
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่8/2558 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน ์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางวาสนา วปินานนท์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7  (เชียงใหม่) 
14. นายประพันธ์ ภักดีนิติ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

เขต 10 ลําปาง 
15. นายชัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน) นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน)ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
19. นายนวพร แสงหนุ่ม รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รกน.นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ กลุ่มงาน

อํานวยการ 
22. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
/อําเภอ 
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อําเภอ 
23. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
24. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล (แทน)นายอําเภอหางดง 
25. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
26. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
27. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
28. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
29. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอแม่ริม 
30. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง 
31. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
32. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอเชียงดาว 
33. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอพร้าว 
34. นายอภิวัชร์ กลีบจําปี (แทน)นายอําเภอฝาง 
35. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
36. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
37. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภอเวียงแหง 
38. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
39. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
40. นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอําเภอแม่อาย 
41. นายจิรายุ ยองเพชร (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
42. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอําเภอแม่แจ่ม 
43. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
44. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
45. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
46. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
47. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
48. นายธีระยุทธ  อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
49. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
50. พ.ต.อ.มณฑป แสงจํานง (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
51. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
52. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่ห์จิรกาญจนกุล (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
/55. พ.ต.ท.อัศวธรณ์... 
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55. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
56. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
57. นางนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นางผุสดี สุวรรณมงคล (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
59. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
60. นางสาวจีระพร จรอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
61. นางลัดดารัตน์ สุขกิจประเสรฐิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
62.    นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นายอนุ คงกระพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
64. นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม ่
65. นายบํารุง เนียมนาค ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
66. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

(ทหาร) 
67. นางรัชนก มหาผล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
68. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
69. พ.ท.ปรัษฐา ครามะคํา (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
70. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
71. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
72. น.ท.อมรราช ต้นบุญ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
73. พ.ท.วิสุทธ์ิ แก้วกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
74. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
75. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
76. น.ต.กฤตภาส อ่ิมใจ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
77. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต 5 
78. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
79. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
80. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารกัษ์ 1 
81. นางสายสมร ทองกองทุน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
82. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
 

/83. นายชวลิต... 
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83. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
84. นางสางประภัสสร กฤติยาภิชาตกุล (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
85. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
86. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/ 
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม่) 

87. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
88. นายศักด์ิพัฒน์ รุ่งเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
89. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
90. นายวีระยุทธ ทองสนิทกาญจน์ (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
91. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
92. นายสุนทร จันทร์พรหม (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
93. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
94. นายธณัท  ปภพธนานนท์ (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
95. นายเกียรติพงศ์ บุญเกิดไวย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
96. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
96. นางเพทาย เมฆี (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
97. นางรุ่งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

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

เชียงใหม่  
99. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
100. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
101. นางสาวจีรญาดา อินทร์เหยี่ยว (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
102. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
103. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
105. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
106. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
108. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 

/109. นางศิรวิรรณ... 
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109. นางศิริวรรณ ถาวร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ 
(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
110. นายจิตติศักด์ิ ศรีปัญญา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
112. นายเลิศชัย อินทรักษ ์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
113. นายบรรจง จํานงศิตธรรม (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
114. นางจุรีย์ ประเสริฐสกลุ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
115. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
116. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
117. นายเฉลิมศักด์ิ เนตรยอง (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
118. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
119. นายธีระ อนันต์วรปัญญา (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
120. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
121. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
122. นางสุปรียา ชัยยาดํา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
123. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
124. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
125. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
126. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
127. นางนิภา ดูยอดรัมย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
128. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
129. นายเสวต เจริญกาศ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
130. นายชูเกียรติ วินยพงศ์พันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
131. นางปภาพินท์ จันทรดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
132. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
133. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
134. นายชาญชยั กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
135. นายมาโนช ชาวสวน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
136. นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อํานวยการสํานักงานแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม ่
137. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
138. นายปุญญพัฒน์ ลามาบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
139. น.อ.วิสูธ จันทนา ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่

/140.นายเกียรติศักด์ิ... 
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140. นายเกียรติศักด์ิ เรียนวัฒนา ผู้อํานวยการศูนย์ควบคมุการบินเชียงใหม ่
141. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
142. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
143. นายมงคล เตมีศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
144. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
146. นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
147. นายวุฒิชัย ม่วงมัน (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่
148. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่
149. นายจิรวุฒิ ศรีสุริยานุรักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่ม

