


 รายงานการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่10/2558 

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสง่า บัวระดก รกน.หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน ์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางภัชธนิตา สดุดีพศิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. นายวิษณุ  วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายสายัณห์ กาวีวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
13. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 
14. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม่) 
15. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
อําเภอ 
16. นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
17. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
18. นายมีชัย จันทร์กระจ่าง (แทน)นายอําเภอสารภี 
19. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
20. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
21. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
22. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่ริม 
23. นายไกรธวัช ทินโสม นายอําเภอแม่แตง 
24. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
25. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอเชียงดาว 
26. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ รกท.นายอําเภอพร้าว 
27. นายพีระศักด์ิ ธีรบดี (แทน)นายอําเภอฝาง 

/28. นายสราวุฒิ... 
 

สําเนา 



 
- ๒ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒ 

 

 

28. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอไชยปราการ 
29. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
30. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภอเวียงแหง 
31. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
32. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
33. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
34. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
35. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอําเภอแม่แจ่ม 
36. ว่าที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทร์เป็ง (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
37. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
38. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
39. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
40. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
41. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
42. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
43. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
44. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3/ 

(แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
45. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่ห์จิรกาญจนกุล (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึกพิเศษฯ  
 พ.ต.ท.หญิง พรพรรณ กองมาลัย (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
46. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
47. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
48. นายประโลม ทองเป้า (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
49. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
50. นายดุสิต กฤษณังกูร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
51. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ

การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
52. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
53. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
54. นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
/55.นางสาวชนิสา... 
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55. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่ 

56. นายบํารุง เนียมนาค ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอ
ฝาง 

57. นางรัชนก มหาผล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ 
58. พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

(ทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
59. พ.อ.อโนทัย ชัยมงคล (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
60. พ.อ.เดชชาติ คชอัมพล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
61. พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
62. พ.ท.อดิศร เรืองรุ่ง ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
63. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
64. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
65. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
66. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ 
67. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
68. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
69. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
70. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
71. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
72. นายชาตรี สุขสิทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
73. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
74. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรภาค 8 
75. นายธงชัย ชาญสุกิจเมธี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
76. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
77. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/(แทน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)่ 

78. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
79. นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
80. นางสาวพจนีย์ เลศิหัสดีรัตน ์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
81. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
82. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
 

/หน่วยงานในสังกัด...
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
83. ผศ.ประสิทธ์ิศลิป์ ชมสะห้าย (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
84. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
85. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
86. นางสาคเรศ ชัยมัง (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
87. นายก่อพงศ์ นําบุญจิตต์ ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
88. นางชนินาถ สิทธิหล่อ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
89. นายเพทาย เมฆี (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
90. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

10  
91. นางฉวีวรรณ สัญญา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ 
92. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
93. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
94. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
95. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
96. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
97. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
98. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
99. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
100. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๒ 
101. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนยป์ระสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
102. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธ์ุจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
103. นายสุรพล ปุสุรินทร์คํา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
105. นางอรุชา ศุภมาตร์ (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
106. นายภาณุวิชณ์ กันทะ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายจํารูญวิทย์ จันนรานนท์ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
109. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
110. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/ ๑๑๑.นายจานุวัตร... 
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111. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจรญิ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
112. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
113. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต ๕ 
114. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
115. นายยุทธเอก สายปัญญา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
116. นางนงนุช สุริยะรังษ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
117. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
118. นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท ์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
119. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
120. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
121. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
122. นายสมโภชน์ ป้านสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติเชียงใหม่ 
123. นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม ่
124. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
125. นางสาวมยุรา ชัยวรัตน์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
126. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
127. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
128. นายมาโนช ชาวสวน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
129. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานแขวงการทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม ่
130. นายปุญญพัฒน์ ลามาบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่๑ / 

(แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
131. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
132. นายอนุสรณ์ จันตามณี (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
133. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
134. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
135. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
136. นายชานนท์ คําทอง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ 
137. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
138. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
139. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

/๑๔๐. นายนพินธ์...
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140. นายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
141. นายประมุข เพ็ญสุต (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษาศาสตร์ฯ 
142. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
143. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
144. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
145. นางพนิดา วานิชรัตน์ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
146. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
147. นายสมศักด์ิ สาระหงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
148. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
149. นางอัจนา ทุยทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
150. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม่ 
151. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
152. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายสุชีพ คชรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดภาค ๕ 
154. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
155. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางสาวพันธุดา สุขกุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
157. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
158. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ (แทน)แรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 
159. นายมณฑล ปริปุญโญ (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
161. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นายอิลหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
163. นายวรวัฒน์ วงศ์ขัติย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
164. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นางอาภรณ์ ดวงแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่/(แทน) 

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
166. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 

/หน่วยงานในสังกัด...
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
167. นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
168. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
169. นายอุดม  แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
170.. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
171. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
172. นายแสวง ด้วงทรง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 
173. นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
174. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 34 
175. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
176.   (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
177. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
178. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
179. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
180. ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
181. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
182. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
183. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
184. นายวีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
185. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
186. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
187. นายชาญวิทย์ เทพอุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
188. นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
189. นางผาสุก สุคชูเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงนิแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 
190. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
191. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
192. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/ ๑๙๓. แพทย์หญิงประคอง...



