
รายงานการประชมุหวัหนา้สว่นราชการประจาํจงัหวัดเชียงใหม่ 

ครัง้ที ่๑๐/๒๕๕๓ 

วนัพฤหสับดีที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

--------------------------------------------------------- 
 

รายชื่อผู้มาประชมุ   

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๑ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่                          ประธาน 

๒ นายวรการ  ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๓ นายชชูาติ  กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๔ นายสุรชยั  จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

๕ นายฤทธิพงค์  เตชะพนัธุ ์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๖ นายสวุิชา  ดามพวรรณ เจ้าพนกังานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

๗ นายทองสุข  พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 

๘ นายวิชัย  ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

๙ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐ นายประดิษฐ์  ทายะมหา ท้องถิ่นจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๑ ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพงค์  ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม่ 

๑๒ นายเฉลิมชัย  สิงหะ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๕ 

๑๓ นายอดิสรณ์  กาํเนิดศิริ อําเภอเมืองเชยีงใหม่ 

๑๔ นายมงคล  สุกใส นายอําเภอสารภี 

๑๕ นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสนัทราย 

๑๖ นายวิชิต  บุญกังวาน นายอําเภอสนักาํแพง 

๑๗ นายสัมฤทธิ์  สวามิภกัดิ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 

๑๘ นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ นายอําเภอแม่ริม 

๑๙ นายอดิศักดิ์  วรรณลักษณ์ นายอําเภอแม่แตง 

๒๐ นายสุทธิลักษณ์  รักษ์เจริญ นายอําเภอฮอด 

๒๓ นายภาษเดช  หงส์ลดารมย์ นายอําเภอเชียงดาว 

๒๔ นายประกาศิต  มหาสิงห์ นายอําเภอพร้าว 

๒๕ ร.ต.ชยนัต์  อยู่สวัสด์ิ นายอําเภอฝาง 
 
 
 

/๒๖ นายโชคดี... 



 ๒
๒๖ นายโชคดี  อมรวฒัน์ นายอําเภอไชยปราการ 

๒๗ นายศรัณยู  มีทองคํา นายอําเภอสะเมิง 

๒๘ นายสายณัห์  ใจบุญ (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 

๒๙ นายสงัด  บูรณภัทรโชติ (แทน) นายอําเภอสันป่าตอง 

๓๐ นายสุรชยั  มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 

๓๑ นายทรงทรัพย์  พิริยคุณธร นายอําเภอแม่อาย 

๓๒ นายเทอดศักดิ์  จารุอัคระ นายอําเภออมก๋อย 

๓๓ นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 

๓๔ นายคมกริช  ตรีธญัญพงศ์ นายอําเภอดอยเต่า 

๓๕ นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ นายอําเภอแม่วาง 

๓๖ นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภอแม่ออน 

๓๗ นายคุณวฒัน์  สุคันธะกุล นายอําเภอดอยหล่อ 

๓๘ นายฉนัทนาตย์  เทียนขาว นายอําเภอกลัยาณิวัฒนา 

หนว่ยงานในสังกัดสาํนักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 

๓๙ นายจาํเรญิ  ศรีคํามูล (รกท.) ผู้อํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดสาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ 

๔๐ พล.ต.ต.สมหมาย  กองวิสยัสุข ผู้บังคับการตาํรวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่ 

๔๑ พ.ต.อ.ทรงยศ  เดชจบ (แทน) ผู้บังคับการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 

๔๒ พ.ต.อ.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย (แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ 

๔๓ พ.ต.ท.ธีรพงษ์  สุริยะลังกา (แทน) ผู้กํากบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 

๔๔ พ.ต.ท.นิตินัย  สุขะวิริยา (แทน) ผู้กํากบั กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึกพิเศษฯ 

หนว่ยงานในสังกัดสาํนักงานอัยการสงูสุด 

๔๕ นายพูลศิลป์  อินทะชัย (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 

๔๖ นายชวรัตน์  วงศ์ธนะบูรณ์ อัยการจังหวดัคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 

๔๗ นายยุทธนา  โพธิ์ทองสุนันท์ อัยการจังหวดัคดีเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดสาํนักนายกรฐัมนตรี 

๔๘ นางสาวพจนา  เอื้องไพบูลย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ 

๔๙ นางสาวชนิสา  ชมศิลป์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพนัธ์เขต ๓ 

๕๐ นางราตรี  จกัร์แก้ว (แทน) ประชาสัมพนัธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๕๑ นางสาวมณัฑนา  อาษากิจ (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
/๕๒ พ.อ.สมจริง.... 



 ๓
หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

๕๒ พ.อ.สมจริง  กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการคลงั 

๕๓ นายสาทร  โตโพธิ์ไทย ผู้อํานวยการอาวุโส  ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 

๕๔ นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ (แทน) คลังเขต ๕ 

๕๕ นางสาวเสาวนีย์  ไชยวณัณ์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

๕๖ ว่าท่ี ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นทีเ่ชียงใหม่ 

๕๗ นางสาวศิริพิมล  ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 

๕๘ นายประยุทธ  กฤษณพนัธุ ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ 

๕๙ นางสดศรี  พงศ์อุทัย สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

๖๐ นายฤาชา  ธีรกุล (แทน) สรรพากรภาค  ๘ 

๖๑ ว่าท่ี ร.ต.ยุทธศาสตร์  ลินทอง (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 

๖๒ นางสาวพิมพ์กมล  โรจน์คณรชัต์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒ 

๖๓ นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

๖๔ นายยุทธนา  พูลพิพัฒนา นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการตา่งประเทศ 

๖๕ นางกุสุมา  ธาราสุข หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

๖๖ นายชัยพร  แก้ววิวฒัน์ (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 

๖๗ นายสุทน  วิชยัรัตน์ (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

๖๘ นายสุวิทย์  แรกข้าว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 

๖๙ นายกระเษียร  นวชยั ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 

๗๐ นางสาวดาวสวรรค์  รื่นรมย์ (แทน) นายทะเบียนธรุกิจนาํเท่ียวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

๗๑ นายเสรีย์  วชิรถาวรชัย พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๗๒ นายศตวรรษ  สถิตย์เพียรศิริ ผู้อํานวยการสํานกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ 

๗๓ นายภักดี  พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาสังคม หน่วยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม่ 

๗๔ นางสุรีย์พร  ชูสุข ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ทีพ่ึ่งสันมหาพน 

๗๕ นางจรัสวรรณ  รังสิยานนท์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 

๗๖ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 

๗๗ นางอุบลวรรณ  จันทรสริุนทร์ ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย ุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
 
 /๗๘ นายประสิทธิ์... 



 ๔
๗๘ นายประสิทธิ์  มะโนกิจ (แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครวัเชียงใหม่ 

๗๙ นางพรจันทร์  เกียรติศิริโรจน์ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 

๘๐ นางชีวพร  คชคีรีเดชไกร (แทน) หัวหนา้สํานกังานเคหะชมุชนเชียงใหม่ 

๘๑ นายอนวชัช์  ไทยขวญั หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๘๒ นายศักดิ์ชยั  ถนัดวนิชย์ (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๘๓ นางบัวลอย  อุตเจริญ (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๔ นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๕ นายธงชัย  ธรรมเสฐียร ประมงจังหวดัเชียงใหม่ 

๘๖ นายวิทย์  นพรัตน์ สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 

๘๗ นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวดัเชียงใหม่ 

๘๘ นางวรางคณา  สงวนพงษ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 

๘๙ นายถาวร  มีชัย ผู้อํานวยการสถานพีัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

๙๐ นายจาํรัส  จนัทิวงค์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักสุขศาสตร์สัตว์และสขุอนามัยท่ี ๕ 

๙๑ นายสถาพร  กาญจนพนัธุ ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

๙๒ นางอิงอร  สมสะอาด (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี ๗ (เชียงใหม่) 

๙๓ นางรุจิเรข  ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจงานบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 

๙๔ นางนารีรัตน์  โนวฒัน์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๑ 

๙๕ นางมัยตรี  หาญไท (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน) 

๙๖ นางยลวิไล  ประสมสขุ ผู้อํานวยการส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ ๖ จงัหวัดเชียงใหม่ 

๙๗ นายอุทิศ  สุวรรณโชติ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด

เชียงใหม่ 

๙๘ นายวินยั  พงษ์จินดา ผู้อํานวยการสํานกัชลประทานที่ ๑ 

๙๙ นายอาจิตร์  สุวานิชวงศ์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

๑๐๐ นายบรรจง  จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเชียงใหม่ 

๑๐๑ นางสาววราภรณ์  พิมสาร (แทน) หวัหน้าสํานกังานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   

สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๒ นายปฐม  สุริยกานต์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิ

๑๐๓ นายนคร  มหายศนนัท์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 

๑๐๔ นายวรสิทธิ ์ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

 

 
/หน่วยงาน... 



