
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ่

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ 

วันพุธที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

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

รายชื่อผู้มาประชมุ   

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๑ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่                          ประธาน 

๒ นายวรการ  ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๓ นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๔ นายสุรชัย  จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

๕ นายฤทธิพงค์  เตชะพันธุ ์ หัวหน้าสํานักงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๖ นายสุวิชา  ดามพวรรณ เจ้าพนกังานที่ดินจงัหวัดเชียงใหม่ 

๗ นายทองสุข  พระบาง พัฒนาการจงัหวัดเชียงใหม่ 

๘ นายวิชัย  ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ 

๙ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐ นายประดิษฐ์  ทายะมหา ท้องถิน่จังหวดัเชียงใหม่ 

๑๑ นางต่อมแก้ว  บุปผาเจริญสุข (รักษาการในตําแหน่ง) ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑๒ นายเฉลิมชัย  สิงหะ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๕ 

๑๓ นายอดิสรณ์  กําเนิดศิริ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

๑๔ นายสุรพล  สัตยารกัษ์ นายอําเภอหางดง 

๑๕ นายมงคล  สุกใส นายอําเภอสารภี 

๑๖ นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสันทราย 

๑๗ นายวิชิต  บญุกังวาน นายอําเภอสันกําแพง 

๑๘ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักด์ิ นายอําเภอดอยสะเก็ด 

๑๙ นางสาวนิติยา  พงษ์พานิช (แทน) นายอําเภอแม่ริม 

๒๐ นายอดิศักด์ิ  วรรณลักษณ์ นายอําเภอแม่แตง 

๒๑ นายสุทธิลักษณ์  รักษ์เจริญ นายอําเภอฮอด 

๒๒ นายภาษเดช  หงส์ลดารมย์ นายอําเภอเชียงดาว 

๒๓ นายประกาศิต  มหาสิงห์ นายอําเภอพร้าว 

๒๔ ร.ต.ชยนัต์  อยู่สวัสดิ์ นายอําเภอฝาง 

๒๕ นายอนทุิน  ศรีทรงผล (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
 
 
 

/๒๖ นายศรัณยู... 



 ๒
๒๖ นายศรัณยู  มีทองคํา นายอําเภอสะเมิง 

๒๗ นายสายณัห์  ใจบุญ (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 

๒๘ นายศกัด์ิชัย  คุณานุวัฒน์ชยัเดช นายอําเภอสันป่าตอง 

๒๙ นายสุรชัย  มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 

๓๐ นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร (แทน) นายอําเภอแม่อาย 

๓๑ นายเทอดศักดิ์  จารุอัคระ นายอําเภออมก๋อย 

๓๒ นายธนู  ครัง่เนียม (แทน) นายอําเภอแม่แจ่ม 

๓๓ นายคมกริช  ตรีธญัญพงศ์ นายอําเภอดอยเต่า 

๓๔ นายราเชน  เชียงวงศ์ (แทน) นายอําเภอแม่วาง 

๓๕ นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล นายอําเภอดอยหล่อ 

๓๖ นายฉทัธนาตย์  เทียนขาว นายอําเภอกลัยาณิวัฒนา 

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

๓๗ นางแสงจันทร์  เสวะกะ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓๘ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา (แทน) ผูบ้ังคบัการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

๓๙ พ.ต.ท.นพเก้า โกกิละวาที (แทน) ผูบ้ังคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 

๔๐ พ.ต.ท.ธีรพงษ์  สุริยาลังกา (แทน) ผูก้ํากบัการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 

๔๑ พ.ต.ท.ชํานาญ  สมศกัด์ิ (แทน) ผูก้ํากบั กองกํากบัการ ๕ กองกาํกับการฝึกพิเศษฯ 

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 

๔๒ นายพูนศิล  อินทะไชย (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 

๔๓ นายชวรตัน์  วงศ์ธนะบรูณ์ อัยการจงัหวดัคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 

๔๕ นายยทุธนา  โพธิท์องสุนนัท์ อัยการจงัหวดัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

๔๖ นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพนัธ์เขต ๓ 

๔๗ นางปรธัยาน์ภรณ์  สงค์รอด ประชาสัมพนัธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๔๘ นางสัมพนัธ์  ช้างทอง (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 

๔๙ นางยรรยง  สมจิตต์ (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

จังหวัดเชียงใหม่ 

๕๐ นายอนุสรณ์  กรานจรูญ ผู้อํานวยการสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

๕๑ พ.อ.หญิง วรรณภา  สาสุนทร (แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม.(ท) 

๕๒ พ.ท. ยุทธพาศ เพื่อนฝงู ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ ๓ 

๕๓ พ.อ.สมจริง  กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 

๕๔ น.ต.ธรรมนูญ  สังขริม ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ 

 /หน่วยงานใน... 



 ๓
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

๕๕ นายประสพสขุ  พ่วงสาคร (แทน) ผู้อํานวยการอาวุโส  ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 

๕๖ นางมัลลิกา อัพภาสกิจ (แทน) คลังเขต ๕ 

๕๗ นางสาวเสาวนีย์  ไชยวณัณ์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

๕๘ นายอรรถพล  คนเพียร (แทน) ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ 

๕๙ นางสาวศิริพิมล  ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 

๖๐ นายปณัณทตั  ใจทน (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ 

๖๑ นางสมชาย  เปี่ยมสุข (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

๖๒ นางสาวศิริลกัษณ์  ไพโรจน์รตัน์ (แทน) สรรพากรภาค  ๘ 

๖๓ นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 

๖๔ นายชาตรี  ตนัติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ที ่๒  

๖๕ นายปัญญา สวนจันทร์ ผู้จัดการศนูย์บ้านพักข้าราชการฯ 

๖๖ นางฉวีวรรณ  ชัยกิจมงคล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓ 

๖๗ นางจริณยา  ศรีประทุม (รักษาราชการแทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

๖๘ นายชัยสิทธิ์  สุริยจนัทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 

๖๙ นายสมชัย  ใหม่แสงจันทร์แดง ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

๗๐ นายสุวิทย์  แรกข้าว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ 

๗๑ นางสาวดาวสวรรค์  รื่นรมย์ (แทน) นายทะเบียนธรุกิจนาํเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา ภาคเหนือ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๗๒ นายเสรีย์  วชิรถาวรชัย พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๗๓ นางสาวเยาวมาลย์  งามสันติกุล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ ๑๐ 

๗๔ นายภักดี  พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาสงัคม หน่วยที่  ๑๓  จังหวัดเชียงใหม่ 

๗๕ นางพรจันทร์  เกียรติศิริโรจน์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฟืน้ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 

๗๖ นายสมพร  เวชกามา (แทน) ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พึง่สันมหาพน 

๗๗ นางจรสัวรรณ  รังสิยานนท์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 

๗๘ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 

๗๙ นางอุบลวรรณ จนัทรสุรินทร์ ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 

๘๐ นายประสิทธิ์  มะโนกิจ (แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครวัเชียงใหม่  

๘๑ นางสาวกัญชัช  ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานเคหะชมุชนเชียงใหม่ 

๘๒ นายวิเชียร  โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจงัหวัดเชียงใหม่ 

๘๓ นายอนรัชช์  ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 

 
/หน่วยงานใน... 