 
- ๘ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๘ 

 

 

193. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
194. นายภูมิภัทร พรหมบุตร (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
195. นางอาณดา นิรันตรายกุล (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การ

มหาชน) 
196. นายณวก  สกุล ณ มรรคา (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
ภาคเอกชน 
197. นายกรกช โขนงนุช (แทน)นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
198. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
199. นายทัศนัย บูรณุปกรณ ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
200. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
201. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
202. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
203. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
204. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่           

(ช้ันพิเศษ) 
205. นายวีระศักด์ิ มโนวรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
206. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
207. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
208. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย ์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
209. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
210. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
211. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
212. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
213. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
214. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
215. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
216 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
217. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ระดบั ส 3 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
218 นายภาณุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าว MCOT 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่
/เรื่องก่อน ... 
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เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  จํานวน 3 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

ได้แก่  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา  นายอําเภอเวียงแหง และผู้อํานวยการสํานักจัดการป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ 
2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ และแหนบทองคํา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจําปี 2558 จํานวน 

1 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  นายจรัญ  ทรเทพ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 ตําบลดอยหล่อ 
อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน 1 ราย (ศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)   ได้แก่  นายสุนทร  ใสญาสน์   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด
เทศบาลตําบลลวงเหนือ  

4. การมอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่น จํานวน  8 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 
     4.1 เกษตรกรสาขาอาชีพทํานา   นางศรัณยา   กิตติคุณไพศาล  อําเภอเชียงดาว 
  4.2 เกษตรกรสาขาอาชีพทําสวน   นายนิเวศน์  โอดบาง  อําเภอดอยหล่อ 
    4.3 เกษตรกรสาขาอาชีพทําไร่    นายไล  สมวงค์   อําเภอสันป่าตอง 
     4.4 เกษตรกรสาขาอาชีพทําไร่นาสวนผสม   นายนิติ  เที่ยงจันตา   อําเภอจอมทอง 
  4.5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง อําเภอฝาง 
  4.6 กลุ่มยุวเกษตรกร   กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสามหลัง  อําเภอสันป่าตอง 
  4.7 สมาชิกยุวเกษตรกร   เด็กหญิงณัฐธิดา  วังกี  โรงเรียนวัดสามหลัง  อําเภอสันป่าตอง 

4.8 ที่ปรึกษายุวเกษตรกร   นางสุกัญญา  เชื้อหมั้น  โรงเรียนวัดสามหลัง อําเภอสันป่าตอง 
5. ประมวลภาพกิจกรรมของจงัหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนตุลาคม 2558 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมถ่ายภาพและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

      ประธานในทีป่ระชุม แนะนํา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอาํเภอ ที่ได้รับการแต่งต้ัง  
โยกย้าย ให้ดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อที่ประชุม  จํานวน 16  ทา่น 

1) นายปวิณ    ชํานิประศาสน์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

2) นายมงคล   สุกใส 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

๓)  นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่

4) นายกฤษณ ์  ธนาวณิช 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     กระทรวงมหาดไทย 

 
/5) นายประจวบ...
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5) นายประจวบ  กันธิยะ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม  นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

6) นายชานนท์  คําทอง 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 

7) พลตรี ทํานุ  โพธ์ิงาม 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
ตําแหน่งเดิม  รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

8) พันตํารวจโท สะอาด สุนทร 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 3 

9) นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบ 
     ประชาธิปไตย ที่ 5 

10)    นางดวงมาลย์  ศรีกิจวิไลกุล 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 7 

11) นายประเทือง  ทรัพย์เกิด 
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
ตําแหน่งเดิม  รองผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 6 

12) นายชาตรี      ตันติวาณิชกิจ    
        ตําแหน่งปัจจุบัน   สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๒ 

   ตําแหน่งเดิม   สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 
13)  นายสมศักด์ิ    สาระหงส์ 

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางลําปาง 

14)  นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ุ 
ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  นักการทูต ระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา) 

15)  นางธิราพัชร  ญาณะศรี 
ตําแหน่งปัจจุบัน    ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน 

      สหกรณ์อําเภอสันกําแพงตามพระราชดําริ  
     จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม    หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดําริและโครงการหลวง  
      กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา 
 

/16) นายวัลลภ...
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16) นายวัลลภ   วุฒาพาณิชย์ 
          ตําแหน่งปัจจุบัน นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

