


 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่5/2558 

วันพฤหสับดทีี ่ 28  พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน ์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกุล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. นายธรรมนูญ นาคสีดี (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นางต้อมแก้ว บุปผาเจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
13. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
15. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

ลําปาง 
16. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
17. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
18. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายนวพร แสงหนุ่ม (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
23. นางกุลสิริยา หล้ากาศ (แทน)รกน.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
24. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
/อําเภอ 
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อําเภอ 
25. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
26. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
27. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
28. นายกฤตพล รชตเมธา (แทน)นายอําเภอสันทราย 
29. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
30. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
31. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
32. นายณัฐ สัจจวิโส (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
33. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด 
34. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอเชียงดาว 
35. นางสลีล คําภาแก้ว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
36. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
37. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
38. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
39. นายโอภาพล บัวศรี (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
40. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
41. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ นายอําเภอจอมทอง 
42. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
43. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
44. นายสงัด บูรณภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
45. นายวิโรจน์ คงสุวรรณ (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
46. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
47. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
48. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
49. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
50. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
51. พ.ต.อ.มณฑป แสงจํานง (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
52. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
53. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
54. พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
55. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
56. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
57. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
58. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
59. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
60. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
61. นางสาวจิรวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
62. นายเมธี พยอมยงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
63. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
64. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
65. นางนันทนา อินหลี (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
66. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
67. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
68. นางสาวธิติมา พันรอด รกท.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
69. พ.อ.หญิง จันทรทิพย์ เหลืองสถิติกุล (แทน)รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
70. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
71. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
72. ร.ท.นิธิศ ซ้อนพุฒ ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
73. น.ท.อมรราช ต้นบุญ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
74. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
75. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
76. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
77. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
78. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
79. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
80. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
81. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
82. นางสดศรี พงศ์อุทัย ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
83. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
84. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
85. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 

/86. นายพิพัฒน์... 
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86. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
87. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)่ 
88. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
89. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
90. นางสาวสุทธดา รัตนวิภานนท์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
91. นางศริิพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
92. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
93. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม ่
94. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
95. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
96. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
97. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
98. นายตะวัน พรหมวงศ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
99. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
100. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
101. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
102. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
103. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
104. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
105. นางกนกพร แสวงธรรม (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
106. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
107. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
108. นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
109. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
110. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
111. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
112. นายกฤษณ อําพันธ์ุ (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
114. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
115. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
116. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
117. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชยีงใหม่ 
118. นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
119. นายดํารงฤทธิ์ ศิริปวง (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
120. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
121. นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
123. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
124. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
125. นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคํา หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
126. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
127. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
128. นางจุฑารัตน์ คงเกษม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
129. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
130. นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน

ยางจังหวัดเชียงใหม ่
131. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
132. นายสุรชัยก สุดสาคร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
133. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้          

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
134. นางปภาพินท์ จันทร์ตา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม่ 
135. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสาํนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการ

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 
136. นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสํานกังานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
137. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
138. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
139. นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่
140. นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
141. นางสาวศรีสุภี เพชรโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
142. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
143. นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
144. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

/145.นายชลอ... 
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145. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
146. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
147. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
148. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
149. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
150. นางสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 
151. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
152. นายศราวุธ คําภีระ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
153. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่ม

น้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
154. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
155. นายขจรค์ รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
156. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
158. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
159. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
160. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
161. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
162. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
163. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางสาวยุวดี แก้วเงิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
165. นายวีรชาติ จันทจร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นางปรียาภรณ์ สีหะกุลัง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 
167. นางราชาวดี รีเกน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นายภูชิชย์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
170. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
171. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง รกท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
172. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
173. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
174. นายอาจินต์ อินจันทร์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
175. นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
176. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
177. นายบุญเชิด สถาพร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
178. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
179. นางปิยะมาศ ปันทนา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
180. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
181. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
182. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
183. นายสุทัศน ์ ประสาธน์สุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
184. นายพรชัย โพคันโย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 5 
185. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
186. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
187. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 34 
188. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
189. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
190. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
191. นายดิลก เกียรต์ิเลิศนภา (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
192. ดร.ศิรประภา ชัยเนตร (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพเชียงใหม ่
193. นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
194. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
195. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
196. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
197. นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
198. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
199. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
200. นพ.สมบูรณ ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
201. นายวินัย โพธิวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 1 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
202. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
203. นางธนาภรณ์ เจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
204. นางสาวพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
205. นางสาวธรรมลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์ (แทน)ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
206. นายทรงพล นาคะหนุ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
207. นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
208. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
209. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
210. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
211. นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
212. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การ

มหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
213. นายเกียรติชัย ลออวรากุล (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
214. นายรัชพล อภิรตินัย (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
215. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
216. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
รัฐวิสาหกิจ 
217. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
218. นายเกษม นวลดี (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
219. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
220. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 

/221.นายกฤษฎา... 
 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๙ 

 

- ๙ -

221. นายกฤษฎา พวงเกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่

222. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
223. นางสาวอัญชลี ศิริจันทร์ช่ืน (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
224. นายภาณุเมศ ตันรักษา  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์/MCOT 
225. นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี วิศวกรชลประทานชํานาญการ สํานักชลประทานที่ 1 
226. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทั จังหวัดเชียงใหม่ จํากัด 
227. ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
228. นางสาวจิราวรรณ วงค์ดอกไม้  (แทน)กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
229. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤษภาคม 2558(สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
       ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม   จํานวน  3  ท่าน  ดังนี ้
1) นายก่อพงษ์     โกมลรัตน์ 

ตําแหน่งปัจจุบัน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   พัฒนาการจังหวัดเชียงราย 

2) นายสุเทพ   ทิพย์รัตน์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม   เกษตรจังหวัดเชียงราย 

3) พันตํารวจเอกวาทยุทธ    สิงห์ไฝแก้ว 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้กํากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
ตําแหน่งเดิม   ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่กา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 4/2558  เม่ือวันพธุที่ 29  เมษายน  2558 
  ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่                
4/2558 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา          
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น  

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 23 หน้าโดยมี             
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่  

/ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่... 
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ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า           
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่   
ครั้งที่ 4/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอ                
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
3.1  รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 

     คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) ตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละ
หน่วยงาน  

 
1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 3 
ร้อยละ 

คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน 

ภาพรวม 29,383.215 22,285.817 75.85 76.00 7,097.397 1602.349 

งบลงทุน 7,418.853 3,955.644 53.32 74.00 3,463.209 1,509.127 

งบประจํา 21,964.361 18,330.173 83.45  3,634.188 93.222 

เงินเหลื่อมปี 3,759.459 2,327.551 61.91  1,431.907 571.524 

 ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจา่ยภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ 

 
     

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์           9.34          9.34   100.00  

2  ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่            6.64          6.64   100.00  

3  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์          19.26        19.26   100.00  

4  สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  10            7.86          7.86   100.00  

/6. สถานสงเคราะห์... 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

6  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่          14.50        14.47     99.80  

7  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม            6.57          6.54     99.47  

