
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่7/2558 

วันศกุรท์ี่ 24  กรกฎาคม  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. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายชาตรี ธินนท์ (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
8. นางภัชธนิตา สดุดีพศิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
9. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายสถาพร มหาวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
12. นายประพันธ์ ภักดีนิติ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

10 ลําปาง 
13. นายชัชชัย โกมลรัตน ์ นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
14. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
15. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
17. นางศิริพร รือเรือง รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอ 
20. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
21. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
22. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
23. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
24. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
25. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
26. นายทศน์พล เอี่ยมโอษฐ์ (แทน)นายอําเภอแม่ริม 

/27. นายไกรธวัช... 
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27. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง 
28. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
29. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอเชียงดาว 
30. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอพร้าว 
31. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
32. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
33. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
34. นายอรรถพล บัวศรี (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
35. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
36. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
37. นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอําเภอแม่อาย 
38. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
39. นายสงัด บูรณภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
40. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอดอยเต่า 
41. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
42. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
43. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
สํานักพระราชวัง 
44. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
45. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
46. พ.ต.อ.ยุทธชัย พัวประเสริฐ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
47. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
48. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่ห์จิรกาญจนกุล (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

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

เชียงใหม่ 
50. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
51. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
52. นางนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
53. นายพลภัทร สีแดง (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
54. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
55. นางสาวจิรวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
 

/หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
56. นายธนิต ไหลไพบูลย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
57. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
58. นายรัชชัย วัฒนะโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
59.  ศรีทอง (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
60. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
61.   (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางสาววาสนา ไชยคํา (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย อําเภอฝาง 
63. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

(ทหาร) 
64. นางเรไร รักศิลปกิจ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
65. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
66. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
67. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
68. น.ท.ชาญชัย ต้ังประเสริฐ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
69. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศนูย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
70. น.ต.กฤตภาส อ่ิมใจ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
71. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต 5 
72. นางรัชนีพร มาลัย (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
73. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
74. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ ์1 
75. นางมธุรส พรหมนาภา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
76. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
77. นายอาทร ศรีเชียงสา (แทน)สรรพกรภาค 8 
78. นางสางประภัสสร กฤติยาภิชาตกุล (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
79. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
80. นายบุญทา หน่อแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม ่
81. นางมาลินี รีวงค์ (แทน)ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
82. นายเอนก มนัสนิลุบล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
83. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
84. นายยติวัตร มนตรีวัต (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
85. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
86. ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
87. นางรุ่งนภา สาระนาค (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
88. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดเชียงใหม่ 
89. นายเกียรติพงศ์ บุญเกิดไวย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
90. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
91. นายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
92. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
93. นายวิโรจน์ เรืองสอาด ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ 10  
94. นางฉวีวรรณ ไพโรจน์กุล ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
95. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
96. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
97. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
98. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
99. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
100. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
101. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
102. นางสาวชีวพร คชคีรีเดชไกร (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
103. นายแทนขวัญ ดวงแก้ว (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
104. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
105. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
106. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
107. นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
108. นางอรุชา ศุภมาตร (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
109. นางสพโชค หน่อสีดา (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
110. นางบุหงา ชัยยะ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
111. นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม ่ (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
112. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

/113.นายเฉลิมศักด์ิ... 
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113. นายเฉลิมศักด์ิ เนตรยอง ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
114. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
115. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
116. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
117. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
118. นางชนนิกานต์ พันธจกัร (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
119. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
120. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
121. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
122. นางกุลริดา ศรีวิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
123. นางนิภา ดูยอดรัมย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
124. นายชวลิต ชัยวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน

ยางจังหวัดเชียงใหม 
125. นายศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยขา้วเชียงใหม ่
126. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
127. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
128. นายชูเกียรติ วินยพงศ์พันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
129. นางปภาพินท์ จันทรดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
130. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสาํนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชยีงใหม ่
131. นายส่งศักด์ิ คําชัยลึก (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

แมลงเศรษฐกจิจังหวัดเชียงใหม่ 
132. นายสมหมาย คํามาสาร (แทน)หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
133. นายนุกุล แสนหมื่นแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
134. นางภัญญาพชัร์ มาญา (แทน)ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
135. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
136. นายปรีชา สหเมธาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
137. นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อํานวยการสํานักงานแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม ่
138. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
139. นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน)ผู้อํานวยการศนูยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
140. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
141. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
142. นายมงคล เตมีศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
143. นายชีพชนก อัมรนันทน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
144. นายทวีศักด์ิ กันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

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

(เชียงใหม่) 
146. นางสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 
147. นางสมพร อินตากาศ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
148. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่ม

น้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
149. ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
150. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
151. นายจิรศักด์ิ จิรจันทร์จรสั (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
152. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
154. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
155. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
156. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
157. นางกรกนก อุทธโยธา (แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายณัฐวุฒิ จันดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
159. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 
161. นางราชาวดี รีเกน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายจักรพงษ์ ดํารงไทย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
164. นายภูชิชย์ จารุวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
165. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

/167. นางทพิย์สุดา... 
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167. นางทิพย์สุดา บาลี (แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นายเกษม อภิชัย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
170. นายกิตติบุญญฤทธิ์ คณิตใจอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
171. นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
172. นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่/(แทน)

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
173. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
174. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกน.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
175. นางสาวเพ็ญพร ปะระดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
176. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
177. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
178. นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
179. นายอนันต์ กันนาง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
180. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
181. นางไอซา เหลืองอิงคะสุต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
182. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
183. นายเจดีย์ เดชพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
184. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศกึษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
185. นางนภัสนันท์ ธนภาคิน (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
186. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
187. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
188. ผศ.ธวัชชัย พ่ึงธรรม (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
189. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
190. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

/191. นางอุไรวรรณ... 
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191. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 
เชียงใหม่  

192. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
193. นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
194. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
195. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
196. นางจันทรจ์ิรา ลิ้มถาวร (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
197. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
198. นายฐาปกรณ์ พรหมภัทรา (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
199. นางธนาภรณ์ เจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
200. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจาํจังหวัดเชียงใหม่ 
201. นายนเรศร์ ภาชนะพรรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต 
9 เชียงใหม ่

202. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
203. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
204. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
205. นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
206. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
207. นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันาพื้นทีสู่ง(องค์การมหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
208. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
209. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
210. นายฐิติ อินทะพันธ์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
211. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
212. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
213. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
214. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
215. นายวีระพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
216. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
217. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
218. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
219. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
220. นายเกษม วงค์มณี สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรประกวดภาพยนตร์สั้น “ปล่อยโคมลอยเชียงใหม่ : สืบสานอย่างไร?           