      ตําแหน่งเดิม  นายด่านศุลกากรเชียงแสน 
 

ที่ประชุมแจ้งเพิ่มเติม จํานวน  5 ท่าน  ดังนี้ 
1)  นายธงชัย  ชาญสุกิจเมธี 

ตําแหน่งปัจจุบัน  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
ตําแหน่งเดิม  สรรพากรพื้นที่พะเยา 

2) นายวีระศักด์ิ   มโนวรรณ ์
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 

3) นายสิทธิชัย  มูลเขียน 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

4) นายสายัณห์  กาวีวงค ์
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 
   เชียงใหม ่
ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 
   สะเมิง 

5) พันโทอดิศร  เรืองรุ่ง 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
ตําแหน่งเดิม  รองผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ 302  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 9/2558  เม่ือวัน  25  กันยายน  2558  
   ประธานในที่ประชุม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่                
9/2558  เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 21 หน้าโดยมี              
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร ่               
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า               
ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ 9/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้า          
ส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน               
การประชุม 
 
มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

/ระเบียบวาระที่ ๓... 



 
- ๑๒ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๒ 

 

 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
3.1 มาตรการและผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชยีงใหม ่

คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ)  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ                 
ปี  พ.ศ.2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘  ภาพรวม  34,356.31 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 32,533.36 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 94.69 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับ 3 ของประเทศ งบประจํา  
26,266.11  ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 25,860.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.46 งบลงทุน 8,090.20 
ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 6,673.02 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 82.48 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่าย                
อยู่ลําดับที่ 8 ของประเทศ  ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 5,024.39 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
2,994.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.60 คงเหลือ  2,029.69 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 40.40    

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมระหว่างเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557-
2558  จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 95.48 อยู่ลําดับที่                
9 ของประเทศ  ปี พ.ศ.2558  คิดเป็นร้อยละ 94.69 อยู่ลําดับที่ 3 ของประเทศ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนระหว่างเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557-2558  จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 
พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 74.38 อยู่ลําดับที่ 28 ของประเทศ ปี พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 82.48                
อยู่ลําดับที่ 8 ของประเทศ  

การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ .2558 ที่มี บัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง หมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 14,460.85 ล้านบาท  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณภาพรวม จํานวน 13,563.33 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว จํานวน 5,244.90 
คิดเป็นร้อยละ 38.67   แยกเป็นงบประจํา จํานวน 7,977.30 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,551.03 คิดเป็น
ร้อยละ 57.05 งบลงทุน จํานวน 5,586.03 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 693.875 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12.42 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 2,175.21 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 40.13                
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 คงเหลือ 2,135.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.16 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญส่วนราชการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุมช้ีแจง
ความเข้าใจในเรื่องมาตรการดําเนินการและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่                
2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท  และขอเชิญคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงิน ร่วมประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

   

ประธานในที่ประชุม  ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดูรายละเอียด            
3  เรื่อง  1) หน่วยงานได้รับงบประมาณจํานวนเท่าไร แยกเป็นงบลงทุนเท่าไร ต้องมีการทําจัดซื้อ จัดจ้าง                
สอบราคา หรือทํา e-bidding ให้ดําเนินการให้ทันตามกฎหมายกําหนด  2) งบฝึกอบรม ให้แยกออกจาก                
งบดําเนินงาน งบลงทุน  ให้ดําเนินการให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50  3) ความถูกต้องของการดําเนินการตาม
ระเบียบทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ ต้องทําให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ เน้นการบริหาร             
3 เรื่อง คือ การตรงเวลา  ใช้เงินให้ตรงตามเป้าหมาย  บริหารด้วยความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 
ขอบคุณส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผลการ
เบิกจ่ายอยู่ลําดับที่ 3 ของประเทศ สําหรับงบประมาณที่ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามเร่งรัดให้ทันตามเวลาที่รัฐบาลกําหนด   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ ๓.๒ ผลการเบิกจ่าย... 



 
- ๑๓ - 

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

 

 
 

3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ .ศ .2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/               
กลุ่มจังหวัด และการดําเนินงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  

       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) 
นําเสนอดังนี ้
  3.2.1 โครงการพัฒนาจังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS วงเงินงบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 218,611,700 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 184,833,011.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 
86.12 แยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจํา จํานวน 153,269,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน  
127,150,876.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.95  งบประมาณรายจ่ายลงทุน จํานวน  61,342,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 57,682,134.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.03  

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๓๓๐,๗๔๕,๘๐๐ บาท ภายใต้ผลผลิต ๕ ผลผลิต จํานวน ๔๓ 
โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการของคณะทํางานกลั่นกรองรายละเอียดโครงการ 
หน่วยงานเจ้าภาพระดับจังหวัดและระดับอําเภอได้ส่งรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559              
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ  ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดต้ังคณะทํางาน
กลั่นกรองรายละเอียดโครงการ มีการประชุมไปแล้ว จํานวน 3 ครั้ง ฝ่ายเลขานุการได้กําหนดปฏิทินการอนุมัติ
โครงการ ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม  2558  และงบลงทุนต้องก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  