 ๕
หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

๑๐๕ นายณนัทพงศ์  เชิดช ู ผู้อํานวยการสํานกังานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๖ นายสถิตย์  เลาหเจริญยศ ผู้อํานวยการสํานกัทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) 

๑๐๗ นายภพลทอง  ท้าวยศ (แทน) ผู้อํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๘ นางสาวชนิธรตัน์  จอมแปงมา (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานการขนส่งทางน้ําท่ี ๑ 

๑๐๙ นายไสว  นาคทรัพย์ (แทน) หวัหน้าสาํนกังานขนส่งทางน้ําท่ี ๑ สาขาเชียงใหม่ 

๑๑๐ นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

๑๑๑ นายนิวฒัน์  เหล็กดี ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 

๑๑๒ นายพงษ์เทพ  วงษ์เวช (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ 

๑๑๓ นายวสวัตติ์  ประภัสสร ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ 

๑๑๔ นายมงคล  เตมีศกัดิ ์ (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๑๑๕ นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๑๖ นายสุรพจน์  กาญจนสิงห์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักบริหารพื้นท่ีอนุรกัษ์ท่ี ๑๖ (เชียงใหม่) 

๑๑๗ นายอนุดิษฐ์  สมฤทธิ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักจัดการทรพัยากรป่าไม้ท่ี ๑ (เชียงใหม่) 

๑๑๘ นางสาวจารวุรรณ  ชิงชัย (แทน) ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

๑๑๙ ดร.ประมขุ  เพญ็สุต (แทน) ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๒๐ นายจาํนง  แก้วชะฎา ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคเหนอื 

๑๒๑ นายสมศักดิ์  แก้วสอน (แทน) สถิติจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๒ นายณรงค์ศักดิ์  ไชยศรี (แทน) ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 

๑๒๓ นายพงศ์ศักดิ ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสาํนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขา

เชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

๑๒๔ นายธีรศกัดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม่) 

๑๒๕ นางศศิธร  สรณถาวรกุล (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

๑๒๖ นางสาวปานจิตต์  พิศวง พาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่ 

๑๒๗ นายสชุาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานกังานการค้าต่างประเทศ เขต ๑ 

๑๒๘ นางนิยดา  หมื่นอนนัต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๙ นางสาวสุนทรา  ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธรุกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

/๑๓๐ นายพิษณุราช... 



 ๖
๑๓๐ นายพิษณรุาช  อยูพุ่่ม (แทน) หวัหน้าศนูย์ชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 

๑๓๑ นายสมพงษ์  ศรีเกษ กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๑๓๒ นายพิรณุ  หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจาํกลางเชียงใหม่ 

๑๓๓ นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจาํอําเภอฝาง 

๑๓๔ นางอารีรัตน์  เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

๑๓๕ นายณฐัวุฒิ  จันดี (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัด

เชียงใหม่ 

๑๓๖ นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานกังานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๗ นายพนมพร  ฟูจนัทร์ใหม่ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๘ นายมนัส  เฉียวกุล ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

๑๓๙ นายเฉลิมศกัดิ์  อุทกสินธุ ์ แรงงานจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๔๐ นายอํานวย  มากทรพัย์ (รก.) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๑ นางจินตนา  พัฒน์เรืองเดช (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม่   

๑๔๒ นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๓ นายกาํจัด  ใจงาม (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาฝมีือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงวฒันธรรม 

๑๔๔ นายไพฑูรย์  รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๕ นายไกรสิน  อุ่นใจจินต์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ 

๑๔๖ นางสาวศิริพร  ภาณรุัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตแุห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 

๑๔๗ นายดิษฐ์  โพธิยารมย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๘ นางสุทธพิร  สังข์ทอง (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักบริหารยุทธศาสตร์และบรูณาการการศึกษาที่ ๑ 

๑๔๙ นายโกศล  ปราคํา ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๕๐ นายเอื้อ  คณุาจนัทร์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๓ 

๑๕๑ นายภู่พงศ์  ภู่อาภรณ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๔ 

๑๕๒ นายสินอาจ  ลําพูนพงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๕ 
 
 

/๑๕๓ นายสมชัย... 



 ๗
๑๕๓ นายสมชัย  ศรีลาชยั (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๖ 

๑๕๔ นางกรรณี  จนัทรสุรินทร ์ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศยั จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๕ นายอาทิตย์  วิบูลชยั ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๖ นางสุวรรณา  ฉุยกลัด (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

 สถาบนัการศึกษา 

๑๕๗ นายไพสิฐ  พาณิชกุล (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๕๘ นายชูศกัดิ์  พึง่เกต ุ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

เชียงใหม่ 

๑๕๙ นายบุญธรรม  เรว็การ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

๑๖๐ นพ.วฒันา  กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖๑ นายบํารุง  คงดี ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 

๑๖๒ นพ.วรพงษ์  สําราญทิวาวลัย์ ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 

๑๖๓ นพ.อากร  แสนไชย (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

๑๖๔ นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๖๕ นายวันชยั  พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖๖ นางศุภิสรา  ชมพาน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ 

หนว่ยงานพิเศษ 

๑๖๗ ดร.สุชาติ  ใจภักดี ผู้อํานวยการ การเลือกตั้งประจาํจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖๘ นางสุรางรตัน์ ณ ลําปาง (แทน) หวัหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ 

๑๖๙ พญ.ประคอง  วิทยาศัย สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

๑๗๐ นายธชัชยั  โกมลรตัน์ (แทน) นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 

หนว่ยงานส่วนท้องถิน่ 

๑๗๑ นายคณพล  ปิ่นแก้ว (แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗๒ นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

๑๗๓ นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

๑๗๔ นายวิมล  มงคลเจริญ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา 

 

 

 
/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ... 



 ๘
หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ 

๑๗๕ นายหลักชยั  พัฒนเจริญ (แทน) ผู้อํานวยการสาํนักงานประปาเขต ๙ เชียงใหม่ 

๑๗๖ ว่าที่ ร.ท.สุรศกัดิ์  ล้ิมเจริญ ผู้จัดการสาํนักงานประปาเชียงใหม่ 

๑๗๗ นายศกัดิ์ชยั  คําเรืองฤทธิ์ (แทน) ผู้จัดการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗๘ นายชาญชัย  ฝอยทอง (แทน) ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๘ 
 

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑ นายศิริเกษ  อภิรัตน์ สํานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๒ นายณรงค์  เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการวฒันธรรมชาํนาญการพิเศษ สํานักงานวฒันธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ 

๓ นายชุติเดช  มีจันทร์ จ่าจังหวัดเชียงใหม่  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

๔ นายอดุลย์  ฮวกนิล ป้องกันจังหวดัเชียงใหม่  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

๕ นางสุภาพร  พุกกะรตัน์ เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

๖ นายเกรียงศักดิ์  จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ 

๗ นายสําเริง  ไชยเสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด  

สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่ 

๘ นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสาํนกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑ 

๙ นางสาววิราชินี  คาํชมภ ู หัวหน้ากลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศ ฯ สํานกังานจังหวดัเชยีงใหม่ 

๑๐ นางวิไลวรรณ  บุดาสา หัวหน้าฝ่ายอาํนวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๑ นายดํารงศักด์ิ  ชมมณฑา นักทรพัยากรบุคคลชาํนาญการ สํานกังานจังหวัดเชยีงใหม่ 

๑๒ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 

๑๓ นายอาคม   เพญ็ต่าย นายช่างไฟฟ้าชาํนาญงาน สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔ นางสาวสุดาทิพย์  มูลอ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สํานกังานจงัหวัด

เชียงใหม่ 

๑๕ นายสงัด  จิโนวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สํานักงานจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๖ นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ์ เจ้าพนกังานธรุการชาํนาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗ นางศิริพร  รือเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สํานกังานจงัหวัด

เชียงใหม่ 

 

 

 
/เร่ิมประชุม…. 



