
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 10/2559

วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในท่ีประชุม
๒. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๓. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๔. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๕. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
๖. นางสาววิราชินี คําชมภู รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๗. นางนวพร โอสถาพันธุ (แทน)เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๘. นายโชคชัย แกวปอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๙. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
๑๐. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
๑๑. นายสมบัติ เฟองปรางค ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
๑๒. นางตอมแกว บุปผาเจริญสุข (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
๑๓. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
๑๔. นายปริญญา วีระมนุรักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 (เชียงใหม)
๑๕. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

10 ลําปาง
๑๖. นายกมลศิษฐ โรจนธนวิรชั นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
๑๗. นายบุรินทร ใจจะนะ ปองกันจังหวัดเชียงใหม
๑๘. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
๑๙. นางสุนทรี อินตา รก.ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๐. นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
๒๑. นางฉวีวรรณ จุลวรรณ (แทน) รก.หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
อําเภอ
๒๒. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอเมืองเชียงใหม
๒๓. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง
๒๔. นายคุณวัฒน สุคันธะกุล นายอําเภอสารภี
๒๕. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย

/๒๖.นายพีระศักดิ์...
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๒๖. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี (แทน)นายอําเภอสันกําแพง
๒๗. นางลลิพัทธ เทพวิบูลย (แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
๒๘. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมริม
๒๙. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแมแตง
๓๐. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด
๓๑. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
๓๒. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอพราว
๓๓. นายณัฐ สัจจวิโส (แทน)นายอําเภอฝาง
๓๔. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอไชยปราการ
๓๕. วาท่ี ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอสะเมิง
๓๖. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ (แทน)นายอําเภอเวียงแหง
๓๗. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ นายอําเภอสันปาตอง
๓๘. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอจอมทอง
๓๙. นายฉลวย พวงพลับ นายอําเภอแมอาย
๔๐. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
๔๑. นายสังคม คัดเชียงแสน (แทน)นายอําเภอแมแจม
๔๒. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอดอยเตา
๔๓. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอแมวาง
๔๔. นายไพบูลย ใจตูม (แทน)นายอําเภอแมออน
๔๕. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอดอยหลอ
๔๖. วาท่ีรอยตรี ณรงคชัย จินดาพันธ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔๗. นายประพันธ คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
สํานักพระราชวัง
๔๘. นายธีระยุทธ อินตะเสน (แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔๙. พ.ต.อ.ดร.สรายุทธ สงวนโภคัย ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๕๐. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
๕๑. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
๕๒. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์ (แทน)ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษฯ
๕๓. วาท่ี พ.ต.อ.หญิง กัญญชญา เขตตสันเทียะ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
๕๔. พ.ต.ต.พิษณุ เตรียมดี (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 4
๕๕. ร.ต.อ.หญิง สารภี สุตะ (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๕๖. นายประทีป ศรีสิงห (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๖๗. นายดุสิต กฤษณังกร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม

/๖๘. นางสาวจิรวรรณ ...
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๖๘. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๖๙. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
๗๐. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
๗๑. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๗๒. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
๗๔. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
๗๕. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
๗๖. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
๗๗. พ.อ.หญิง จันทรทิพย ขวัญเมืองแมน (แทน)รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร)
๗๘. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๗๙. พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
๘๐. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
๘๑. พล.ต.ทํานุ โพธิ์งาม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
๘๒. พ.ต.โสภณ ภักดิ์เกษม (แทน)ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี 3
๘๓. ร.อ.วิทวัส กฤตพุทธ (แทน)ผูบังคับการกองบิน 41
๘๔. พ.ต.วิสุทธิ์ แกวกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
๘๕. ร.ท.กานตชัย มีสมบูรณ (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11

เชียงใหม
๘๖. น.อ.หญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย (แทน)หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๘๗. นายรณรงค เส็งเอ่ียม คลังเขต 5
๘๘. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม
๘๙. นายสุวรรณ เข่ือนแกว (แทน)ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
๙๐. นางปานทิพ วงศาทิพย (แทน)ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
๙๑. นายชาตรี สุขสิทธิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
๙๒. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
๙๓. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ สรรพกรภาค 8
๙๔. นางภัคภร ศรีทัย (แทน)สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
๙๕. นางเพ็ชรดา นพวรรณ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2