3.๓.2  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๕๘
วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 259,801,200.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 188,030,231.84  บาท              
คิดเป็นร้อยละ 72.37  คงเหลือ 52,144,558.00  บาท ทั้งนี้ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแล้ว 

ประธานในที่ประชุม  หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2558 ให้จัดเตรียมเอกสาร
ให้พร้อม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายกฤษณ์ ธนาวณิช) เป็นประธานการประชุม
กลั่นกรองงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อดูกรอบวงเงิน วัตถุประสงค์ ความคุ้มค่า รอบคอบยิ่งขึ้น มีการ
แต่งต้ัง สํานักงานทางหลวง โครงการชลประทาน เป็นคณะกรรมการ เพื่อช่วยดูในส่วนของเทคนิค และราคา   
สําหรับงบการจัดกิจกรรมต่างๆ (event) ต้องจัดทําในระบบ e-bidding เจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาวิธีการทํา TOR 
ให้เข้าใจเสียก่อน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะ

ที่ 3 
                     ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ  (นายกฤติชัย ธรรมสอน) แผนปฏิบัติการ
ฝนหลวงภาคเหนือ ๒๕๕๘ ปัจจุบันดําเนินการ ๓ หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่  หน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตาก สรุปผลการปฏิบัติงานล่าสุด ต้ังแต่วันที่ ๑ – 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งสามหน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น ๒๓ วัน มีฝนตกทั้ง ๒๓ วัน เที่ยวบินสะสม ๑๘๐ เที่ยวบิน 
ใช้สารฝนหลวงทั้งสิ้น ๒๐๒.๗๐ ตัน พ้ืนที่ปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง รวม ๑๕ จังหวัด 
และพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
เขื่อนกิ่วลม เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ปัจจุบันจะมีฝนลดลงตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

/เป็นช่วงฤดูหนาว... 



 
- ๑๔ - 

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

 

 

เป็นช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง แผนล่าสุดของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกองปฏิบัติการ
ฝนหลวงได้เสนออนุมัติปิดหน่วยปฏิบัติการทั้งหมด ๙ แห่งของทั่วประเทศ โดยภาคเหนือจํานวน ๓ แห่ง                
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็นแผนเฝ้าระวังเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว และฝนตกลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยแผนเฝ้าระวังไม่มีเครื่องบินประจําอยู่ในหน่วยต่างๆ จะติดตามวิเคราะห์สภาพอากาศ หากมีฝนตกในช่วง 
ฤดูหนาว จะเรียกเครื่องบินมาปฏิบัติการเป็นแผนปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จากจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งละไม่เกิน 
๕ วัน ในปลายฤดูแล้ง จะเข้าสู่แผนหมอกควัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน จะเฝ้าระวังหมอกควัน
ต่อไป พ้ืนที่ร้องขอฝนหลวงล่าสุด ๑๕ จังหวัดภาคเหนือ จะเป็นพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ และข้าว 
สําหรับจังหวัดเชียงใหม่มีบางพื้นที่ 

 

ประธานในที่ประชุม  สภาวะน้ําค่อนข้างจะวิกฤต ต้องระมัดระวังในการใช้น้ํา ขอย้ํา
นโยบายที่ได้ประชุมไปแล้ว ประการที่ ๑ เรื่องน้ําอุปโภคบริโภคไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือกระทบน้อยที่สุด                
หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก คือ ชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค     
และสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล  ประการที่ ๒  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทํา              
ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้น้ํามากให้ลดปริมาณการปลูกลง มอบหมายสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดน้ําในช่วงฤดูแล้งปี พ.ศ.๒๕๕๙                
โดยจังหวัดเชียงใหม่จะต้ังศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนในต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเตรียม          
ความพร้อม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนตุลาคม 2558 
                         รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) ในห้วง
เดือนมกราคม –  ตุลาคม 2558 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน
ผ่านช่องทางต่างๆ  จํานวน  1,448 ราย  สามารถยุติเรื่อง จํานวน 676 ราย และอยู่ระหว่างดําเนินการ
ตรวจสอบและช่วยเหลือ จํานวน  772 ราย ขอให้หัวหน้าส่วนราชการกําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ            
รีบดําเนินการและให้รายงานผลให้ทราบเบ้ืองต้นภายใน ๑๕ วัน และให้รายงานผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่อง
ร้องเรียนจะยุติ  สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในเดือนตุลาคม 255๘ มีประชาชน                
มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  รวมจํานวน 4,803 ราย  และศูนย์บริการ
ร่วม One stop service ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ในเดือนตุลาคม 2558  จํานวน 
12,929 ราย 