น้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
150. ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
151. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
152. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ

สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
153. นางสาวปทุม กาวิละ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
154. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
155. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
156. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
157. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายจตุพร ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
159. นางวิภา กิจมาดะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่
160. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 
161. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางอาภากร ตัวละมูล (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
163. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
164. นายชลธี วิสัยแสง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
165. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
168. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
170. นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
171. นางวราภรณ์ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
172. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
173. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
174. นางกมลฉัตร บัวแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
175. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
176. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
177. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
178. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
179. นายโสภณ โปธินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
180. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
181. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
182. นายบุญทวี จิตติวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
183. นางไอซา เหลืองอิงคะสุต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
184. นางมีนา กิติชานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
185. นายสุพจน์ เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
186. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
187. นางนภัสนันท์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
188. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
189. นางญาณิศา จันทร์เส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
 

/190. ผศ.อวยพร  ... 
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190. ผศ.อวยพร บัวใบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
191. นางแสงทอง หัตถิรางกูร (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
193. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
194. นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ เชียงใหม่  
195. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
196. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
197. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
198. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

1 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
199. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
200. นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
201. นายชัยยุทธ สุขเสริม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
202. นางสาวแสงทอง คําปันนา (แทน)ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 
203. ดร.ชูชาติ ใจภักดี ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
204. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทจุริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
205. นางสาวนีรนุช ปานเนตร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเขต 9 เชียงใหม ่

206. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
207. นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
208. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
209. นายภูธาดล ธีรอธิยุต (แทน)ผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง(องค์การ

มหาชน) 
ภาคเอกชน 
210. นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
ส่วนท้องถิน่ 
211. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
212. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
213. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
214. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
215. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
 

/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ... 
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หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
216. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
217. นายประกาศิต ชะนะพันธ์ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
218. นายวิฑูรย์ ประเสริฐสุวรรณ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
219. นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เพื่อการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
220. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
221. 
 

นายเมธี พะยอมยงค ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมภาคเหนือ 

222. นายปาษาณ โชติแก้ว มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ 
223. นายกริช ฟูยีชีม่า มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ 
224. นายศราวุธ ธรรมตา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ 
225. ดร.จินตนา ไชยชมภู กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัดเชียงใหม ่
226. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
227. นายเกษม วงค์มณี สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  
2. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น (สํานักงานประกันสังคมจังหวัด

เชียงใหม่) 
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนสิงหาคม 2558 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนํา

ตัวต่อที่ประชุม  จํานวน  3 ท่าน  
1) นายบํารุง  เนียมนาค  

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อําเภอฝาง 

ตําแหน่งเดิม  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 
2) นายทศพล  เผื่อนอุดม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แจ่ม 

ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1  
    สํานักการสอบสวนและนิติการ 
 

/3) นายสทุิน ... 
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3) นายสุทิน  จันทร์งาม 
ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ตําแหน่งเดิม  ป้องกันจังหวัดพะเยา 
 

1.2  หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ จังหวัดอื่น    
        จํานวน 2 คน  ท่าน 

1) นายชัชวาล       ปัญญา      
       ตําแหน่งเดิม      นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
       ย้ายไปดํารงตําแหน่ง     นายอําเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลําพูน 
    2) นายจงคล้าย   วรพงศธร 
        ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
         ย้ายไปดํารงตาํแหน่ง  ผู้อํานวยการส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
 

1.3 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ            
พ.ศ.2558  จํานวน   13  ท่าน  ดังนี้ 
1) นายสุริยะ    ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
2) นายนาวิน          สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3) นายชนะ แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4) นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
5) นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
6) นางมยุรี            ยกตรี            พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       จังหวัดเชียงใหม่ 
7) นายชุมพล      รัตน์เลิศลบ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
8) นายนิพนธ์       ศรีชุมพร  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
9) นายวสวัตต์ิ      ประภัสสร  ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
10)  นายพิพัฒน์      วรมาล ี  สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
11)  นายคัมภีร ์      อนุรักษ ์  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
12)  นายแพทย์ภิศกัด์ิ   เลศิเรืองปัญญา ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม ่
13)  นายชาญชัย      ศรีเสถียร  นายอําเภอพร้าว 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 7/2558  เม่ือวันศกุร์ที่ 24  กรกฎาคม 2558 
   ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 
7/2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ นั้น  