/๙๖.นางสายขวัญ...
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๙๖. นางสายขวัญ เกตุคํา ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม/
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม)

๙๗. นางสาวปรารถนา สันติอนุชิต (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
๙๘. นางรําพินธ กําแพงทิพย (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
๙๙. พ.ต.อ.ณรัชตพล เลิศรัชตะปภัสร นายดานศุลากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๑๐๐. นางสาวพักตรวิภา อาวิพันธุ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
๑๐๑. ผศ.ประสิทธิ์ศิลป ชมสะหาย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
๑๐๒. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน)ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
๑๐๓. นายสุธน วิชัยรัตน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๑๐๔. นายพลัฏฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
๑๐๕. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
๑๐๖. นายตะวัน พรหมวงศ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก สาขา

ภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
๑๐๗. นางสาวราณี วงศประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
๑๐๘. นางรุงเพชร สุมิตนันท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
๑๐๙. นางฉวีวรรณ สัญญา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยงานท่ี ๑๓ จังหวัด

เชียงใหม
๑๑๐. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๑๑๑. นายประเสริฐ บุตรโคษา รก.ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
๑๑๒. นายวิเชียร โนจะ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๑๑๓. นางจิดาภา ปามาคํา (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
๑๑๔. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
๑๑๕. นายกระจาย หนูเก้ือ (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
๑๑๖. นายอํานวย คนสะอาด (แทน)ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม
๑๑๗. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
๑๑๘. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
๑๑๙. นายวิรัตน สุระเดช ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกําแพง ตามพระราชดําริ
๑๒๐. นางสาววรันยา ทุงมีผล (แทน)ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑชาวเขา)
/หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๒๑. นายสุรพล ปุสุรินทร (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๒๒. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๑๒๓. นายไพนอย แซเตียว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๑๒๔. นายสุรกิจ นาคแกว (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม
๑๒๕. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๒๖. นายมงคล ศรีอินทร (แทน)ปศุสัตวเชียงใหม
๑๒๗. นายกานต ไตรโสภณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
๑๒๘. นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๑๒๙. นายจานุวัตร เลิศศิลปเจริญ ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
๑๓๐. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
๑๓๑. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
๑๓๒. นางวิมลรัตน จันทรสกาว (แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
๑๓๓. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
๑๓๔. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
๑๓๕. นางอุทัยวรรณ ศิริพล (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (พืชสวน)
๑๓๖. นางสุนี บูรณพานิชพันธุ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
๑๓๗. นางสุจารีย พิชา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
๑๓๘. นางสาวนิภา ดูยอดรัมย (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม
๑๓๙. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
๑๔๐. นายหัสฐวัช บุญเหลือ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
๑๔๑. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
๑๔๒. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
๑๔๓. นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา

จังหวัดเชียงใหม
๑๔๔. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
๑๔๕. นายพิชิต ไชยทา หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
๑๔๖. นายอนุชิต สุขนรินทร (แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
๑๔๗. นายชนินทร แกวคํา รก.ผูอํานวยการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๔๘. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
๑๔๙. นายไพฑูรย พงษชวลิต ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
๑๕๐. นายกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
๑๕๑. นางสาวศรีสุภี เพชรโรจน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
๑๕๒. นายอุทัย ศิริ (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม

/๑๕๓. นายประจญ...
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๑๕๓. นายประจญ เผือกนวม ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
๑๕๔. นายพงศเทพ วงษเวช ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
๑๕๕. นางทัยราญ ประทุมซาย (แทน)ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
๑๕๖. นายชวัช วัฒธรรม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๕๗. นายชานนท คําทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
๑๕๘. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
๑๕๙. นายชูเกียรติ พงศศิริวรรณ ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
๑๖๐. นางจารุวรรณ พุมทอง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
๑๖๑. นายนิพนธ วิชัยรัตน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
๑๖๒. นายไพโรจน สัตยสัณหสกุล ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
๑๖๓. นายนิพล ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
๑๖๔. นายปยะ นวพันธุ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
๑๖๕. นายขวัญชัย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๖. นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย (แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๖๗. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๖๘. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
๑๖๙. นายวิเชียร ศรีพฤกษ (แทน)โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๗๐. นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
๑๗๑. นางคันธารัตน สารสมลักษณ (แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๗๒. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
๑๗๓. นายบุญเจริญ พุทธสอน (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
๑๗๔. นางบุษบา ศักรางกูล (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
๑๗๕. นายยศพัทธ พิมพชารี (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
๑๗๖. นายณัฐวุฒิ จันดี (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
๑๗๗. นางศิริพร ผาสุกดี ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
๑๗๘. นางปรียาภรณ สีหะกุลัง ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาค ๕
๑๗๙. นายทวี รัตนคูหา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
๑๘๐. นายชานนท หันสวาสดิ์ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

/๑๘๑. นางสาวผุสด.ี..
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๑๘๑. นางสาวผุสดี พรมรินทร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ภาค 3

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๘๒. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๘๓. นางสาวก่ิงกาญจน คําเมรุ (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๘๔. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
๑๘๕. นางเยาวภา พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
๑๘๖. นายสุเมธ โศจิพลกุล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๘๗. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
๑๘๘. นายประสาร ทัศการ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๘๙. นางวราภรณ พิณเสนาะ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๙๐. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๙๑. ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม
๑๙๒. นางวรรณภา (แทน)หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
๑๙๓. นางฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๙๔. นาประเทือง ทรัพยเกิด (แทน)ศึกษาธิการภาค 15
๑๙๕. นายอเนก ไชยวงค ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
๑๙๖. นายโสภณ โปธินันท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
๑๙๗. นายไพศาล เข่ือนเพชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
๑๙๘. นางนริสา พงษพานิชย (แทน)ผูอําวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
๑๙๙. นายสามารถ รักษาศิลป (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
๒๐๐. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
๒๐๑. นางดวงนภา ชินจิรัฐติกาล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
๒๐๒. นายพิษณุ พินิจ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34
๒๐๓. นายวีระยุทธ ทาวคํามา (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
๒๐๔. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๐๕. ดร.สุดเขต สกุลทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

/๒๐๖.รศ.นพ.ศุภชัย...
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๒๐๖. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐๗. นางญาณิศา จันทรเส็ง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
๒๐๘. ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
๒๐๙. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
๒๑๐. นางยุพิน คําปน (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
๒๑๑. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชูปถัมภ
๒๑๒. นายณรงค นาตา (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
๒๑๓. นายอุทัย เลิศกุลทิพย (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
๒๑๔. นายประทิน ตั้งใจ (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๑๕. รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๒๑๖. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
๒๑๗. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
๒๑๘. นายนรินทร เอมกลิ่น (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
๒๑๙. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
๒๒๐. นายแพทยวีระวัฒน สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๒๑. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
๒๒๒. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑
๒๒๓. นายพลยุทธ ศุขสมิติ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
๒๒๔. นางผาสุก สุดชูเกียรติ (แทน)ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
๒๒๕. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๒๖. นายวิทูรย วรโชติพงศพันธ ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๒๗. (แทน)ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.เขต ๙ เชียงใหม
๒๒๘. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
๒๒๙. ดร.สิงหชัย บุญยโยธิน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ
๒๓๐. นายนิคม พรหมมาเทพย (แทน)ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๒๓๑. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดํารง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
๒๓๒. นางวรุมดี ภาคสินธ (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ

มหาชน)
สวนทองถิ่น
๒๓๔. นางกัสฑริดา กรุงวงศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
๒๓๕. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

/๒๓๖. นายชาตรี...
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๒๓๖. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
๒๓๗. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
๒๓๘. นายยงยุทธ คุณรา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
๒๓๙. นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
๒๔๐. นายกิตติพงษ อัตถวิบูลยกุล ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
๒๔๑. นายวีระศักดิ์ มโนวรรณ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
๒๔๒. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
๒๔๓. นายคเชนทร บุญวงค ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
๒๔๔. นายนิพนธ อรุณทิพยไพฑูรย ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
๒๔๕. นายพงศกร ตุลานนท ผูจัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานเขต

เชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
๒๔๖. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๔๗. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๔๘. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สวรรคต
ประธานในท่ีประชุม ตามท่ีไดมีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สวรรคต  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ  ดังนี้

(1) ลดธงครึ่งเสา เปนเวลา 30 วัน ตั้งแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เปนตนไป
(2) พิธีถวายน้ําสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
(3) จัดโตะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ พรอมประดับเครื่องทองนอย

โตะลงนามถวายความไวอาลัย และตกแตงอาคารสถานท่ีดวยผาขาวดํา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ท่ีวาการ
อําเภอ  สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง เพ่ือใหขาราชการ
ประชาชนนอมเกลานอมกระหมอมถวายความไวอาลัย  ตั้งแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เปนตนไป

(4) แจงใหขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐไวทุกขมีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 14
ตุลาคม 2559 เปนตนไป

(5) จัดพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เปนตนมา  ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร และวัดพระอารามหลวง
ท่ีกําหนดไว  ตามท่ีไดมีหนังสือเชิญสวนราชการเขารวมพิธีบําเพ็ญกุศล ไปแลว  และขอเชิญชวนทุกทานรวมพิธี
บําเพ็ญกุศลปณณรสมวาร (15 วัน) ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

/(๖) การทําบุญตักบาตร...
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(6) การทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย  เวลา 06.30 น.

- สัตตมวาร (ครบ 7 วัน) ในวันพุธท่ี 19 ตุลาคม 2559
- ปณณรสมวาร (ครบ 15 วัน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559
- ปญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2559
- สตมวาร (ครบ 100 วัน) ในวันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560

(7) ขอความรวมมือผูประกอบการภาคเอกชนหรือสถานบริการในพ้ืนท่ี ใหพิจารณา
งดหรือลดการแสดงเพ่ือความบันเทิงหรือการจัดงานรื่นเริงตางๆ ตามความเหมาะสม

(8) แจงสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรภาครัฐ และเอกชนปรับสี
Website ของหนวยงาน พรอมกับกําชับใหขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ขาวสารและระมัดระวังการสงตอขอมูลขาวสารใน Social Media

(9) บันทึกเทปถวายความไวอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ณ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2559

(10) จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชกรณียกิจ
เพ่ือเผยแพรพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแตวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 –
20 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามหญา อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

(11) ขอเนนย้ําจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ใหสวนราชการทุกแหงถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดวา หามนําพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ออกจากสถานท่ีท่ีเคยติดตั้งไวเดิมโดยเด็ดขาดจนกวาจะมีการแจง
เปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล

1.2 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดเชียงใหม
แนะนําตัว ตอท่ีประชุม จํานวน 17 ทาน ดังนี้

1) นายประจวบ กันธิยะ
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม

2) พ.ต.อ. ดร. สรายุทธ สงวนโภคัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการกองปราบปราม

3) พันเอก โรมรัน ชูกาน
ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร)
ตําแหนงเดิม นายทหารปฏิบัติการประจํามณฑลทหารบกท่ี 39

4) นายมนัส ขันใส
ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอฝาง

5) รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด
ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

6) นายประพันธ คําจอย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

/๗) นางสุนันทา...
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7) นางสุนันทา คงพากเพียร
ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ตําแหนงเดิม นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ

8) นาวาเอกหญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนากองธุรการ กรมอุทกศาสตร

๙) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรภาค 8
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 7

10) นางเพ็ชรดา นพวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม สรรพากรพ้ืนท่ีมุกดาหาร

11) นายวานิช คลายสงคราม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 7 จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 4 จังหวัดขอนแกน
12) นางบุษบา ศักรางกูร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร

13) นายไพฑูรย พงษชวลิต
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสรางทางหลมสัก

14) นายชวัช วัฒธรรม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

15) นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมอาหารและเกษตรแปรรูป

สํานักบริหารการลงทุน 1
16) นายไพโรจน สัตยสัณหสกุล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย

17) นายคเชนทร บุญวงค
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการเขตเชียงราย  ธนาคารออมสินภาค 9

มติท่ีประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระท่ี ๒ ...
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2559
รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมพู) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม

ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี ๙/2259 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการการประชุมไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 2๓ หนาโดยมี
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และไดมีการแจงเวียนผานระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม (SMART OFFICE) เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เพ่ือใหหัวหนา
สวนราชการ ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้ ง ท่ี 8/2559 และใหรับรองรายงานการประชุมผานระบบรับรองรายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส
www.chiangmai.go.th/meeting หรือโทรศัพทแจงไดท่ีกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม จึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน

๓.๑ รายงานภาวะการคลัง  ผลการเบิกจาย  และหนังสือเวียนประจําเดือนตุลาคม 2559
คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสัญญา  ไชยเชียงของ) รายงานภาวการณคลัง ผลการ

จัดเก็บรายไดของสวนราชการจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 10,384.84 ลานบาท
เพ่ิมข้ึน 1,007.22 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.54 สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 10,384.84
ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 8.45 สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหมมีรายไดจัดเก็บ 1,500.71 ลานบาท
สูงกวาปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 7.34 สวนราชการอ่ืน มีรายไดจัดเก็บ 873.62 ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว
คิดเปนรอยละ 12.69 ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 28.96 ลานบาท สูงกวาปท่ีแลว คิดเปนรอยละ
7.21 ดานศุลกากร ทาอากาศยานเชียงใหม มีรายไดจัดเก็บ 12.77 ลานบาท ต่ํากวาเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว คิดเปนรอยละ -25.58

สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2559 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จังหวัด
เชียงใหมมีผลการเบิกจายภาพรวมรอยละ 94.11 ต่ํากวาเปาหมาย สําหรับงบลงทุนรอยละ 83.5 ต่ํากวา
เปาหมาย ผลการเบิกจายในภาพรวมและงบลงทุนตามลําดับ 76 จังหวัด จังหวัดเชียงใหม อยูในอันดับท่ี 15
ปงบประมาณ ๒๕58 อยูลําดับท่ี 8 งบภาพรวมเรียงตามจังหวัดใหญงบจัดสรรตั้งแต 20,000 ลานบาทข้ึนไป
จังหวัดเชียงใหมอยูลําดับท่ี 2 ไดรับงบภาพรวมสูงสุด 37,718 ลานบาท ถึงแมจะเบิกต่ํากวาเปาหมายถาเรียง
ตามจังหวัดใหญ ท่ี ไดรับเงินงบประมาณ 20,000 ลานบาทข้ึนไป จังหวัดเชียงใหมอยูลํ าดับ ท่ี 2
หากเปรียบเทียบผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ 2559 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัด
เชียงใหมไดรับงบประมาณสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายจายภาพรวมจํานวน 3,362.47 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 9.79 และผลการเบิกจายของปงบประมาณ 2559 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 1.89 รายจาย
ลงทุนจังหวัดเชียงใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับงบลงทุนสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน
2,912.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36 และผลการเบิกจายของปงบประมาณ 2559 ต่ํากวาเปาหมาย
รอยละ 3.41 ป 2560 ในภาพรวมจังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 14,645 ลานบาท เบิกจาย
ไปแลว 5,429 ลานบาท งบลงทุนโอนมาแลว 228 ลานบาท

/หนังสือเวียน...
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หนังสือเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติประจําเดือน ตุลาคม 2559 จํานวน ๑ เรื่อง คือ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 407 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง การกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ กรมบัญชีกลาง อนุมัติให
สวนราชการกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2559 ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันไดถึงเดือน ธันวาคม 2559
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนงบกลาง รายการคาใชจายเสริมสรางความเขมแข็ง
และกาวหนาของประเทศตามแนวทางปฏิรูปรายจายลงทุนซึ่งมีวงเงินแตละรายการต่ํากวา 100,000 บาท
โดยไดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) หรือเอกสารสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) ในระบบ GFMISไดทันภายใน
เดือนกันยายน 2559 สวนราชการแจงรายละเอียดการกันเงินฯ ใหกรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันท่ี 28
ตุลาคม 2559