8  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่         10.15        10.06     99.04  

9  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์            6.69          6.32     94.45  

10  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     5,637.72   5,282.31     93.70  

10  เรือนจําอําเภอฝาง          22.00        20.34     92.47  

การเบิกจ่ายขององค์การมหาชน จํานวน 3 หน่วยงาน 

 
ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)        753.26       753.26   100.00  

2  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ        262.44       262.44   100.00  

3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร        537.30       537.30   100.00  
 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน 
 การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 3 มีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่
ร้อยละ 74.๐๐  และมีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑27 หน่วยงาน  ดังนี้ 

1. เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ จํานวน 26 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 20.47 ของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  
2. เบิกจ่ายตามเป้าหมาย (ถึงเดือน พฤษภาคม 2558 เฉลี่ยร้อยละ 69)จํานวน 40 หน่วยงาน คิดเป็น

ร้อยละ 31.50 ของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  
3. เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย 50 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 39.37 ของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน 
4. ยังไม่มีการเบิกจ่าย 11 หน่วยงาน หรือร้อยละ 8.66 ของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  

 
หน่วย : ล้านบาท 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

1  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)       325.97    325.97    100.00  

2  กองบิน 41           0.49        0.49    100.00  

3  สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม ่ 1           3.64        3.64    100.00  

/4. สํานักงาน... 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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- ๑๒ -

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

4  สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม ่ 2           0.79        0.79    100.00  

5  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์          0.06        0.06    100.00  

6  ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่           1.58        1.58    100.00  

7  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่           0.21        0.21    100.00  

8  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์           3.10        3.10    100.00  

9  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่          0.04        0.04    100.00  

10  ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ           0.02        0.02    100.00  

11  ศูนย์บริหารศตัรูพืช จังหวัดเชียงใหม่           0.02        0.02    100.00  

12  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่           0.02        0.02    100.00  

13  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่          1.01        1.01    100.00  

14  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่           5.42        5.42    100.00  

15  ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง           1.98        1.98    100.00  

16  ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่           0.07        0.07    100.00  

17  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่          0.39        0.39    100.00  

18  สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวดัเชียงใหม ่          0.20        0.20    100.00  

19  เรือนจํากลางเชียงใหม่           0.02        0.02    100.00  

20  เรือนจําอําเภอฝาง           0.02        0.02    100.00  

21  สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่           1.28        1.28    100.00  

22  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ         59.17      59.17    100.00  

23  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       228.62    228.62    100.00  

24  โรงพยาบาลสวนปรุง           0.17        0.17    100.00  

25  กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 เชียงใหม่         72.10      72.10    100.00  

26  ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่           1.04        1.04    100.00  

27  ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  (เชียงใหม่)           0.08        0.08      99.98  

28  นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล           1.29        1.29      99.85  

29  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม           0.25        0.25      99.80  

30  อัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว           0.03        0.03      99.38  

31  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ           1.11        1.10      98.99  

/32. ศูนย์เมลด็พันธ์ุข้าวเชียงใหม ่ 
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- ๑๓ -

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

32  ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่           1.00        0.99      98.54  

33  อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่           0.03        0.03      98.44  

34  สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์        11.22      10.96      97.68  

35  อัยการเขต  5           0.11        0.10      97.44  

36  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์           0.25        0.24      94.40  

37  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร           1.35        1.27      94.26  

38  ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  7  (เชียงใหม่)           0.84        0.78      93.28  

39  ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)           0.26        0.24      91.95  

40  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่           0.22        0.20      91.64  

41  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8           1.74        1.60      91.44  

42  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1           4.48        4.06      90.71  

43  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่       211.84    191.60      90.44  

44  สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา       387.80    350.69      90.43  

45  ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม ่          0.43        0.39      90.39  

46  สํานักบริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศกึษาที ่1 
 เชียงใหม ่ 

         1.08        0.97      90.01  

47  สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่           2.99        2.68      89.49  

48  ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (พืชสวน)           0.87        0.78      89.46  

49  ด่านศุลกากรเชียงดาว           1.27        1.12      88.02  

50  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่           0.24        0.20      86.12  

51  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่           0.33        0.28      83.71  

52  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่          0.55        0.46      83.55  

53  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่           0.92        0.76      83.51  

54  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  6           6.19        5.12      82.72  

55  ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคเหนือ           0.36        0.30      82.64  

56  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1           8.01        6.53      81.56  

57  ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม่           1.37        1.11      80.55  

58  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงใหม่           3.12        2.47      79.15  

59  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่          4.77        3.72      78.01  

/60. ศูนย์วิศวกรรม... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๔ 

 

- ๑๔ -

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

60  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่6 (เชียงใหม่)           4.26        3.31      77.85  

61  สํานักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม ่      221.88    171.79      77.43  

62  สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)       624.57    482.17      77.20  

63  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  3       186.57    132.39      70.96  

64  สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 5           3.65        2.56      69.94  

65  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้      212.46    147.55      69.45  

66  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16 (เชียงใหม่)       176.62    120.67      68.33  

67  โครงการชลประทานเชียงใหม่       984.48    662.23      67.27  

68  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง       108.36      68.30      63.03  

69  สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม ่      158.02      97.47      61.69  

70  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่      114.32      70.52      61.68  

71  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1         33.30      19.95      59.91  

72  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2       242.99    136.74      56.27  

73  สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่           0.20        0.11      52.97  

74  โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่          1.99        0.96      48.28  

75  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1 305.26 122.34 40.08 

76  สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม ่          7.25        2.64      36.44  

77  โรงเรียนกาวิละอนุกูล           1.58        0.54      34.47  

78  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่           0.07        0.02      33.10  

79  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5                                    3.49        1.11      31.69  

80  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 อ.แม่แจม่           6.62        2.08      31.34  

81  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30           2.09        0.53      25.47  

82  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่         64.71      16.48      25.46  

83  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3           3.00        0.75      24.93  

84  สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่         24.75        6.08      24.55  

85  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4         41.62      10.15      24.40  

86  โรงเรียนไชยปราการ           1.03        0.25      24.21  

87  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3       106.94      25.56      23.90  

/88.องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ 
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- ๑๕ -

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

88  องค์การสวนพฤกษาศาสตร์         39.43        9.02      22.88  

89  ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเชียงใหม่           6.72        1.53      22.73  

90  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่         11.68        2.56      21.96  

91  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่           6.70        1.43      21.33  

92  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2         63.45      13.38      21.09  

93  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5         67.91      13.83      20.37  

94  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1         60.99      11.66      19.12  

95  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ่        12.08        2.27      18.78  

96  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่       692.71    124.82      18.02  

97  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่       139.56      24.80      17.77  

98  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน 
 จังหวัดเชียงใหม่  (งบพัฒนาจังหวัด)  

       62.34      10.53      16.88  

99  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6         61.57        9.83      15.97  

100  สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต 3           6.76        1.02      15.12  

101  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่        27.17        3.54      13.02  

102  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว           4.94        0.62      12.57  

103  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       470.75      52.47      11.15  

104  สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34         47.70        5.19      10.88  