ประธานในที่ประชุม ขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่าศูนย์ดํารงธรรมจัดต้ังขึ้นด้วยประกาศ
ของ คสช. มีกฎหมายที่หน่วยงานจะต้องทํา หากไม่ทําถือว่าเป็นการละเว้น นายกรัฐมนตรีต้องการให ้               
ศูนย์ดํารงธรรมเป็นศูนย์ One stop Service สําหรับปัญหาหนี้นอกระบบที่มีจํานวนมากได้มอบหมายให้              
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายมงคล สุกใส) กํากับและดูแล และให้นายอําเภอทุกอําเภอช่วยแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่อย่างเต็มกําลัง  ศูนย์ดํารงธรรมเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ แม้ว่าหน่วยงานจะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน              
อยู่แล้ว แต่เป็นเพียงนโยบายของกรม/กระทรวง  มีการดําเนินการภายใต้กฎระเบียบของกรม/กระทรวง                
แต่เรื่องที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญ หากประชาชนทราบว่าเรื่องที่ร้องเรียน
เข้ามา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกเฉย ละเลยไม่ช่วยแก้ไข ประชาชนอาจจะฟ้องร้องได้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายมงคล สุกใส) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เดิมกําหนดระยะเวลากําหนดการ ๓๐ วัน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาเหลือ ๑๕ วัน เพื่อให้รวดเร็วให้การ 

/ดําเนินการ... 



 
- ๑๕ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๕ 

 

 
 

ดําเนินการ หนังสือของศูนย์ดํารงธรรมทุกเรื่องให้ป้ัมตรายางตรงหัวหนังสือว่าศูนย์ดํารงธรรม หน่วยงานที่ได้รับ
หนังสือต้องรีบดําเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ภายในเวลา ๑๕ วัน จากสถิติที่รวบรวมไว้ ประชาชน             
ร้องขอความช่วยเหลือ จํานวน ๕๐๓ ราย เรื่องเดือดร้อนทั่วไป จํานวน ๔๒๙ เรื่อง และหนี้นอกระบบ จํานวน 
๕๗ เรื่อง ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแลในเรื่องของหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย 
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่สามารถยุติเรื่องร้องเรียนได้เพียงร้อยละ ๔๖.๖๘ ถือว่ามีอัตราที่น้อยมาก ควรจะยุติ
เรื่องได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจกิายน  2558 

   ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกูร) คาดหมาย
ลักษณะอากาศ  ต้ังแต่วันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง  
อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่  มีฝนตกเล็กน้อย (๐.๑-๑๐.๐ มิลลิเมตร) บางพื้นที่  
ต้ังแต่วันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่ง    
จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ๑๐.๑-๓๕.๐ 
มิลลิเมตรกระจายเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๒๐-๔๐ ของพื้นที่ อุณหภูมิลดลงประมาณ ๒-๓ องศาเซลเซียส                
กับมีอากาศเย็นโดยทั่วไป  สําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าประมาณ ๙-๑๕ องศาเซลเซียส   

  คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  ลักษณะอากาศโดยทั่วไป  
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ 
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมรสุมฤดูหนาวจะพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดทั้งเดือน และจะมี
กําลังแรงขึ้นเป็นช่วงๆ บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  อากาศเย็น ๑๙.๐-๒๓.๐ องศาเซลเซียส กับมีหมอก           
ในตอนเช้า และหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๒๐-๓๐ ของพื้นที่ ในช่วงครึ่ง
แรกของเดือน บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ ๐๙-๑๘ 
องศาเซลเซียส  

ประธานในที่ประชุม  จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและให้สมาคมการท่องเที่ยว 
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ําอย่างประหยัดให้นักท่องเที่ยวได้ทราบด้วย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2  การรับเสด็จห้วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2558 
      ประธานในที่ประชุม ในห้วงปลายเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรับเสด็จ ดังนี้ 
1) วันที่ 31 ตุลาคม 2558  เวลา  16.09 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ  จะเสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองงาย  
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ท่านผู้หญิงพันธ์ุสวลี กิติยากร และ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นเจ้าภาพ
จัดงานกฐิน  การเสด็จครั้งนี้ ขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จในการเยี่ยม
ราษฎรด้วย  เนื่องจากจะมีผู้ป่วยมาเฝ้ารับเสด็จ อาจจะต้องการการวิเคราะห์จากแพทย์เพื่อประกอบพระดําริ 
ขอเชิญส่วนราชการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  และวัดสะอาดชัยศรี ในวันดังกล่าว 

 
/๒) วันที่ ๒๔ ... 