ประชาสัมพันธ หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนท่ี 4 จัดอบรม
สําหรับรองหัวหนาสวนราชการข้ึนไปหรือเทียบเทาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ระหวางวันท่ี 12 มกราคม-
3 มิถุนายน 2560 (อบรมทุกวันเสาร) ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม และสมัครไดท่ี >> www.cgd.go.th หัวขอ
หลักสูตร บงส http://www.facebook.com/CGD.FME เว็บไซด http://fprogramcgd.blogspot.com
ระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559

ประธานในท่ีประชุม สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 2,000,000 ผลการ
เบิกจายย 0 % กองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค 5  0% ตรวจคนเขาเมือง ๐% สรุปคือ ไมคอยหวง
หนวยงานขนาดใหญท่ีมีวิศวกรงบลงทุนสวนใหญกอสรางครุภัณฑการกําหนดราคากลางคิวงานสวนใหญ
ท่ีมีวิศวกรการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามข้ันตอนของเวลาจะไมไดผลดีก็กรณีท่ีเขาตัดราคากัน หนวยงานท่ีมีปญหา
จะเปนหนวยท่ีไมมีวิศวกรจะเปนหนวยท่ีเบิกจายเล็กๆ เชน โรงเรียน สาธารณสุข มหาวิทยาลัย จะตองเชิญมา
หารือกันตอเนื่อง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานสภาพอากาศเดือนตุลาคม 2559 และการพยากรณอากาศเดือนพฤศจิกายน
2559

ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย) พยากรณอากาศเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
เปนชวง ๆ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวจะพัดปกคลุมตลอดเดือน ระยะแรกท่ีลมหนาวพัดปกคลุม
จะทําใหมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงในบางพ้ืนท่ี ตอจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ภาคเหนือจะมีอากาศหนาว
เย็นกับมีหมอกในตอนเชา บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีหมอกหนาในบางพ้ืนท่ี รองความ
กดอากาศต่ําจะเลื่อนลงไปพาดผานภาคใตตอนกลางและตอนลาง จังหวัดเชียงใหม คาดวาอากาศหนาวกับมี
หมอกในตอนเชา หมอกหนาในบางพ้ืนท่ี บริเวณยอดดอยและเทือกเขามีอากาศหนาว ถึงหนาวจัด มีฝนฟา
คะนองและลมกระโชกแรงบางพ้ืนท่ีในบางวัน ปริมาณฝน 30-50 มม. จํานวนวันท่ีมีฝนตก 3-5 วัน อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 18-20 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 8-15 กม./ชม.

ประธานในท่ีประชุม ปท่ีผานมาท่ีจังหวัดเชียงใหมขาดน้ํามาก การประปาสวนภูมิภาคมีการ
สํารองน้ําไว  สําหรับปนี้อยากใหวางแผนเชนนั้นดวย เพราะไมอยากใหประชาชนรูสึกวาเก็บน้ําใหคนในเมืองใช
แตเกษตรกรไมไดใชน้ําสําหรับเพาะปลูก อยากใหการประปาสวนภูมิภาคพิจารณากักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือ
การนี้ดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

/๓.๓ รายงานสถานการณ...
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๓.๓ รายงานสถานการณสาธารณภัยและการใหความชวยเหลือ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายไพรินทร

ลิ่มเจริญ) ความตองการเครื่องกันหนาวผู เดือดรอน จํานวน 25 อําเภอ มีจํานวน 342,460 ชิ้น
กลุมผูเปราะบาง ไดแก ผูสูงอายุ 141,698 คน  เด็ก 5,207 คน คนพิการ 23,922 คน รวมท้ังหมด
170,827 คน ซึ่งเปนกลุมท่ีตองการผาหม ใหหนวยงานทุกหนวยประสานเชิงขอมูลในภาพรวมของจังหวัด
เพ่ือจะไดไมซ้ําซอในการแจกจาย มีหนวยงานอาทิ สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัย ไปแจกจายผาหมเครื่องกันหนาวปรากฏวาพ้ืนท่ี
ซ้ําซอนกระจายไมท่ัวถึง ในปนี้ขอความรวมมือหนวยงานท่ีมีโครงการมอบผาหมเครื่องกันหนาวใหประสาน
นายอําเภอกอนท่ีจะไปมอบ ถาเปนระดับจังหวัดใหประสานปองกันจังหวัดจะไดทราบวาพ้ืนท่ีไหนมีความ
ตองการความชวยเหลือ
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๔ สถานการณสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2559
ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางคันธารัตน สารสมลักษณ) ขาว