 ๙
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑) การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แกอํ่าเภอที่มีผลการแก้ไขปญัหาหนีน้อกระบบดีเดน่  

              (๑๑ ราย)   (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๒) การมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจําปี ๒๕๕๓ (๒ ราย) 

    (สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๓) การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓  

              (๖ ราย) (สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 ประธาน  เปิดการประชุม พร้อมท้ัง แนะนําหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/

หน่วยงานพเิศษที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ และแจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย ดังนี้ 

๑.แนะนาํหวัหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหนง่ใหม ่

๑.๑ นายเสรีย์  วชิรถาวรชัย  

       ตาํแหน่ง พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

                 ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดลําปาง 

๑.๒ นายศตวรรษ  สถิตย์เพียรศิริ  

       ตาํแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ ๑๐ เชียงใหม่ 

                                       ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสาํนักงานส่งเสริมและสนับสนนุวชิาการ ๗ 

                                                        กาฬสินธุ ์

๑.๓ นายวินยั  พงษ์จินดา 

       ตาํแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 

           ตาํแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสาํนักชลประทานท่ี ๗ จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๔ นางสาวปานจิตต์  พิศวง   

       ตาํแหน่ง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

             ตาํแหนง่เดิม ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

๑.๕ นางรุจิเรข  ณ ลาํปาง   

                                     ตาํแหน่ง หวัหน้าสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ 

       ตาํแหนง่เดิม หวัหนา้สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ลําพนู 

 

 

 

/๑.๖ นายสถาพร... 



 ๑๐
๑.๖ นายสถาพร  กาญจนพนัธุ์   

       ตาํแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

             ตาํแหนง่เดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจยัข้าวเชียงราย 

๑.๗ พนัเอก สมจริง  กอรี  

                                      ตาํแหน่ง สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 

        ตําแหน่งเดิม สัสดีจังหวัดลําปาง 

                         ๒. แนะนําหวัหน้าหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ/หน่วยงานพิเศษทีย้่ายมาดํารงตําแหนง่ใหม่ 

๒.๑ นายสาทร  โตโพธิ์ไทย   

                                     ตาํแหน่ง ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 

                                     ตาํแหน่งเดิม ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ 2 สายกาํกับสถาบันการเงิน 

                                                      ธนาคารแห่งประเทศไทย 

๒.๒ นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ  

       ตาํแหน่ง ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  

       ตาํแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

๒.๓ ดร.สุชาติ  ใจภักดี   

                                     ตาํแหน่ง ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดเชียงใหม่ 

       ตาํแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง  

                          สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๒.๔ นายอาทิตย์  วิบูลชยั 

                                     ตาํแหน่ง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และดาํรง 

         ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ด้วย 

                                     ตาํแหน่งเดิม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

     ๓. หวัหนา้ส่วนราชการที่ไดร้บัการแต่งตั้งโยกย้าย ได้แก่ 

๓.๑ พล.ต.ต.สมหมาย  กองวิสัยสุข  ผูบั้งคับการตาํรวจภูธรจังหวดัเชียงใหม่  

          ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตาํรวจภธูรภาค ๕ 

๓.๒ นางอัจฉรา  สงวนพงศ์  นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่  

         ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานกัมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

        กรมศุลกากร 
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 

 
 

 

/ระเบียบวาระที่ ๒… 



 ๑๑
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชมุหวัหนา้สว่นราชการ ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๓   

      เมื่อวนัที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓  

  หวัหนา้สาํนกังานจงัหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน

การประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓  

ณ ห้องประชมุเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ประกอบด้วยเอกสารท้ังหมด  ๒๓ หน้า มี 

นายอมรพันธุ ์ นิมานนัท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซ่ึงได้นําเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด

เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม 
 

มติทีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๒๗  กนัยายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ที่แล้ว 

    - 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

- สรปุผลการเรง่รัดติดตามการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

คลังจงัหวัดเชียงใหม ่แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๓ และการดําเนินโครงการ ภายใต้ปฏิบติัการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ สรปุได้ ดังน้ี 

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๓ ประจาํปีประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แยกเป็นรายไตรมาส ดังน้ี 
 

ไตรมาสที ่ เปา้หมายการเบิกจ่าย 

รายจา่ยลงทนุสะสม ณ สิน้ไตรมาส (%) 

เปา้หมายการเบิกจ่ายรายจ่าย 

ภาพรวมสะสม ณ สิน้ไตรมาส (%) 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๑๒ 

๓๓ 

๕๖ 

๗๕ 

๒๐ 

๔๓ 

๖๘ 

๙๔ 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณ ถึงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

  งบประมาณที่ได้รบั การเบิกจ่าย            ร้อยละ 

งบประมาณรวม ๒๗,๔๕๔.๖๘ ๒๖,๕๑๓.๖๘ ๙๖.๕๗ 

งบประจาํ ๒๒,๔๗๔.๖๖ ๒๑,๙๕๖.๐๖ ๙๗.๖๙ 

งบลงทุน ๔,๙๘๐.๐๓ ๔,๕๕๕๗.๘๓ ๙๑.๕๒ 
 

/ผลการเบิกจ่าย… 



 ๑๒
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

ตั้งแต่ต้นปีประมาณ ถึงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

 งบประมาณที่ได้รบั การเบิกจ่าย            ร้อยละ 

งบลงทุน ๔,๙๘๐.๐๓ ๔.๕๕๗.๘๓ ๙๑.๕๒% 

ส่วนราชการ ๒,๖๔๒.๘๗ ๒,๒๕๕.๘๗ ๘๕.๓๖% 

ท้องถิ่น ๒,๓๓๕.๖๘ ๒,๓๐๐.๔๙ ๙๘.๔๙% 

จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๔๗ ๑.๔๗ ๑๐๐% 
 

ผลการเบิกจ่าย เงินกันไวเ้บิกเหลื่อมปี  

(ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

 เงินเหลื่อมปี 

(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

เงินกนัไวเ้บิกเหลื่อมปี ๒,๖๑๖.๙๙ ๑,๘๔๒.๖๕ ๗๐.๔๑% 

เงินกนัไวเ้บิกเหลื่อมปี 

(ปี ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๕๑) 

๖๖๙.๘๓ ๒๓๑.๑๔ ๓๔.๕๑% 

เงินกนัไวเ้บิกเหลื่อมปี ๒๕๕๒ ๑,๙๔๗.๑๖ ๑,๖๑๑.๕๑ ๘๒.๗๖% 
 

สําหรับผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซ่ึง จังหวัด

เชียงใหม่ได้รบังบประมาณ จาํนวน ๔,๓๑๓.๓๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย ๓,๖๑๗.๓๒ ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๖ ซ่ึงคาดวา่ภายในเดือนธนัวาคม ๒๕๕๓ จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วน 

นอกจากนี้ ได้แจ้งมาตรการดําเนินการของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มี

มติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อ

มุ่งเน้นการเพิม่ประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยมีประเด็นสําคญั ดังน้ี 

๑. กาํหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๔ และเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ดังนี้ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 

- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงิน

งบประมาณรายจ่าย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท 

- การเบิกจ่ายเงินโครงการการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผน/เป้าหมายท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของแต่ละ

หน่วยงาน โดยเป้าหมายอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็น 

รายไตรมาส ดังน้ี 
 

/ไตรมาสที่… 



 ๑๓
ไตรมาสที ่ เปา้หมายการเบิกจ่ายรายจ่าย 

ลงทนุ สะสม ณ สิน้ไตรมาส (%) 