ให้ถูกต้องและเหมาะสม” ประจําปีงบประมาณ 2558  จํานวน 7 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่) 

 2. การมอบเกียรติบัตรการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จํานวน           
12 รางวัล (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 (สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
       ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัวต่อ                
ที่ประชุม  จํานวน  2  คน    

1) นางสาวรจุิรา    ริมผดี  
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)     
ตําแหน่งเดิม        รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

2) นายศิวะพงศ์   นฤบาล  
    ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  

ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 6/2558   เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 26  กุมภาพนัธ์  2558  

ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่      
ครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ นั้น  

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 29 หน้าโดยมี                
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร ่               
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า                
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่        
ครั้งที่ 6/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอ                
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
/ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
                       3.1  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําป ีพ.ศ.2558 
  ผู้แทนคลังจังหวดัเชียงใหม ่(นางรัชนพีร  มาลัย) นําเสนอต่อที่ประชุม  

๑. มาตรการและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละ
หน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
เป้าหมายเบิกจ่าย 

รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 

1 29 32 

2 55 55 

3 74 76 

4 87 96 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 4 

(เฉลี่ยถึงเดือน 
 ก.ค. 58 ร้อยละ) 

คงเหลือ 
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้างในระบบ 

GFMIS 

ภาพรวม 31,505.97 26,626.35 84.51 82.67 4,879.62 1,346.24 

งบลงทุน 7,525.53 5,076.85 67.46 78.33 2,448.68 1,217.56 

งบประจํา 23,980.45 21,549.50 89.86  2,430.95 128.68 

เงินเหลื่อมปี 3,818.06 2,592.09 67.89  1,225.97 481.99 

 เป้าหมายไตรมาสที่ 4  ภาพรวมร้อยละ 96  งบลงทุนร้อยละ 87 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน 

  การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 4 มีเป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 87 (เฉลี่ยถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 82.67) โดยมีส่วนราชการ 130                
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน  ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายละเอียดดังนี้ 

1. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐  ส่วนราชการ 31 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 23.66 ของ
หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  

/2.เบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.67 ... 
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2. เบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.67 จํานวน 39 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 29.77 ของ
หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน  

3. เบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย 59 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 45.04 ของหน่วยงานที่ได้รับ 
งบลงทุน  

4. หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 2 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 1.53 ของหน่วยงานที่
ได้รับ 
งบลงทุน  

 

เบกิจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐   
หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  1 3,641,000.00 3,641,000.00 100 

2 สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  2 787,000.00 787,000.00 100 

3 ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัด
เชียงใหม่ 

1,577,000.00 1,577,000.00 100 

4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 3,103,990.00 3,103,990.00 100 

5 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 44,000.00 44,000.00 100 

6 ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 15,000.00 15,000.00 100 

7 ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร           
(พืชสวน) 

776,500.00 776,500.00 100 

8 ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) 240,000.00 240,000.00 100 

9 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัด
เชียงใหม่ 

22,000.00 22,000.00 100 

10 สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 459,500.00 459,500.00 100 

11 สนง.สหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ 1,013,400.00 1,013,400.00 100 

12 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 1,980,000.00 1,980,000.00 100 

13 ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 66,000.00 66,000.00 100 

14 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 69,000.00 69,000.00 100 

15 สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่           88,000.00        388,000.00  100 

16 ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคเหนือ        300,000.00        300,000.00  100 

17 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
จังหวัดเชียงใหม่  

      506,133.00        506,133.00  100 

18 เรือนจํากลางเชียงใหม่           24,290.00           24,290.00  100 

19 สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่      1,284,000.00      1,284,000.00  100 
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ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

20 สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่  

      107,000.00        107,000.00  100 

21 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่        278,100.00        278,100.00  100 

22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่     3,724,100.00      3,724,100.00  100 

23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  228,617,000.00  228,617,000.00  100 

24 โรงพยาบาลประสาท      2,700,000.00      2,700,000.00  100 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่      3,067,320.00      3,067,320.00  100 

26 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)      4,256,438.56      4,256,438.56  100 

27 โรงพยาบาลสวนปรุง        167,000.00        167,000.00  100 

28 อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่        764,900.00        764,900.00  100 

29 อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่           31,500.00           31,500.00  100 

30 สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต 3      6,736,700.00      6,736,690.00  100 

31 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่     1,042,250.00      1,042,200.00  100 

เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายเฉลี่ยถึงเดือนกรกฎาคม 2558 คือ ร้อยละ 82.67 จํานวน  
39 ส่วนราชการ  

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ            82,000.00           81,980.00  99.98 

2 สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 5      3,654,800.00      3,653,600.00  99.97 

3 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล      1,294,000.00      1,292,000.00  99.85 

4 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม        250,000.00        249,500.00  99.80 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี      3,112,000.00      3,100,000.00  9.61 

6 โรงเรียนไชยปราการ      1,030,000.00      1,024,400.00  99.46 

7 อัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว           32,000.00           31,800.00  99.38 

8 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ      1,114,300.00      1,103,000.00  98.99 

9 กองบิน 41      1,000,566.00         987,566.00  98.70 

10 อัยการเขต  5         142,500.00         139,800.00  98.11 

11 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่      1,203,620.00      1,175,620.00  97.67 

12 สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่      7,246,950.00      6,991,169.00  96.47 

/13 แขวงทางหลวง... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๓ 

 

- ๑๓ -

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

13 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  215,945,809.00  206,775,516.75  95.75 

14 สํานักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม ่ 221,422,227.12  210,757,505.58  95.18 