สถานการณการผลิตป ๒559/60 จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีปลูกขาว รวม 431,910 ไร คาดการณผลผลิต
ท่ีจะไดรับ 269,312 ตัน การเก็บเก่ียว  ขณะนี้เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตไปแลวประมาณ 10% ผลผลิต
ท่ีออกสูตลาดขณะนี้เปนของอําเภอ ฝาง แมอาย สันทราย สันกําแพง สันปาตอง และแมวาง ราคาท่ีเกษตร
ขายได ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวความชื้น 15% ราคา 8,900- 9,100
บาท/ตัน ขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 25-35% ราคา 6,900- 7,000 บาท/ตัน ขาวเปลือกเหนียว
เมล็ดยาวความชื้นต่ํากวา 25% ราคา 7,100- 7,200 บาท/ตัน  ขาวโพดเลี้ยงสัตว สถานการณการผลิต
ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ป 2559/60 จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 179,923 ไร ผลผลิต
120,009 ตัน ปริมาณผลผลิตลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 0.35 เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตไปแลวประมาณ
12 % ผลผลิตท่ีออกสูตลาดขณะนี้อยูในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง แมอาย เชียงดาว และ แมแจม ราคาท่ีเกษตรขายได
ณ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ขาวโพดเมล็ดความชื้นไมเกิน 30 % ราคา 3.80- 3.90 บาท/กิโลกรัม ภาวะ
การคาทรงตัว
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานสถานการณโรคภัยประจําเดือน ตุลาคม 2559
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด) สถานการณ

ไขเลือดออก จ.เชียงใหม ป 2559 ผูปวยสะสม 4,425 ราย คนไทย 4,425 ราย ตางชาติ 372 ราย
เสียชีวิต 5 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.12 สรุปสถานการณโรคZika ( มิย.- ตค.59) พบผูปวยยืนยันติดเชื้อ
ไวรัส Zika รวม 14 ราย และผูติดเชื้อไมแสดงอาการ 2 ราย พบใน ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอสันทราย (14 ราย)
อําเภอเมืองเชียงใหม 1 ราย และอําเภอเชียงดาว 1 ราย รายลาสุดเปนผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัส Zika 1 ราย
พ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

/๓.๖ ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรม...
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๓.๖ ผลการดําเนินงานศนูยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม 2559
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู)

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงไปยังสวนราชการและอําเภอใหมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
และประสานงานหลักเก่ียวกับเรื่องรองเรียนรองทุกข จึงขอใหสงรายชื่อใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ทราบดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๗ รายงานสถานการณดานการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงานเชียงใหม (นายสรรเสริญ

ศีติสาร) สถานการณการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 อัตราการเขาพักเฉลี่ย
(Occupancy Rate) ในจังหวัดเชียงใหม ประมาณรอยละ 65 กิจกรรมตอนรับนักทองเท่ียวในฤดูกาล
ทองเท่ียว มี ๒ กิจกรรม คือกิจกรรมตอนรับนักทองเท่ียวในฤดูกาลทองเท่ียว Check In Chiang Mai To High
Season วันท่ี 30 ตุลาคม 2559 และตอนรับเท่ียวบินปฐมฤกษจากมาเลเซียมายังจังหวัดเชียงใหม สายการ
บิน Malindo Air วันท่ี 30 ตุลาคม 2559
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี  คําชมภู)

วันเสารท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. เสด็จไปถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปาดาราภิรมย
ตําบลริมใต  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และวันพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. เสด็จเปน
การสวนพระองค ณ บานเลขท่ี 555 หมูท่ี 5 ซอยกรมหลวงราชบุรี ถนนเชียงใหม – แมโจ ตําบลสันผีเสื้อ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