เปา้หมายการเบิกจ่ายรายจ่าย 

ภาพรวม สะสะ ณ สิน้ไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๓๕.๐๐ ๔๔.๐๐ 

๓ ๖๑.๐๐ ๖๘.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 
 

การกาํหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๔ และเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ข้างต้นพิจารณาจากปัจจยั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

(๑) แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คาดวา่จะขยายตวัอยา่ง

ต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับผลการดาํเนินมาตรการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมา 

(๒) การลดเป้าหมายรายจ่ายของงบประมาณเพื่อเข้าสู่งบประมาณสมดุลภายใน

ระยะเวลา ๕ ปีเน้นการให้ความสาํคญักบัคุณภาพของงานเพิม่ขึ้น 

(๓) เนื่องจากวงเงินประมาณรายจา่ยลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มี

จํานวนเพิ่มขึ้นและเมื่อรวมเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ท่ีจะเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จะทําให้จาํนวนเงินในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ดังนั้น การกาํหนดเป้าหมาย

รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมจะต้องปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ 
 

ประธาน  ขอบคุณและชมเชยการนาํเสนอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณว่ามีการให้ข้อมูล 

และรูปแบบการนาํเสนอท่ีชดัเจน พร้อมท้ัง ได้ขอความร่วมมือให้คลังจังหวัดเชยีงใหม่ ได้นาํเสนอการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณของส่วนราชการฯ แก่ท่ีประชมุในทุกเดือน เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าการดาํเนินงาน

ด้านการเงินการคลังในภาพรวม 
 

หวัหนา้สาํนกังานจงัหวัดเชียงใหม่   ได้ชี้แจงการดาํเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจาํป ี๒๕๔๔ ว่าได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับ โดยได้มีการประชุมซักซ้อมทาํความเข้าใจกบั 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงในงบประมาณ ๒๕๕๔ ไม่มีงบประมาณตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง และเหตุท่ี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากติดขัดใน

ระเบียบวิธีปฏิบัติ และจะได้ดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ และมอบหมายสาํนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตามข้อสั่งการของ 

ประธาน 
 

 

 

 

/ระเบยีบวาระที่ ๕… 



 ๑๔
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 

๕.๑ งานประเพณีเดือนยี่เปง็ ประจาํปี ๒๕๕๓ 

  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะ ประชาสัมพนัธ์งานประเพณีเดือนยี่เป็ง และ

เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยีเ่ป็งแบบล้านนา ประจาํป ี๒๕๕๓ ดังประกอบด้วย

กิจกรรม ดังน้ี 

    ประเพณีเดือนยี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงเชียงใหม่ ประเพณีที่ทรงคุณค่าแห่งล้านนา 

โดยในปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ กาํหนดจดังานประเพณีเดือนยีเ่ป็งเชียงใหม่ขึ้น ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รูปแบบของการจดังานจะเน้นการสืบสานประเพณีแบบล้านนา และแสดงอัตลักษณ์

ของเมืองเชียงใหม่ เชน่ กาํหนดให้บุคคลท่ีนั่งกระทงในขวบวนแห่ต้องแต่งกายชุดล้านนา  การบังคับใช้

กฎหมายการห้ามดื่มสุราในเขตที่กาํหนด  การควบคุมการโยนประทัด รวมถึงการรณรงค์การใช้กระทงที่

ทําจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะนาํขยะจากเศษกระทงมา

ทําปุ๋ยหมักเพือ่ใช้ประโยชน์ต่อไป  

  กิจกรรมภายในงาน กําหนดจัดขึ้นท่ัวเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ 

ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ บริเวณรอบคูเมือง พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง และการประกวด

ขบวนแห่โคมยี่เป็งท่ีจะมีขึ้นในวันเสาร์ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน  ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การประกวด

ขบวนแห่กระทงเล็กมหาชาติชาดก  ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  และ

การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันจันทร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รวมถึง การ

ประกวดเทพียี่เป็ง หนูน้อยยี่เป็ง การจัดซุ้มประตูป่า นิทรรศการ “สืบสานตํานานโคม 

ยี่เป็งล้านนา” การประกวดกระทงลอยน้ํา การแสดงแสง สี เสียง การประกวดโคมลอย การประกวดร้องเพลง

คําเมือง เป็นต้น ส่วนใบสมัครและระเบียบหลักเกณฑ์ การประกวดกระทงยอดเยี่ยมชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทงเล็ก  กระทงลอยน้ํา สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ท่ี สํานักการศึกษา 

เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ www.cmcity.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ท้ังนี้  เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจดังาน ประเพณีเดือน 

ยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๕๓ รวมถึง มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการจุดดอกไม้เพลิง 

การปล่อยโคมไฟ  และการเกิดอัคคีภัย เพื่อรองรับสถานการณ์และความปลอดภัยของพีน่้องประชาชนท่ีมา

เที่ยวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

๕.๒ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครัง้ที่ ๖ ของจังหวดัเชียงใหม่ 

  ผู้อํานวยการสํานักงานขนสง่จงัหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพนัธ์  และเชิญชวนหัวหน้า 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งท่ี ๖ ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ี 

 

 
/การประมูลเลข… 



 ๑๕
  การประมูลเลขทะเบียนรถสวย กาํหนดประมูลระหว่างวนัท่ี ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  

ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ หมวดอักษร กอ จาํนวน ๓๐๑ หมายเลข 

โดยเลขทะเบียนนี้สามารถนาํไปใชไ้ด้ทั้งรถเก๋ง รถแวน รถกระบะ ๔ ประตู ใช้ได้กับทุกจังหวัด ท้ังรถใหม่

และรถท่ีจดทะเบียนแล้ว รวมท้ัง สามารถจ่ายโอนหรือมอบเป็นของที่ระลึกหรือของกํานัลกับผู้ท่ีนับถือได้ 

พร้อมท้ังแจ้งโปรโมชัน่พิเศษแก่หวัหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน หากทําประมูลได้เลขทะเบียนรถเก๋ง จะแถม

หมายเลขทะเบียนรถกระบะให้ด้วย ท้ังนี้ เลขทะเบียนที่จะทําการประมูล ประกอบด้วย ๔ กลุม่ ดังน้ี 

กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มเลขตัวเดียว เลขสองตวัเหมือน  เลขสามตวัเหมือน และเลขสีตั่วเหมือน 

เช่น เลข 1-9 ,11, 111, 2222 

กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มเลขเรียงสามตวั เลขเรียงสี่ตัว เช่น 123, 2345 

กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มเลขหลักพนั เช่น 1000, 2000,3000 

กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มเลขคู ่คู่หน้าคู่หลัง คู่หาบ เช่น 2233 ,1212, 1331 

สําหรับความหมายของป้ายประมูล หมวดอักษร กอ หมายถึง “เกิดโชคลาภ อํานาจมี  

เลขดีงาม” โดยในแผ่นป้ายทะเบียนจะแสดงสัญลักษณ์ “ภูเขา และกําแพง” หมายถึง ความมั่นคงหนักแน่น 

“สายน้ํา” หมายถึง สายน้ําปิงอันสงบ ร่มเย็น มีความอุดมสมบูรณ์ “ร่มบ่อสร้าง” หมายถึง สัญลักษณ์

ของเมืองเชียงใหม่ และมีแพนด้าน้อยและครอบครัวแพนด้า เพื่อร่วมฉลองกับชาวเชียงใหม่และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวให้ประชาชนมาเที่ยวเชียงใหม่มากๆ ซ่ึงทุกองค์ประกอบที่ออกแบบในแผ่นป้ายทะเบียน รวมกันแล้ว

สอดคล้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ท่ีจะนําความเจริญ มั่นคง ร่มเย็น และเป็นสิริมงคล มาสู่ผู้ครอบครองแผ่นป้าย

ประมูลนอกจากน้ี แผ่นป้ายทะเบียนรถสวยทั้งหมด ได้ผ่านการทําพิธีปลุกเสก เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

โดยครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล ซ่ึงในวันดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) 

เป็นประธานในพิธี ท้ังนี้ รายได้จากการประมูลจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

(กปถ.) 

หากผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิม่เติม ติดต่อได้ที่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่ง 

ท่ี ๑ และ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๐๔๑๒, ๐-๕๓๑๔-๑๕๓๗, ๐-๕๓๑๔-๐๔๐๕ และ  

๐-๕๓๒๘-๑๖๘๖ 
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

๕.๓ การคาดหมายลักษณะอากาศในชว่งฤดหูนาว  

  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  นาํเสนอการคาดหมายลักษณะอากาศ

ในช่วงฤดูหนาว ประจาํปี ๒๕๕๓ สรุปได้ ดังน้ี 

  สภาพอากาศโดยทั่วไป ในช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ.๒๕๕๓ จะเริม่ขึ้นในกลางเดือนตุลาคม 

๒๕๕๓ มวลอากาศเย็น จากประเทศจีนจะมีกาํลังแรงและเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทําให้มี

เมฆทวีขึ้น มีฝนฟ้าคะนอง/ลมกระโชกแรงระยะแรก แล้วอากาศจะเยน็ลง ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 

จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ มีหมอกบางทั่วไป หมอกหนาบางพื้นท่ี มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้เป็นบางวนั  
/ปลายเดือน… 



 ๑๖
ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๔ จะเป็นชว่งหนาวที่สุดของปี ตอนบนของภาค

อุณหภูมิต่าํสุด ๑๒-๑๕ °C และตอนล่างของภาค มีอุณหภูมิ ๑๕-๑๗ °C เทือกเขายอดดอย ๓-๑๐ °C  

ฤดูหนาวปีนี้จะหนาวกว่าปทีี่แล้วและอุณหภูมิต่าํกวา่ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณฝนจะสูงกวา่ค่าเฉลี่ย

เล็กน้อย ฤดูหนาวปี ๒๕๕๓ จะส้ินสุดลงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เมื่อมวลอากาศเยน็จากประเทศจีน

มีกาํลังอ่อนลงตามลาํดับ 

ภัยธรรมชาติ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดหูนาวปีน้ี คือ พายุฝน-ฟ้าคะนองในเดือน 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซ่ึงจะทํา

ความเสียหายแก่ชีวิตทรพัย์สินและสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่แขง็แรง ตลอดจน พืชผลทางการเกษตร น้าํค้างแข็ง 

ทําให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย และหมอกหนาเป็นอุปสรรค์ในการคมนาคมในตอนเช้า 

ขณะท่ีมวลอากาศเย็นมีกาํลังอ่อนลง สําหรับพื้นที่ท่ีมีปริมาณฝนสะสมน้อย และอยูน่อกเขตชลประทาน 

ควรใช้น้าํอย่างมีประสิทธิภาพ 

  สถิติอุณหภูมิต่าํสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา ๕๙ ปี พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๕๒ 

มี ดังนี้           ๑) ๖.๐ °C เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 

๒) ๓.๘ °C เมื่อวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 ๓) ๓.๗ °C เมื่อวนัท่ี ๒ มกราคม ๒๕๑๗ 

 ๔) ๗.๓ °C เมื่อวนัที่ ๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๑๗ 

  โดยพื้นที่ดอยอินทนนท์ มีอุณหภมูิต่าํสุด อยู่ท่ี -๒.๕ °C เมื่อวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

และดอยอ่างขาง มีอุณหภมิูต่าํสุด -๒.๕ °C เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

  การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

  ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในช่วงต้นฤดูหนาว มวลอากาศเยน็จากประเทศจีนจะเสริม

เข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่มวลอากาศเยน็เสริม

เข้าปกคลุม แล้วอากาศจะหนาวเยน็ลง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้บางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอด

ดอยกับมีหมอกบางในตอนเช้า และเมื่อมวลอากาศเยน็อ่อนกาํลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นทีเ่ดือนนี้ 

ปริมาณน้าํฝนมีค่าสูงกวา่ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิมีค่าต่าํกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

  ภาคเหนือ ในตอนเช้ามีอากาศเยน็ถึงหนาว อุณหภูมิต่าํสุด ๑๕-๒๒ °C เทือกเขายอดดอย 

อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน อุณหภูมิต่าํสุด ๗-๑๕ °C บ่ายอุณหภูมิสูงสุด ๒๖-๓๑ °C มีเมฆ

บางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เมือ่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุมในระยะแรกและหมอก

หนาบางพื้นทีเ่มื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง ปริมาณฝน ๒๐-๗๐ มม. จาํนวน ๔-๖ วัน ลมตะวนัออก 

เฉียงเหนือ ๑๐-๒๕ กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

  สําหรับในจังหวัดเชียงใหม่ ตอนเช้าอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภมูิต่าํสุด ๑๗-๑๙ °C  

เทือกเขายอดดอย อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวนั อุณหภูมิต่าํสุด ๗-๑๕ °C ช่วงบ่าย อุณหภมูิสูงสุด 

๒๗-๒๙ °C มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง บางพื้นท่ีเมื่อมวลอากาศเยน็เสริมปกคลุมใน 

 /ระยะแรก… 



 ๑๗
ระยะแรก และหมอกหนาบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง ความชื้นสัมพทัธ์ ร้อยละ ๕๒-๘๒  

ทัศนวิสยั ๗-๙ กิโลเมตร หมอกหนาลดลงต่ํากว่า ๑ กิโลเมตร ปริมาณฝน ๕๐-๖๐ มม. จาํนวน ๕-๖ วัน 

ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ๑๐-๒๕ กิโลเมตรต่อชัว่โมง ท้ังน้ี มีข้อควรระวัง คือในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองและ 

ลมกระโชกแรกในระยะที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม อาจทําความเสียหายให้แก่ผลผลิตได้ จึงควร

เตรียมการป้องกันสําหรับพื้นท่ีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้าํอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม

สภาพอากาศที่หมายเลขโทรศพัท์ ๐-๕๓๒๗-๗๙๑๙, ๐-๕๓๙๒-๒๓๖๕ และ www.cmmet.tmd.go.th 

ได้ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
 

ประธาน  ขอความร่วมมือประชาสัมพนัธ์จังหวัดเชียงใหม่ ทําการประชาสัมพันธ์การ 

พยากรณ์อากาศ ผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพนัธ์ รวมท้ัง ช่องทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น เพื่อ

เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ และมอบหมายสาํนักงานประชาสัมพนัธ์จังหวดัเชียงใหม่ ดําเนินการตาม 

ข้อสั่งการของประธาน 
 

๕.๔ การประกาศวาระของจงัหวัดในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาภัยหนาว ไฟปา่ 

หมอกควนั และภัยแล้ง ของจงัหวัดเชียงใหม ่ปี ๒๕๕๔ 

หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม่  นําเสนอการ 

ประกาศวาระจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควนั และภัยแล้งของจังหวัด

เชียงใหม่ สรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 

จากสภาพอากาศฤดูหนาวของภาคเหนือ โดยเริ่มปกติประมาณกลางเดือนตุลาคม และใน 

ช่วงกลางฤดูหนาวในเดือนธันวาคมถึงมกราคม มวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุม  

ทําให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บนยอดดอย เดือนกุมภาพันธ์ มวลอากาศ

เย็นจะมีกําลังอ่อนลงต่อเนื่อง และจะส้ินสุดฤดูหนาวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศดังกล่าว จะทําให้

สภาพอากาศในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปีมีอากาศหนาวเย็น รวมท้ัง เกิดภาวะความแห้งแล้ง

ในพื้นที่ท่ีมีปริมาณฝนสะสมน้อย และในห้วงเวลาดังกล่าวมักมีการเผากาํจดัวชัพืช เป็นจาํนวนมากทาํให้เกดิไฟ

ป่าและหมอกควันปกคลุม ส่งผลให้ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ตุลาคมถึงเมษายน  ทําให้เกิดภัยหนาว หมอกควัน ไฟ