 ๔
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๘๔ นางสาวลดา  ภู่มาศ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๘๕ นางละไมพร  วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ 

๘๖ นายสุภัทร  สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๗ นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๘ นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ไสว (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๙ นายวิทรู  โพธิ์ศร ี (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๙๐ นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

๙๑ นายพิสุทธิ์  ศาลากิจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 

๙๒ นางสาวนงเยาว์  จนัทร์อินทร์ (แทน) ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

๙๓ นายอาจิตร์  สุวานิชวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที ่๑ 

๙๔ นายไพโรจน์  เฮงแสงชยั (แทน) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที ่๕ 

๙๕ นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพากร ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ (เชียงใหม่) 

๙๖ นางรจุิเรข  ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจงานบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 

๙๗ นางสุภาวรรณ  กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

(พืชสวน) 

๙๘ นายสุวิทย์  ม่วงเกษม ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ 

๙๙ นายชลาธิป  ใหม่มงคล (แทน) ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัด

เชียงใหม่ 

๑๐๐ นายบรรจง จาํนงศิตธรรม  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเชียงใหม่ 

๑๐๑ นายอุทิศ  สุวรรณโชติ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานกองทนุสงเคราะห์สวนยางจังหวัด

เชียงใหม่ 

๑๐๒ นายสถาพร  กาญจนพนัธุ ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

๑๐๓ นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

๑๐๔ นายนคร  มหายศนนัท์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 

๑๐๕ นายนิยม  สุวรรณประภา (แทน) หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร   

สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

๑๐๖ นางณนัทพงศ์  เชิดชู ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๗ นายสะอาด  ประจัญพล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) 

๑๐๘ นายสมพงษ์  มอญแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๙ นางสาวศศิกานต์  อินต๊ะแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภมูิภาคที่ ๑ 
 
 

/๑๑๐ นายอภิสิทธิ์...



 ๕
๑๑๐ นายอภิสิทธิ์  คําภิโร หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๑ 

๑๑๑ นายสมัย เมฆพัฒน์ (แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

๑๑๒ นายประจวบ เผือกนาม (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 

๑๑๓ นายพงษ์เทพ  วงษ์เวช (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ 

๑๑๔ นายวสวัตติ์  ประภัสสร ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ 

๑๑๕ นายวิจารย์  ขุนเสถียร ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๑๖ นายทกัษิณ  ศึกรกัษา (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๑๗ นายสุรพจน์  กาญจนสิงห์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) 

๑๑๘ นายอนุดิษฐ์  สมฤทธิ ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑  (เชียงใหม่) 

๑๑๙ นางสาวจารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผู้อํานวยการสวนสตัว์เชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๒๐ นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

๑๒๑ นายไพโรจน์  บุญลือ สถิติจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๒ นายสันติ  ทิฆมัพรพิทยา ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต ๕ เชียงใหม่ 

๑๒๓ นายประยรู  ปราณีสุทธิกลุ ผู้จัดการสํานกังานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

๑๒๔ นายสรรักษ์  จารุจณุาวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที ่๑๐ (เชียงใหม่) 

๑๒๕ นายชํานาญ  กายประสิทธิ ์ พลังงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๖ นายอดิศร  สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบตัิงานจงัหวัดเชียงใหม่  

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ ๒ (กฟผ.) 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

๑๒๗ นายธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์ (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๘ นายภพวิเชษฐ์  ศิลป์ชูศร ี (แทน) หัวหน้าสํานักงานพฒันาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๙ นายสมพงษ์  ศรีเกษ กรรมการบริษัทจงัหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๑๓๐ นายวรพงษ์  น้อยสุขเสริม (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 

๑๓๑ นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผูบ้ัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 

๑๓๒ นางอารีรัตน์  เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

๑๓๓ ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  ชูสาย (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฝกึอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัด

เชียงใหม่ 

๑๓๔ นางศิริพร  ผาสุขดี (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงัหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

/๑๓๖ นายชัยวิทย.์.. 



 ๖
 
๑๓๖ นายชัยวิทย์  อรรถานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๗ นายองอาจ  เศรษฐวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

๑๓๘ นายเฉลิมศกัดิ์  อุทกสินธุ ์ แรงงานจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๓๘ นายสีหศกัด์ิ ผลชีวิน (รักษาราชการแทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๐ นางสาวเพ็ญศรี  ฤกษ์นันทน์ (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม่   

๑๔๑ นางพรรณวดี  พลอยทบัทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๒ นางอัจฉรา  แก้วกําชัยเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๔๓ นายไพฑูรย์  รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๔ ดร.กษมา  ประสงค์เจริญ (แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๕ นางสาวมนัสนันท์ นิธิไกรโรจน์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการ  

การศึกษาที่ ๑ 

๑๔๖ นายโกศล  ปราคํา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๔๗ นายสุรพนัธ์  โกยวาณิชย์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

๑๔๘ นายพงศ์พันธุ ์ ไชยวณัณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๑๔๙ นายสินอาจ  ลําพูนพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 

๑๕๐ นางพรรณี  ใหม่ประสิทธิกลุ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และ

การศึกษาตามอัธยาศยั จงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๑ นายอาทิตย์  วิบูลชัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๒ นายอดิสร  พวงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

 สถาบันการศึกษา 

๑๕๓ ผศ.นพ.ศุภชัย  เช้ือวัฒนพงษ์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๕๔ ผศ.ดร.พัฒนา  บุญญประภา (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๑๕๕ นายชูศกัด์ิ  พึง่เกต ุ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

เชียงใหม่ 

๑๕๖ นายบุญธรรม  เร็วการ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

๑๕๗ นายกิตติคณุ โพธิยารมย์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

๑๕๘ นายภาคภมิู  ธาวงศ์ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๙ นายวิทยาคม  ผาพิศาล (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 

๑๖๐ นพ.กนก  อุตวิชัย (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์บาํบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 
 
 
 

/๑๖๑ นพ.อากร... 



 ๗
๑๖๑ นพ.อากร   แสนไชย (แทน) ผู้อํานวยการสถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

๑๖๒ นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

๑๖๓ นางวราพร  วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 

๑๖๔ นางอุไรศรี  สุภาวสิทธิ ์ (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๖๕ นายวันชยั  พิพัฒน์สมทุร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖๖ นายธนา  เกียรติวงศ์ชัย (แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ 

(เชียงใหม่) 

๑๖๗ นางสมมาตร์  ตั้งสกุล ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทนุภาคที่ ๑ 

หน่วยงานพิเศษ 

๑๖๘ นางตวงทิพย์  พรหมสอน ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ 

๑๖๙ ดร.สุชาติ  ใจภักดี ผู้อํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗๐ นางสาวพัชร ี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ 

๑๗๑ นางถนอมจิต  ไชยวงค์ กรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗๒ แพทย์หญิงประคอง  วิทยาศัย สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

๑๗๓ นายคณพล ปิน่แก้ว (แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗๔ นายสรวมไชย  มีสมศักด์ิ (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

๑๗๕ นายวิมล  มงคลเจริญ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา 

๑๗๖ นายวิรัช  จิโรจน์พงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

๑๗๗ นายหลักชยั  พัฒนาเจริญ (แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภมูิภาค เขต ๙ 

๑๗๘ นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ 

๑๗๙ นายสุรพนัธ์  วุทธานนท์ (แทน) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ 

๑๘๐ นายอุทัย  พรหมแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๘๑ นายเจนจัด  พลไพรินทร์ ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๘ 

๑๘๒ นายวิศิษฎ์  ยอดยิ่ง ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ 

๑๘๓ นายปราโมทย์  ประสิทธิ ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินเชียงใหม่ ประธานชมรมธนาคาร 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายอดุลย์  ฮวกนิล ป้องกนัจังหวดัเชียงใหม่ 

๒ นายเกรียงศักดิ์  จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ 

๓ นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

/๔ นายเสงี่ยม.. 