 
 

/ฝ่ายเลขานุการ... 
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ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 28 หน้าโดยมี                
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ใน
เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า                
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่        
ครั้งที่ 7/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอ                
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
                       3.1  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําป ีพ.ศ.2558 
 ผู้แทนคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) นําเสนอ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558  ภาพรวม  32,801.09 ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว 29,031.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.51  งบประมาณ 25,150.96 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 
23,408.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.07 งบลงทุน 7,650.13 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,622.69          
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 73.50 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 2 โดยมีจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยู่ลําดับที่ 1  สําหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัด
เชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 1 

หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับงบลงทุน 132 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย           
ร้อยละ 100 จํานวน 54 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ  40.91  เบิกจ่ายตามเป้าหมาย (ร้อยละ  82.66) 
จํานวน 31 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 23.48  เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 45 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
34.09 และยังไม่มีการเบิกจ่าย จํานวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 1.52  

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 4,037.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
2,756.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.27 คงเหลือ 1,281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.73 

2) หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๘  หนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๓  ลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e - bidding)  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกาศเพิ่มเติมส่วนราชการที่ต้องดําเนินการตามประกาศ        
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  คือ 1) สถานศึกษา
ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สถานศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษา 3) สถานศึกษาในสังกัดการอุดมศึกษา 
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่ เว็บไซต์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
/3.2 รายงานผลการเบิกจ่าย... 
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3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด   

    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) นําเสนอ 2 ประเด็น ดังนี้ 
    3.2.1 โครงการพัฒนาจังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่  20 สิงหาคม 2558 
วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 218,611,700บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๖,๐๓๔,๐๐๓.๓๓ 
บาท คิดเป็นร้อยละ 62.23 

   3.2.2  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 284,801,200 บาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
171,003,852.75 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.04 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3  การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะ
ที่ 3 
                            ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง) 
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่ม
ปริมาณน้ําเก็บกักให้กับเขื่อนหลักในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเครื่องบิน 3 ลํา ได้แก่ ชนิด CASA จํานวน 2 ลํา 
และชนิด CARAVAN จํานวน 1 ลํา ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 -20 สิงหาคม 2558 หน่วยฯ
จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 3 และแผนการเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนกัก
เก็บน้ํา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา  หน่วยฯจังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก  พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร และ
หน่วยฯจังหวัดแพร่ จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ รวมพ้ืนที่ปฏิบัติการ 15 จังหวัด              
มีฝนตกรวม 20 วัน ในพื้นที่ 15 จังหวัด อําเภอ 149 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 86 ของจํานวนอําเภอทั้งหมด 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนด้านขอรับบริการฝนหลวง สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 053-275051 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4 สรปุผลการดําเนนิงานการจดัระเบยีบขอทาน 
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางเพทาย 

เมฆี) นําเสนอโดยวีดีทัศน์ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้  ผลการดําเนินงานจัดระเบียบคนขอทานจังหวัดเชียงใหม่  
ในวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 ด้านนโยบาย ได้ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทาน
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนงาน จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ และ      
บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ด้านการป้องกัน ได้มีการจัดประชุมช้ีแจง 
ซักซ้อม ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดทํางานด้านกฎหมาย ชุดทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ และชุดทํางาน           
ด้านล่ามสื่อภาษา  จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานออกสํารวจในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่              
ดอยสะเก็ด หางดง  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณตลาดนัดทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ควบคู่กับการออกตรวจใน
วันดังกล่าว 

/ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง... 
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 ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง  ทีมสหวิชาชีพร่วมกันตรวจสอบ คัดกรอง ในกรณีเข้าข่าย
กระบวนการค้ามนุษย์ หรือกรณีไม่เข้าข่ายที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ซึ่งมีผลปรากฏว่าไม่พบบุคคลท่ีเข้าข่าย
กระบวนการค้ามนุษย์ ให้การช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลขอทาน จํานวน 8 ราย เป็นคนไทย 6 ราย และต่างด้าว 
2 ราย กรณีคนไทยทําบันทึกจับกุมตาม พ.ร.บ.คนขอทาน พ.ศ.2484 ส่งคืนครอบครัวหลังจากตักเตือน 
แนะนํา พร้อมทั้งนัดหมายการลงเยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู จํานวน  4 ราย ส่งเข้าสถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึงสันมหาพน  จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 ราย ส่งโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน 1 ราย  กรณีคนต่างด้าว 
ทําบันทึกจับกุมดําเนินคดีฯ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นําส่งตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่เพื่อ
ผลักดันออกนอกประเทศ จํานวน 2 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5  รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 
                            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในห้วงเดือนมกราคม - 
สิงหาคม 2558 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนผ่านช่องทานต่างๆ  
จํานวน  1,220 ราย  สามารถยุติเรื่อง จํานวน 522 ราย และอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือ 
จํานวน 698 ราย  ข้อมูลสถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่             
สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 255๘  รวมจํานวน  
26,453 ราย การให้บริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส                
เพื่อให้บริการประชาชน อีก 1 แห่ง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า อําเภอเมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 โดยมีประชาชนมาใช้บริการจํานวน 185,222 ราย   
     ประเดน็เนน้ย้าํของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่   

1. จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลสถิติ
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ลงในแบบรายงานผล รายงานให้จังหวัดทราบ           
เป็นประจําทุกวันที่ 20 ของเดือน ก่อนเวลา 16.30 น. โดยเริ่มรายงานต้ังแต่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป   
ทางโทรสารหมายเลข 0-5311-2707 หรือ Email:damrongtham.chiangmaicenter@hotmail.com 

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

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกนัยายน  2558 

 ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย) คาดหมาย
ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้าวันที่ 26-29 สิงหาคม 2558 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าและ           
ลาวตอนบน ทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนน้อย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2558 ร่องมรสุมจะพาดผ่าน
ตอนบนของภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย           
มีกําลังแรงขึ้น คาดหมายเดือนกันยายน 2558 ร่องมรสุมพาดผ่านไทยตอนบน อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนเข้ามาสัก 1 ลูก  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.2 การรับเสด็จ... 
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4.2  การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ได้มีหนังสือขอให้นําความกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ             
ขอประทานเชิญเสด็จมาทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล ณ วัดป่าตาล ตําบลบวกค้าง อําเภอสันกําแพง  จังหวัด
เชียงใหม่  ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน  2558 เวลา 17.19 น.  ในการเสด็จครั้ง ให้สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จในการเยี่ยมราษฎรด้วย เนื่องจากจะมีผู้ป่วยมาเฝ้ารับเสด็จ 
และอาจจะต้องการการวิเคราะห์จากแพทย์เพื่อประกอบพระดําริ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3 ผลการแข่งขัน สเปเชียล โอลิมปิค เวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ 2015 
                        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ด้วยโรงเรียนกาวิละ
อนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ได้นํานักกีฬาร่วมการแข่งขัน 2015 Special Olympics World Summer Games  
ณ เมืองลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2558 จากผลการ
แข่งขันในครั้งนี้ นักกีฬาของโรงเรียนกาวิละอนุกูลประสบผลสําเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียน  
และทางประเทศไทย โดยชนะเลิศเหรียญทองและเหรียญเงิน  ดังนี้  1) แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว นายณัฐวุฒิ 
อนุศาสนานันทน์ เหรียญทอง  และเด็กชายจิรายุ เลายะ เหรียญเงิน ประเภทชายคู่  ลําดับที่ 4 นายณัฐวุฒิ              
อนุศาสนานันทน์  และเด็กชายจิรายุ เลายะ  2) ฟุตบอล 5 คน (หญิง) ลําดับที่ 4 นางสาวสลักรัก ชมชอบธรรม 
นางสาวปาริชาภรณ์  บุญปวน  โดยมีนายพฤหัส แลสันกลาง เป็นครูควบคุมทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน และครูฝึกสอน
กีฬาแบดมินตัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 สรุปกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

  หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ดร.ธัญภรณ์   เกิดน้อย) ข้อสรุป
เบื้องต้นกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก 1. ระบบผลิตที่สารเคมี ปุ๋ย เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจน
การตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้โยงใยเครือข่ายครอบคลุมวิธีคิดและพฤติกรรมการผลิตไว้อย่างเหนียวแน่น                
2. ระบบนิเวศเสื่อมโทรม เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โรคพืช แมลงรบกวนเกษตรกรต้องการความสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้และทางออกการแก้ปัญหา 3. ระบบตลาดกระแสหลักของพืช ผัก ที่ใช้สารเคมี ครอบคลุมพ้ืนที่
การจําหน่ายและการเข้าถึงผู้บริโภค  การส่งเสริมให้เกษตรกรกลับมาลด ละ เลิกการใช้สารเคมีฯ จึงต้องมี          
การจัดการอย่างเป็นระบบ คือ 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ฟ้ืนฟูความรู้และทักษะการผลิตแบบผสมผสาน
ที่พ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2. การวางแผน/การจัดการระบบผลิต/ระบบการขายผลผลิตที่ไม่ใช้
สารเคมี 3. การสนับสนุนจากระดับนโยบายจากหน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง จริงจัง 
4. มีตลาดผลผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม 

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในครั้งนี้ คือ สร้างความตระหนักและความต้องการ
พืชผักปลอดสารเคมี สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตฯ สร้างเครือข่ายตลาดผู้รับซื้อ เพื่อการผลิต
อย่างต่อเนื่อง 

/กิจกรรมการดําเนินงาน... 
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กิจกรรมการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 1. การสร้างความตระหนัก ได้ทําการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ เปิดตัวโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านรายการมองเมืองเหนือ 
ประชาสัมพันธ์โครงการฯผ่านรายการวิทยุ  2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้              
สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบจาการใช้สารเคมีทางการเกษตรกรปรับปรุงบํารุงดิน                
เพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย และทําน้ําหมัก  ระบบผลิตพืชผักผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี และการวางผังแปลง            
การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกพืช การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานการทํากาวดักแมลง             
เรื่องระบบการตลาดและช่องทางตลาดพืชผักปลอดสารเคมี พัฒนาส่วนผสมการทําน้ําหมักจากพืช                
หนอนตายยาก ทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูก สํารวจพื้นที่เพาะปลูก
พืชผักปลอดสารฯ และทําทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่ม 3. กระบวนการระดมความคิด เรื่องแผนการผลิต   
ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด ทําแผนการผลิตปริมาณจํานวนพื้นที่และชนิดผัก การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการตลาดนัดพืชผักปลอดสารพิษ เตรียมความพร้อมและความต้องการที่แท้จริงของ
เกษตรกรในการอบรมของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ การแลกเปลี่ยนทบทวนแผนการปลูกพืชผัก
กับพ้ืนที่และช่วงเวลา การจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายและโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
โครงการ   ครั้งนี้  4. การส่งเสริมการตลาด ได้ทําการสร้างความมั่นใจเรื่องการตลาด และเชิญผู้ประสานงาน
จากงานนักศึกษาการศึกษาพิเศษกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร        
ประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรเครือข่ายแม่แตงและผู้ประกอบการร้านอาหาร 5. การสนับสนุนจากระดับ
นโยบายและผลสําเร็จของโครงการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมโครงการฯ             
ณ บ้านสวน ประธานกลุ่มเกษตรกร  ผลสําเร็จของโครงการ ได้เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารและ     
ปัจจัยเงื่อนไขเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ระบบการรับซื้อ ขายผักกับผู้ประกอบการร้านอาหารใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ผลการตรวจการแพ้พิษโคลินเอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบขององค์การเภสัชกรรม 
พบว่าในจํานวนอาสาสมัคร 176 คน ส่วนมากอาสาสมัครทั้งหมดมีการแพ้พิษอยู่ในระดับเสี่ยงมากที่สุด              
ร้อยละ 70 ระดับปลอดภัยร้อยละ 24.4 และไม่ปลอดภัยร้อยละ 4.5 โดยผลปกติมีเพียงร้อยละ 1.7  ผลการ
ตรวจวัดการทํางานของ Cholinesterase enzyme ในตัวอย่างพลาสมาและเม็ดเลือดแดงของอาสาสมัคร 
พบว่าการถูกรบกวนจากสารเคมี กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ต่อระบบการควบคุมสารสื่อประสาทในร่างกาย
อาสาสมัครทุกคนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ผลการวิเคราะห์หาสารเมทาบอไลท์ dialkyl phosphate (DAP)            
ของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่ขับออกในปัสสาวะของอาสาสมัคร พบว่าอาสาสมัครทุกคนมีสารเคมี            
ที่ขับออกในปัสสาวะ โดยในอาสาสมัครเพศชายจะตรวจพบสารเมทาบอไลท์น้อยกว่าเพศหญิง ในทุกตัวของ              
เมทาบอไลท์ 

