


 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่๑2/2558 

วันพุธที่ 30 ธนัวาคม  2559  เวลา 13.00 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. นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายชาตรี ธินนท์ (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
9. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายไพรินทร์ ลิ่มเจรญิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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

(เชียงใหม)่ 

15. นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานนัผูใ้หญบ้่านจังหวัดเชียงใหม ่
16. นายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
17. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกน.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 
22. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

/อําเภอ 
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อําเภอ 
24. นายศรันยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
25. นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
26. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอสารภี 
27. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
28. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสันกําแพง 
29. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายประพัฒน์ วงค์ชมภู (แทน)นายอําเภอแม่ริม 
31. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอพร้าว 
33. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
34. นายชัชวาล ปัญญา นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอสะเมิง 
36. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอจอมทอง 
39. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอําเภออมก๋อย 
41. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. ว่าที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทร์เป็ง (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
43. นายสุทิน จันทร์งาม นายอําเภอแม่วาง 
44. นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
45. นายณรงค์พัชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
46. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
47. นางพวงพยอม ห่านวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
48. พล.ต.ต.มนตรี สัมมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
49. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
51. พ.ต.ท.สุวัฒน์ โล่จิรกาญจนกลุ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
52. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผู้กํากับการดานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
53. นางอัจฉรา ภิมรมย์กุล (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
54. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดศาลแขวงเชียงใหม ่
55. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

/56. นางสาวจิราวรรณ... 
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56. นางสาวจิราวรรณ จันทร์สว่าง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
57. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
58. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
59. นายรัชชัย วัฒนะโชติ (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
60. นางนันทนา อินหลี (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
61. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางณัชชา อุตตะมัง นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 

63. นางสาวธิติมา พันรอด (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย อําเภอฝาง 

64. พ.อ.เกรียงไกร อิทธิเดชารณ (แทน)รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม่ (ทหาร) 

65. นายศักด์ิชัย เหลืองสถิติกุล ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจลงทุนภาคที่ ๑ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
66. พ.อ.จิรวัฒน์ จุฬากุล (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
67. พ.ต.ปรัษฐา ครามะคํา (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
68. พ.อ.อภิสิทธ์ิ นุชบุษบา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
69. พ.ต.สมบัติ ญาณะโค (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
70. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
71. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
72. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
73. ร.ต.ชาญชัย กันทะส ี (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
74. น.ต.ประมวล บริบูรณ์มุกข ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
75. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 
76. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
77. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
78. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
79. นายประพันธ์ สุขเข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
80. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
81. นายอาทร ศรีเชียงสา (แทน)สรรพกรภาค 8 
82. นางภัคภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
83. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 

/84. นางสุนทรี... 
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84. นางสุนทรี บุญยวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม่) 

85. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

86. นางสาวมาลินี รีวงค์ (แทน)ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
87. นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
88. นายเริงศักด์ิ อินทรบา้น (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
89. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
90. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
91. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
92. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/นายทะเบียนธุรกิจ 

นําเที่ยวและมคัคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ 
93. นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 
94. นายก่อพงศ์ นําบุญจิตต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
95. นางชนินาถ สิทธิหล่อ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
96. นาเพทาย เมฆี (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
97. นางรุ้งเพชร สุมิตนันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  
98. นางฉวีวรรณ สัญญา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่  
99. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
100. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
101. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
102. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
103. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
104. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
105. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๒ 
106. นางธิราพัชร ญาณะศร ี ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
107. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
108. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
109. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

/110. นายบรรจง... 
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110. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
111. นางวัฒนา คลั่งส ี สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
112. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
113. นายวิโรจน์ บรรเจิกฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
114. นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
115. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
116. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
117. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต ๕ 
118. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
119. นายยุทธเอก สายปัญญา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
120. นางนารีรัตน์ โนวัฒ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
121. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
122. ว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสทิธ์ิ ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
123. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
124. นายเอกชัย บัวเกตุ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
125. นายชวลิต ชัยวาส ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

จังหวัดเชียงใหม่ 
126. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
127. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
128. นายอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
129. นายนุกุล แสนหมื่นแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
130. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
131. นายปรีชา สหเมธาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
132. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่
133. นายไฉน นาคทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม ่
134. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
135. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
136. นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
137. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
138. นายชานนท์ คําทอง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
139. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
140. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
141. นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

/143. นายนพินธ์... 
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142. นายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
143. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
144. นายปิยะ นวพันธ์ุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
หน่วย145.งานในสังกดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
145. นายเมธี มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
146. นายขจรค์ รัตนบุรี (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
147. นายจิรศักด์ิ จิรจันทร์จรสั (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
148. นายนพพร เรืองพิริยกิจ โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
149. นายธีรชัย ด่านวณิชวงศ์ (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
150. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 

สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
151. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
152. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
153. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
154. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
155. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
156. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
157. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
158. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
159. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคบัคดีจังหวัดเชียงใหม ่
161. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นางสาวพันธุดา สุขกุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
163. นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
164. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
167. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
168. นายอาจินต์ อินจันทร์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
 

/169. นางอัจฉรา... 
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169. นางอัจฉรา 
 

บัวทอง ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
170. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นางศิริพร คาณุรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ 
172. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
173. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
174. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุง หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ่
175. นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
176. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
177. นางอุไร กุศล ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
178. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
179. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
180. นายเทวินทร์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
181. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
182. นายพรชัย โพคันโย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๕ 
183. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 
184. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
185. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานกรรมการอาชีวศกึษาจังหวัดเชียงใหม ่
สถาบนัการศกึษา 
186.   (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
187. ผศ.ดร.จําเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาแม่โจ ้
188. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
189. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
190. นางสุดใจ นันตารัตน์ 

 
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 
เชียงใหม่  

191. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
192. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
193. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
194. นางฐิติรัตน์ สุขสง่าเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

/195. นายกําพล... 
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195. นายกําพล ใหลมา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
11 (เชียงใหม)่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
196. นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
197. นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
198. นายวิวัฒน์ โตธิสกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 3 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
199. นางฉลองขวัญ ไชยโย (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
200. นางนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
201. นางสาวมิ่งขวัญ ม่วงอยู่ (แทน)หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
202. นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
203. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
204. นางสุธาศินี นิมิตกุล ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ 
205. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพงิคนคร(องค์การมหาชน) 
206. นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันาพื้นทีสู่ง(องค์การมหาชน) 
ภาคเอกชน 
207. นายนพพร ประโยชน์เจริญกุล (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
ส่วนท้องถิน่ 
208. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
209. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
210. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
211. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
212. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
213. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่           

(ช้ันพิเศษ) 
214. นายวีระศักด์ิ มโนวรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
215. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
216. นางพนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
217. นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
218. พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสร ี (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
219. นายภฤศ  จิโนวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
220. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
221. นายเกษม วงค์มณี พนักงานพิมพ์ ส ๓ สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่ 

     
/เริ่มประชุมเวลา ... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  ให้แก่ นายฉัตรชัย  สุวรรณวงศ์ นายอําเภอเวียงแหง 

และว่าที่ ร.ต. ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับ

จังหวัด จํานวน 7 ราย ( โดย สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้  
2.1  สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายศรีอินทร์  อินทร์สัน และนางศิริพร  
       สารแก่น 
2.2  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายนิเวศน์ โอดบาง  และสิบตรีณัฐธันวนันท์ วงษ์สิน 
2.3  สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย  ได้แก่ นายบัญชากร พลชมชื่น และ  
       จ่าสิบตํารวจสฤษติ์  ช่ืนจิตต์  

3. การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงการอาสาสมัครประกันภัยและโครงการยุวชน
ประกันภัย ( โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
ดังนี้  

3.1  โครงการอาสาสมัครประกันภัย  ได้แก่  นางกรรณิการ์ กุยแก้ว  นายสมนึก วุฒิเฟย  
       และนางศศิธร วุฒิเฟย 
3.2  โครงการยุวชนประกันภัย  ได้แก่  โรงเรียนวชิราลัย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 

และโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนธันวาคม 2558 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําตัว            

ต่อที่ประชุม   จํานวน  6 ท่าน      
1) นายสมพล แสนคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดเชียงราย 
2)  ว่าที่ ร.ต. ดร.สมสวย   ปัญญาสิทธิ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดลําพูน 
3) นายไพรินทร ์ ลิ่มเจริญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสิงห์บุรี 
 

/4) นายกชกร... 
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4) นายกชกร โง้วศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
5) นายเมธ ี มหายศนันท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ สํานักพยากรณ์

อากาศ 
6) นายนพพร เรืองพิริยกิจ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม โทรศัพท์จังหวัดแพร่ 

 
1.2 หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ จังหวัดอ่ืน  จํานวน  1  คน 

1) นายไพโรจน์ บุญลือ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 11/2558  เม่ือวันที ่ 27  พฤศจกิายน  2558 
   ประธานในที่ประชุม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่                
11/2558  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  28 หน้าโดยมี              
นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่                
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า               
ส่วนราชการทุกท่าน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ 11/2558 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  และเว็บไซต์ 
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวข้อ การประชุมหัวหน้า          
ส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2558  แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน               
การประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
  3.1 รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2559 จังหวดัเชียงใหม ่