 ๘
๔ นายเสงีย่ม  กิ่งสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลสํานกังานจังหวัดเชียงใหม่ 

๕ นางจารุณี  จลุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายในจงัหวัด 

๖ นางสาววิราชินี  คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจงัหวดัฯ 

๗ นางวิไลวรรณ  บุดาสา หัวหน้าฝ่ายอาํนวยการ สํานักงานจงัหวดัเชียงใหม่ 

๘ นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

๙ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สํานกังานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๐ นางสาวสุดาทิพย์  มูลอ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สํานกังานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๑ นายอาคม   เพ็ญต่าย นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒ นายเชวง  บัวผัด นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  

๑๓ นายสงัด  จิโนวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ  สํานักงานจงัหวดัเชียงใหม่ 

๑๔ นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ์ เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕ นางศิริพร  รือเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  สํานกังานจงัหวัดเชียงใหม่ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

การสวดมนต์ไหว้พระ 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 ๑) การแสดงของนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย 

 ๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทนุการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย์  

จํานวน ๑๐ ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๓) การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กัลยาณมิตร ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๖ ราย 

    (สํานกังานคลังจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๔) การมอบโล่ประกาศเกียรติคณุ “โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงดีเด่น” แก่โรงเรียนแม่ตะไคร้  (สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑) 

 ๕) การมอบโล่ประกาศเกียรติคณุผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

จํานวน ๓ แห่ง  (สํานกังานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  เปดิการประชุม พร้อมทัง้ แนะนําหัวหน้าส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ/หน่วยงาน 

พิเศษที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ และแจ้งชื่อผู้บริหารที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อ่ืน  ดังนี้ 

- แนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 

๑. นายสุภัทร  สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

    ตําแหน่งเดิม เกษตรจงัหวัดตาก 

๒. นายสุรพนัธ์  โกยวาณิชย์ ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

    ตําแหน่งเดิม  รองผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาพงังา 

 /๓ นายวิจารย.์. 



 ๙
๓. นายวิจารย์  ขุนเสถียร  ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓ 

                                   ตําแหน่งเดิม วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  ศนูย์สร้างทางลําปาง 

๔. นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย  ผู้อํานวยการสํานกัสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที ่๕ 

                                   ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สตัว์และอนามัยที่ ๘ 

                                                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕. นายชํานาญ  กายประสิทธิ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

                                   ตําแหน่งเดิม พลังงานจังหวัดเชียงราย 

๖. ดร.กษมา   ประสงค์เจริญ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

                                   ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการวิทยาลยันาฏศิลปจันทบรุ ี

๗. นางสาวลดา  ภู่มาศ หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 

                                   ตําแหน่งเดิม เลขานุการเอก กองอาเซียน ๒ กรมอาเซียน  

๘. นายเจนจัด พลไพรินทร์   ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค ๘  

ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค สังกดัธนาคารออมสิน 

ภาค ๑๐ สายงานกิจการสาขา ๔ ข้ึนตรงผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชมุหัวหน้าส่วนราชการ ๑๑/๒๕๕๓ เมือ่วันที่  ๒๙   

                          พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรบัรองรายงาน 

การประชุมหวัหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  

๒๕๕๓ ณ ห้องประชมุเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด ๒๘ 

หน้า  โดยมีหม่อมหลวงปนดัดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม  ซ่ึงได้นําลง

เผยแพร่ในเวบ็ไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว  ไม่มีผู้ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชมุแต่อย่างใด   
 

มติที่ประชมุ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

                    - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-

๒๕๕๔ 

 คลังจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใต้ปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังนี้ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทาง        

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่าย             

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย  

 

 
/๒,๐๗๐,๐๐๐.. 



 ๑๐
๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้     

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทนุ      

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม     

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๓๕.๐๐ ๔๔.๐๐ 

๓ ๖๑.๐๐ ๖๘.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

และการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

ของวงเงินตามแผน / เป้าหมายที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแต่ละหน่วยงาน   

ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ข้อมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณทีไ่ด้รบั เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๕,๓๓๗.๐๐ ๘,๔๖๗.๔๕ ๕๕.๒๑ ๖,๘๖๙.๕๕ 

ประจํา ๑๓,๐๙๗.๙๘ ๘,๑๑๖.๙๘ ๖๑.๙๗ ๔,๙๘๑.๐๐ 

ส่วนราชการ ๒,๒๓๙.๐๒ ๓๕๐.๔๗ ๑๕.๖๕ ๑,๘๘๘.๕๕ 

 

   ผลการเบิกจา่ยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๕๓.๙๒

๗๒๗.๙๐

๑,๒๘๑.๘๓

๑๔๖.๔๙
๙๑.๗๙

๒๓๘.๒๘

๐

๒๐๐

๔๐๐

๖๐๐

๘๐๐

๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

๑,๔๐๐

เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี

(ปี ๒๕๔๖ ถงึ ๒๕๕๒)

เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ๒๕๕๓

เงินเหลื่อมปี เบิกจ่าย

/การดําเนินการ.... 



 ๑๑
 

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

ได้รบัจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

(ข้อมูลจากรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดบัหน่วยรบังบประมาณ ระบบ GFMIS 

  หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๙๘๔.๕๐ ๔,๐๙๐.๗๐ ๘๒.๐๗ ๘๙๓.๘๑ 
 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก  คือ 

๑. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รบังบประมาณ ๓.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๐๓ ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๒. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับงบประมาณ ๑๖๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๑.๒๑ ล้านบาท   

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๓๙.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓๙.๙๕   

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๔. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้รบังบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๖๔ ล้านบาท คิดเปน็ร้อย

ละ ๙๗.๙๔ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๕.  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ ๙.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๔๒ ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 

๙๖.๒๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๖. โรงเรียนไชยปราการ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

๙๑.๙๖ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๗. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รบังบประมาณ ๔.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

๙๑.๖๔ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๘. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวดัเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๗๐๗.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย 

๖๓๔.๙๙ ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ ๘๙.๗๒  เปน็รายจ่ายลงทนุ ๑๖๗.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่าย 

๙๘.๐๗    ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ ๕๘.๖๙  

๙. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้รบังบประมาณ ๑๒.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๔๑ ล้านบาท     

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๗ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๐๒ ล้านบาท ยงัไม่มีการเบิกจ่าย 

๑๐. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้รับงบประมาณ  ๙.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๕๔ ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ ๘๖.๓๒ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ําสุด ๑๐ อันดับแรก  คือ 

      ๑.กองอํานวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒.๐๑ ล้านบาท  

         ยงัไม่มีการเบิกจ่าย 

 
/๒ กลุ่มจังหวัด... 