 ข้อสรุปเบ้ืองต้น  ผลการจากตรวจระดับสารเคมีในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ผู้ประกอบการร้านอาหารในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ แสดงถึงการแพร่กระจายของสารเคมีฆ่าแมลง                                                                                  

 

4.5 ประชาสัมพันธ์การประชุมพิเศษของพยานพระยะโฮวา ปี 2015 
  ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ (นายปาษาณ โชติแก้ว) มูลนิธิส่งเสริม

การศึกษาพระคัมภีร์กําหนดการจัดงาน “การประชุมพิเศษของพยานพระยะโฮวา ปี 2015” ระหว่างวันที่          
6-8 พฤศจิกายน  2558  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติ เฉลิมพระเกียร ติ   7 รอบ                
พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คําแนะนําและความรู้จากคัมภีร์ไบเบิลที่นําไปใช้ได้จริงในชีวิต                
โดยจะมีตัวแทนพยานพระยะโฮวาจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น และที่อ่ืนๆ มากกว่า 

 
/1,800 คน... 
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1,800 คน  และพยานพระยะโฮวาจากทั่วประเทศไทยอีกมากกว่า 4,400 คน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งหมดประมาณวันละ 8,000 คน  นอกจากนี้  ยังมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในช่วงก่อนและหลังการ
ประชุม เช่น การประชาสัมพันธ์การประชุม และการพาตัวแทนจากต่างประเทศไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 9/2558 
                                  วันอังคารที่ 29 กันยายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                
80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด  (เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.) 
 

5.2 หัวหนา้สว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
       5.2.1 ประกนัสงัคมจังหวดัเชียงใหม ่(นางสาวทศันีย์  นนทจติ) นําเสนอ 2 เรือ่ง 
             1) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศใน           

พระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
แจ้งแนวปฏิบัติการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและการนําส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ ดังนี้                
1. ส่วนราชการที่มีลูกจ้างทุกประเภทตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนนายจ้าง ต้องยื่นแบบขึ้น
ทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทํางาน  2. ส่วนราชการ
ที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับกองทุนประกันสังคมแล้ว ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่รับลูกจ้างเข้าทํางานเพิ่ม  การนําส่งเงินสมทบ นายจ้างต้องนําส่งเงินสมทบและยื่นแบบ สปส.1-10  ให้แก่
สํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ สามารถชําระผ่าน
ช่องทาง สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาติ  

  2) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช .) จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกันตน              
ตามมาตรา 40 จํานวน 58,691 คน แยกเป็น ทางเลือกที่ 1  จํานวน 338 คน  ทางเลือกที่ 2 จํานวน 
29,605 คน ทางเลือกที่ 3 จํานวน 8,361 คน ทางเลือกที่ 4 จํานวน 59 คน และทางเลือกที่ 5 จํานวน 
20,328 คน ในส่วนที่ต้องดําเนินการ จํานวน 28,748 คน  ได้แก่ ทางเลือกที่ 3,4,5 สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่  ได้เตรียมการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเพื่อทราบและตอบกลับมายังสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี  คือ  ผู้ประกันตนประสงค์จะโอนไปเป็นสมาชิก กอช.                
ทางสํานักงานประกันสังคมจะโอนฐานข้อมูลพร้อมเงินให้ กอช.  2. กรณีต้องการสมัครเป็นสมาชิก กอช.             
แต่ลาออกจากสํานักงานประกันสังคม ทางสํานักงานประกันสังคมจะคืนเงินออมและดอกผลให้ผู้ประกันตน               
3. กรณีเป็นสมาชิก กอช.และประกันสังคม ทางสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินออมให้ กอช. และยังคง
สถานะเป็นผู้ประกันตนตามทางเลือกที่ 1,2 ต่อไป  ข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่แจ้งลาออกประจําเดือน
สิงหาคม 2558  รวมจํานวน 664 ราย ในจํานวนนี้มีผู้จ่ายเงินสมทบล่วงหน้าจํานวน 110 ราย 