คลังจังหวัดเชียงใหม่  (นางสัญญา  ไชยเชียงของ)  นําเสนอผลการเบิกจ่าย
งบประมาณปี พ.ศ.255๙ ข้อมูล ณ วันที่  25  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ภาพรวม 18,765.5120,634.61           
ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 10,459.72  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 50.69  งบประจํา 11,742.97  ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว 8,622.86  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 73.43  งบลงทุน  8,891.64  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
1,836.86  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  20.66  เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 รายจ่ายภาพรวมร้อยละ 
30  รายจ่ายลงทุนร้อยละ 19  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 จํานวนทั้งสิ้น  3,691.39  ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว 759.17  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.57  

/ผลการเบิกจ่าย... 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 
10,000 ล้านบาทขึ้นไป  จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่  2 ของประเทศ  และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลําดับที่  1 
ของประเทศ 

การแก้ไขสัญญากรณีงวดงานและงวดเงินเปลี่ยนไปจากเดิมในระบบ e-GP ซึ่งเดิมส่วน
ราชการส่งแบบแจ้งแก้ไขปัญหาและบันทึกแนบท้ายสัญญาส่งให้กรมบัญชีกลางแก้ไข ก่อให้เกิดปัญหาความ
ล่าช้าในการเบิกจ่าย กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการบันทึกการแก้ไขได้เอง
ในระบบ  

หนังสือค้ําประกันสัญญา ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว509 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2558 เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเวียนฉบับนี้ เป็นต้นไป หลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ํา
ประกันที่ได้ทําไว้ก่อนที่ได้รับแจ้งหนังสือเวียน ให้หน่วยงานแจ้งคู่สัญญาทราบ และกําหนดให้นําฉบับใหม่นี้ มา
วางแทนฉบับเดิมภายใน 15 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ย้ายที่ทําการสํานักงานชั่วคราว จากช้ัน 1  เป็นชั้น 3 
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม  2559 เป็นต้นไป เพื่อทําการ
ปรับปรุง 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2558 ได้มีการขยายมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล หากเป็นเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ส่วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ รัฐบาลได้
อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันได้ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559  และต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
มาตรการที่ 2 ในส่วนที่เป็นเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่เคยถูกดึงกลับ แล้วนํามาให้ส่วนราชการที่ขอรับการ
จัดสรรเป็นเงินกันเงินรายการสํารองกรณีฉุกเฉินจําเป็น หากส่วนราชการไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 จะถูกดึงกลับ แต่หากส่วนราชการใดมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ จะต้องขอรับการ
จัดสรรใหม่ 

ประธานในที่ประชุม  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในไตรมาสที่ 1 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.๒ การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
         หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  (นายสําเริง  ไชยเสน)  นําเสนอ  
   3.๒.1 โครงการพัฒนาจังหวัด   จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  วงเงินงบประมาณ ๓๓๐,๗๔๕,๘๐๐ บาท ภายใต้
ผลผลิต ๕ ผลผลิต จํานวน  ๔๓ โครงการ  จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติโครงการงบพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๓.๒.๒ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด  โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ได้รับงบประมาณ จํานวน  359,420,700 บาท  เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
1,233,015.45  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๓.๓  โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล(ตําบลละ 5 ล้านบาท) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ              
5 ล้าน) ทั้งหมด  3,205 โครงการ  วงเงินรวม 937,771,300 บาท   มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วร้อยละ 60 
โครงการที่ไม่มีปัญหาสามารถเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 9  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขอยกเลิกโครงการ 40 
โครงการ  และให้ทําโครงการทดแทนและเพิ่มเติมโครงการที่ยกเลิกไป  ในส่วนของโครงการที่ขอพื้นที่จาก         
กรมป่าไม้จะดําเนินการให้แล้วเสร็จในกลางเดือนมกราคม  2559  จะทราบผลการอนุมัติและความเห็นชอบ
ปลายเดือนมกราคม 2559  และมีการดําเนินการในแล้วเสร็จในวันที่ 31 มีนาคม 2559  

ประธานในที่ประชุม  เนื่องจากความต้องการพื้นที่เป็นป่าสงวนในอุทยานแห่งชาติ 
รวมทั้งเขตที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ที่สาธารณประโยชน์ จําเป็นต้องมีการขออนุญาตก่อน ซึ่งต้องได้รับการอนุญาต
จากกรมอุทยานแห่งชาติ  กรมป่าไม้  ให้อําเภอทุกอําเภอดําเนินการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4 การเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนบรรเทาหมอกควันและไฟป่า  
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง) 

แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือปี 2559 ประกอบด้วยแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ระยะที่ 1, 2 และ 
3 แผนการบรรเทาหมอกควันและไฟป่า แผนการเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ํา โดยมีแผนการจัดต้ังหน่วยฯ
จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก/แพร่ ตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ การเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บ
น้ําในพื้นที่ภาคเหนือ  การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาหมอกควันและไฟป่า  มีการติดตามและวิเคราะห์
สภาพอากาศ  โดยทีมนักวิชาการนําข้อมูลสภาพอากาศประจําวันและการพยากรณ์อากาศ มาทําการวิเคราะห์
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงแนวโน้มของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเกิดหมอก
ควันในพื้นที่ภาคเหนือ มีการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า โดยทีมนักวิชาการติดตามข้อมูล Hotspot 
และ PM10 รายวัน โดยเน้นช่วยเหลือจังหวัดที่มีค่า PM10 สูงที่สุด หรือเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เป็นอันดับแรก และบริการข้อมูลการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจากสถานีเรดาร์ฝนหลวง อําเภอ
อมก๋อย ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ  หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2558 - 
กุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงติดตามสภาพอากาศ โดยมีเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการได้ทันที ซึ่งประจําอยู่ที่
สนามบินนครสวรรค์ เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพอากาศเหมาะสม ทางศูนย์ฯจะเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง/หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ การประยุกต์ใช้เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย 
เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์ไฟป่า  เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย ต้ังอยู่ที่อําเภออมก๋อย สามารถตรวจจับ          
ทั้งกลุ่มเมฆและกลุ่มควันจากไฟป่ารัศมีตรวจจับครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลําพูน 
ลําปาง และจังหวัดอื่นบางส่วน  สามารถแจ้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุพิกัดตําแหน่งการ
เกิดไฟป่าจากกลุ่มควันที่เกิดขึ้นได้ทันที 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.5  รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม  2558 
                               หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สําเริง  ไชยเสน) สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
ในเดือนธันวาคม 2558  ทั้งหมด  115  เรื่อง  หน่วยงานกําลังดําเนินการ จํานวน  66  เรื่อง และยุติเรื่อง  
จํานวน  49  เรื่อง  เรื่องร้องเรียนแยกเป็น เรื่องเดือดร้อนทั่วไป  จํานวน  30  เรื่อง แจ้งเบาะแสการกระทําผิด 
 

/จํานวน 4 เรือ่ง ... 
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จํานวน 4 เรื่อง  ปัญหาที่ดิน จํานวน 10 เรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงาน  จํานวน  32 เรื่อง ขอความ
ช่วยเหลือ จํานวน 24 เรื่อง  หนี้นอกระบบ จํานวน  1  เรื่อง  และเรื่องอื่นๆ จํานวน 9 เรื่อง   
   สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2558 ชําระค่า
ไฟฟ้า จํานวน  2,142 ราย  ชําระค่าน้ําประปา จํานวน 2,004  ราย ชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
จํานวน 76  ราย รับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้านคดีความ จํานวน  123 ราย  ข้อมูลข่าวสารทั่วไป จํานวน  
672  ราย  

สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์บริการร่วม เคาน์เตอร์เซอวิส ณ ห้างสรรพค้าเซ็นทรัลแอร์
พอร์ตพลาซ่า ประจําเดือนธันวาคม 2558  จํานวน 23,334 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม  2559 

    ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายเมธี  มหายศนันท์) ลักษณะอากาศ
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุม ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ  อากาศเย็น กับจะมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่            
บางช่วงอุณหภูมิจะลดลง ทําให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ทางตอน บนของภาค และมีฝนเล็กน้อยในบางวัน
สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  และจะเกิดน้ําค้างแข็ง (เหมยขาบ) ได้บาง
พ้ืนที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  ๓๑-๓๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ตํ่าสุดเฉลี่ย  ๑๖-๑๘ องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๐-๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้อควรระวัง  อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจาก
ประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ในขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และอาจมีลูกเห็บตกลงมา
ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  การรบัเสด็จในเดือนมกราคม 2559 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 25- 27 มกราคม  2559  ดังนี้ 

1) วันที่ 25  มกราคม  2558 เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557-2558  จํานวน 7,400 คน                
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

2) เสด็จฯ ไป ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ  ศกร.ตชด. บ้านจอปรําศรี  ศกร.ตชด. บ้านโกแประ 
ศกร.ตชด. บ้านปอหมื้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน    

3) วันที่ 27 มกราคม  2559  เสด็จฯ ไป ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจําปี 2559 ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารมูลนิธิ             
ขาเทียม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
จะเสด็จฯ  มาทรงเป็นประธานกาประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปี 2559  ณ อาคารนิทรรศการ 1 -2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

/ซึ่งจัดโดย... 
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ซึ่งจัดโดยสํานักงานการศึกษานอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงานโครงการ          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อจากนั้นจะเสด็จฯ  ไปประทับแรม ณ จังหวัดอุตรดิตถ ์

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3   การจัดงานพิธีจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมกราคม  2559 
    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) จํานวน 2  พิธี ดังนี้   
    1) วันอาทิตย์ที่  17  มกราคม  2559  ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ขอเชิญส่วน

ราชการ  ร่วมวางพานพุ่มสักการะ (พานพุ่มดอกไม้)   เนื่องในพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ประจําปี  
2559  ณ  ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา   
ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว   แ 