 
- ๑๖ - 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๖ 

 

 
 

2) วันที่ 24 พฤศจิกายน  2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์              
อัครราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน สานตํานานยิ่งใหญ่ สายใยชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป์ 
พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน  ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน  ตําบลบ้านกลาง  อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่             
ขอเชิญส่วนราชการร่วมเฝ้ารับเสด็จในวันดังกล่าว  
  ประธานในที่ประชุม  ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็น
พิเศษเนื่องจากเป็นช่วงของเทศกาลยี่เป็ง  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  การใช้พื้นที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ                         
       นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมี

ส่วนราชการจํานวนมากขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการขอใช้พ้ืนที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ
เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ  ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีความทรุดโทรม เทศบาลนครเชียงใหม่จะเริ่มทําการปรับปรุง
สถานที่ จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการทราบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่จะของดการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่บริเวณข่วงประตู
ท่าแพเป็นการช่วงคราว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว       
      ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ (นายวิสูตร          

บัวชุม)  นําเสนอ 3 เรื่อง ดังนี้ 
1) พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ : Check in Chiang Mai 
2015-2016” เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และ               
เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่         
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. โดยจัดให้มีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  

2) พิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ : Check in Chiang Mai 2015-2016” ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว และได้เชิญผู้บัญชา
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ตํารวจท่องเที่ยว และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมแถลง
ข่าวในครั้งนี้             

3) แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี 
๒๕๕๘ ดังนี้   

    รางวัลยอดเย่ียม ได้แก่  สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลําปาง บริษัท เอเชี่ยน
โอเอซิส ทราเวล จํากัด  บริษัท เชียงใหม่แอดเวนเจอร์ จํากัด โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไชด์ สปา แอนด์ รีสอร์ท  
ชุมชนบ้านไร่กองขิง โอเอซิส สปาล้านนา  เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปา แอนด์ รีสอร์ท  ปานวิมาน สปา  

 
/รางวัลดีเด่น... 



 
- ๑๗ - 
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รางวัลดีเด่น ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลําพูน 
เครื่อข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  โครงการหลวงอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติ             
ดอยผ้าห่มปก สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง Thai Elephant Home  ชีวาสปา ระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ ออนเซ็น 
ลานนาคําสปา   

ประธานในที่ประชุม ให้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่รวบรวม
กิจกรรมของหน่วยงาน อําเภอ เพื่อจัดทําตารางกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่  ให้ร้อยเรียงคําขวัญของอําเภอ
เพื่อสร้างจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลในส่วนของห้องน้ํา สิ่งอํานวยความสะดวก 
ป้ายบอกทาง  ให้ตรวจสอบการขออนุญาตจัดต้ังแหล่งท่องเที่ยว เครื่องเล่นแอดเวนเจอร์ทุกแห่งมีใบอนุญาต
ถูกต้องหรือไม่  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดห้ามปล่อยโคมในพื้นที่ 5 อําเภอ 
ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอหางดง อําเภอสันทราย เฉพาะตําบลหนองหาร อําเภอแม่ริม เฉพาะตําบล
เหมืองแก้ว ตําบลดอนแก้ว ตําบลริมใต้ ตําบลแม่สา และอําเภอสารภี เฉพาะตําบลหนองผึ้ง ตําบลขัวมุง ตําบล
ดอนแก้ว ตําบลสันทราย ตําบลท่าวังตาล ซึ่งห้ามปล่อยโคมอย่างเด็ดขาด ยกเว้นวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ที่ตรงกับวันลอยกระทง และวันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ตรงกับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) ได้แจ้งให้อําเภอสํารวจ
เครื่องเล่นแอดเวนเจอร์ทุกประเภท รวบรวมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบภายใน
เดือนตุลาคม รวมถึงให้สํารวจเส้นทางการเดินทางที่มักจะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อจะได้ดําเนินการจัดทําป้ายบอกทาง
อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5 การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2558  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 2๒-26 พฤศจิกายน 2558 แต่กิจกรรมหลักๆ               
จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  กําหนดพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2558 เวลา 
๑๘.๓๐ น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2558 จะมีขบวนแห่
กระทงเล็ก วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2558 จะมีขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ-             
พระเจ้าอยู่หัวฯ  ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ ๓ ประเด็น คือ  ๑) การปล่อยโคมลอย เลือกโคมลอยที่มีขนาดเล็ก
ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน ๑๐ นาที  ๒) การเล่นประทัดยักษ์ ได้มีการควบคุมการเล่นประทัดยักษ์เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว  ๓) ขอเชิญชวนแต่งกายชุดพ้ืนเมืองตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ที่จัดงาน 

 ประธานในที่ประชุม  มอบหมายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดทําหนังสือเชิญชวนไป
ยังส่วนราชการ ให้แต่งกายชุดพ้ืนเมือง 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําร่าง
หนังสือรณรงค์การแต่งเมือง อู้เมือง เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการ แต่งกายชุดพ้ืนเมือง และอู้เมืองทุกวันศุกร์
ตลอดไป สําหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้แต่งเมือง อู้เมือง ตลอดทั้งเดือน เพื่อสร้างบรรยากาศ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ และในปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการฉลองสมโภช ๖๐ รอบนักษัตร 
๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ รณรงค์ให้แต่งเมือง อู้เมือง ตลอดทั้งปี ยกเว้นวันจันทร์ แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการตามสังกัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ ๔.๖ การจัดการแข่งขัน... 
 



