกษาดังกล่าว
จะออกหนังสือรับรองให้ผู้ที่ผ่านการอบรม  สามารถนําหนังสือนั้นมาสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติที่สํานักงาน
ขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ  ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับต้ังแต่วันที่ผ่านการอบรม 

(2) ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่(นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล) : 
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2557) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ํา112 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ41 เขื่อน
แม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 70 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26  อ่างเก็บน้ําขนาดกลางมีน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากมีฝนตก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําแม่แจ่มซึ่งปริมาณน้ําล้นอาคารระบายน้ํา 

สําหรับลําน้ําปิง มีการระบายน้ําจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ลงมา เพื่อช่วย
ภาคเกษตรกรรม(ลําไย) ซึ่งมีการระบายน้ําลงมาทุกวันๆละ 1 ล้าน ลบ.ม ซึ่งจะเปิดระบายไปจนถึงต้นเดือน
มิถุนายน 2557  ในภาพรวมของแม่น้ําปิง ขณะนี้ยังมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตร การทําประปา และระบบ
นิเวศน์ทางน้ํา สถานการณ์น้ําของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วง 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบและนําไปปฏิบัติ 

ระเบยีบวาระที่ ๖   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด)  
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางไปรับราชการในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

สระบุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านจะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่  
ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงขอแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านเพื่อทราบ 
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2.  ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ในสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา              
ที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่  ในโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน เดือนพฤษภาคม 2557 ที่เปิดบริการและให้ความรู้กับ
ประชาชนชาวอําเภอดอยหล่อ 

3. ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

         ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายจงคล้าย วรพงศธร) 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม                
วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจําทุกปี สําหรับปีนี้หน่วยงานที่ร่วมจัดขอเลื่อนจากวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ออกไป
ก่อน  

4. ให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) จะเข้าไปตรวจ
เยี่ยมเมื่อเดินทางมารับตําแหน่ง 

5. เนื่องจากว่ามีพ่อค้า – แม่ค้าจํานวนมาก นําสินค้ามาขายบริเวณโดยรอบศาลางกลาง
จังหวัดเชียงใหม่  บางรายพยายามขยายกิจการ หากปล่อยละเลยจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ 
และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ จึงได้ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องดังกล่าวซึ่ง
ได้แนวทาง คือ   

    5.1 ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ต้ังหน่วยงานอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัด
แจ้งบุคลากรในสังกัดไม่ควรซื้อสินค้าที่วางขายโดยรอบศาลากลางเพราะจะเป็นการสนับสนุนให้มีการขายมากขึ้น 
ทําให้การควบคุมดูแลเป็นไปได้ยาก   

    5.2 มอบหมายให้ทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดพ้ืนที่บริเวณด้านข้างโรงอาหาร 
เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าหาบเร่ที่ขายสินค้ารอบศูนย์ราชการจังหวัด นําสินค้าไปขายบริเวณด้านข้างโรงอาหารแทน                
ให้สํานักงานจังหวัดประสานเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อน 

6. ขอความร่วมมือส่วนราชการที่ต้ังอยู่ในศูนย์ราชการหากพบเห็นความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย การชํารุดของอุปกรณ์ ขอให้แจ้งสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขและซ่อมแซมต่อไป  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบและนําไปปฏิบัติ 
 

 

เลิกประชุม  เวลา 11.๓๐ น.    
       
 
        วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
                     วิราชินี  คําชมภู   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