15 ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  7           840,000.00         794,517.34  94.59 

16 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์         250,000.00         236,000.00  94.40 

17 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร      1,350,500.00      1,273,000.00  94.26 

18 สนง.พัฒนาที่ดินเขต  6      6,189,400.00      5,761,153.71  93.08 

19 สนง.พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา  

403,560,664.00  375,033,000.00  92.93 

20 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ 115,211,559.00  105,606,293.51  91.66 

21 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่         221,400.00        202,900.00  91.64 

22 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  4,443,873.00  4,063,872.62  91.45 

23 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8  1,744,600.00  1,595,200.00  91.44 

24 สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที ่1 เชียงใหม ่ 

1,076,000.00  968,500.00  90.01 

25 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  3  185,869,237.00  163,673,304.17  88.06 

26 ด่านศุลกากรเชียงดาว      1,270,000.00      1,117,827.32  88.02 

27 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่      6,157,414.88      5,418,914.88  88.01 

28 สํานักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)  632,290,574.00  555,241,334.75  87.81 

29 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่      2,090,000.00      1,831,040.00  87.61 

30 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2  243,381,549.00  212,751,902.14  87.41 

31 สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่      5,009,127.00      4,357,821.95  87.00 

32 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด
เชียงใหม่  

12,084,700.00  10,483,100.00  86.75 

33 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  236,000.00  203,250.00  86.12 

34 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่  1,160,000.00  988,315.00  85.20 

35 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  212,124,230.00  177,034,230.00  83.46 

36 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  108,356,376.00    89,764,433.90  82.84 

37 โครงการชลประทานเชียงใหม่  1,018,439,436.00  843,415,513.21  82.81 

38 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 16  176,431,470.00  144,710,945.93  82.02 

/39 สํานักวิจยั... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๔ 
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ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

39 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1  8,680,807.00  6,958,929.00  80.16 

เบกิจ่ายต่าํกวา่เปา้หมาย 58 ส่วนราชการ  1 รัฐวิสาหกิจ 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

1 ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ 1,551,600.00  1,210,961.33  78.05 

2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1 304,755,260.00  234,729,107.09  77.02 

3 สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่  171,867,193.00  129,943,023.71  75.61 

4 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5          3,489,000.00  2,595,300.00  74.39 

5 วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง  1,580,000.00  1,174,000.00  74.30 

6 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา  6,719,000.00  4,821,600.00  71.76 

7 โรงเรียนกาวิละอนุกูล  996,300.00  713,775.60  71.64 

8 สนง.คุมประพฤติประจําศาลจังหวัดฝาง  56,000.00  40,000.00  71.43 

9 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่  211,000.00 145,000.00 68.72 

10 สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ 10   2,360,300.00  1,507,485.00  63.87 

11 สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ 11,223,875.49  7,124,675.49  63.48 

12 สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่ 272,500.00  172,500.00  63.30 

13 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  73,390.00  44,690.00  60.89 

14 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  45,374,209.00  27,355,597.00  60.29 

15 โรงพยาบาลนครพิงค์  182,360,773.00  107,843,766.54  59.14 

16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  2,094,200.00  1,216,300.00  58.08 

17 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์ 62,000.00 32,000.00 51.61 

18 สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  163,910.00  81,950.50  50.00 

19 โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ 1,987,400.00  959,528.00  48.28 

20 สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3  3,000,000.00  1,346,400.00  44.88 

21 สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่ 24,237,954.00  10,680,260.20  44.06 

22 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  6,560,300.00  2,859,399.00  43.59 

23 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  

62,342,000.00  26,962,597.80  43.25 

24 สนง.คลังจังหวัดเชียงใหม่  1,439,000.00  575,600.00  40.00 

/25 สนง.เขตพื้นที่... 
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ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

25 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3  

106,728,088.00  41,358,564.97  38.75 

26 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  

67,762,596.00  25,685,694.00  37.91 

27 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4  

40,940,422.00  15,408,156.34  37.64 

28 มณฑลทหารบกที่  33  11,731,900.00  4,279,190.00  36.47 

29 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1  

60,988,000.00  21,871,842.94  35.86 

30 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  65,301,400.00  23,139,280.00  35.43 

31 สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่  

692,713,200.00  241,005,973.55  34.79 

32 เรือนจําอําเภอฝาง  73,300.00  24,900.00  33.97 

33 สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ ่ 10,834,101.25  3,598,722.13  33.22 

34 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6  

62,273,900.00  20,301,886.90  32.60 

35 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 34  

59,987,551.00  17,193,514.20  28.66 

36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  12,249,100.00  3,128,160.00  25.54 

37 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2  

65,967,400.00  16,233,421.50  24.61 

38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31           
อ.แม่แจ่ม  

6,622,600.00  1,558,560.00  23.53 

39 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ 74,818,200.00  17,538,881.50  23.44 

40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  470,751,000.00  109,006,800.00  23.16 

41 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  6,530,000.00  1,489,400.00  22.81 

42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  4,938,500.00  1,113,600.00  22.55 

43 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ 27,173,400.00  6,065,250.00  22.32 

44 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม ่ 112,000.00  22,000.00  19.64 

45 กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 
เชียงใหม่  

72,097,800.00  12,664,695.00  17.57 

46 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  3,723,200.00  650,580.00  17.47 

47 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  138,622,400.00  24,049,252.96  17.35 

/48 สนง.ปศสุัตว์... 
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ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

48 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  12,684,800.00  2,184,730.36  17.22 

49 วิทยาลัยนาฎศิลป์  14,541,200.00  2,494,500.00  17.15 

50 สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต6  24,944,000.00  3,779,000.00  15.15 

51 อัยการจังหวัดเชียงใหม่  23,877,840.00  2,095,028.70  8.77 

52 สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่  

5,436,500.00  400,870.00  7.37 

53 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  9,250,500.00  520,200.00  5.62 

54 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  1,530,000.00  80,000.00  5.23 