 ๑๒
๒. กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ได้รับงบประมาณ ๒๙๖.๘๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย รายจ่าย 

    ลงทนุ ๔.๒๖ ล้านบาท  ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

๓. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบังบประมาณ ๒๒๓.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๗ ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ  

    ๐.๓๔  รายจ่ายลงทุน ๑๑.๓๐ ล้านบาท  ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

๔. สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพฒันา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รบังบประมาณ  

    ๙๕.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๖ ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ ๑.๒๒ เป็นรายจ่ายลงทนุ ๙๕.๑๒ ล้านบาท  

    เบิกจ่าย ๑.๑๖ ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ ๑.๒๒ 

๕. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ ได้รบังบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๘ ล้านบาท  

    คิดเปน็ร้อยละ ๒.๘๕ ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๖. สํานักทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม่  ได้รบังบประมาณ ๖.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๒ ล้านบาท        

    คิดเปน็ร้อยละ ๓.๑๐  เป็นรายจ่ายลงทุน ๖.๐๘ ล้านบาท ยงัไม่มีการเบิกจ่าย 

๗. สํานักงานประชาสัมพนัธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๑ ล้านบาท  

     คิดเปน็ร้อยละ ๓.๑๒  ไม่มีรายจ่ายลงทุน 

๘. สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐ ได้รบังบประมาณ ๑๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็น 

     ร้อยละ ๓.๑๖  เปน็รายจ่ายลงทนุ ๐.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้รบังบประมาณ ๑๔.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย๐.๕๗ ล้านบาท     

     คิดเปน็ร้อยละ ๓.๘๔  ไม่มีรายจ่ายลงทุน 
๑๐. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๐๕.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๙๐ ล้านบาท  คิดเป็น 

      ร้อยละ ๔.๒๒  เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๘.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐  
 

  ประธาน  แจ้งกําชับส่วนราชการได้ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ  เนื่องจากมีกรอบเวลาการดําเนินงานที่จํากัด  พร้อมทั้งขอให้

สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ และรายงานผลให้ทราบต่อไป 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

       ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

จังหวัดเชียงใหม่  

  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่  รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจงัหวดัเชียงใหม่  สรุปได้ ดังน้ี 

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  ก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้

เชียงใหม่เปน็ศูนย์กลางการประชุมนานาชาติระดับภมูิภาครองรับนักท่องเทีย่วคุณภาพก่อให้เกิดการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ  เพิ่มมูลค่าและคุณค่าสินค้าท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยศนูย์ประชุมฯ สามารถ

รองรบัผู้ร่วมประชุมได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน  ประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่รองรับคนได้กว่า ๓,๐๐๐ คน  

 

 
/ห้องประชุม.... 



 ๑๓
ห้องประชุมย่อยต่าง ๆ  มีศูนย์อาหาร  พ้ืนทีใ่ช้สอยทั้งสระน้ํา/อ่างเก็บน้ํา  สํานักงาน/ร้านค้า  และมี

พ้ืนที่จอดรถรองรับได้กว่า ๓,๐๐๐ คัน 

  การก่อสร้างศูนย์ประชมุฯ กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาได้ลงนามสัญญาจ้างกิจการ

ร่วมค้าอีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ ทําการก่อสร้างศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจงัหวดัเชียงใหม่ 

จํานวนเนื้อที่ ๓๒๖ ไร่  วงเงินก่อสร้าง ๑,๘๖๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท เริม่ต้นสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

และส้ินสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๓๐ วัน (เหลือเวลา ๒๘๙ วัน)  

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

  สรุปความก้าวหน้าของงาน (ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓) มีการดําเนินการไปแล้ว ๔๔๑ 

วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๙  โดยมีผลงานสะสมจากเดือนตุลาคม ๒๕๕๓  คิดเปน็ร้อยละ ๒๙.๑๕  ของ

ภาพรวมทั้งโครงการ  มีความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างเท่ากบัร้อยละ ๔๕.๗๒  มีผลงานทีท่ําได้จริง 

ร้อยละ ๓๓.๕๐  ประกอบด้วยงานภายนอก ดําเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๓๐.๔๑  งานอาคารศนูย์ประชุมฯ 

ดําเนินการไปแล้ว ร้อยละ  ๒๕.๓๔ และงานอาคารศนูย์ส่งเสริมฯ ดําเนินการไปแล้วร้อยละ ๓๕.๑๕ ใน

ภาพรวมงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้ ๘.๒๐% คิดเปน็เวลาเท่ากบั ๔๐ วัน คิดเป็นค่าปรบัวันละ 

๑๘๖,๗๕๐ บาท   

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายวรการ  ยกย่ิง)  แจ้งเน้นย้ําให้สํานกังานการ

ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ได้พิจารณาเร่งรดัติดตามผูร้บัจ้าง ให้มีการดาํเนินการเปน็ไปตาม

แผนงานทีก่ําหนด  เพื่อให้การดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในแผนงานทีต่ั้งไว้ 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
  

๔.๒  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ 

  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งที่ประชุม
ทราบแนวทางในดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ พร้อมทั้งขอ
ความร่วมมือทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง กําหนดให้สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง เป็น
พ้ืนที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% และให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับข่ีหรือซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์  โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการที่กําหนด สรุปได้ดังนี้ 

สถิติอุบัติเหตุจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปีใหม่ ๒๕๕๓  

- อุบัติเหตุเกิดข้ึน ๑๑๖ ครั้ง  (มากกว่า ป ี๒๕๕๒ จาํนวน ๒๗ ครั้ง) อําเภอทีเ่กิดอุบัติเหตุสูงสุด 

ได้แก่ อ.ฝาง ๑๔ ครัง้ รองมาคือ อ.เมือง ๑๒ ครั้ง และ อ.ดอยสะเก็ด อ.สันป่าตอง อ.สันทราย อ.หางดง 

อําเภอละ ๘ ครั้ง  อําเภอที่ไม่เกิดอุบตัิเหตุเลย จํานวน ๒ อําเภอ ได้แก่  อ.สะเมิง   และ อ.แม่แจ่ม 

- ผู้ได้รบับาดเจ็บจํานวน ๑๒๔ คน  (มากกว่าป ีป ี๒๕๕๒ จํานวน ๓๖ คน) อําเภอที่มีผู้บาดเจ็บ

สูงสุด ได้แก่ อ.ฝาง ๑๓ คน รองมาคือ อ.เมือง ๑๒ คน อ.สันป่าตอง และ อ.ดอยสะเก็ด อําเภอละ ๑๐ คน 

อําเภอที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ได้แก่ อ.แม่แจ่ม และ อ.สะเมิง 

 

 
/- ผู้เสียชีวิต.. 