 2) วันจันทร์ที่  18  มกราคม   2559  ต้ังแต่เวลา 08.00 น .  ขอเชิญ                
ส่วนราชการร่วมวางพานพุ่มสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง)  เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่                
การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4   ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา 
       รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่   

(นางเพทาย  เมฆี)  นําเสนอทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
       1) ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ช่วยเหลือนักเรียนที่           

พ่อหรือแม่เสียชีวิต หรือประสบอุทกภัย รับเด็กกําพร้าให้เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และ
โรงเรียนสังวาลวิทยา โดยให้ความช่วยเหลือและดูแลให้เรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาตรี  ระดับมหาวิทยาลัย 
ทุนละ 30,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 15,000 บาท  โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนจากมูลนิธิฯ 
จํานวน 64 คนที่ได้รับทุนพระราชทาน ทุนการศึกษาสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 
63 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ทุน 

2) มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ช่วยเหลือนักเรียนที่กําพร้าที่
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  ระดับประถมศึกษาทุนละ  2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 2,500 บาท  
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทุนละ 4,000 บาท  จังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนจากมูลนิธิฯ ทั้งหมด จํานวน  
49  คน  ดังนี้ 
           - ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2558  รวม 38 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 6 คนๆละ  2,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 12 คนๆละ 2,500 บาท  ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  จํานวน 20 คนๆ 4,000 บาท 

- ครั้งที่ 2  ธันวาคม 2558 รวม 11 คน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 
5 คนๆละ 2,500 บาท  และ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จํานวน 6 คนๆ 4,000 บาท 

3 )  มู ลนิ ธิ ทุ นการศึ กษาพระราชทาน  สม เด็ จพระบรม โอรสาธิ ร าชฯ                
สยามกุฎราชกุมาร  โครงการทุนการศึกษาฯ เริ่มต้ังแต่ปี 2552 – 2558  ส่งผลให้มีนักเรียนที่ยากจน 
ยากลําบาก ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ด้วยการได้รับทุนพระราชทานไปแล้ว รวม 7 รุ่น 
จังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนทุนอยู่ในความดูแล  จํานวน 3 รุ่น  คือ รุ่นที่ 5 , 6 , และ รุ่นที่ 7 รวมทั้งหมด 6 คน               
มอบทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4 – ม.6) ปีละ 18,000 บาท  สายอาชีพ  
(ปวช.1 – ปวช.3) ปีละ 22,000 บาท 

/4) มลูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า... 
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4) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  
มีนักเรียนจากมูลนิธิฯ ทั้งหมด จํานวน  88  คน / รูป แยกเป็น ระดับประถมศึกษา จํานวน 9 คนๆ ละ 
30,000 บาท  ส่งทุนผ่านจังหวัดเชียงใหม่  โดยสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1                
ระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 14 ทุนๆละ 40,000 บาท  ส่งทุนผ่าน จังหวัดเชียงใหม่  โดย สํานักงานการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1   ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 1 ทุนๆ ละ 40,000 บาท ส่งทุนผ่านจังหวัด
เชียงใหม่ โดย สํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1   ระดับปริญญาตรี จํานวน 12 ทุน  ส่งทุนผ่าน
สถาบันการศึกษา   ระดับสามเณร (พระภิกษุ) จํานวน 32 รูปๆละ 3,0000 บาท  ส่งทุนการศึกษาผ่าน
สถานศึกษาหรือวัดระดับเด็กก่อนวันเรียน จํานวน 20 คนๆละ 6,020  ส่งทุนการศึกษาผ่านพัฒนาชุมชน
จังหวัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5  โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ กันธิยะ) จังหวัดเชียงใหม่  โดยที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทําโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

๑. โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
๒. โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน               
มาให้การบริหารและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะมีการให้ภารกิจของหน่วยงาน                
การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน    
เป็นต้น 

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานใน
การประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ได้เข้า
มาร่วมงาน   

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภี  
ประกอบด้วยกิจกรรม  โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  โดย ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่  ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ในการสนับสนุนสิ่งของเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน            
ในพื้นที่  มีการมอบเครื่องอุปโภค  บริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  ๒๐๐ ชุด  มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล  จํานวน ๕๐ ชุด และ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ผ้าห่ม) จํานวน ๑๐๐ ชุด การมอบเงินสงเคราะห์  
โดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๒๐ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท  
เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม  และการมอบพันธ์ุปลา โดยสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน  30,000 ตัว  เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน  โครงการ  “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”  ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานที่เข้าร่วม 65 หน่วยงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 175 คน  มาให้การ
บริการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชน นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
950 คน  ได้ประชุมมอบหมายนโยบาย และร่วมกันปรึกษาหาพร้อมกับรับทราบปัญหา/ความต้องการระหว่าง
ส่วนราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 120 คน  โครงการ 