55 ตชด.ภาค  3  34,000,000.00  1,768,466.68  5.20 

56 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม่  

4,439,200.00  183,600.00  4.14 

57 สนง.อัยการจังหวัดฝาง  1,584,500.00  31,500.00  1.99 

58 ศูนย์อนามัยที่  10  เชียงใหม่  8,200,000.00  91,998.00  1.12  

  รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน 

1 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์  39,431,200.00  15,434,547.59  39.14 

 
ยังไม่มีการเบกิจ่าย 2 หน่วยงาน 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

1 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  96,000 - - 

2 สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

25,000,000 - - 

  
 ความคืบหน้าส่วนราชการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 

รายชื่อส่วน
ราชการ 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน 

สํานักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

25.00 ได้รับเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19 เมตร  
ยาว 70 เมตร ตกแต่งด้วยไม้ตามอัตลักษณ์ล้านนาบริเวณด้านหน้า  พระธาตุ
หริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลําพูน และจะสอบราคาด้วยวิธี e-auction ไปแล้ว 
2 ครั้ง 

 
/3.1.2 จาํนวนข้าราชการ ... 



 
 
 
 

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

 

- ๑๗ -

3.1.๒. จาํนวนข้าราชการและผู้ รับบาํนาญ ประสงค์กลับไปใช้สิทธิ์ในบาํเหน็จบาํนาญ
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494       

ประเภท 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิ 
UNDO (ราย) 

จํานวนผู้ใช้สิทธ์ิ UNDO 
(ราย) 

อัตรา 
ร้อยละ 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ข้าราชการ 20,100              7,155 35.60  
ผู้รับบํานาญ/ผูร้ับเบ้ียหวัด 13,748              9,235 67.17 1,668.59 

รวม 33,848            16,390 48.42  
 

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
 

3.1.3  หนังสอืเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๘ จํานวน  1  เรื่อง คือ
หนังสือที่ กค ๐๔๑๕.๓/ว.๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง  ติดตามการยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ติดตามส่วนราชการในจังหวัด เร่งดําเนินการยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ กรณีเกษียณอายุ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และอย่างช้าไม่ควรเกินเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ต้องรอประกาศ หรือ คําสั่งเกษียณและคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ 
เมษายน หรือวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่พ้นจากราชการ เพราะสามารถยื่นขอรับเพิ่มเติมได้ในภายหลัง เพื่อให้
ผู้เกษียณอายุราชการได้รับบําเหน็จบํานาญต่อเนื่องกับเงินเดือนในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และเพื่อประโยชน์ใน
การรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ และเงิน กบข. รวมท้ังสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง เช่น สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอยีดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลงั
จังหวัดเชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด   

 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 
 3.2.1 โครงการพัฒนาจังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
วงเ งินงบพัฒนาจั งหวัดที่ ไ ด้ รับจัดสรรงบประมาณจํ านวน  218,611,700 บาท  เ บิกจ่ ายแล้ว 
119,138,817.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50 

3.2.2  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 284,801,200 บาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
115,640,947.57 บาท  คิดเป็นร้อยละ 40.60  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.3 การปฏิบัติการ... 



 
 
 
 

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

 

- ๑๘ -

3.3  การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะ
ที่ 3 
                           ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายนุกุล  แสนหมื่นแก้ว) การปฏิบัติการ
ฝนหลวงศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 19 กรกฎาคม 2558  เครื่องบินที่ใช้
ปัจจุบัน CASA 1511, CASA 1514, CN 2221,  AU-35 = 2 (วิจัย) วันปฏิบัติการ 116 วัน ฝนตก 100 
วัน  จํานวนเที่ยวบิน 450 เที่ยวบิน  รวมชั่วโมงบิน 785.50 ช่ัวโมง ใช้สาร 510.80 Agl  พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน แพร่ ลําปาง เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์  ทําให้เกิดฝนในพื้นที่
ปฏิบัติการ  
 

ติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.4  รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 
                            หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ในห้วงเดือนกรกฎาคม 
2558  จํานวน  124 ราย  ข้อมูลสถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่  สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม พ.ศ 2558 ถึงเดือน
กรกฎาคม  พ.ศ.255๘  รวมจํานวน  22,509 ราย การให้บริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม  จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการต้ังเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้บริการประชาชน อีก 1 แห่ง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 –กรกฎาคม 2558 โดยมีประชาชนมาใช้บริการจํานวน 
169,780  ราย   
     ประเดน็เนน้ย้าํของศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่   

  3.1 จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน/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 

3.2 ขอให้ทุกส่วนราชการ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสําคัญในการรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน อย่างเคร่งครัด 
เนื่องจากมีผู้ร้องบางรายได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การ
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5  แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางมยุรี  ยกตรี) 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และจะมีผล
บังคับใช้ภายใน 120 วันหลังจากวันดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยมีสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้ 

1. เปลี่ยนนายทะเบียนหอพัก จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นนายกองค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่หอพักต้ังอยู่โดยมอบอํานาจให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายภายในจังหวัดและท้องถิ่น 

2. เปลี่ยนข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเป็นหอพัก จากการมีผู้พัก (นักเรียน
นักศึกษา) ต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป เปลี่ยนเป็นที่พักของผู้พัก (นักเรียนนักศึกษา) ต้ังแต่ 1 คน เพื่อเป็นอุดช่องว่าง 

/ของกฎหมาย... 