ป่า และภัยแล้งขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยฤดูหนาวปีนี้จะหนาวกว่าปีที่แล้ว อุณหภูมิจะต่ํากว่าค่าเฉลี่ย และปริมาณฝนจะสูงกว่าเฉลี่ย 

เล็กน้อย ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนี้  โดยในปีนี้อากาศจะหนาวมากที่สุดในรอบ ๓๐ ปี โดยเฉพาะภาคเหนือ

และอีสาน  

สถิติภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีผ่านมา มีดังน้ี  

-  สถานการณ์ภัยหนาว พบว่ามีผู้ประสบภัยหนาวจาํนวน 24 อําเภอ (ยังไม่แยก อ.กลัยาณิวัฒนา  

/จาก อ.แมแ่จม่… 



 ๑๘
จาก อ.แม่แจม่)ราษฎรขาดแคลนเครื่องกันหนาว ๒๒๖,๘๒๙ ครวัเรือน ๔๖๗,๗๙๔ คน มีความ

ต้องการเครื่องกันหนาว จาํนวน ๔๒๗,๙๐๙ ผืน แบ่งเป็น ผ้าห่มนวม ๒๖๓,๑๗๒ ผืน ผ้าห่มไหมพรม 

๗๘,๒๗๙ ผืน และเสื้อกนัหนาว ๘๖,๔๕๘ ตวั 

-  สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควนัปกคลมุ ซ่ึงมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน (PM-๑๐ 

เฉลี่ย ๒๔ ชม. ไม่เกิน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในระดับท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ  มีผู้ป่วยโรค

ทางเดินหายใจเข้าตรวจรกัษาท่ีโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นประมาณ ๒๐%  

- ตารางแสดงจํานวนวนั และค่าคุณภาพอากาศ (PM ๑๐) ท่ีเกินมาตรฐาน ปี ๕๐-๕๓ 
สถานีวัดอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 
ศาลากลาง รร.ยุพราช พระตําหนักภูพิงค์ฯ 

จํานวนวัน ๓๐ วัน ๓๑  วัน - ๒๕๕๐ 

ปริมาณสูงสุด ๓๐๓.๙ ug/m๓(๑๔ ม.ีค. ๕๐) ๓๘๒.๗ ug/m3(๑๔ ม.ีค. ๕๐) - 

จํานวนวัน ๓ วัน ๖ วัน ๗ วัน ๒๕๕๑ 

ปริมาณสูงสุด ๑๗๑.๓ ug/m3(๒๔ ม.ีค. ๕๑) ๒๐๖.๒ ug/m3(๒๔ ม.ีค.๕๑) ๑๘๖.๗ ug/m3(๑๑ เม.ย.๕๑) 

จํานวนวัน ๑๖ วัน ๒๐ วัน ๗ วัน ๒๕๕๒ 

ปริมาณสูงสุด ๒๑๕ ug/m3(๑๔ ม.ีค. ๕๒) ๒๓๘.๓ ug/m3(๑๔ ม.ีค.๕๒) ๑๕๒.๕ ug/m3
(๙ และ๑๔ ม.ีค.๕๒) 

จํานวนวัน ๑๘ วัน ๒๒ วัน ๒ วัน ๒๕๕๓ 

ปริมาณสูงสุด ๒๖๘.๔ ug/m3(๑๗ ม.ีค. ๕๓) ๒๗๙.๙ ug/m3(๑๗ ม.ีค.๕๓) ๑๕๑.๕ ug/m3(๑๗ ม.ีค.๕๓) 

จากสถิติพบว่าช่วงเวลาทีว่ิกฤติสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  สําหรับในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ยัง

อยู่ในเกณฑ์ปกติ (มีค่าไม่เกินมาตรฐานและมีค่าต่าํกวา่ปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๙ ในชว่งเดียวกนั) 
 

- สถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๓ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง มีจํานวน ๒๔ อําเภอ  

๑๓๒  ตําบล  ๑,๐๖๓ หมู่บ้าน  และพื้นที่ได้รับความเสียหายแยกเป็นพืชไร่ ๑๒๙,๗๙๗ ไร่  พืชสวน 

๔๓,๙๔๒ ไร่ พื้นท่ีนา ๓๗,๕๖๗ ไร่ 

การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๔ 

 จังหวัดได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้งประจําปี 

๒๕๕๔ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงแผนใน

ระดับอําเภอและท้องถิ่น 

 ๑. ได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และ ภัยแล้ง 

ประจําปี ๒๕๕๔ ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ 

เป็นผู้อํานวยการศูนย์  

 ๒. ประกาศให้เป็นวาระของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัหนาว ไฟป่า หมอกควัน และ 

ภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๔  ตัง้แต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ซ่ึงจะจัดให้กิจกรรมประกาศวาระของจังหวัด

เชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาว หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๔ และ 

 /กิจกรรมรณรงค…์ 



 ๑๙
กิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการของประชาชน ภายหลังการประชมุของคณะกรรมการ

ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ รวมท้ัง การกําหนดมาตรการและรูปแบบการปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนการ

ดําเนินการในปี ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม่ และการนําผลการศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  

หมอกควัน ของโครงการสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปญัหาวิกฤติหมอกควัน กิจกรรมพัฒนา

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและพัฒนาเครือขา่ยการเฝ้าระวัง ในแอ่งเมือง

เชียงใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ มาเป็นแนวทางในกาํหนด

มาตรการและรูปแบบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระดับชมุชน ให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็งและเปน็

ส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 

ประธาน  ขอบคุณการดาํเนินงานของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

เชียงใหม่ ท่ีได้มีการบูรณการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาน้าํท่วมอย่างเต็มท่ี พร้อมท้ัง  

ให้ข้อมูลเกีย่วกับการแก้ไขปัญหาหมอกควนัว่า ควรเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในการเผาป่า 

เพื่อหาของป่า ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาหมอกควนัในพื้นที่  
 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องเพื่อขอความร่วมมือ 

- การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโคมลอยในเทศกาลลอยกระทงประจาํปี ๒๕๕๓ 

      ผู้แทนสาํนกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (นายศิริเกษ อภริัตน)์ 

ประชาสัมพนัธ์และขอความร่วมมือการดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัยเกีย่วกับการปล่อยโคมลอย

และโคมควนัขนาดใหญ่ ในชว่งเทศกาลย่ีเป็ง ประจาํปี ๒๕๕๓ 

   ในปี ๒๕๕๓ กระทรวงคมนาคมได้นํามาตรการในปีที่ผ่านมาดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ

เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นปัจจัยสําคัญ เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน

จากกรณีการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ ดังน้ี 

   ๑. มาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอย 

    ๑.๑ กระทรวงคมนาคมร่วมกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโคมลอย มผช.808/255 โดยมาตรฐานดังกล่าวได้คํานึงถึงความ

ปลอดภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดจากโคมลอยมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ ดังน้ี 

       ๑) โคมลอยท่ีปล่อยต้องมีปริมาตรไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร และทําจากวัสดุธรรมชาติ 

      ๒) โคมลอย ส่วนที่เป็นตัวโคม ต้องทําจากวัสดุธรรมชาติ  เช่น กระดาษ ส่วนตัวโครง

ของโคมทําจากไม้ไผ่ และต้องไม่ติดอุปกรณ์หรือวัสดุตกแต่งใดๆที่มีคุณสมบัติติดไฟหรือเกิดประกายไฟลุก

ไหม้ได้ง่ายไว้กับโคมลอย 

 

 

/๓) ส่วนที่เป็น… 



 ๒๐
       ๓) ส่วนท่ีเป็นเชื้อเพลิงทําจากกระดาษชุบเทียน ข้ีผ้ึงหรือพาราฟิน ซ่ึงใช้สําหรับจุด

ไฟให้อากาศร้อนบรรจุ ในตัวโคมเพื่อให้โคมยกตัวลอยตัวสู่อากาศเองได้ 

       ๔) การยึดติดเชื้อเพลิงกับตัวโคมให้ยึดติดด้วยเชือกทนไฟ เชือกหรือลวดอ่อนเบอร์ ๒๔ 

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ ม.ม. จํานวน ๒ เส้น แต่ละเส้นความยาวไม่เกิน ๓๐ ซ.ม. 