๔.๒ การจัดนิทรรศการ “บัวบาทยาตรา” และพิธีจุดเทียนถวายความไวอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี  คําชมภู)
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงวา รัฐบาลโดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน
2559 ไดเห็นชอบใหจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ “บัวบาทยาตรา”ภายใตโครงการ “ปลูกไทย...ใน
แบบพอ” โดยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือกําหนดจัดนิทรรศการ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม  กําหนดการจัดนิทรรศการฯ ระหวางวันท่ี 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 และกําหนดพิธีถวาย
อาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญทานเขารวมพิธีเปดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิม
พระเกียรติฯ “บัวบาทยาตรา” ในวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
จังหวัดเชียงใหมการแตงกาย ชุดสุภาพไวทุกข  สีดําล วน และร วม พิธีจุดเทียนถวายความไวอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา ๑๘.๐๐ น.
มติท่ีประชุม รับทราบ

/๔.๓ การเดินทางเขา...
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๔.๓ การเดินทางเขาเฝาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส) กระทรวงมหาดไทยไดรับภารกิจในการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตางจังหวัดท่ีมีความประสงคเดินทางเขาเฝาฯ กราบถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาประสาท ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันเริ่มตั้งแตวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. กระทรวงมหาดไทยได
มอบหมายใหกรมการปกครองเปนหนวยหลักในการประสานการดําเนินงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังใน
สวนกลางและภูมิภาค เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีมีความประสงคจะเดินทางมาเขาเฝาฯ
กราบถวายบังคมพระบรมศพ จังหวัดละ ๖๐๐ คน รวมวันละ ๓,๐๐๐ คน เปนเวลา ๗๙ วัน และรวมวันละ
๓,๖๐๐ คน เปนเวลา ๕ วัน รวม ๘๔ วัน ตั้งแตวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
มติท่ีประชุม รับทราบ

๔.๔ โครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนด
จัดโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน ๑๑ ครั้ง ดังนี้

๑) วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อําเภอเวียงแหง
๒) วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สหกรณการเกษตรพราว จํากัด อําเภอพราว
๓) วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบานปางตนเดื่อ อําเภอแมอาย
๔) วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โรงเรียนบานใหมหนองหอย อําเภอดอยหลอ
๕) วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแมออนวิทยาคม อําเภอแมออน
๖) วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลตําบลบานปง อําเภอหางดง
๗) วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง
๘) วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบานกาดวิทยาคม อําเภอแมวาง
๙) วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วัดมวงคํา อําเภอแมริม
๑๐) วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน อําเภอฝาง
๑๑) วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ วัดปาตึง อําเภอสันกําแพง

สําหรับอําเภอแมแตงและอําเภอฝาง ตรงกับคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ท้ังนี้ สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2559

วันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด

/๕.๒ หัวหนาสวนราชการ...
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5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง (นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง) หนวย

ปฏิบัติการฝนหลวงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนวยฯ จ.เชียงใหม ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
รับผิดชอบ พ้ืนท่ีการเกษตรจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน พ้ืนท่ีลุมรับ
น้ําเข่ือนภูมิพล เข่ือนแมกวงอุดมธารา เข่ือนแมงัดสมบูรณชล เข่ือนก่ิวลม และเข่ือนก่ิวคอหมา 8 จังหวัด
เข่ือน การปฏิบัติการฝนหลวง วันท่ี 1 - 24 ตุลาคม ๒๕๕๙ และ 1 พฤษภาคม - 24 ตุลาคม 2559 จังหวัด
เชียงใหม จํานวนข้ึนบิน ๑๕ วัน ๔๔ เท่ียวบิน จํานวนฝนตก ๑๕ วัน การปฏิบัติการฝนหลวง วันท่ี
1 พฤษภาคม - 24 ตุลาคม 2559 แผนการปองกันและแกไขภัยแลงระยะท่ี 3 จังหวัดเชียงใหม จํานวน
ข้ึนบิน ๑๑๐ วัน จํานวนเท่ียวบิน ๓๐๑ จํานวนวันฝนตก ๑๑๐ วัน
มติท่ีประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

วัลยา  สิปปพันธ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา  สิปปพันธ)

สุนทรี   อินตา ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุนทรี   อินตา)
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