 
- ๑๘ - 
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๔.๖  การจัดการแข่งขันเปตอง ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีโอเพ่น ครั้งที่ ๑๐   
     ผู้แทนตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (พ.ต.ท.จักรินทร์ ถํ้าแก้ว) กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน โดย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓, จังหวัดเชียงใหม่  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันที่          
14 – 15 พฤศจิกายน 2558 โดยจัดการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ  คู่ประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๔๔ บาท ประเภทหญิงคู่ ชิงถ้วยพระราชทาน                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท กําหนดการแข่งขัน              
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. จัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน และพิธีเปิดการแข่งขัน 
บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เวลา 10.00 น. ทําการแบ่งสายและ               
เริ่มแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 14.05 น. ทําการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 
ประเภทประชาชนทั่วไป โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน                
ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหรือสนับสนุนการแข่งขันตามแต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้       
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33  ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สําหรับปีนี้ครบรอบปีที่ 10 จึงได้จัดให้มีความย่ิงใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา 
รายได้จากการแข่งขันทั้งหมด นําเข้าสมทบกองทุนพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ
สนับสนุนกิจการโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  การประกวดออกแบบตราสญัลกัษณก์ารจดังาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษตัร 
720 ปี เมืองเชียงใหม ่

       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) 
จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี การสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ที่มีกําหนดครบรอบ        
ในวันที่ 12 เมษายน  2559  ภายใต้ช่ืองาน “2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่”             
จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน สําหรับใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน  
ส่งผลงานที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน  
2558 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จํานวน 50,000 
บาท พร้อมเกียรติบัตร ตราสัญลักษณ์จะนําไปใช้ในการจัดงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ ๑1/2558 
                                   วันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ             
80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

/5.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้ง...



 
- ๑๙ - 
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5.2 หัวหนา้สว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม   
       5.2.1 คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ           
ในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  
จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทน ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่                
21 กันยายน 2558    

2) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
นวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทผลงานที่ดําเนินการมาแล้ว                
ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมพัสดุ  ส่วนราชการที่สนใจนําโปรแกรม ไปใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
Http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ประธานในที่ประชุม ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ทําระบบควบคุมพัสดุ 
เนื่องจากมีการใช้พัสดุเป็นจํานวนมาก 

5.2.2 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ์) จํานวน 2 เรื่อง 
ดังนี้ 

 1)  ประชาสัมพันธ์งานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Bike For Mom ป่ันเพื่อ
แม่ทั่วแผ่นดิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2558 เวลา  11.00 -21.00 น.             
ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ช้ัน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนิน
โครงการจัดนิทรรศการการภาพถ่าย Bike For Mom ป่ันเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ภาพกิจกรรมที่           
ชนะการประกวด และภาพประทับใจที่ ไ ด้รับการคัดเลือกให้จัดพิมพ์ในหนังสือบันทึกความทรงจํา                
ในประวัติศาสตร์ Bike For Mom ป่ันเพื่อแม่  นํามาจัดแสดงจํานวน 1,065 ภาพ จากผู้ส่งเข้าประกวด 
3,851 คน ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. การแต่งกายชุดโทนสีฟ้า   

2) ประชาสัมพันธ์การแต่งเมือง อู้เมือง ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558  
เพื่อสร้างบรรยากาศ และส่งเสริม การท่องเที่ยวประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ 

5.2.3 ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์               
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ  พ้ืนที่ภายในอาคาร 70/ตารางเมตร/วัน พ้ืนที่ภายนอกอาคาร 30 บาท/ตารางเมตร/วัน อาคาร 
SMEs  ห้องประชุม (1-4) เหมาจ่าย 2,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง ห้องเธียเตอร์ เหมาจ่าย 5,000 บาท/
ครั้ง ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง โปรโมชั่น สําหรับหน่วยงานภาครัฐ – 30 กันยายน 2558 (ขยายเวลา – 31 มีนาคม 
2559)  ในอัตราค่าธรรมเนียม 35 บาท/ตารางเมตร/วัน (ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง)  ทั้งนี้ ประสานงานได้ที่                
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

๕.๒.๔ ผู้แทนคณะกรรมการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (นายอรรถกฤต อินทะโย) 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งเปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน                
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ จํานวน ๗,๒๕๘,๐๐๐ 
บาท จํานวน ๓๘ ศูนย์ๆละ ๑๙๑,๐๐๐ บาท  แบ่งตาม อบต. และ เทศบาลตําบล ทั้ง ๒๕ อําเภอ โดยศูนย์ฯ 
จะออกให้บริการซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกลการเกษตร  ให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานจาํนวน ๗ วัน  

๕.๒.๕ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  (ดร.กษมา ประสงค์เจริญ) 
ประชาสัมพันธ์ละครประจําปี ๒๕๕๘ รอบปฐมทัศน์ เรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   

 
/๕.๒.๖ ประธานในที่ประชุม...