 ๑๔
- ผู้เสียชีวิตจาํนวน ๑๒ ราย (มากกว่าป ีป ี๒๕๕๒ จาํนวน ๑ ราย ) อําเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 

ได้แก่ อ.สันกาํแพง จํานวน ๓ ราย  รองมาคือ อ.สันทราย ๒ ราย และ อ.เมือง อ.จอมทอง อ.ฝาง  

อ.แม่อาย อ.พร้าว อ.สันป่าตอง อ.หางดง อําเภอละ ๑ คน  อําเภอ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี ๑๕  อําเภอ 

- กว่าร้อยละ ๓๖ ของอุบตัิเหตุเปน็กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยสาเหตุสําคัญเกิดจากการเมา

สุรา และขับรถเร็วเกิดกําหนด โดยส่วนส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเวลาพลบค่ําถึงกลางคืน 

 การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จดัตั้งศนูย์ปฏิบตัิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกลุ) เป็น

ผู้อํานวยการศูนย์  ณ สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่  เพื่อปฏิบตัิการรายงาน

ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ ตามมาตรการและแผนงานดําเนินการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนของจังหวัด

เชียงใหม่  ห้วงเวลาการดําเนินการระหว่างวันที ่๒๙ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ – ๔ มกราคม ๒๕๕๔  (๗ วันระวัง

อันตราย) โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เป็น ๒ ช่วง ได้แก่ (๑) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 

๑ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  (๒) ช่วงปฏิบตัิการเข้มข้น ระหว่างวนัที ่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓   - ๔ มกราคม  

๒๕๕๔ และให้อําเภอทุกอําเภอจัดตั้งศนูย์ปฏิบตัิการป้องกนัและลดอุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตัิการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๒๕๕๔ พร้อมทั้งพิจารณาจัดตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมตามความเหมาะสม nโดยมีเป้าหมายให้ลดจํานวน

ครั้งของการเกิดอุบัติเหตทุางถนน จํานวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้ลดลงจากช่วงเทศกาลปใีหม่ 

๒๕๕๓ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ – ๔ มกราคม ๒๕๕๓) โดยให้ลดจํานวนครั้งอุบตัิเหต ุผู้เสียชีวิต และ

ผู้บาดเจ็บ (admit) ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ 

ประเด็นเป้าหมาย ปีใหม่ ๒๕๕๓ ลดลง  (ร้อยละ ๕) เป้าหมาย ปีใหม่ ๒๕๕๔ 

จํานวนครั้งอุบัติเหต ุ(ครั้ง)  ๑๑๖ ๖ ๑๑๐ 

ผู้เสียชีวิต (ราย) ๑๒ ๑ ๑๑ 

ผู้บาดเจ็บ (ราย) ๑๒๔ ๖ ๑๑๘ 
 

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดมาตรการในการ 

ป้องกนัและแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 

- จัดตั้งศนูย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ สํานักงาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่  

- จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2554 ด้วย

ระบบ E-report  แก่เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบระดับอําเภอ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ประจาํวัน เพื่อนํามา

เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานทุกเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบตัิการฯ จงัหวัดเชียงใหม่ (สํานกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่) 

 

 

/๒ มาตรการ.. 



 ๑๕
๒. มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการ จุดสกัดหลัก ๕๐ จุด ใน 

ทุกอําเภอ จุดตรวจวัดความเร็ว ๙ จุด ตรวจจับบังคับใช้กฎหมายดําเนินคดีความผิด ๑๐ ข้อหา จัดตั้งจุด

สกัดจุดบริการในหมู่บ้าน ตําบล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก

อปพร. OTOS เพื่อป้องปรามผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร ๑๒๖ จุด จัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจราจร ๑๕๐ 

นาย  หมุนเวียนตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยการจราจร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ในช่วง ๗ วันอันตราย 

บริเวณขาเข้าเมืองรวม ๗ จุด คือ ถนนโชตนา , ถนนสายแม่โจ้ , ถนนสายสันทราย , ถนนสายสันกําแพง , 
ถนนเชียงใหม่-ลําพูน และถนนสายหางดง จัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจจับวัดระดับแอลกอฮอล์  และตรวจจับ

ความเร็ว ในช่วง ๗ วันระวังอันตราย(ใช้กําลังชุดพิเศษดําเนินการ) การดําเนินการเปรียบเทียบปรับประจํา

ช่วงกลางคืน สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้มงวดและเน้นมาตรการควบคุมคุณภาพรถโดยสาร

สาธารณะโดยเฉพาะมาตรการคนขับรถโดยสารสาธารณะ แอลกอฮอล์เป็น “0” (ศูนย์) ดําเนินการกับ

สถานที่จําหน่ายสุรานอกเวลาจําน่าย และการลักลอบจําหน่ายสุราในสถานที่ห้ามจําหน่าย  ประกาศห้าม

รถบัสโดยสารและรถบัสโดยสาร 2 ช้ัน เดินทางข้ึนดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง ซ่ึงเป็นพ้ืนที่

เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นเส้นทางข้ึนเขาที่สูงชัน กําหนดระยะเวลาขึ้น ลงเป็นการชั่วคราว บน

ถนนศรีวิชัย ทางข้ึนวัดพระธาตุดอยสุเทพระหว่าง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ดังน้ี  

 - กําหนดข้ึนในเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.๓๐ น.-๑๕.๐๐ น.  

- กําหนดเวลาลงคือ ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐ น.-๑๘.๐๐ น.  

๓. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร  ดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย สํานกัทางหลวงที ่๑ 

สํานักงานแขวงการทางเชียงใหม่ ๑-๓ และสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาํเนินการ

ปรบัปรุงแก้ไข ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณจุดเสีย่ง  จุดอันตราย ปรบัปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน ตัดหญ้าบริเวณข้างทาง และได้จัดตั้งศนูย์แขวงการทาง.ศนูย์หมวดการทาง,เตน็ท์บริการและหน่วย

บริการเคล่ือนที่ ตลอดช่วงเทศกาลปใีหม่ตั้งแต่วนัที่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ – ๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

๔. มาตรการด้านประชาสมัพันธ ์

- รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์สวม

หมวกนิรภัย  

-จัดรณรงค์เชียงใหม่ปลอดภัย ขับ – ซ้อนมอเตอร์ไซค์ สวมหมวกนิรภยั ๑๐๐% ร่วมกับสมาคม

ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยและบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด ในวนัที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ณ บริเวณลานประตทู่าแพจังหวัดเชียงใหม่ 

- กลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ ตํารวจภูธรจงัหวัดเชียงใหม่ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ “เข้าเมือง สวม

หมวก (นิรภัย) ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓-๔ มกราคม ๒๕๕๔ มีการเข้มงวดกวดขันจบักุม ถึง ๒๒.๐๐ น. กลุ่ม

งานจราจร ตาํรวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่” จัดวางบริเวณถนนสายเข้าเมือง  

-จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ฯ “ ๗ วัน ระวังอันตรายส่งท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔” ร่วมกับ

กลุ่มงานจราจร ตํารวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัล  

แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ 

 

 
/- ประชาสัมพันธ.์.. 