 
 
 
 

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

 

- ๑๙ -

ของกฎหมายเดิมที่ไม่ครอบคลุมถึงบ้านเช่า คอนโด และอาคารชุด ทําให้ผู้ให้เช่าบ้านเช่าและคอนโดไม่รับ
นักเรียนนักศึกษา และเป็นการควบคุมให้นักเรียนนักศึกษามาพักในหอพักที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น) 

3. ผู้พักหมายถึง ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรีอายุไม่
เกิน 25 ปี 

4. กําหนดให้หอพักมี 2 ประเภท คือ หอพักหญิง และหอพักชาย ซึ่งต้องรับผู้พักเฉพาะ
ตามเพศที่กําหนด พร้อมทั้งกําหนดให้ผู้จัดการและผู้ที่ทํางานในหอพักหญิงต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น 

5. อัตราโทษทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นโทษปรับต้ังแต่ 50,000-300,000 บาท 
และโทษจําต้ังแต่ 3 เดือนถึง 1 ปีโดยเฉพาะหอพักที่ดําเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต มีระวางโทษจําคุกไม่เกิน                
1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

6. กําหนดให้หอพักในสถานศึกษาทุกแห่ง (ยกเว้น สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ) 
ต้องขอใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ และรับได้เฉพาะนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ เท่านั้น 

7. กําหนดให้หอพักเอกชน รับผู้พักได้เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญา
ตรี) เท่านั้น ยกเว้นมีข้อตกลงกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. เพิ่มหน้าที่ของผู้ประกอบการหอพักในการดูแลนักเรียนศึกษามากขึ้น เช่น การจัดให้มี
ประกันภัย การดูแลเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้พักและสอดส่องดูแลเก่ียวกับเรื่องยาเสพติดและ
อบายมุขอื่น 

9. กําหนดให้หอพักทุกแห่ง ต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ กับนายทะเบียนประจําท้องถิ่น 
โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 5 ปี และนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนได้หากพบการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

10. อนุโลมให้ผู้ประกอบการหอพักที่มีใบอนุญาตเดิมตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 
สามารถใช้ใบอนุญาตเดิมได้จนกว่าใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ (31 ธ.ค.58) และต้องมายื่นขอใบอนุญาตตาม
กฎหมายใหม่ 

11. กําหนดให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจหอพัก และสถานที่ที่
พึงเชื่อได้ว่า มีนักเรียนนักศึกษาเข้าพักทุกแห่ง ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยอํานาจแต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นของกระทรวงมหาดไทย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา 

12. ผู้ประกอบการสามารถอุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนได้ โดยในระดับจังหวัด ให้ย่ืนต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 30 วันนับต้ังแต่ในที่ได้รับคําสั่ง 
 

บทลงโทษ 
ประเดน็ พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ. 2558 

1. ใช้คําว่า “หอพัก” โดยไม่มี
ใบอนุญาต 

ไม่ได้ระบุ 1. ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

2. เข้าข่ายหอพัก แต่ไม่ขอ
ใบอนุญาตหรอืดําเนินกิจการ
โดยไม่มีใบอนุญาต 

จําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 
2,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

2. หอพักสถานศึกษา – ปรับไมเ่กิน 1 
แสนบาท และปรับเพิ่มวันละไม่
เกิน 1 หมื่นบาท 

3. หอพักสถานศึกษา – จําคุกไม่เกิน 
1 ปี ปรับไม่เกนิ 1 แสนบาท และ
ปรับเพิ่มวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท 

3. หอพักที่ไม่รับผู้พักตาม
ประเภทที่กําหนด 

จําคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

1. จําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 
50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
/4. หอพักที่ดําเนินการ... 
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ประเด็น พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 

4. หอพักที่ดําเนินการโดยผิด
ข้อบัญญัติติตามกฎหมาย 

ปรับต้ังแต่ 500-1,000 บาท 2. จําคุกต้ังแต่ 3 – 6 เดือน ปรบัต้ัง
แต่ 2,000-300,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

5. คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ปรับระดับจังหวัด 

ไม่ได้ระบุ 1. อัยการจังหวัดเป็นประธาน 
2. ผบ.ภจว. เป็นกรรมการ 
3. พมจ.เป็นเลขาฯ 

ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎหมายดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา หน่วยรบัผดิชอบ 
1 จัดประชุมนําเสนอแนวทางการถ่าย

โอนงานและการขับเคลื่อน พ.ร.บ.
หอพัก ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
และอําเภอในพื้นที่ทราบ 

๓๐ ท้องถิ่น 
อําเภอ ๒๕ แห่ง 

ท้องถิ่นอําเภอ ๒๕ 
แห่ง 

๒๑-๒๒ ก.ค. กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 

สนง.พมจ.เชียงใหม ่

๒ อบรมเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายหอพัก ฉบับใหม่ แก่
ผู้ประกอบการหอพัก และผูท้ีส่นใจ 

1,018 แห่ง ๒๓ ก.ค. ๕๘
ครึ่งวัน 

 

สนง.พมจ.เชียงใหม ่
ท้องถิ่น จ.เชียงใหม ่

๓ ประชุมผ่าน VDO conference การ
สร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ในการขับเคลือ่น พ.ร.บ.หอพัก 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑๙ ส.ค.๕๘ สนง.พมจ.เชียงใหม ่
ท้องถิ่น จ.เชียงใหม ่

๔ จัดชุดตรวจแบบบูรณาการ เพื่อเข้า
ช้ีแจงข้อกฎหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติแก่หอพักในพื้นที ่

1,018 แห่ง ส.ค.-ก.ย.58 สนง.พมจ.เชียงใหม ่
ท้องถิ่น จ.เชียงใหม ่

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.6 การจัดตั้งศูนย์บริการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน 
                         หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา            
สดุดีพศิน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนแล้ง               
ฝนทิ้งช่วง และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทําให้ราษฎรขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และทรงมี                
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานน้ําอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กระทรวง 
ศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน โดยให้
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในสังกัดของสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ และ
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์บริการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎร           
ที่ขาดแคลนน้ํา โดยใช้งบประมาณของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ได้โอนไปตั้งจ่ายไว้ที่จังหวัด ตามความเป็น
จริงเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาราชการ จนกว่า
สถานการณ์จะยุติ   

/โดยสั่งการ...
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โดยสั่งการให้จังหวัดดําเนินการสนองตามพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 
1. สนับสนุนน้ําสะอาดให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์บริการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

พระราชทานตามที่โรงเรียนร้องขอ 
2. ให้จังหวัดจัดทําแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 3 x 6 เมตร เพื่อให้เห็นชัดเจนในการ

ประชาสัมพันธ์ 
3. มอบหมายให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ

ประสานศูนย์บริการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน รับผิดชอบด้านธุรการ การเงิน โดยให้เบิกจ่าย
งบประมาณให้กับโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์บริการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน จากงบประมาณของมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ฯที่มีอยู่ ณ จังหวัดนั้น ๆ 

4. กําชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติ ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 

ศูนยบ์รกิารน้ําเพื่ออปุโภคบรโิภคพระราชทานในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหมจ่ํานวน  9  แห่ง 
 

ลําดบั สถานศึกษา อําเภอ 
1 โรงเรียนกาวิละอนุกูล อําเภอเมืองเชียงใหม ่
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อําเภอแม่อาย 
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อําเภอแม่แจ่ม 
4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อําเภอสันทราย 
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ อําเภอแม่ริม 
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 อําเภอแม่ริม 
8 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอเมืองเชียงใหม ่
9 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม ่ อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้
ดําเนินการดังนี้ 

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่จํานวน 9 แห่ง ให้
ดําเนินการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดต้ังศูนย์บริการน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคพระราชทาน และดําเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคพระราชทานให้กับราษฎรจนกว่าสถานการณ์จะยุติเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรที่ขาดแคลนน้ํา 

2. อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่อาย อําเภอแม่แจ่ม  อําเภอสันทราย อําเภอเชียงดาว 
และอําเภอแม่ริมเพื่อทราบและประสานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ซึ่งเป็น
ศูนย์บริการนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทานในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งจัด
ภาชนะไปรับน้ําอุปโภคบริโภคตามสถานที่ที่กําหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ... 
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ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม  2558 

 ผู้อํานวยการอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย) ลักษณะ
อากาศวันนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยกําลังอ่อน ประกอบ
กับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม ฝนลดลง  คาดหมายลักษณะอากาศ
ในช่วง 7 วันข้างหน้า  ในช่วงวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของ
ภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และ อ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น 
และมีฝนตกหนักบางแห่ง  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2 การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม่ 
                        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  จํานวน 2  พิธี ดังนี้ 

    4.2.1 วันอังคารที่  28  กรกฎาคม  2558 จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานพิธีเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร    
จํานวน  3  พิธี ดังนี้ 

1) เวลา  06.45  น. พิธีทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล ณ ข่วงประตู
ท่าแพ  แต่งกาย ชุดผ้าไทย 

2) เวลา  09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร                
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา แต่งกาย  
เครื่องแบบปกติขาว 

3) เวลา  19.29  น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล ณ ห้องราชพฤกษ์ 1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  
แต่งกาย  ชุดไทยพระราชทาน/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ 

  4.2.2 วันพธุที่ 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12  สิงหาคม  
2558  ดังนี้ 

1) เวลา 06.45  น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  
จํานวน  84  รูป  ณ ข่วงประตูท่าแพ แต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมืองโทนสีฟ้า 

2) เวลา  09.00  น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิม          
พระเกียรติ  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 

3) เวลา  19.19  น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่งกาย  ชุดผ้าไทยแขนยาวโทนสีฟ้า 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.3 การรับเสด็จ... 
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4.3  การรับเสด็จเดือนสิงหาคม 2558 
   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  

4.3.1 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติ ฯ) พ้ืนวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 –
ZINGGIBERACE  เพื่อชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่า ในวัฒนธรรมไทย และทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ณ ศูนย์
ประชุมนานาเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

4.3.2 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม  2558  เวลา 19.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จฯ มาเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล “อัตลักษณ์
แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่วิจิตราพัสตราอาเซียน ณ ห้องคุ้มคําหลวงคุ้มคํา ในคุ้มขันโตก ตําบลหนองป่าครั่ง 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  กําหนดตรวจพื้นที่วันอังคารที่ 11 สิงหาคม  2558 เวลา 10.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง (วันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา) 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ด้วยในระหว่างวันที่ 
๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม และวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง (วันอาสาฬหบูชา และ  
วันเข้าพรรษา) จึงทําให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องติดต่อกัน ๔ วัน ซึ่งในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องดังกล่าว    
อาจมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยที่อาจเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการ และสถานที่สําคัญ จึงขอให้ทุกส่วนราชการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง
ดังกล่าว ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด รวมทั้งหมั่นตรวจตรา เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ         
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสร้างสถานการณ์ และการก่อเหตุฯ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 

๒. กรณีหากพบเห็นบุคคล  วัตถุ  หรือสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดเหตุฯ ขึ้นในที่
พ้ืนที่  ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  และสถานที่ตํารวจที่รับผิดชอบ  แล้ว
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

๓. ให้เฝ้าระวังสถานที่สําคัญในพื้นที่จังหวัด อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ สถานี
ขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน โรงแรมที่พักที่มีนักท่องเที่ยวไปพักจํานวนมาก และสถานที่ที่มีชาวต่างชาติ และ
นักท่องเที่ยวไปรวมตัวกันจํานวนมาก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5 สัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ              
วันเข้าพรรษา ประจําปี 2558 

ผู้แทนสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ (นางฉตัรรตัน์ ธนทัศรณัยด์ลิก) 
สัปดาห์ส่งเสรมิวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๘ ระหว่าง
วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1. วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาและการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัช-                 
มังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา ณ พุทธสถานเชียงใหม่  

 
/2. วันจันทร์... 
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2. วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา 9.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  (กลุ่มที่ ๑) ณ พุทธสถานเชียงใหม่  เวลา 13.00 น. 
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 

3. วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา 09.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มที่ ๒) เวลา 13.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธ                 
มามกะของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชน ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 

4. วันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดทุกวัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก)  
ระยะเวลาดําเนินการแบ่งเป็น  3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะเร่งด่วน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการให้มีการลงนาม
ข้อตกลง ในการขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

2. ระยะปานกลาง  ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ กําหนดเป้าหมาย
การดําเนินงานในเชิงปริมาณให้มีการรณรงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกสมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 ของจํานวน
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน
สมัครเป็นสมาชิกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพื้นที่ทุกอําเภอ ทุกหมู่บ้าน และสมัครได้ด้วยตนเองทาง 
www.sila5.com  

3. ระยะยาว ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐ ดําเนินการ 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษาและหน่วยงาน
สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และมีองค์กรเครือข่ายปกป้อง
พระพุทธ ศาสนาเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  

สรปุผลการดําเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – กรกฎาคม  2558  มีผูส้มัครเข้ารว่มโครงการ 
ดังนี้  อําเภอ  25  อําเภอ  ตําบล 204 ตําบล   หมู่บ้าน  1243  หมู่บ้าน  หน่วยงาน 10 หน่วยงาน สถานศึกษา
144 แห่ง   จํานวนประชาชนที่สมคัรสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ  246,966 คน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6   กา รจั ด กิ จ ก ร รมจั ก ร ย าน เ ฉลิ มพ ร ะ เ กี ย รติ  สม เ ด็ จพ ร ะนา ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา Bike for MOM 
       ประธานในที่ประชุม (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) การจักกิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
12 สิงหาคม 2558 ป่ันเพื่อแม่ (Bike for Mom)  มีรายละเอียด ดังนี้ 

/1. วันอาทิตย์... 
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1. วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558  พิธีเปิดเวลา 15.00 น. (ถ่ายทอดสด) พิธี
ปิดเวลาประมาณ 19.00 น.  

2. เส้นทางเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  ไปจนถึงวงเวียน
หน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วกลับย้อนมาตามเส้นทางเดิมสิ้นสุดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  

3. มีกิจกรรมในช่วงก่อนและหลังการปั่นจักรยาน เช่น ตรวจสุขภาพร่างกาย 
ตรวจเช็คสภาพรถจักรยาน  นิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่จักรยาน  ความปลอดภัยในการใช้ถนน  
การแข่งขันจักรยานขาไถของเด็ก และกิจกรรมปลุกต้นไม้ร่วมกันบริเวณศูนย์ราชการ  เป็นต้น  

4. การเปิดให้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ต้ังแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2558            
มีผู้ลงทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 7,103 คน  ทั้งนี้  ผู้ที่ลงทะเบียนจํานวน 1,000 คนแรก จะได้รับเสื้อและเข็ม
กลัดพระราชทาน ในวันที่  12 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  
ในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนได้ลําดับ  1,001 เป็นต้นไป จะได้รับเสื้อกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่และสํานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดทําขึ้นเพิ่มเติม   ซึ่งให้มาลงทะเบียนรับเสื้อในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 
10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  โดยให้นําบัตรประชาชนมาแสดงตน  

5. กําหนดการซ้อมใหญ่  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. โดย 
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสํานักงานพัฒนาพิงคนครได้กําหนดจัดกิจกรรม  จังหวัดเชียงใหม่ “ป่ันร่วมใจถวาย          
พระพร” ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 
กรกฎาคม 2558  ซึ่งจะเริ่มต้นกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  แล้วใช้เส้นทางเดียวกัน
กับกิจกรรม Bike for Mom  กลับรถที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แล้วกลับมาสิ้นสุด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ  ซึ่งจะเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนกิจกรรมใหญ่ในวันที่             
16 สิงหาคม 2558 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8 พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการพ.ศ.2558 
              หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  พระราชบัญญัติ              
ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด  ๑๘๐  วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จะมีผลใช้บังคับ
นับต้ังแต่วันที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป   โดยมีสาระสําคัญ คือ  เมื่อประชาชนผู้ย่ืนคําขอได้ย่ืนคําขอ
ที่มีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคําขอแล้ว  ผู้อนุญาตจะต้องดําเนินการพิจารณา
คําขอให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คู่มือ สําหรับประชาชนกําหนดไว้  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  ๗  วันนับ
แต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  แต่หากผู้อนุญาตดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชนแล้ว  ผู้อนุญาตจะต้อง ดําเนินการแจ้งให้ผู้ย่ืนขออนุญาตทราบเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก    
๗ วัน  จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องจัดทําคู่มือให้ชัดเจนว่าประชาชนจะต้องดําเนินการ
อย่างไร  ประโยชน์ของ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก  คือ ช่วยอํานวยความสะดวก ประหยัดเวลาและลด
ค่าใช้จ่ายของประชาชน และลดความยุ่งยากซับซ้อนและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการลดเงื่อนไข
ที่นําไปสู่การเรียกรับสินบน ของข้าราชการ  เป็นต้น  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.9   สรุปโครงการ... 
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4.9   สรุปโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน  ประจําเดือนกรกฎาคม  2558 
          ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์)  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้
กําหนดการออกกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอําเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย  

๑. โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” การมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน  ๒๐๐ ชุด, มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จํานวน ๕๐ ชุด และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ผ้าห่ม)  จํานวน  ๑๐๐ ชุด การมอบเงินสงเคราะห์โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่ จํานวน ๒๐ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท  เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม  การมอบพันธ์ุปลา โดยสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30,000 ตัว เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน  

๒. โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม
กิจกรรมหน่วยงานที่เข้าร่วม 60 หน่วยงาน  โดยมี เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 132 คน  มาให้การบริการและรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชน นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 950 คน  มีการ
ประชุมมอบหมายนโยบาย และร่วมกันปรึกษารือหาพร้อมกับรับทราบปัญหา/ความต้องการระหว่าง                
ส่วนราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 300 คน ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) เป็นประธานในการประชุม 

๓. โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์
ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น                
ส่วนราชการ/หน่วยงาน จํานวน  132 คน และประชาชน นักเรียน  จํานวน 950  คน   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10  การจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย TOP THAI BRANDS 
                      พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้กําหนดจัดงาน “สุดยอดสุดยอดแบรนด์ไทย - TOP Thai Brands” เพื่อแสดงศักยภาพ
สินค้าส่งออกชั้นนําของไทยให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค  กําหนดการจัดงานวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่                
มีผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าและผู้ส่งออก กว่า 500 ราย  รูปแบบงานประกอบด้วย การจัดแสดงและ
จําหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนา/อบรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 
และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างความบันเทิงและสาระความรู้  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.11 รายงานการจัดการระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ 
          ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นายทฤษฎี ชุติวงษา) สืบเนื่อง