/เสริมสร้างความปรองดอง... 
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เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน               
ส่วนท้องถิ่น  และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  ส่วนราชการ/หน่วยงาน จํานวน  
175 คน และประชาชน นักเรียน  จํานวน  950 คน 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2558  ณ  เทศบาลตําบลบ่อหลวง  อําเภอฮอด  ประกอบด้วย
กิจกรรม  โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดย ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่  ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน ในการสนับสนุนสิ่งของ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ 
ดังนี้มีการมอบเครื่องอุปโภค  บริโภคให้ประชาชนผู้เดือดร้อน  โดยได้รับความ อนุเคราะห์จากสํานักงาน            
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน ๒๐๐ ชุด  มูลนิ ธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จํานวน ๕๐ ชุด                
และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ผ้าห่ม) จํานวน  ๑๐๐ ชุด การมอบเงิน
สงเคราะห์โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๒๐ทุน  ทุนละ 
๑,๐๐๐ บาท  เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม  การมอบพันธ์ุปลา โดยสํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม่  จํานวน 30,000 ตัว  เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน  โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”   ได้ประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานที่เข้าร่วม 57 หน่วยงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 150 คน                 
มาให้การบริการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชน นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 750 คน  ได้ประชุมมอบหมายนโยบาย และร่วมกันปรึกษาหาพร้อมกับรับทราบปัญหา/
ความต้องการระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด  และส่วนราชการระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน             
80 คน  โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
จํานวน  150 คน  และประชาชน นักเรียน  จํานวน  750 คน 

 การดําเนินงานครั้งต่อไป ประจําเดือนมกราคม 2559 ณ อําเภอดอยสะเก็ด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  จัดงานวันฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2559 
 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ กันธิยะ)  เชิญชวนร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว

และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางภายในบริเวณ
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ การแต่งกาย  :  ชุดพ้ืนเมือง ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ  ขอความ
ร่วมมือไม่นํารถยนต์เข้าไปจอดภายในบริเวณงานฯ โดยขอให้นํารถออกจากบริเวณงานฯ ก่อนเวลา 17.00 น. 
และนําไปจอดบริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และด้านข้างสวนเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40ประจําปี 2559 
 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ กันธิยะ)  กําหนดการจัดงานระหว่างวันที่          

5 – 7  กุมภาพันธ์  2559  ณ เชิงสะพานนวรัฐ  ข่วงประตูท่าแพ  สวนสาธารณหนองบวกหาด และลาน
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์   พิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ  ในวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.00 น.              
ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ   กิจกรรมในงาน  ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการ  การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 

/และการจัดสวน ... 
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และการจัดสวน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ  การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน  การประกวดนางงาม            
บุปผชาติไทย และนางงามบุปผชาตินานาชาติ  การจัดกาดหมั้ว การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของจังหวัดเชียงใหม่  การตกแต่งเส้นทาง/ทําถนนดอกไม้  การจัดมหกรรมอาหาร  การประกวดหน้าบ้านน่า
มอง  การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ  อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  จัดขบวนรถบุปผชาติเข้าร่วมขบวน  การตบแต่งอาคาร
บ้านเรือน สถานที่ทํางานให้สวยงาม ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ในการตบแต่งถนน
หนทางในพื้นที่รับผิดชอบให้สวยงาม เพื่อเข้าสู่บรรยากาศงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ประจําปี 
2559 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.8  การจัดระเบียบสุนัขจรจัดในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
      ผู้ แทนสํ านั กงานปศุสัต ว์จั งหวัด เชียง ใหม่  (ดร .นายสัตวแพทย์สมพร               

พรวิเศษศิริกุล)  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่หลายหน่วยงาน และมีร้านค้า 
ร้านอาหารตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงหลายร้าน  ทําให้มีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่จํานวนมากจากการผสมพันธ์ุกัน            
ตามธรรมชาติ  สุนัขเพศเมียคลอดลูกและเพิ่มจํานวนขึ้นทุกปี  จากการสํารวจล่าสุดมีสุนัขจรจัดอยู่ประมาณ 
80-100 ตัว  ได้ก่อปัญหารบกวนสร้างความเดือดร้อน รําคาญแก่บุคลากรในศูนย์ราชการ และผู้มาติดต่อ
ราชการ ทั้งยังเป็นพาหะสําคัญในการนําโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์ติดคนอื่นๆด้วย  จึงจําเป็นต้องมีการจัด
ระเบียบสุนัขบริเวณดังกล่าว  ปัญหาโรคติดต่อที่เกิดจากสุนัข โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มนุษย์อาจได้รับจากสุนัข
ที่พบได้บ่อยมีอยู่ 4 โรค ได้แก่  โรคพิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู  พยาธิ  และเชื้อรา ปัญหารบกวน สร้างความ
เดือดร้อน รําคาญ  สุนัขมักจะสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้แก่ผู้ที่ทํางานอยู่ในบริเวณศาลากลาง และ               
ผู้มาติดต่อราชการฯ ได้แก่ การกัดแทะสิ่งของโดยเฉพาะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เห่าส่งเสียงดัง คุ้ยเขี่ยขยะทํา
ให้เกิดความสกปรก   เคยมีการร้องเรียนว่ามีตัวหมัดที่เกิดจากสุนัขได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่มาติดต่อ
ราชการบริเวณรอบศาลากลาง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เคยเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทําความ
สกปรกและเป็นที่น่ารังเกียจ  จากการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทาง ส่งผลทําให้บริเวณศูนย์ราชการฯ
สกปรก มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์   

จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2558  ผลจากการประชุม 
กําหนดแผนการดําเนินการจัดระเบียบสุนัขจรจัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  

1. บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล
นครเชียงใหม่ มูลนิธิแคร์ฟอรด๊์อก เจ้าหน้าที่ของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง 

2. มาตรการเร่งด่วน  มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดช้ีแจ้งรายละเอียดของโครงการในที่ประชุมหัวหน้าส่วนของ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2558  

3. การจัดทําทะเบียนสุนัขทุกตัวในบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้
เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดทําทะเบียนประวัติสุนัขที่อาศัยอยู่ในบริเวณศาลากลาง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันทีกําหนดให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559  

4. กิจกรรมตอนและทําหมันสุนขั  ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559           
ให้ดําเนินการจับสุนัขในพื้นทีศ่าลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทําหมัน  

5. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
6. กิจกรรมกําจัดพยาธิทั้งภายนอกและภายใน  ดําเนินการถ่ายพยาธิและกําจัดเห็บหมัด

ให้สุนัขที่จับมาฉีดวัคซีน 
/7. กิจกรรมจดัหาบ้าน... 
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7. กิจกรรมจัดหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขที่มีคนรับไปเลี้ยง หลังจากการนําสุนัขมาตอนหรือ
ทําหมันแล้ว หากสุนัขตัวใดมีผู้ประสงค์จะรับอุปการะก็มอบให้ผู้นั้นนําไปดูแลต่อไป  หากสุนัขตัวใดไม่มี               
ผู้ต้องการให้ทําการรักษาแผลอยู่ในบริเวณศาลากลางจนแผลหายจึงจะปล่อยกลับที่เดิม  โดยเทศบาลนคร
เชียงใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบทําคอกสุนัขชั่วคราวในบริเวณศาลากลางเพื่อใช้เป็นที่กักสุนัขไว้ดูแลแผลหลังการ
ผ่าตัด  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคลากร
ในศูนย์ราชการฯและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความปลอดภัย มีความสุขและสบายใจเมื่อมาติดต่อ
ราชการ  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่บริเวณโดยรอบมีความสะอาดน่ามาใช้บริการซึ่งทําให้
บุคลากรในศูนย์ราชการฯและผู้มาติดต่อราชการมีความสุข ไม่เกิดความกลัว  ส่งผลต่อภาพรวมและภาพลักษณ์
ที่ดีกับจังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.9  การจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าสํานกังานจังหวดัเชยีงใหม่ (นายสําเริง  ไชยเสน) นําเสนอการติดต้ังคู่มือ

การใช้งานปฏิทินกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
1. ต้ังค่าผู้ใช้งานผ่าน account gmail เพื่อให้เชื่อมต่อกับปฏิทินกิจกรรมจังหวัด

เพื่อจะให้ไปปรากฏในมือถือที่จะใช้งาน โดยต้องตั้งค่าการใช้งานครั้งแรก เพื่อผูกปฏิทินกิจกรรมกับ account 
gmail ของท่าน ซึ่งสามารถตั้งค่าจาก 2 ทางเลือกได้แก่ ทางเลือกที่ 1 ต้ังค่าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ
ทางเลือกที่ 2 ต้ังค่าผ่านเบราเซอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

2. การติดต้ัง application google calendar และการเข้าใช้งาน ระบบปฏิบัติ ios 
(iphone,ipad) ดาวน์โหลดได้จาก App Store  ระบบปฏิบัติการ android (samsung,sony,etc) ดาวน์โหลด
จาก Google Play  

ทั้งนี้ Download ที่ www.chiangmai.go.th  มุมราชการ-> หมวดเอกสาร ช่ือ
เอกสาร คู่มือปฏิทินกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่  หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ระบบ Smart e-office ในส่วนเว็บบอร์ด โทรศัพท์ 0-5311-2704  หรืออีเมล์ 
chiangmai_it@moi.go.th, northchiangmai@gmail.com 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 ประชาสัมพันธ์เทศกาลชมสวน และกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2559 
         ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (นางสาวรุจิรา  