 ๑๖
- ประชาสัมพนัธ์บริเวณที่เป็นจุดอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือก่อสร้างเพื่อป้องกนั

ปัญหาอุบตัิเหตุและการจราจรติดขัด ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องสถานที ่และเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เฝ้าระวัง ตรวจเตือน สถานประกอบการ/ร้านค้า ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อม

ทั้งติดตามผลในกรณีทีม่ีการฝ่าฝืนเพื่อเปน็การประเมินผล 

๕. มาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ 

- จัดหน่วยบริการการแพทย์ฉกุเฉิน (EMS) ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเรือ่งหน่วยบริการ 

ทุกระดับ (ALS, BLS และ FR)  

- เตรียมพร้อมของศูนย์รบัแจ้งเหตแุละสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙) ทั้งทางโทรศัพท์

พ้ืนฐาน โทรศพัท์เคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุส่ือสารคมนาคม ระบบ VHF/FM HF/SSB และInternet ตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมง  

- เตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที ่และอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ER, 

OR, ICU ให้สามารถพร้อมรับผู้บาดเจบ็ หากเกิดอบุัติเหตุหมู่ อุบตัิเหตุทีม่ีความรนุแรง ได้ตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมง รวมทั้งประสานและเตรียมความพร้อมการรบัและส่งต่อของสถานพยาบาลในเครือข่าย (Referral 

System) 

แนวทางข้อเสนอ 

๑. ให้หน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบตัิกบัศนูย์ปฏิบัติการป้องกนัและลดอุบัติเหตทุาง

ถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๒. รัฐบาลได้ประกาศให้อุบัติเหตทุางถนนเปน็ “วาระแห่งชาติ” และกําหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – 

๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมาตรการสําคัญที่รัฐบาลจะเร่งผลกัดันให้บรรลุผล

สําเร็จเป็นอันดับแรกได้แก่การส่งเสริมให้ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์สวมหมวกนิรภยั ๑๐๐% 

เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน ของจังหวดัเชียงใหม่ เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิด

ผลสัมฤทธิ์เปน็รปูธรรม จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทกุแห่ง กําหนดให้สถานที่

ราชการ/รัฐวิสาหกิจทกุแห่ง เปน็พื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสวมหมวกนิรภยั

ทุกครั้งขณะขบัข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

  ประธาน  เน้นย้ําสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ช่วยแจ้ง

ประสานโรงเรียนในความรบัผิดชอบในทกุอําเภอ ในการแจ้งเตือนนกัเรียน นกัศึกษา ในการปฏิบัติตามกฎ

จราจร การสวมหมวกนิรภยั เพื่อลดอุบตัิเหตุและความสูญเสียตามนโยบาของรัฐบาล 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

๔.๓  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 

  ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  (นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ)  นําเสนอข้อมูลการ

คาดหมายสภาพอากาศในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๔  เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ทุกภาคส่วน

รับทราบและเตรียมการรองรับ  ดังน้ี 

 /สภาพทั่วไป.. 



 ๑๗
  สภาพท่ัวไปในเดือนมกราคม  ๒๕๕๔  ช่วงกลางฤดหูนาว  มวลอากาศเยน็กําลังแรง

จากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ ตลอดเดือนและมีกําลังแรงข้ึนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทํา

ให้อากาศจะหนาวเยน็โดยทั่วไป  และมีอากาศหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางพ้ืนที่บริเวณเทือกเขายอดดอย 

มีหมอกบางในตอนเช้า  และเมื่อมวลอากาศเยน็อ่อนกําลังลงจะมีหมอกหนาได้บางพ้ืนที่  เดือนนี้อุณหภมูิมี

ค่าต่ํากว่าเฉลี่ยเล็กน้อย และปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

  ภาคเหนือ  ฟ้าโปร่งส่วนมาก  ตอนเช้าหมอกบางและหมอกหนาบางพื้นที่  ตอนบนของ

ภาคอากาศหนาว  อุณหภมูิต่ําสุด ๑๐.๑๕°c  เทือกเขายอดหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งได้บางพื้นที่  อุณหภูมิ

ต่ําสุด ๒-๗ °c ตอนล่างของภาคค่อนข้างหนาวและหนาวเป็นบางวัน  อุณหภมิูต่ําสุด ๑๔.๑๘°c  บ่าย

อุณหภูมิสูงสุด ๒๘.๓๒°c  ปริมาณฝน ๕-๑๕ มิลลิเมตร จํานวน ๑-๓ วัน  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕-

๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  มีฟ้าโปร่งส่วนมาก ตอนเช้าหมอกบาง ทัศนวิสัย ๗-๙ กิโลเมตร  

และหมอกหนา  ทัศนวิสัยต่าํกว่า ๑ กิโลเมตร  บางพื้นที่อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ๑๒.๑๔°c เทือกเขา

ยอดดอยหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งได้บางพื้นที่  อุณหภมูิต่ําสุด ๒-๗°c  บ่ายอุณหภูมิสูงสุด ๒๗-๒๙°c  

ปริมาณฝน ๕-๑๐ มิลลิเมตร  จํานวน ๑-๒ วัน  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕-๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

โดยมีข้อควรระวัง  คือ อากาศจะหนาวเยน็ทั่วไป  หนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางพ้ืนที่บนเทือกเขายอดดอย  

หมอกหนาเปน็ครั้งคราว  จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกนัผลผลิตที่อาจได้รบัผลกระทบและเพิ่ม

ความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา  ตลอดจนติดตามสภาพอากาศ  โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-

๗๙๑๙  และ  ๐-๕๓๙๒-๒๓๙๕  และในเวบ็ไซต์  www.cmmet.tmd.go.th  ได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   

  สถิติปริมาณฝนและอุณหภูมิของจังหวดัเชียงใหม่ 

  ๑)  สภาพฝนรวมในปี ๒๕๕๓  ของสถานีอุตนุิยมวิทยาเชียงใหม่  เทียบกับฝนเฉลี่ยป ี

๒๕๒๔-๒๕๕๓ พบว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของปี ๒๕๕๓  (ระหว่างวันที่ ๑ มค. – ๓๑ ธค. ๒๕๕๓) มีปริมาณ  

มากกว่า ๒.๒% ของฝนเฉลี่ยรายป ี

  -  ป ี๒๕๒๔ – ๒๕๕๓  ปริมาณฝนเฉลี่ยเท่ากบั ๑,๑๓๐.๖ มิลลิเมตร 

  -  ป ี๒๕๕๓  ปริมาณฝนเฉลี่ยเท่ากับ ๑,๑๕๖  มิลลิเมตร 

  ๒)  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยของสถานีอุตนุิยมวิทยาเชียงใหม่  ป ี๒๕๒๔ – ๒๕๕๓  เทียบกบั