จากเมืองเติบโตและเข้าสู่ภาวะคับคั่งของการจราจรตามรอยกรุงเทพฯ การใช้รถส่วนตัวสูงขึ้นถึง 92% และ   
มากขึ้น ขาดแคลน รถสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม แม้ว่า รถสองแถวแดง (ประมาณ 2,500 คัน) 

/จะได้รับสัมปทาน... 
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                 จะได้รับสัมปทานและให้บริการเป็นหลักอยู่ แต่ไม่สามารถว่ิงประจําเส้นทางตาม
กฎหมายได้ ทําให้ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว  การขับเคล่ือนการพัฒนาโครงข่ายการเดินทาง                
ณ ปัจจุบัน ได้แก่ โครงข่ายมวลชนขนาดกลาง เช่น รถราง  ศึกษาและออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  การปรับโครงสร้างโครงข่ายขนส่งมวลชนขนาดเล็ก เช่น รถเมล์ และรถสองแถว ทดสองวิ่งโดย 
มณฑลทหารบกที่ 33 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่  สหกรณ์นครล้านนา  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ตํารวจ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
โครงข่ายขนส่งสาธารณะแบบไม่ประจําทาง เช่น รถสองแถวแดง แท็กซี่ โดย สหกรณ์นครล้านนา   และ
โครงข่ายทางจักรยาน และทางเดินทาง เสนอโครงการและเริ่มทําโดยเทศบาลนครเชียงใหม่  แต่ละชั้นของ
โครงข่ายร่วมที่ต้องพัฒนาไปด้วยกัน เส้นทางรถประจําทางเมืองเชียงใหม่ที่ให้บริการในปัจจุบันมีจํานวน                
5 เส้นทาง มีป้ายข้อมูลจุดจอดรถประจําทางบนเส้นทางให้บริการ  รูปแบบรถประจําทางที่ให้บริการจะมีป้าย
แสดงสายการเดินรถที่ชัดเจนทั้งด้านหน้ารถและด้านข้างของรถ  มีการแจกคูปองเพื่อทดลองใช้ระบบรถประจํา
ทางเมืองชียงใหม่   เปิดให้ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดผ่าน Application CMTRANSIT  การพัฒนาระบบการ
ให้บริการรถประจําทางในขั้นต่อไป คือ  เส้นทางให้บริการรถประจําทางสําหรับการท่องเที่ยว  เส้นทาง
ให้บริการในช่วงเวลากลางคืนการขยายโครงข่ายเส้นทางให้บริการสําหรับประชาชนที่ครอบคลุม(โรงเรียน 
โรงพยาบาล ตลาด ชุมชน เป็นต้น) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 8/2558 
                                  วันพุธที่ 26  สิงหาคม  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                
80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
5.2.1 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  (นายชาญชัย กีฬาแปง) สํานักงานขนส่งจังหวัด

เชียงใหม ่จะเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย รถกระบะบรรทุกเป็นครั้งแรก หมวดอักษร ผษ ผู้มีความสุขเกษม
เปรมปรีด์ิ จํานวน 301 เลขหมาย ทางอินเตอร์เน็ต www.tabianrod.com ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน                
ร่วมประมูลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยจะปิดระบบในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยป้ายทะเบียนดังกล่าวจะมี
ภาพกราฟฟิคของป้ายประมูลรถกระบะบรรทุก จะเป็นราชรถสีเขียว เหมือนกันทุกจังหวัด ผู้ประมูลสามารถ
ประมูลราคาได้ 2 แบบ คือ แบบเสนอราคาแข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่น และแบบเสนอราคาสูงสุดล่วงหน้า 

5.2.2   ผู้แทนสํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ไชยสถาน – เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 563+309.000 - 
กม. 564+355.482 ระยะทาง 1.047 กม.  ผู้รับจ้าง หจก. เชียงใหม่ เอส พี. คอนสตรัคช่ัน  วันเริ่มสัญญา 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่  29 ธันวาคม 2558  ระะยะเลาดําเนินการ 180 วัน ค่างาน
29,853,000 บาท ค่าปรับวันละ 74,632.50 บาท  ปัญหาและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบ ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ไฟฟ้า ประปา สายสัญญาณและการสื่อสาร ระบบการระบายน้ํา การระบายน้ําบนของ
คันทาง  การระบายน้ําข้างทางและการรุกล้ําทางน้ําสาธารณะ  สิ่งที่ขอหารือเร่งด่วน  เร่งประสานงานกับ
หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคที่ติดขัดโดยเร่งด่วน เช่น ไฟฟ้า ประปา ปัญหาน้ําท่วมบริเวณประตูกองบิน 41  
จากการสํารวจเบื้องต้นแล้วพบว่ามีการรุกล้ําทางน้ําสาธารณะ ควรให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ประสาน 

 
/เทศบาล... 
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- ๒๘ -

เทศบาลช่วยจัดการทางน้ําดังกล่าว หากปล่อยไปเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ํา               
อย่างแน่นอน ขอให้แขวงฯ และส่วนกฎหมายฯ นัดช้ีเขตทางและแนวที่ดินเอกชนในพื้นที่ เนื่องจากบางจุด            
ยังมีความไม่ชัดเจน  ปัญหาความชัดเจนของแนวเขตทางที่ได้เวนคืนไว้ เช่น หอพักบ้านแก้วตา ต้นไม้ใหญ่             
ทางหนีไฟหอพักที่ย่ืนมา ฯลฯ 

5.2.3  ผู้แทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์) 
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ                
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.09 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร  

 5.2.4 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง  (องค์การมหาชน )               
(นางสาวรุจิรา ริมผดี) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มต้ังแต่เวลา 
09.00 น. และในเวลา 18.00 น.  จะมีพิธีถวายพานพุ่มของผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน พร้อมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและพลุเฉลิมพระเกียรติ ต้ังแต่เวลา 18.00 น. – 20.00 น. 
ณ บริเวณหน้าหอคําหลวง และในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะเปิดให้ป่ันจักรยาน
ในสวนฟรีตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม Bike for mom ป่ันเพื่อแม่  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๕๐ น.   
      
       

   วัลยา  สิปปพันธ์   บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
           เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศร ี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