105  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         90.48        9.32      10.30  

106  สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่           1.44        0.14      10.00  

107  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง           1.50        0.14        9.60  

108  อัยการจังหวัดเชียงใหม่         23.50        1.75        7.46  

109  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่           1.60        0.10        6.26  

110  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  6         24.94        1.29        5.17  

111  โรงพยาบาลนครพิงค์       192.36        9.37        4.87  

112  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์           9.25        0.35        3.77  

113  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่        12.68        0.40        3.12  

114  วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม ่        14.78        0.42        2.86  

/115. สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง 
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ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

115  สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง           1.50        0.03        2.10  

116  ศูนย์อนามัยที ่ 10  เชียงใหม่           8.20        0.08        1.00  

117  มณฑลทหารบกที่  33         11.23           -             -    

118  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1           0.07           -             -    

119  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่           1.25           -             -    

120  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง           6.45           -             -    

121  วิทยาลัยการอาชีพฝาง           1.45           -             -    

122  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี           1.88           -             -    

123  โรงพยาบาลประสาท           2.70           -             -    

124  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  10  เชียงใหม ่          2.36           -             -    

125  ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 33        34.70           -             -    

126  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่           3.72           -             -    

127  สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
 ตอนบน 1  

       25.00           -             -    

๒) จํานวนข้าราชการและผู้ รับบํานาญ ประสงค์กลับไปใช้สิทธ์ิในบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ . 2494  

    ประเภท 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิ UNDO 

(ราย) 
จํานวนผู้ใช้สิทธ์ิ UNDO 

(ราย) 
อัตรา 
ร้อยละ 

ข้าราชการ 20,100              4,940 24.58 
ผู้รับบํานาญ/ผูร้ับเบ้ียหวัด 13,748              8,023 58.35 

รวม 33,848            12,963 38.30 
แจ้งความประสงค์ ในที่ 15 ธันวาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558  บํานาญ คืนเงินภายใน 30 กันยายน 
2558  รับเงินคืน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558  (ตามลําดับคิวทั่วประเทศ) 

3) การพัฒนาระบบ e-GP ในระยะที่ 3 จัดอบรมวันที่ 15–19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบริการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการอบรม เนื่องจากเป็นการ
อบรมหลักสูตรต่อเนื่อง  
   ประธานในที่ประชุม (นายนาวิน  สินธุสอาด) ส่วนราชการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน               
ให้ดําเนินการโดยเร่งด่วน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 33  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 โรงพยาบาลประสาท 
สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ 10 เชียงใหม่ ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ผู้แทนที่เข้าประชุมแทนให้แจ้งหัวหน้า
หน่วยงานทราบด้วย ทั้งนี้ ขอชมเชยส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่าย 100 %   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/3.2 รายงานผลการเบิกจ่าย... 



 
 
 
 

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

 

- ๑๗ -

3.2  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนา               
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

หัวหน้าสํานกังานจังหวดัเชยีงใหม่/หัวหนา้สํานกับรหิารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 
     3.2.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจํานวน 
218,611,700 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 64,691,502.59 บาท   คิดเป็นร้อยละ 29.60  
     3.2.2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 284,801,200 บาท เบิกจ่าย
จํานวน 55,408,662.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.46  คงเหลือจํานวน  229,392,537.55 บาท 
   ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่าย สําหรับ
โครงการที่เบิกจ่ายเป็นงวดงาน เมื่อครบกําหนดเวลาให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย  ในกรณีที่สามารถยืม
เงินทดรองราชการได้ ให้ทําเรื่องยืมเงินทดรองราชการก่อน เพื่อจะได้นําผลการยืมเงินทดรองราชการรายงาน
ส่วนกลาง  
  ประธานในที่ประชุม (นายนาวิน  สินธุสอาด) ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ดําเนินการเบิกจ่ายโดยด่วนด้วย ติดขัดตรง
ประเด็นใดให้แจ้งสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วยเพ่ือจะได้เป็นข้อมูลนําเรียนผู้บังคับบัญชาและส่วนกลาง 
สําหรับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ให้ดําเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติประจําเดือนพฤษภาคม 2558 
           หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา 
สดุดี) รายงานผลการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติประจําเดือนพฤษภาคม 2558  ดังนี้ 

3.3.1 จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน(วาตภัย) ต้ังแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2558 ในพื้นที่ 24 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ          
สันป่าตอง แม่วาง สันทราย ฝาง สันกําแพง ไชยปราการ แม่แจ่ม หางดง จอมทอง แม่ออน แม่ริม ฮอด            
ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา สะเมิง เชียงดาว  สารภี ดอยหล่อ แม่อาย แม่แตง ดอยเต่า เวียงแหง เมืองเชียงใหม่ 
และพร้าว  รวมทั้งสิ้น 119 ตําบล 788 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 21,291 ครัวเรือน 84,165 
คน บ้านเรือนเสียหาย 17,072 หลัง พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 3,648 ไร่ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้น การให้
ความช่วยเหลือ  ดังนี้ 
  1) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อําเภอ            
สันป่าตอง  โดยใช้วงเงินทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติการประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  ดังนี้  

 - ตําบลบ้านแม กระเบื้องลอนคู่ขนาด ๕๐x๑๒๐x๐.๔ ซม. จํานวน    
๖,๒๐๐  แผน่  

 - ตําบลนํ้าบ่อหลวง  กระเบือ้งลอนคูข่นาด ๕๐x๑๒๐x๐.๔ ซม. จํานวน 
๖,๐๗๗ แผ่น   

/ตําบลยุหว่า... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๘ 

 

- ๑๘ -

 - ตําบลยุหว่า บ้านพักอาศัยของนายจัน จันทรพัตร เลขที่ 138 หมู่ที่ 5 
ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าวัสดุ
ซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจํา จํานวน 33,000 บาท  

2) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อําเภอแม่แตง ฮอด และจอมทอง เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน จํานวน 1,100 ครัวเรือน ดังนี้ 

- วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม่แตง 
จํานวน  550 ชุด และองค์การบริหารส่วนตําบลสบเปิง อําเภอแม่แตง 
จํานวน 250 ชุด 

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  ณ หอประชุมอําเภอฮอด จํานวน 150 
ชุด และหอประชุมอําเภอจอมทอง จํานวน 150 ชุด 

3.3.2 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นมา จํานวน  2 อําเภอ  3 ตําบล ได้แก่ วันที่ 1 เมษายน 
2558 เกิดอัคคีภัยในพื้นที่ ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23 ครัวเรือน 115 คน 
บ้านพักอาศัยเสียหาย 23 หลัง รถกระบะ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน เงินสด 200,00 บาท วันที่              
3 พฤษภาคม 2558 เกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนใกล้สุสานช้างคลาน ตําบลช้างคลาน ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน 26 ครัวเรือน 81 คน (เสียชีวิต 1 ราย) บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย 26 หลัง โดยเทศบาลนคร
เชียงใหม่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น  และวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 เกิดอัคคีภัยในอาคารเก็บสินค้า
สังฆภัณฑ์ร้านอี้จุ้นหลี ตําบลช้างม่อย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น การให้ความ
ช่วยเหลือ  ดังนี้ 

1) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยใช้วงเงิน         
ทดรองราชการในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านการดํารงชีพ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ 
หมู่ที่ ๑ ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย จํานวน 23 ครัวเรือน 115 ราย ตามมติการประชุมคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เชียงใหม่  ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 950,300 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 

2) มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย  
ในพื้นที่ตําบลนาเกียน อําเภออมก๋อย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้แก่ เสื้อยืดผู้ใหญ่ จํานวน 300 ตัว 
กางเกงขายาวผู้ใหญ่ จํานวน 300 ตัว  ผ้าขาวม้า จํานวน 150 ผืน  ผ้าถุง จํานวน 300 ผืน ชุดนักเรียนชาย 
จํานวน 100 ชุด ชุดนักเรียนหญิง จํานวน 100 ชุด ผ้าห่มไหมพรหม จํานวน  200 ผืน  และมอบสิ่งของ
ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนใกล้สุสานช้างคลาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558  ได้แก่ เสื้อยืดผู้ใหญ่ 
จํานวน 100 ตัว กางเกงผู้ใหญ่ชาย จํานวน 100 ตัว ผ้าขาวม้า จํานวน  100 ผืน ผ้าถุง จํานวน  100 ผืน 
ชุดหนังเรียนชาย-หญิง จํานวน   200 ชุด และผ้าห่มไหมพรหม จํานวน 90 ผืน 
    ประธานในที่ประชุม (นายนาวิน  สินธุสอาด) กรณีเกิดภัยพิบัติให้อําเภอสํารวจ
ความเสียหายและความต้องการของราษฎร และให้อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือราษฎร                
ในพื้นที่ในเบื้องต้นโดยทันที  แล้วให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบโดยด่วน พร้อมทั้งให้แจ้ง
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย เพื่อจะได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ                
และการขออนุมัติงบประมาณการช่วยเหลือให้กับราษฎร  
     

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/3.4 การปฏิบัติการฝนหลวง... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๙ 

 

- ๑๙ -

3.4 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งระยะที่ 3 
         ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง)  

หลังจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้เข้าสู่สภาวะปกติ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งระยะที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558          
ส่วนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ได้ดําเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 2 
วันที่ 11-30 เมษายน 2558 และแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
การปฏิบัติการฝนหลวง ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงปัจจุบัน และในเดือนพฤษภาคม 2558 หน่วยปฏิบัติการฝน
หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติการตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน  หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติการ
ตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
พิจิตร เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร  รวมพ้ืนที่ปฏิบัติการ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลําพูน 
ลําปาง แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร  โดยมีผลการปฏิบัติการ            
มีฝนตกในพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 14 จังหวัด  อากาศยานที่ใช้ปัจจุบัน จํานวน 5 ลํา ได้แก่ CASA จํานวน 2 ลํา, 
CARAVAN จํานวน 1 ลํา,CN จํานวน 1 ลํา, SKA จํานวน 1 ลํา(งานวิจัย) 

แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 2558 ในเดือนมิถุนายน 2558 หน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการปรับการใช้เครื่องบิน CN 1 ลํา , CARAVAN 1 ลํา และมีเฮลิคอปเตอร์ใน   
ครึ่งเดือนแรก สําหรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก จะมีการปรับการใช้เครื่องบิน CASA จํานวน  
2 ลํา และ Super King Air (SKA) 1 ลํา   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.5  รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนพฤษภาคม 
2558   

                หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) จากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จํานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
2558 พบว่า จํานวนสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีแนวโน้มลดลง การให้บริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม  
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้บริการประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 
อ.เมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – เมษายน 2558 จํานวน 143,489 ราย   
ประเด็นเน้นย้ําของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  

1) ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0017.3/10794 ลงวันที่ 2 มีนาคม 
2558แจ้งให้  อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ลงในแบบรายงานผล  รายงานให้จังหวัดทราบ เป็นประจําทุกวันที่ 20 ของเดือน ก่อนเวลา 
16.30 น. โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ทางโทรสารหมายเลข 0-5311-2707 หรือ 
email:damrongtham.chiangmaicenter@hotmail.com ในขณะนี้มีอําเภอที่รายงานผลให้ทางจังหวัดทราบ
แล้ว จํานวน 10 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสารภี สันทราย แม่ริม สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา แม่วาง ฝาง สันกําแพง 
ฮอด และดอยสะเก็ด ในส่วนอําเภอที่ยังไม่ได้รายงานผลให้ทางจังหวัดทราบ จํานวน 15 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ สะเมิง แม่แจ่ม แม่อาย หางดง จอมทอง  แม่แตง เวียงแหง  ดอยหล่อ อมก๋อย ดอยเต่า แม่ออน 
เชียงดาว พร้าว และไชยปราการ ขอให้อําเภอได้ให้ความสําคัญในการรายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้จังหวัดทราบ 

/2)ขอใหทุ้กสว่นราชการ... 
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2) ขอให้ทุกส่วนราชการ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่  ได้ให้ความสําคัญในการรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน อย่างเคร่งครัด 
เนื่องจากมีผู้ร้องบางรายได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การ
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ช้ีแจงแนวทางการรับจดทะเบียน
ผู้ประกอบการขายรายย่อย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม  2558  การประชุมในวันดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคได้รับทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลและรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบาย
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs ซึ่งสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง คือจะต้องมีข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่รัฐจะได้
ดูแลสิทธิประโยชน์และจัดมาตรการส่งเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยได้มอบหมายให้           
ทุกจังหวัด โดยเฉพาะศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ร่วมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว เพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้เน้นย้ําให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ใน           
วงกว้าง เพื่อสร้าง การรับรู้และจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภทมาขึ้นทะเบียนกับ สสว. ผ่านเว็บไซต์ 
www.SMEs.go.th  ซึ่งขณะนี้ได้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัด และส่วนกลาง
เรียบร้อยแล้ว หรือสอบถามทาง Call Center 1301  ในการขับเคลื่อนงาน SMEs ในส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดบูรณาการส่งเสริม SMEs ผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการผลักดัน และ
พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมทั้ง ส่วนราชการต่างๆ ที่จะจูงใจให้ผู้ประกอบการ
มาจดทะเบียนมากขึ้น ได้แก่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

3.6 การรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
                 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) คณะรัฐมนตรีได้กําหนด

นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน จํานวน 11 ด้านเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารประเทศและปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้มอบนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด  กระทรวงมหาดไทยให้
จังหวัด โดยสํานักงานจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลของทุกหน่วยงานราชการในจังหวัด 
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจําทุกสัปดาห์  ภายในเวลา 12.00 น. ของ
ทุกวันศุกร์  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.2/ว 35130 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557  
แจ้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค/หน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีที่ต้ังในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องตาม
ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายรับบาลของจังหวัดรายงานผลการดําเนินการมายังสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่   
ทุกวันพฤหัสบดี ภายในเวลา 14.00 น. เป็นประจําทุกสัปดาห์ โดยใช้ข้อมูลการรายงานฯ ต้ังแต่วันศุกร์            
ของสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงวันพฤหัสบดีที่รายงาน  เนื่องจากการรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ดังกล่าว เป็นเรื่องที่สําคัญและจะต้องรายงานไปยังส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกส่วนราชการฯ รายงาน
ผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือสั่งการ และเอกสาร                
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ หน้าเว็บไซต์ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ http://www.chiangmai.go.th หัวข้อ การรายงาน   
ผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล (แถบด้านซ้ายของเว็บไซต์) 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน  2558 

ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย) 
ลักษณะอากาศจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2558  ลักษณะอากาศทั่วไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลัง 
ปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้  คาดหมายอากาศ ใน 7 วันข้างหน้า  ในช่วงวันที่ 27-30 
พฤษภาคม  2558  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย  
ส่วนในช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน  2558 หย่อมความกดอากาศตํ่าจะปกคลุมประเทศเวียดนาม
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและ            
อ่าวไทย คาดหมายเดือนมิถุนายน 2558 ปริมาณน้ําฝน 140-180 มิลลิเมตร ค่าปกติ  156.2 มิลลิเมตร 
จํานวนวันที่ฝนตก  16-19  วัน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  32-34  องศาเซลเซียส ค่าปกติ  33.0 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส  ค่าปกติ  24.3 องศาเซลเซียส 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  การรับเสด็จห้วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ   พรรณเทวี) การรับเสด็จห้วงเดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน 2558 ดังนี้ 
1) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จมาทรงร่วมพิธีบรรพชา             

อุปสมทบพระภิกษุ (พันเอกปริทัศน์  บุนนาค พระสหาย)  ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลําพูน ระหว่าง
วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 เป็นการส่วนพระองค์  ขอเชิญเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ  ณ อากาศยานทหารกองบิน 
41 อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 

1.1  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม  2558  พร้อมเวลา 15.55 น. เสด็จถึง
เวลา  16.55 น.  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหมวก 

1.2  วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม  2558  พร้อมเวลา 12.00 น. เสด็จถึงเวลา  
13.00 น. การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว สวมหมวก 

2) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรง          
ยกช่อฟ้า ณ วัดศรีคําชมภู  ตําบลป่าบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน  
2558  เวลา 15.00 น.   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  

 ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง  พันทอง) ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี 
ได้รับพระราชานุญาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะทรงเป็นองค์ประทาน 
“โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาพิเษกปีพุทธศักราช 2539 ” ให้จัดต้ังขึ้นในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันมะเร็งและ
ช่วยเหลือผู้ ป่วยที่ยากไร้ ให้ ไ ด้รับการดูแล  และในมหามงคลสมัยที่ สมเ ด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ  ในปี 2555 ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี และกรมอนามัย 

/กระทรวงสาธารณสุข... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒๒ 

 

- ๒๒ -

กระทรวงสาธารณสุข รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
โดยเคร่ืองเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram)  ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม-            
โอรสาธิราชฯ ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เป็นรอบที่ 2 ดําเนินการในระดับอําเภอๆ ละ 1 วัน 
จังหวัดเชียงใหม่ 5 อําเภอ 
    วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น            
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 
ในปีพุทธศักราช 2555  2) เพื่อกระตุ้นเตือน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรคมะเร็ง สอนการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับประชาชนทั่วไป และเอ็กซเรย์เต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส                
ในอําเภอแต่ละโซน 3) เพื่อรณรงค์รับเงินบริจาคเงินให้กับโครงการฯดังกล่าว โดยให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวง
พ่อโสธร รุ่น “เสาร์ 5 เบญจนวมงคล” สั่งจองซื้อเสื้อยืดโปโลมูลนิธิกาญจนบารมี และร่วมบริจาคเงินฯ           
4) เพื่อจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)  
    กลุ่มเป้าหมายสตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 30-70 ปี ทั้งนี้กําหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1) 6 กรกฎาคม  2558  ณ ที่ว่าการอําเภอฝาง ประกอบด้วยอําเภอฝาง  แม่อาย  
ไชยปราการ 

2) 7 กรกฎาคม  2558 ณ เทศบาลตําบลเชียงดาว ประกอบด้วยอําเภอ เชียงดาว  
แม่แตง พร้าว 

3) 8 กรกฎาคม  2558 ณ โรงพยาบาลสันทราย ประกอบด้วยอําเภอสันทราย  
เวียงแหง สะเมิง 

4) 9 กรกฎาคม  2558 อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ ประกอบด้วยอําเภอสันกําแพง  
ดอยสะเก็ด  แม่ออน  สารภี 

5) 10 กรกฎาคม  2558 ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฮอด ประกอบด้วย
อําเภอฮอด  ดอยเต่า  จอมทอง  ดอยหล่อ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4  สรุปเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ   พรรณเทวี) ยอดเงินบริจาคเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ วันที่  25 พฤษภาคม  2558 จํานวน  2,552,972.38   
บาท ประกอบด้วย เงินบริจาคผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  1,082,067.50 บาท  มูลนิธิ
เชียงใหม่ไทยสามัคคีการกุศลและสมาคมไทยจีนเชียงใหม่ จํานวน 637,000  บาท  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  110,000  บาท  คุณณรงค์  คองประเสริฐ และคณะ จํานวน  113,500 บาท เทศบาลนคร
เชียงใหม่ จํานวน 106,840 บาท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จํานวน  256,964.63  บาท องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  185,580 บาท และศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ จํานวน  61,020.25 บาท  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5  การจดังานมหกรรมสดุยอดโอทอปล้านนา  : OTOP Lanna Expo 
ผู้แทนสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (นายชัยนรงค์ 

วงศ์ใหญ่)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน 
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กําหนดร่วมกันจัดงาน “มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP LannaExpo”  ในช่วง
ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ 

/พระชนมพรรษา... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒๓ 

 

- ๒๓ -

พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆภายใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1          
ทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนสถาบันการศึกษา โดยการจัดงาน “มหกรรมสุดยอด โอทอป 
ล้านนา  OTOP Lanna Expo”ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “มหกรรมที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์ บริการ ภูมิปัญญา
ล้านนา สู่สากล”“มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา  OTOP  Lanna  Expo” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  
การออกบู๊ธ(Pavilion) ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน โดยการนําผลิตภัณฑ์ สินค้า 
และบริการที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจําหน่าย การออกบู๊ธผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ของผู้ประกอบการ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ประกอบด้วยการสาธิต จัดแสดง ประกวดและจําหน่ายสุดยอด OTOP/SMEs กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จํานวนไม่ตํ่ากว่า 700 บู๊ธ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย และแสดง
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯในด้านต่างๆ และการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ  จัดการแสดงคืนความสุข          
สู่ประชาชน และมินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ เคน ภูภูมิ, กระแต/กระต่าย, มารีโอ้, ฮ่ัน The Star และ
สงกรานต์ The Voice  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.6  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 
ประจําปี 2558  

ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์  ธนัทศรัณย์ดิลก) 
งานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม –                
๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน          
วันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ พิธีแห่
โคมไฟวิสาขบูชารําลึก วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ไปยังวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร พิธีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายนํ้าสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันที่              
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๘.๓๐ น.  ณ บริเวณลานครูบาศรีวิชัย ไปยังวัดพระธาตุ  ดอยสุเทพราช
วรวิหาร  พิธีเวียนเทียน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดศรีโสดา  พระอารามหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  และวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.7 โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 

 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์)  การดําเนินโครงการ “ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘ กําหนดจัด ณ เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดโครงการฯ             
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พิธีประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน 
ในเดือนมิถุนายน 2558 กําหนดโครงการ ณ อําเภอสันกําแพง วันและสถานที่จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/4.8 ประชาสัมพันธ์... 
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4.8 ประชาสัมพันธ์  “ปลากาดํา”  ปลาประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
     ประมงจังหวัดเชียงใหม่ (นายบรรจง  จํานงศิตธรรม) กรมประมง มีนโยบายที่จะ
ดํารงความหลากหลายทางธรรมชาติ (Biodiversity) ของปลา/สัตว์น้ําที่มีกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ําต่างๆ 
ของประเทศ ให้ดํารงคู่อยู่กับทุกจังหวัด  สืบเสาะค้นคว้า และสืบประวัติชนิดปลา/สัตว์น้ํา ในพื้นที่ เพื่อคัดเลือก
เป็น “ปลา/สัตว์น้ําประจําจังหวัด”   
     ข้อเท็จจริง  การพิจารณาชนิดปลา/สัตว์น้ําประจําจังหวัด โดยหน่วยงานกรมประมง
ในจังหวัด เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ปลากาดําถูกพบได้ตามแหล่งน้ําธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
พบมากในแม่น้ําปิง ลําน้ําสาขา  และอ่างเก็บน้ํา  เป็นที่นิยมในการนํามาบริโภค - เมนู “ลาบปลาเพี้ย” ราคา
ปลาที่ท่าขึ้นปลาประมาณ 120 – 150 บาท/กิโลกรัม กรมประมงสามารถเพาะพันธ์ุปลากาดํา โดยวิธีการ
กระตุ้นด้วยฮอร์โมน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่  สามารถผลิตปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
และอ่างเก็บน้ําฯ ในจังหวัด มากกว่าปีละ 1.0-1.5 ล้านตัว  สามารถเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา แบบผสมผสาน 
    ช่ือสัตว์น้ํา: ปลากาดํา (Black sharkminnow) ช่ือวิทยาศาสตร์ : Labeo chrysophekadion 
(Bleeker, 1849) ช่ือท้องถิ่น : ปลาเพี้ย (ภาษาเหนือ) อีตู๋ หรือ อีกํ่า (ภาษาอีสาน) ลักษณะทั่วไป  เป็นปลา 
น้ําจืดที่มีลําตัวเรียวยาว  ด้านข้างแบนเล็กน้อย ปากมีลักษณะแบบปากดูด-ยืดหดได้  ริมฝีปากเป็นหยัก มีต่ิง
เนื้อเป็นฝอยสั้นๆ มีหนวด 2 คู่ ครีบหลังมีขนาดใหญ่ ครีบหางเว้าลึก ลําตัวมีสีม่วงแก่ไปจนถึงดําเข้ม  เกล็ดมีจุด
สีเหลืองจาง ๆ ปลาขนาดใหญ่มีความยาวถึง 60 เซนติเมตร น้ําหนัก 5 - 8 กิโลกรัม หากินตามพื้นท้องน้ํา  
โดยการแทะเล็มตะไคร่หรือสาหร่าย รวมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก  ผสมพันธ์ุวางไข่ตามท่ีราบลุ่มในฤดูน้ําหลาก          
ที่มีระดับน้ําต้ืน ๆ และมีพันธ์ุไม้น้ํา ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม นิยมนํามาบริโภค ในเมนู “ลาบ
ปลาเพี้ย” เป็นอาหารพื้นบ้าน แนะนําตามร้านอาหาร และในเว็บไซต์ท่องเที่ยวลักษณะพิเศษของลาบปลาเพี้ย 
คือ ต้องโรยหน้าด้วย “เกล็ดปลาเพี้ยทอดกรอบ” เอกลักษณ์ที่สําคัญ คือ การทําน้ําซุป ต้องมีรสชาติขม  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.9  ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
 ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สาํนักงานเชียงใหม่             

(นายวสิูตร บวัชุม) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ดังนี้ 
1) ก า ร จั ด ง า น เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ด้ า น ก อ ล์ ฟ น า น า ช า ติ  

Asia Golf Tourism Convention (ATGC) 2016  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจาก International Association 
of Golf Tour Operators(IAGTO) ประเทศอังกฤษ ในการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการAsia Golf Tourism 
Convention (ATGC) 2016 ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
กอล์ฟของไทย รวมไปถึงรูปแบบการนําเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ สู่ตลาดต่างประเทศ 

2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “หรรษาล้านนาหน้าฝน” ระหว่างเดือน
มิถุนายน-กันยายน 2558 ประกอบด้วย  7 กิจกรรม ดังนี้  หรรษาล้านนา วิถีช้าง วิถีไทย ขี่ช้างชมป่า            
ฝึกเป็นควาญช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลําปาง ปางช้างใน จังหวัดเชียงใหม่  ตามติดชีวิตสัตว์ สวนสัตว์
เชียงใหม่ เชียงใหม่ซูอควาเรี่ยม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  หรรษาล้านนา ปั่นพาเพลิน  จังหวัดเชียงใหม่ ห้วย          
ตึงเฒ่า ป่ันรอบเวียง ป่ันชมนกชมไม้ที่ราชพฤกษ์ ท่องเวียงกุมกาม จังหวัดลําพูน ป่ันในเมือง(วัดพระธาตุ            
หริภุญชัย วัดดอยติ ฯลฯ) ป่ันนอกเมือง(อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ฯลฯ) ดอยขะม้อ/วัดพระบาทตากผ้า/                
วัดเกาะกลาง  จังหวัดลําปาง ป่ันชมเมืองรถม้า ม่อนพญาแช่  หรรษาล้านนา พาไหว้พระ  จังหวัดเชียงใหม่ 

/วัดพระธาตุดอยสุเทพ... 
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วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอด  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง จังหวัด
ลําพูน  วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลําปาง วัดพระธาตุลําปางหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า 
หรรษาล้านนา แอดเวนเจอร์ เหินเวหาบนยอดไม้ หวดท้าลมฝน เข้าป่ากับเพื่อนตัวใหญ่ ป่ันท่องป่า หรรษา
ล้านนา สปา แอนด์ เวลเนส  หรรษาล้านนา ชิม แอนด์ ชิลล์  และหรรษาล้านนา ราคาโดนใจ 

3) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อม “เชียงใหม่น่าปั่น...
จักรยาน”  มีกําหนดจัดพิธีเปิดตัวโครงการ"เชียงใหม่น่าป่ัน...จักรยาน"  ในวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยมี
ทั้งหมด ๙ เส้นทาง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบของการปั่นจักรยานท่องเที่ยว และ         
เพื่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และดําเนินการส่งเสริมการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน            
รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 7 Green Tourism  โดยมีเส้นทาง ดังนี้  เส้นทางที่ 1 ป่ันท่องเที่ยวเมืองเก่าเล่า
เรื่องในอดีตไหว้พระ 9 วัด ระยะทาง 8 กิโลเมตร  เส้นทางที่ 2 ป่ันเที่ยวนครใต้พิภพยลต้นไม้ใหญ่ หย่อนใจใน
สถาบันแมคเคนฯ ระยะทาง 13 กิโลเมตร  เส้นทางที่ 3  ป่ันเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านสันลมจอย บ้านไร่กองขิง 
สงบใจที่วัดอุโมงค์ ระยะทาง 17 กิโลเมตร เส้นทางที่  4 ป่ันทดสอบพลังน่อง ท่องสวนสัตว์ ระยะทาง                
7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 5 ป่ันไปแช่น้ําแร่น้ําพุร้อนสันกําแพง ระยะทาง 35 กิโลเมตร  เส้นทางที่ 6 ป่ันออก
กําลังกายศูนย์ประชุม-สนามกีฬา 700 ปี ห้วยตึงเฒ่า ระยะทาง 12 กิโลเมตร  เส้นทางที่ 7  ป่ันชมสวนชวน
ไหว้พระธาตุดอยคํา ระยะทาง 14 กิโลเมตร  เส้นทางที่ 8 ป่ันไปแช่น้ําแร่น้ําพุร้อนสันกําแพง ระยะทาง             
35 กิโลเมตร  เส้นทางที่ 9 ป่ันเลียบแม่ปิงไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัยลําพูน  ระยะทาง 40 กิโลเมตร 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.10 โครงการส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

  หน่วยวิจัยสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย) โครงการส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผัก
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  สนับสนุนโดยจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ งบพัฒนาจังหวัด 2558          
จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้
สารเคมีเป็นเรื่องยาก เนื่องจากได้มีการใช้มานานตลอดช่วงอายุ ระบบผลิตเพื่อการค้าโดยพ่ึงพาปัจจัยสารเคมี 
ปุ๋ย เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้โยงใยเครือข่ายผลประโยชน์ครอบคลุมวิธีคิดและ
พฤติกรรมการผลิตไว้อย่างเหนียวแน่น  ระบบนิเวศเสื่อมโทรม เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกร 
ต้องการความสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ระบบตลาดกระแสหนักที่ครอบคลุมการค้า พืช ผัก ที่ใช้สารเคมี 

การส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาลด ละ เลิกการใช้สารเคมีฯ จึงต้องมีการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ฟ้ืนฟูความรู้การผลิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติและภูมิปัญญา          
การจัดการระบบไร่นาและการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี การสนับสนุนจากระดับนโยบายจากหน่วยงาน องค์กรและ
นักวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง    

วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างความตระหนักและความต้องการพืชผักปลอดภัย สร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตฯ สร้างเครือข่ายตลาดผู้รับซื้อ เพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย ตรวจระดับสารเคมีในตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านอาหาร จํานวน 150 คน การเปิดตัวโครงการ ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชนเป็นระยะ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร อบรมทักษะระบบผลิตเกษตรอินทรีย์ 

/ส่งเสริมการใช้... 
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ส่งเสริมการใช้สารชีวพันธ์ุกําจัดศัตรูพืช การจัดการระบบไร่นาและการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี  การส่งเสริม
การตลาด สร้างเครือข่ายแหล่งรับซื้อ/ผู้รับซื้อในหน่วยงานหลักๆ พัฒนากระบวนการตลาดระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้รับผลผลิต/ตลาดผู้บริโภค จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานและนาํเสนอยุทธศาสตร์   

ขั้นตอนการตรวจสารเคมีฯ ในผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ การชี้แจงโครงการใน
ที่ประชุมจังหวัด ประสานงาน/รับสมัคร ทําความเข้าใจวิธีการเก็บตัวอย่าง/นัดหมายวัน เวลา  เก็บตัวอย่าง
เลือดและปัสสาวะ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์  การตรวจจะทราบระดับการแพ้พิษ 
สารกําจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในเลือด  ทราบระดับการทํางานของเอนไซม์โคลิน 
เอสเตอเรสในเลือดที่อาจถูกยับย้ังการทํางานจากการสัมผัส สารกําจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ                
คาร์บาเมต  การเก็บตัวอย่างเลือด เก็บจากหลอดเลือดบริเวณข้อพับแขนประมาณ 8 มิลลิลิตร  ตัวอย่าง
ปัสสาวะเก็บในช่วงเช้า ปัสสาวะแรกหลังต่ืนนอน ประมาณ 30-50 มิลลิเมตร  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.11 รายงานผลการดําเนินงาน “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหา               
หมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน 
อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่” 

  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายธีระศักดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ์) ที่มาและความสําคัญ
ของโครงการฯ  ปัญหาหมอกควันส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้วัสดุเหลือใช้จากการทําเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 
มีพ้ืนที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพดเป็นจํานวนมาก  อําเภอแม่แจ่มมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ประมาณ 100,000 ไร่         
จึงเหมาะที่จะเป็นพื้นที่ในการศึกษาสําหรับโครงการนี้ 

    ข้อมูลพ้ืนฐานอําเภอแม่แจ่ม  ต้ังอยู่บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยทิศตะวันออก          
อยู่ห่างจากเมืองเชียงใหม่มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 118 กิโลเมตร มี 7 ตําบล 2 เทศบาล (จาก 104 
หมู่บ้าน ของประชากรทั้งหมด 11,563 ครัวเรือน พ้ืนที่  2,713.75 ตร.กม. หรือ 1,696,093.75 ไร่           
เป็นพื้นที่สูง 70%  ที่ราบเชิงเขา 20% ที่ราบลุ่มน้ํา 10%  เกษตรกรรมในอําเภอแม่แจ่ม  ร้อยละ 80 ปลูก
ข้าวโพด ที่เหลือร้อยละ 20 ปลูกพืชแข่งขันชนิดอ่ืนๆ เช่น หอมแดง กะหล่ําปลี  ตารางการปลูกข้าวโพด                
ในอําเภอแม่แจ่ม  เดือนมีนาคม-เมษายน จะกําจัดวัชพืชในไร่ เดือนพฤษภาคม  จะพ่นยาฆ่าหญ้า/ปลูก            
เดือนมิถุนายน จะใส่ปุ๋ย  เดือนกรกฎาคม จะพ่นยาฆ่าหญ้า เดือนสิงหาคม-กันยายน จะใส่ปุ๋ย และเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม จะเก็บผลผลิต   