ป ี๒๕๕๓ พบว่าอุณหภูมิต่าํสุดเฉลี่ยในป ี๒๕๒๔ – ๒๕๕๓ มีอุณหภูมิค่าเฉลี่ยต่าํกว่าดังตารางน้ี 
 

ปี              

              เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ป ี๒๔–๕๓ ๔.๓ ๑๖.๒ ๑๙.๒ ๒๒.๕ ๒๓.๘ ๒๔.๐ ๒๓.๙ ๒๓.๗ ๒๓.๒ ๒๒.๒ ๑๙.๒ ๑๕.๘ 

ปี ๕๓ ๑๘.๔ ๑๖.๐ ๒๐.๘ ๒๔.๘ ๒๖.๒ ๒๕.๓ ๒๕.๐ ๒๔.๒ ๒๔.๐ ๒๓.๗ ๑๙.๖ ๑๙.๑ 

 

 ๓)  อุณหภมิูเฉลี่ยของสถานีอุตนุิยมวิทยาเชียงใหม่  ป ี๒๕๒๔ – ๒๕๕๓ เทียบกบัปี ๒๕๕๓  

พบว่าอุณหภมูิสูงสุดเฉลี่ยในปี ๒๕๓  จะสูงกว่าระหว่างปี ๒๕๒๔ – ๒๕๕๓  ในช่วงเดือนเดียวกัน 

 

 

 

/ปี/เดือน... 



 ๑๘
ปี              

              เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ป ี๒๔–๕๓ ๒๙.๙ ๓๒.๗ ๓๕.๒ ๓๖.๕ ๓๔.๒ ๓๒.๗ ๓๑.๘ ๓๑.๕ ๓๑.๗ ๓๑.๔ ๓๐.๑ ๒๘.๖ 

ป ี๕๓ ๓๑.๓ ๓๔.๑ ๓๕.๘ ๓๙.๑ ๓๗.๔ ๓๕.๓ ๓๓.๒ ๓๑.๓ ๓๒.๕ ๓๑.๔ ๓๐.๙ ๒๙.๘ 

 

 นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าในช่วงเดือนมกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม ๒๕๕๔  มี

อุณหภูมิต่ํากว่าเฉลี่ย ๐ ถึง -๑ องศาเซลเซียส  และในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว  จะมีปริมาณฝนสูงกว่า

ค่าเฉลี่ย ๑ – ๕๐ มิลลิเมตร  และปรากฏการณ์ลานีญา จะต่อเนือ่งถึงต้นฤดูฝนจะทําให้ประเทศไทยมี

ปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลีย่และอุณหภมูิต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

  ประธาน  กําชับให้สํานักงานประชาสัมพนัธ์จงัหวัดเชียงใหม่ ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่

การคาดหมายลักษณะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เพือ่ให้ประชาชนรับทราบอย่างแพร่หลาย 

และเตรียมการรองรับภัยธรรมชาติได้ทนัเวลา  
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

 ๔.๔ โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙  รูป เฉลิมพระเกียรติ โดยคู่สมรส

คณะรัฐมนตรี   

                    ผู้แทนสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางแสงจันทร์  เสวะกะ)  

ประชาสัมพนัธ์การจัดโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙  รปู เฉลิมพระเกียรติ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี  

ซ่ึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยรบัผิดชอบโครงการ และดําเนินการในทั่วประเทศ พร้อม

เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมทําบุญเปน็เจ้าภาพภัตตาหาร และน้าํปานะ ได้ที ่

วัดศรีโสดาพระอารามหลวง และสํานกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

สําหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดกิจกรรมการดําเนินการ ดังนี้  

 วัตถุประสงคโ์ครงการ  เพือ่เฉลิมพระเกียรติ  ถวายเปน็พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่  

จํานวน  ๑๖  คน 

 สถานที่  วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหม่   

 ระยะเวลาดําเนินการ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท วันที่  ๘– ๒๕  พ.ย. ๒๕๕๓ 

 พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งสํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี วันที่  ๑  ธ.ค.  ๒๕๕๓ และ

กําหนดอุปสมบทระหว่างวนัที่  ๖ - ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ตําบล 

สุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหม่   

กําหนดการ   

- ๖ ม.ค. ๒๕๕๔  เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีขลิบผม  ณ วัดศรีโสดา ฯ 

 

 
/- ๗ ม.ค. ๒๕๕๓... 



 ๑๙
- ๗ ม.ค. ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น.   

   - พิธีฉลองผ้าไตรจีวร และนาครบัผ้าไตร จากผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่ 

ประธานในพิธี 

 - สถานีวิทยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑  ถ่ายทอดสด 

- ๙ ม.ค. ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 - พิธีบรรพชาและอุปสมบท  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในพิธี 

   - ๑๐-๑๙ ม.ค. ๒๕๕๔ 

- พระนวกะออกบิณฑบาต ปฏิบัติจิตภาวนา ถวายเปน็พระราชกุศล  

             ฟงัปาฐกถาธรรม จากพระวิทยากร ทํากิจวตัรสงฆ์  ทําความสะอาดลานวัด 

- ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๔  เวลา ๐๗.๐๐  น. 

  - ออกบิณฑบาต  ฉนัภตัตาหารเช้า   

  - เดินทางไปพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จําวัดที่พทุธมณฑล  ๑  คืน 

    - ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๔ 

  - เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉนัภัตตาหารเช้า 

   - เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมกนั  ณ  พุทธมณฑล 

- ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๔  เวลา ๑๕.๓๐ น. 

  - พิธีถวายวฒุิบตัรแด่พระนวกะ ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่  ประธานในพิธี 

  - พิธีขอขมา  และลาสิกขา 

  - เสรจ็พิธี 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

                    ๔.๕ การจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงประทีป

พราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน” 

  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมชม

การจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี 

บารมีศรีแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๓๑ ธนัวาคม  ๒๕๕๓  และวนัที ่๑ มกราคม  ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการ

แสดงออกถึงความจงรักภกัดี ความสามัคคี และความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม  กําหนดจัดงานแสดงและประกวดพลุ 

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงประทีปพราวนภา  เทิดราชาราชินี  บารมีศรีแผ่นดิน”  ข้ึน  ในวันศุกร์ที่  

๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และวันเสาร์ที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  ๗๐๐  ป ี  

เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๘๔  พรรษา   ใน 

 

 
/วันที่ ๕ ธันวาคม... 