       ๕) โคมลอยขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องไม่เกิน ๙๐ ซ.ม. ความสูงต้องไม่

เกิน ๑๔๐ ซ.ม. น้ําหนักเชื้อเพลิงไม่เกิน ๕๕ กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่เกิน ๘ นาที 

สําหรับโคมลอยที่มีขนาดลดลงให้เป็นไปตามส่วนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง น้ําหนักเชื้อเพลิง 

และระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามประกาศ มผช.808/2552 

  ๑.๒ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ และจังหวัดในพื้นที่   

เสี่ยงภัยในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับประชาชนได้ทราบถึงอันตรายร้ายแรง

จากการปล่อยโคมลอยท่ีอาจจะกระทบต่อการบินและอากาศยาน โดยเน้นให้ประชาชนหันมาปล่อย      

โคมลอยท่ีได้มาตรฐาน มผช. 808/2552 และให้ปล่อยโคมลอยหลังเวลา ๒๑.๓๐ น. ในช่วงเทศกาลลอย

กระทง รวมถึง ให้ผู้ผลิตหันมาผลิตโคมลอยตามมาตรฐาน มผช.808/2552 เพิ่มมากขึ้น 

     ๑.๓ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติภัยร้ายแรงต่อการบินและอากาศยานกรณีการปล่อยโคมลอยและบั้งไฟ โดยนําประเด็นดังกล่าวเข้าสู่

การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติในรูปของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือกฎหมายอื่นใด 

  ๑.๔ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวใน

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากต้องการปล่อยโคมลอยเปน็จาํนวนมาก  ขอให้แจ้ง

รายละเอียดของจํานวนโคมลอย ห้วงเวลาการปล่อย และจุดท่ีทําการปล่อยท่ีชัดเจนให้หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมการบินพลเรือน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยาน

ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ซ่ึงรับผิดชอบและดูแลความปลอดภัย

ในการเดินทางทางอากาศทราบ เพื่อจัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังเหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

   ๒. มาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ 

  ๒.๑ กระทรวงคมนาคม  โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร่วมกับ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในพื้นท่ีภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และลําปาง) สํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ร่วมกันกําหนดแนวทาง

และมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮ่ม) ขนาดใหญ่ ดังน้ี  

  ๑) ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ปล่อยโคมควันตามประเพณีเพื่อเป็นการบูชา

พระเกศแก้วจุฬามณีได้เฉพาะวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (วันลอยกระทง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒) 

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

 

 

/๒) ความเสี่ยงต่อ... 



 ๒๑
  ๒) ความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายร้ายแรง เกิดจากโคมควันมีขนาด

ใหญ่มาก ลอยขึ้นสูง และใช้เวลานานมาก ดังนั้น จึงควรควบคุมขนาดและรูปแบบของโคมควันให้มีขนาดที่

เหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายต่อการบินและอากาศยาน โดยโคมควันท่ีเหมาะสม 

ประกอบด้วย  

 - ทําจากกระดาษว่าว จํานวนไม่เกิน ๗๒ แผ่น (ขนาดกระดาษ ๕๐x๗๕ ซ.ม./แผ่น) 

 - ความกว้างของปากโคมควนั มีเส้นผ่านศนูย์กลางไม่ต่าํกว่า ๖๐ ซ.ม. เพื่อควบคมุ

ความสูงและระยะการลอยของโคมควัน  

 - ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีกระดาษว่าวที่มีลักษณะคล้ายกับสีของท้องฟ้า เช่น ฟ้า ขาว และ

เทา เพื่อให้นักบินสังเกตเห็นโคมควันได้อย่างชัดเจน 

  ๓) ขอความร่วมมือจากวัดในพื้นท่ีร่วมกาํกับดูแลและควบคุมการปล่อยโคมควนัให้

เป็นไปตามแนวทางและมาตรการดังกล่าวข้างต้น ท้ังน้ี ขอให้วัดที่มีการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมควนั

ขนาดใหญ่ แจ้งให้ผู้จัดประสานการขออนญุาตต่อกรมการบินพลเรือนก่อนการจัดกิจกรรม 

  ๒.๒ ขอความร่วมมือจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประชาสัมพันธ์และขอ

ความร่วมมือวัดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือละเว้นการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมควันในรูปแบบซ่ึงมีความ

เส่ียงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน และนําแนวทางและมาตรการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ตามข้อ 

๒.๑ ไปปฏิบัติ 

  ๒.๓ ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 

(เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และลําปาง) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในการละเว้นการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมควันในรูปแบบ

ซ่ึงมีความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน และนําแนวทางและมาตรการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่

ตามข้อ ๒.๑ ไปปฏิบัติ 

  ๒.๔ ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ  

กรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และเข้าใจถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมประเพณี

ด้ังเดิม พร้อมท้ัง รณรงค์/เชิญชวนประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคม อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นท่ีดีงามสืบไป 

   ๓. กาํหนดแนวทางปฏิบติัสําหรบัหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องในสงักดักระทรวงคมนาคม

ดําเนินการ ดังต่อไปนี้  

    ๓.๑ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายร้ายแรง

อันอาจเกิดขึ้นได้จากการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ โดยการเชิญชวนให้ประชาชนใช้โคมลอยที่

ได้มาตรฐาน มผช.808/2552 และใช้โคมควันในขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมตามข้อ ๒.๑ เพื่อลดความ

เสี่ยงและโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากการปล่อยโคมลอยได้ 

 

 
/๓.๓ กรมการบิน… 



 ๒๒
        ๓.๒ กรมการบินพลเรือน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศ

ยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด พิจารณาดําเนินการหลีกเลี่ยงการ

จัดเท่ียวบินข้ึนและลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา 

๒๑.๓๐ น. เป็นต้นไป  

    ๓.๓ กรมการบินพลเรือนและบริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) จัดเจ้าหนา้ท่ีลง

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิจารณาหาแนวทาง

ท่ีเหมาะสมกรณีวัดในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัด จะมีประเพณีการปล่อยโคมควนัขนาดใหญ่ ในวนัท่ี ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (วนัขึ้น ๑๕ ค่าํเดือน ๑๒) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และให้ออกประกาศแจ้ง

เตือนนักบิน (NOTAM) ทราบถึงกําหนดการและห้วงเวลาการปล่อย   โคมควันขนาดใหญ่ รวมท้ัง 

ให้พิจารณาดําเนินการเพิม่เติมในพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีท่าอากาศยานหรือสนามบินในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ 

จังหวัดทางภาคเหนือที่มีประชาชนนิยมปล่อยโคมลอยเป็นจาํนวนมาก โดยนาํรปูแบบแนวทางการ

ดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา 

    ๓.๔ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จัดทําแผนท่ีพื้นที่โซนนิ่งบริเวณ

โดยรอบ  ท่าอากาศยาน/สนามบิน สําหรับเฝ้าระวังเป็นพิเศษตามแนวขึ้นลงของเครือ่งบินในพื้นทีจ่งัหวดัท่ีมี

ประชาชนนิยมปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ 

   กระทรวงคมนาคม ได้คํานึงถึงความปลอดภัยต่อการบินและอากาศยานจากกรณีการ

ปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ในเทศกาลลอยกระทงเป็นสิ่งสําคัญควบคู่ไปกับวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นท่ีต้องคงรักษาไว้และสืบทอดต่อไป ดังนั้น มาตรการและแนวทางต่างๆ ท่ีกระทรวงคมนาคมและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง หน่วยงานภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมมือกันกําหนดและนําไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมีความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้เพิ่มเติมแนวทาง

และมาตรการท่ีเหมาะสมปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 
 

  ผู้อํานวยการศูนย์ควบคมุการบินเชียงใหม่  ให้ข้อมลูว่าเนื่องจากในช่วงเทศกาลลอย-

กระทง  มีความนิยมปล่อยโคมลอยตามประเพณี ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของอากาศยาน  