5.2.2  ผู้แทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.จินตนา 
ไชยชมภู) จังหวัดเชียงใหม่โดยคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า  กําหนดจัดมหกรรมคอนเสิร์ต
ร่วมใจพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ชัยมงคลเมืองเชียงใหม่ ปันน้ําใจคนต้นน้ํา สู่คนปลายน้ํา                
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันคูคลองแห่งชาติ 

 
/ในวันศุกร์... 
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ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอล์ล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่แอร์พอร์ต  วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสํานึก ส่วนราชการ เอกชน มูลนิธิ ชมรม 
สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ทุกหมู่เหล่าให้เห็น
ความสําคัญ มีจิตสํานึก มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ คูคลองแหล่งน้ําสาธารณะให้มีคุณภาพ แบบบูรณาการ
และมีส่วนร่วม  ระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดต้ังกองทุนพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ฟ้ืนฟูชัยมงคล
เมืองเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต ในราคา          
บัตรละ 1,000 บาท สําหรับ 2 ที่นั่ง พร้อมบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ําด่ืม ก่อนเข้าชมคอนเสิร์ต               
ได้ที่ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่  และบริษัท TJM-
GROUP ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต   

5.2.3 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย  กีฬาแปง) สํานักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่กําหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร ขน  จํานวน 301 หมายเลข (ขุมทรัพย์
ล้ําค่า ครูบาคุ้มครอง เงินทองเพิ่มพูน) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 กันยายน  2558  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

5.2.4  สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายชัยนรงค์ 
วงศ์ใหญ่) การจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕  ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดเสน่ห์ล้านนา ให้คุณ
ค้นหาไม่รู้จบ (Lanna Endless Charms) การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียงให้แก่
ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ได้การรับรองมาตรฐาน  มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และความโดดเด่นของ          
กลุ่มจังหวัด  ภายในงานประกอบด้วยการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าการท่องเที่ยว สินค้าหัตถอุตสาหกรรม 
สินค้าเกษตร ธุรกิจ บริการสุขภาพ และของดี OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การจัดนิทรรศการ           
เพื่อแสดงและเผยแพร่ผลงานวิชาการศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในด้านต่าง ๆ และการประชุมวิชาการ              
โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัส เยี่ยมชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดี 4 จังหวัดล้านนา พร้อมทั้งเข้าร่วมงาน
สัมมนาวิชาการ ชมนิทรรศการให้ความรู้ โดยมีจํานวนร้านค้ากว่า ๑,๒๐๐ ร้านค้า 

5.2.5 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ขอเชิญหัวหน้า         
ส่วนราชการทุกภาคส่วนและนายอําเภอ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 07.00 น. 
ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
               6.1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสะอาด) จํานวน 2 เรื่อง 

1. การตรวจสอบพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสอบพัสดุประจําปี ข้อ 155  กําหนดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความ
จําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน  และ
ตรวจนับพัสดุประเภท ที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น (30 กันยายนปีปัจจุบัน) โดยให้ตรวจสอบพัสดุว่าการรับ
จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ  
สูญไป เพราะเหตุใด พัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งต้ังภายใน 
๓๐ วันทําการ  นับแต่วันทําการวันแรกของเดือนตุลาคม  

 
/2. ส่วนราชการ... 
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2. ส่วนราชการที่ต้องเสนอหนังสือสําคัญให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ลงนามในหนังสือให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการในวันที่           
30 กันยายน 2558  

6.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) การประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 9/2558 ในวันศุกร์ที่  25  กันยายน 2558 ขอให้หัวหน้า            
ส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

เลิกประชุม  เวลา  12.10 น.   
      
       

     วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
                  เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 