    การคํานวณพลังงานชีวมวลที่เหลือทิ้ง  สุ่มตัวอย่างตําบลช่างเคิ่ง  ท่าผา  กองแขก 
ปริมาณชีวมวล  ตํ่าสูง 358.4 กก./ไร่ สูงสุด 1,011.2 กก/ไร่  เฉลี่ย 582.4 กก/ไร่  ปีการผลิต 2557/58  
118,719.75 ไร่ X 582.4 กก. = 69,142,382.4 กิโลกรัม 

  วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการชีวมวลเหลือทิ้งจากการเพาะปลูก
ข้าวโพดในพื้นที่ อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่  

  ขอบเขตและแนวทางการดําเนินงาน  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดใน
พ้ืนที่อําเภอแม่แจ่ม  ศึกษาแนวทางการเก็บและรวบรวมชีวมวลเหลือใช้จากการปลูกและ แปรรูปข้าวโพด 
ศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนในพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม และบริเวณโดยรอบรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร  
จัดทํารูปแบบ (Model) การบริหารจัดการชีวมวลเหลือใช้ จัดประชุมร่วมกับชุมชนร่วมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
จัดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้พลังงานความร้อนที่มีศักยภาพ7. นําข้อมูลจากการประชุมมาปรับปรุงรูปแบบการ
บริหาร จัดการชีวมวล สรุปผลการศึกษาพร้อมทั้งจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/งานที่กําลังดําเนินงาน... 
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  งานที่ กําลังดําเนินงานในขณะนี้ คือ การลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการปลูกข้าวโพดและการเก็บรวบรวมชีวมวล ศึกษาข้อมูล
การรวมกลุ่มกันทั้งในรูปแบบต่างๆ  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.12 สรุปกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม  2558 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
  ผู้แทนคณะกรรมการเชียงใหม่สร้างสรรค์ (นางสาวจิราวรรณ วงค์ดอกไม้)  

นําเสนอกิจกรรมประจําเดือนเมษายน - พฤษภาคม  2558 ดังนี้   
1. Creative Cities Conference (เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย)  วันที่ 26-

27 เมษายน 2558  ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย  
2. การประชุม Digital Economy: The Industry Speaks วันที่ 28 เมษายน 

2558  กรุงเทพมหานคร 
3. รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจําปี 2558 (Chiang Mai Design 

Awards 201๕) และโครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง เครื่องประดับแฟชั่น)การออกแบบสื่อ
สมัยใหม่การออกแบบการสร้างการออกแบบอัตลักษณ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบร้านค้า/การจัด
แสดงสินค้า + Young Designer  เปิดขยายการรับสมัครถึง 10 มิถุนายน 2558 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CDA  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ  
         5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2558 

วันศุกร์ที่ 26  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ         
80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
        ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นายทฤษฎี  ชุติวงษ์) 

นําเสนอเกณฑ์ในการพิจารณาเส้นทางการขยายเมืองเป็นหลัก จุดที่น่าสนใจหรือสถานที่ท่องเที่ยว การลด
ปริมาณการจราจร  Feeders (สี่ล้อแดง)  โครงข่ายเส้นทางขนส่งมวลชนหลัก  ระยะที่ 1 (5-15 ปี) : เส้นทึบ  
A1- ศูนย์ประชุม -  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  A2-ศูนย์ประชุม -ตลาดสามแยกสันทราย A3- สวนสัตว์เชียงใหม่-
บวกครก  A4- ท่าแพ-เจริญประเทศ-ช้างคลาน A5- วงแหวนรอบนอก  
    แนวเสน้ทางระยะที่ 1 
    1. แนวเส้นทางและสถานีของ loop ที่ 1  “ทิศเหนือ สายสีแดง” ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ – สนามกีฬาฯ 700 ปี – โรงเรียนนวมินทรา ชูทิต – โรงพยาบาลนครพิงค์ - ศูนย์ราชการ – 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 – อบจ.เชียงใหม่ –สนามกอล์ฟ– ข่วงสิงห์ – ม.ราชภัฎเชียงใหม่ – สถานีขนส่ง
ช้างเผือก – ประตูช้างเผือก – วัดป่าเป้า–เลี้ยวขวาที่แจ่งศรีภูมิ - ตลาดสมเพชร – ประตูท่าแพ – ประตูเชียงใหม่ – 
ประตูสวนปรุง – โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ – ประตูสวนดอก – แจ่งหัวริน – กลับเส้นทางเดิมสู่หอประชุมนานาชาติ 
 

/2. แนวเส้นทางและสถานี... 
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2.  แนวเส้นทางและสถานีของ loop ที่ 2 “สายใต้ (เส้นสีน้ําเงิน)” ไนท์ซาฟารี – 
บ้านตองกาย – การเคหะ –  สามแยกไนท์ซาฟารี – ชุมชนดอนปิน –  โตโยต้าหางดง – สํานักงานขนส่ง – 
ตลาดกรุณา – โลตัสหางดง – สนามบินเชียงใหม่ โรบินสัน – หายยา – โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ – ประตูสวนดอก – 
แจ่งหัวริน ประตูช้างเผือก – วัดป่าเป้า– ตลาดสมเพชร – ประตูท่าแพ – ประตูเชียงใหม่ – ประตูสวนปรุง – 
กลับเส้นทางเดิมสู่ไนท์ซาฟารี  

3. แนวเส้นทางและสถานีของ loop ที่ 3 “สายใต้ (เส้นสีเหลือง)” สวนสัตว์เชียงใหม่-
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา-ตลาดหน้ามอ- สี่แยกภูคํา- วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่-ศูนย์การค้าเมย่า-          
กาดสวนแก้ว-แจ่งหัวริน-ประตูสวนดอก-วัดสวนดอก-ตลาดต้นพยอม- โรงพยาบาลสัตว์เล็ก- สี่แยกภูคําเลี้ยว
ซ้ายกลับเส้นทางเดิมสู่สวนสัตว์เชียงใหม่  

 เกณฑ์คัดเลือกระบบขนส่งมวลชน  คุณภาพบริการ (Quality of service)               
การเอื้อประโยชน์หรือการชี้นําการพัฒนาเมือง  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความสามารถก่อสร้างได้ (Construction Ability) ค่าใช้จ่าย (Costs) ผลการคัดเลือก 
ระบบแทรม เป็นระบบที่ควรได้รับการคัดเลือก เมื่อมีความสามารถจ่ายได้ และเป็นระบบที่สามารถเพิ่ม
ความสามารถในการขนย้ายผู้โดยสารได้ง่าย  เหมาะกับเส้นทางที่ผู้โดยสารมากกว่า   เมื่อคิดผลประโยชน์ของ
การลงทุนขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่เฉพาะผลประโยชน์ทางตรง จากการประหยัดจากค่าใช้จ่ายในการวิ่งรถ 
และเวลาเดินทางที่ลดลง ระบบที่ค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า เช่น BRT จะถูกคัดเลือก โดยเฉพาะในเส้นทางที่ผู้โดยสาร
น้อยกว่า  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
          

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.   
    
 

   วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 
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   (นางสุนทรี  อินตา) 
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