ริมผดี) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคี องค์กรชั้นนําของประเทศ          
ร่วมจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤกษาราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล           
พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  ระยะเวลาในการจัดงาน: 1 ธันวาคม 2558 -  29 กุมภาพันธ์ 
2559  ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง กว่า 20 แห่ง   รวมทั้ง 7 จุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) 
ได้แก่  นิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี  เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาป่า              
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดําริ  ตระการตากล้วยไม้นานาพันธ์ุในอุทยานกล้วยไม้  มนต์เสน่ห์ 

/พรรณพฤกษา... 
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พรรณพฤกษา ราชินีของดอกไม้ ณ เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ ต่ืนตาต่ืนใจกับอุโมงค์ไม้ดอก ยาวกว่า              
70 เมตร  Flower Mosaic: มงกุฎดอกไม้  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เปิดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้
ประชาชนชาวไทยเข้าชมฟรีตลอดทั้งวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. โดยไม่เก็บค่าผ่านประตูเพียงแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2 มกราคม 2559  

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559  วันที่ 31 ธันวาคม: ชมสวนตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 
ตี 1 ช่วงค่ํ าสนุกกับกิจกรรม  “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่ ง เยาวชนจาก         
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยเพลงเพราะๆ จากวงพิสมัยพาเพลิน และวง The Opposite 
การแสดงสนุกสนานจาก Twister Cheer และ To Be Number One มินิคอนเสิร์ตจาก “ต้อล-วันธงชัย”   
ปิดท้ายด้วยความอลังการของพลุต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ ลานราชพฤกษ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
                        5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 
                                  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม  2559  เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ                   
80 พรรษา  ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย  

5.2 หัวหน้าสว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
      ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 (พันเอก จีรวัฒน์ จุฬากลุ) นําเสนอ 2 ประเด็น ดังนี้ 
       1) แนวทางการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในห้วงเทศกาล         

ปีใหม่  มีการบูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ คสช.กําหนด โดยการ รปภ.สถานที่ท่องเที่ยว และที่ต้ังที่มี
ความสําคัญ การเฝ้าระวังเหตุบนเส้นทางการจราจรหลักและเส้นทางรอง  การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ความเคลื่อนไหวทางการเมือง การสร้างสถานการณ์และ
การก่อเหตุรุนแรง พ้ืนที่ในเมืองเชียงใหม่กําหนดเป็นพื้นที่ย่อย อีก 2 พ้ืนที่คือ ในเขตคูเมือง และในเขตนอกคู
เมือง  ซึ่งในเขตคูเมืองระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม  2558 – 4 มกราคม 2559 ห้วงเวลากลางวันใช้การ
ปฏิบัติการลาดตระเวนด้วยกําลัง 3 ฝ่าย  ห้วงเวลากลางคืน 18.00 น. – 06.00 น. จัดต้ังจุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย 
ไม่ประจําที่ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ พัน.พัฒนา 3  สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่  กองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเชียงใหม่  สําหรับในเขตนอกคูเมือง รปภ.ประจําพ้ืนที่ต้ังแต่เวลา 08.00 – 18.00 หรือตามห้วงเวลาที่
ได้รับการประสาน  เส้นทางการจราจรหลัก ที่จะเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย และหน่วย
ทหารที่รับผิดชอบ จํานวน 6 เส้นทาง  เส้นทางการจราจรรอง จัดต้ังบูรณาการ จุดสกัด/จุดบริการประจําชุมชน 
ชุดเคลื่อนที่เร็ว และด่านชุมชนตามแผนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  พ้ืนที่นอก
เมืองเชียงใหม่  กําหนดไว้ 3 พ้ืนที่  โดยใช้กําลัง 3 ฝ่าย ได้แก่ ดอยอ่างขาง ดอยม่อนแจ่ม และดอยอินทนนท์  
พ้ืนที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประชาชนจํานวน ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล  
ข่วงประตูท่าแพ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และห้างเมญ่า จัด กอร.รปภ. ต้ังแต่เวลา    
18.00 น.  พ้ืนที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามคืน กําหนดให้จัดกําลัง 3 ฝ่าย ร่วม รปภ.ประจําพ้ืนที่จัดกิจกรรม 
ต้ังแต่เวลา 18.00 จนเสร็จภารกิจ จํานวน 7 แห่ง คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพ               
วัดเจดีย์หลวง  วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดเจ็ดยอด วัดสวนดอก และวัดดอนจั่น  คําแนะนําในการประสาน 

/2) การดําเนินการ... 
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2) การดําเนินการของ กกล.รส.มทบ.33  กรณีความเคล่ือนไหวของกลุ่มมวลชน 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา 16.30 น.   
      
       

   วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
         เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศร ี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
              หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 