 
- ๒๐ - 
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๕.๒.๖ ประธานในที่ประชุม ประชาสัมพันธ์การแสดงโขนพระราชทาน ตอน                
พรหมาศ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

๕.๒.๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์)ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bilk for dad ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. กําหนดการลงทะเบียนต้ังแต่
วันที่ ๒-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่เว็บไซต์ www.bikefordad2015.com สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้
ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ทุกมุมเมืองแล้ว  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๖  ข้อสั่งการของผู้บรหิาร 
    ๖.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายกฤษณ์ ธนาวณิช) จํานวน ๒ เรื่อง คือ 
             ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ เน้นย้ําเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ นอกจากส่วนราชการ

ต้องดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้การจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๙  ขออนุญาตให้ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ๓ ต คือ ตรงเวลา ตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ ถูกต้อง
และโปร่งใส  นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ําในรายงานคืนความสุขให้คนในชาติ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ   

๒ )  งานศูนย์ ดํารงธรรม  เมื่อ วันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘  นายกรัฐมนตรีกล่าว                
ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า สถานีตํารวจก็สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ดํารงธรรมได้  ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน
ติดตามชมรายการทุกวันศุกร์  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติผ่านรายการนี้ 

๖.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) เน้นย้ํา ๒ เรื่อง คือ 
      ๑) โครงการพระราชดําริ   ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพระราชดําริและอําเภอ

ในพื้นที่ต้ังของโครงการพระราชดําริ ให้ความใส่ใจในการดําเนินงานติดตามเยี่ยมชม ตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง             
ที่ผ่านมาได้รับการตําหนิจากคณะผู้ตรวจติดตามโครงการพระราชดําริ ว่า ปัจจุบันหน่วยงานไม่ค่อยให้
ความสําคัญ และสนใจการดําเนินงานเท่าที่ควร  และขณะนี้จังหวัดกําลังจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานชุดใหม่ที่
มีขนาดเล็กลง เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา   ลงนามในคําสั่ง 

     ๒) การจัดงาน ๗๒๐ ปี สมโภชเมืองเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕๘ ภายใต้ตีม พ.ศ.๒๕๕๙ ปี
แห่งการสมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ และเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง ๗๐ ปีแห่งการ
ครองราชย์ภัทรมหาราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก  ขอให้งาน E-vent ทุกงานพยายามจัดอยู่ภายใต้
ตีมดังกล่าว  

๖.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชํานิประศาสน์) ฝากคําพูดของพันเอก             
พงษ์ศักด์ิ เอี่ยมพญา ที่มอบให้เมื่อวันที่เข้ารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ว่าขอให้ทํางานเพื่อชาติ 
และราชบัลลังก์  ทุกคนที่รับราชการจะประกาศกับตนเองเสมอว่า เป็นข้าฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แต่เราทําตามพระองค์ท่านหรือเปล่า  เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าภาคภูมิใจ มีพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์               
ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณมากมาย  ได้รับพระราชทานโครงการพระราชดําริ  แต่จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการตําหนิว่าไม่ทําอะไรต่อเนื่องจากที่ได้รับพระราชทานไว้  ขอให้ทุกคนโดยเฉพาะโครงการพระราชดําริ 
เป็นโครงการที่ตอบปัญหาของพี่น้องประชาชน  สร้างประเทศชาติ อะไรที่ชาวบ้านร้องขอผ่านอําเภอ                
ส่วนราชการ  ผลการพิจารณาได้หรือไม่ได้ ให้แจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย  ในหลวง ราชินี และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์  พระองค์ท่านไม่พูดมากแต่พระองค์ท่านลงมือทําเยอะ  เพื่อให้ประชาชนของพระองค์              
มีความสุข  ถ้าเราก้าวเดินตามรอยพระองค์ท่าน ยึดหลักการทรงงานของพระองค์ คือ การรักษาไว้ซึ่ง                
ราชบัลลังก์ ขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ  อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญของปัญหาและ 

 
/ความเดือดร้อน...
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ความเดือดร้อนของประชาชน แล้วแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้ประเทศไทย                
มีความเจริญรุ่งเรือง และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงนําความสุขแก่ประชาชนชาวสยามต่อไป 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.       
 

     วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
 
                เจิดศักด์ิ  เปลีย่นแปลงศร ี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