หน่วยงานมีหน้าที่ในการประกาศแจ้งเตือนนักบิน ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยโคม ดังนัน้ จึงขอความ

ร่วมมือหวัหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ

ปล่อยโคมลอย จาํนวน ขนาด วนั-เวลาของการปล่อยโคมลอย รวมถึง จุดที่จะทําการปล่อยโคมลอย  เพือ่

ลดผลกระทบจากการปล่อยโคมลอยที่มีต่อการเดินทางของอากาศยาน   
 

  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  นาํเสนอข้อมูลเพิม่เติมว่าในช่วงเทศกาลยี่เป็ง

ของทุกปี มักจะผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัดยักษ์ สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและนกัท่องเที่ยว โดย

ในปี ๒๕๕๒ ในห้วง ๗ วนัอันตราย มีจาํนวนผู้บาดเจ็บ ๑๗๙ ราย และพบว่า ร้อยละ ๕๐ ของผู้บาดเจ็บ

จากการจุดประทัดยักษ์ ฯลฯ เกิดขึ้นในวนักระทงใหญ่ ในปีนี้ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้
/เตรียมการ… 



 ๒๓
เตรียมการเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย (๑๖-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) โดยได้แจ้งจากโรงพยาบาล

ทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับการบาดเจ็บดังกล่าว พร้อมท้ังขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ดังน้ี 

  ๑) ขอความร่วมมือฝ่ายปกครองได้ดําเนินการกวดขันเรื่องการจาํหนา่ยพลุ ประทัดยักษ์  

และกําชับลูกบ้าน และแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้เล่นประทัดยักษ์อย่างคึกคะนอง โดยเฉพาะในเยาวชนอายุ

ระหว่าง ๗-๑๔ ปี  

  ๒) ขอความร่วมมือสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบันการศึกษา ในการให้ความรู้แก่

นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้เล่นประทัดยักษ์อย่างคึกคะนองจนเกิดเหต ุซ่ึงอาจเกิดอนัตรายได้ 

  ๓) ขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ท่ีมีกาํหนดจัด

งานลอยกระทง งานรื่นเริงอื่นๆ จนถึงช่วงงานฤดูหนาว ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อย่างเคร่งครดั 
 

ประธาน  แจ้งเน้นย้าํให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

ปัญหาท่ีสืบเนือ่งจากเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

สํานกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานกังานประชาสัมพนัธ์

จังหวัด ตาํรวจภูธรจังหวัด โดยขอให้มีการแจ้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนโดยทัว่กัน 
 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และข้อราชการของ 

ประธาน  
 

ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสาร) 

  หวัหนา้สาํนกังานจงัหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ นาํเสนอ

เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 

๗.๑ ความกา้วหน้าในการขบัเคลื่อนระเบียบวาระแหง่ชมุชนจงัหวัดเชียงใหม ่

            (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

๗.๒ สรปุรายงานสถานการณ์อุทกภยัจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๓ 

                  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

๗.๓ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 

                            (ตาํรวจภูธรจังหวดัเชียงใหม่) 

                     ๗.๔ สรปุมติการประชมุคณะรฐัมนตรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 

                            (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
/ระเบียบวาระที่ ๘.. 



 ๒๔
ระเบียบวาระที่ ๘  นโยบายและข้อสัง่การของผู้บริหาร  

๘.๑ รองผู้วา่ราชการจงัหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิง่) 

รองผูว้่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) แจ้งท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการ 

ดําเนินงานที่ผ่านมาในประเด็นสําคัญ ดังนี้   

  ๑) แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของราษฎรตามโครงการจังหวัดเคล่ือนที่ ซ่ึงในการ

ดําเนินการทีผ่่านมา หลังจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ได้รับทราบปัญหา/ 

ข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้นําท้องท่ี ผู้นาํท้องถิ่น แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือชี้แจง

ข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ประชาชนได้ จึงได้ให้อําเภอ/ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ทําการสาํรวจความ

ต้องการหรือสภาพปญัหาของราษฎรและแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ข้อมูลก่อนท่ีจะมีการลง

พื้นที่โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี เพื่อให้สามารถคลี่คลายปัญหาของราษฎรได้ 

  ๒) การกาํหนดเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ของนายอู๋ ปางกัว๋ (H.E. Mr.Wu Banggue) 

ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ระหว่างวนัที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน

๒๕๕๓ ซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทสําคญัของสาธารณรัฐประชาชนจีน และถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดเชียงใหม่

ในการเจรจาเรื่องหมีแพนด้า รวมท้ัง เป็นโอกาสที่จะนาํส่ิงต่างๆ มาสู่เชียงใหม่ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ

ของจังหวัด และสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างกนั  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๘.๒  ผูว้่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

ประธาน  แนะนําตวั และมอบแนวทางในการดําเนินนโยบายของจังหวัด ดังน้ี   

ความสําคญัของจังหวัด และอัตลกัษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่  “นพบรุีศรีนครพิงค์ 

เชียงใหม่” ถือเป็นเมืองที่มีความสําคญัมาตั้งแต่ในอดีต มีวฒันธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ พร้อมท้ัง

เน้นย้าํการสร้างความรัก ความสามัคคี ความหมายของความเป็นไทย การไม่แบ่งแยกกลุ่ม/สี เพื่อสร้าง

ความมัน่คงถาวร ความเป็นปึกแผ่นในบ้านเมือง ความสํานึกในวฒันธรรมของตนเอง และสิ่งท่ีบรรพบุรุษ

มอบให้   

  นอกจากนี้ ได้นาํเสนอประเด็นสําคญั ๘ ประการ ท่ีเป็นแนวทางในการดําเนินการของ 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ดังนี้ 

๑. ประชาธิปไตยที่มีระเบียบ เชน่ การกาํหนดจุดติดตั้งป้ายหาเสียง จัดระเบียบป้ายหาเสียง  

๒. การรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควนั   

๓. การกวดขนักฎระเบียบจราจร  โดยการเน้นการลดอุบัติเหตุจราจร การควบคมุ 

สัญญาณไฟจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้  

๔. ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์การพฒันาจังหวัดเชียงใหม่ การดาํเนินงานตามประเด็น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๕ ด้าน ได้แก่ การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทาง 

 /เศรษฐกิจพอเพียง... 



 ๒๕
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

และพลังงานสะอาด  การสร้างความมัน่คง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

๕. เน้นการปกป้องสถาบันสําคญัของชาติ 

๖. เน้นการพฒันาศนูย์การศึกษา ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ มีสถาบันการศึกษาที่มีคณุภาพ และ 

มีชื่อเสียงจํานวนมาก ท้ังสถาบันอุดมศึกษา มธัยมศึกษาและประถมศึกษา ส่งผลให้มีสถิติผู้เข้าศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น 

๗. เน้นให้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

โดยไม่มีแบ่งแยกกลุ่ม หรือสังกัด ขอให้ยึดถือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสําคัญ 

๘. เน้นการดแูลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมอบหมายให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ในการดูแลเยาวชนร่วมกับฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ  

- การประชุมหวัหนา้สว่นราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม่ ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๕๓ 

  หวัหนา้สาํนกังานจงัหวัดเชียงใหม่ แจ้งกําหนดการประชุมหวัหน้าส่วนราชการประจาํ 

จังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๕๓ ในวนัจันทรท์ี ่๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ/

หน่วยงาน ให้เข้าไป Download หนังสือเชิญประชุม วาระการประชมุฯ และรายงานการประชมุ ผ่านชอ่งทาง

เว็บไซต์จังหวดัเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หวัข้อ มุมราชการ  ประชมุหวัหน้าส่วนราชการ 

 

มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.   
 

 

           บันทึกรายงานการประชุม 

                      (นางศิริพร  รือเรือง) 

                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
               
 

ตรวจรายงานการประชุม 

                           (นางสาววิราชินี  คาํชมภู) 

                                     หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 