 ๒๐
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  และเพื่อให้ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนภาคเอกชน  ได้ร่วมกัน            

จัดกิจกรรมอันแสดงถึงความจงรักภักดี  ความสามัคคี  และความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  โดยมีพลุจากนานาประเทศเข้าร่วม ดังน้ี ประเทศไทย ออสเตรเลีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเดนมาร์ก  

กิจกรรม  นอกจากการแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ แล้ว ยังมีการ 

แสดงต่าง ๆ อีกหลายชุด อาทิ การแสดงพ้ืนเมืองล้านนาระหว่างการจุดพลุแต่ละช่วง การแสดงคอนเสิร์ต 

“WE ARE ONE”  กิจกรรมก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๕๔ (COUNT FORWARD) การออกร้านจําหน่ายสินค้า OTOP 

โดยในวันศุกร์ที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปน็ต้นไป จะเริม่เปิดให้ผู้ชมทั่วไปเข้าบริเวณงาน 

(พ้ืนที่ด้านหน้าสนามกีฬา) และมีพิธีเปิดงานและการถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ในเวลา ๑๘.๓๐ น. หลงัจากนั้นจะมีการแสดงและประกวดพล ุ

เฉลิมพระเกียรติ ฯ สลับกับการแสดงชุดต่างๆ จนถึงเวลา ๐๑.๔๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔  
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

  ๔.๖ ประชาสัมพันธ์โครงการขายทรพัย์ NPA  

   ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์เชียงใหม่  ประชาสัมพันธ์โครงการขายทรัพย์ NPA 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผ่านข้าราชการ สมาชิกสภาจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ พนกังานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่

มีบตัรแสดงตนของหน่วยงาน หรือเรียกว่าผู้ช้ีช่อง  ให้บุคคลภายนอกเข้ามาซ้ือทรพัย์สินรอการขาย (NPA)  

ธนาคารจะจ่ายค่าตอบแทนให้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด ดังน้ี 

  ๑. กรณีขายทรัพย์ทีธ่นาคารถือครองไม่เกิน ๕ ป ีนบัถึงวันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒ จ่าย

ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาที่ธนาคารอนุมตัิขาย  

  ๒. กรณีขายทรัพย์ทีธ่นาคารถือครองตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป นบัถึงวันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

จ่ายค่าตอบแทนในอตัราร้อยละ ๒.๕ ของราคาทีธ่นาคารอนุมตัิขาย  

                   ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑. ห้ามมิให้ติดแผ่นป้ายหรือข้อความที่มีลักษณะเปน็การชักชวนให้ซ้ือขายที่ตัวทรพัย์สิน 

  ๒. ธนาคารสงวนสิทธิ์ทีจ่ะยกเลิกรายการทรัพย์สินที่จะขายได้ตลอดเวลา 

  ๓. การจ่ายค่าตอบแทน จะถือว่า “ผู้ช้ีช่อง” ซ่ึงผู้ขอซื้อทรัพย์สินระบุในคําขอซื้อทรัพย์ของ

ธนาคาร  

  ๔. ให้ผู้ซ้ือทรพัย์ และผู้ช้ีช่องมาพร้อมกนัในวันยื่นคําร้องขอซื้อทรพัย์ 

  ๕. ธนาคารจะเป็นผูก้ําหนดราคาครั้งสดุท้ายในการขายทรัพย์สิน และให้ถือเปน็ราคาใน

กาคิดค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กบัผู้ช้ีช่อง 

  ๖. การเปิดดทูรัพย์ของธนาคาร ต้องวางเงินประกนั จํานวน ๕๐๐ บาท ต่อทรัพย์สิน ๑ 

รายการ และส่งคืนกุญแจภายใน ๓ วัน  

 
/๗.การเรียกเก็บ... 



 ๒๑
  ๗. การเรียกเก็บเงินค่าตอบแทน  ให้เรียกเกบ็เงินที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ 

  ๘. เงินค่าตอบแทนที่ธนาคารตกลงจะจ่ายให้แก่ผู้ช้ีช่อง ภายใน ๓๐ วัน นับจากวนัทีโ่อน

กรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้ซื้อ 

  ๙. ธนาคารจะงดจ่ายค่าตอบแทน หากผู้ซ้ือผิดสัญญาเป็นเหตุให้ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ ์

  ๑๐. ผู้ชี้ช่องต้องไม่กระทําการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ค่าตอบแทน เช่น เสนอผล

ค่าตอบแทน ซ่ึงเสมือนหนึง่ลดราคาให้กบัผู้ซ้ือทรัพย์  หรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ซ้ือ 

  ๑๑. หากมีข้อโต้แย้งในการปฏิบัติ  ให้ถือคําชี้ขาดของธนาคารเปน็ยุติ  

ทั้งนี้  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ มีทรัพย์สินรอการขาย (ทรัพย์สิน NPA)  

จํานวน ๒,๔๐๐ แปลง  ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน อาคารพาณิชย์  คอนโดมิเนียม  และที่ดินเปล่า สําหรบั

บุคคลที่สนใจ สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค สํานกังานใหญ่ หรืองานบริหาร

หนี้ สาขาเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๔-๖๔๖๙ -๗๑ ต่อ ๔  (ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

ตั้งแต่วนัที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓- ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๔) 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

๔.๗ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ “นครพิงค์เกมส”์  

ระหว่างวันที ่๙-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔  

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

ประชาสัมพนัธ์การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที ่๗ “นครพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที ่๙-

๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ และโดยนําเสนอเปน็วีดิทัศน์  สรปุได้ ดังน้ี 

 วัตถุประสงคข์องการจัดการแข่งขัน  เพื่อสนับสนนุให้นักเรียน  นกัศึกษาทกุคนออก

กําลัง โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างจริงจัง  เพื่อส่งเสริมการสร้างนักกีฬาในสถานศึกษา โดยพัฒนา 

ผู้มีทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศในระดับจงัหวัด ระดับภาค ระดับชาติและพัฒนาต่อเนื่องไปสู่

สายอาชีพ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษา

เพื่อการพัฒนาด้านการกีฬาในสถานศึกษาร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ได้มีการจัดการแข่งขนัมาแล้ว ๖ ครั้งในพ้ืนที ่

จังหวัดต่างๆ  สําหรบัการแข่งขันในครั้งที ่๗ “นครพิงค์เกมส์” กําหนดจัดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง

วันที่ ๙-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ีประกอบด้วย ๓๒ ชนิดกีฬา คือ 

กรีฑา  บาสเกตบอล  ฟุตซอล  ฟุตบอล วอลเลย์บอล  มวยไทยสมัครเล่น  มวยสากลสมัครเล่น เซปัค

ตะกร้อ เปตอง แบดมินตนั และหมากล้อม โดยจะมีนักกีฬาและผู้เกีย่วข้อง ร่วมเดินทางมาในจังหวัด

เชียงใหม่ ประมาณ ๓,๕๐๐ คน   

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับอาชีวศึกษาจงัหวัดเชียงใหม่ 

ร่วมกนัถ่ายทอดสดพิธีเปิด ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ในวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๔ โดย 

 

 
/รัฐมนตรี... 



 ๒๒
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดการแข่งขัน จะมีการแสดงใน

พิธีเปดิ ๑ ชุด คือ นพบุรีศรีนครพิงค์    

ขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีเปิดงานวนัดังกล่าว และขอบคุณส่วนราชการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตํารวจในพื้นทีที่่ช่วยสนบัสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขนันี้ 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชมุเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ นาํเสนอ

เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน  ๖  เรื่อง ประกอบด้วย 

 ๕.๑ โครงการตักบาตรถวายพระสงฆ ์๙๘๔ รูป เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 

    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และสืบชะตาหลวง 

    วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔   

(สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

๕.๒ การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

  ประจําปี ๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม   ๒๕๕๔ 

                                  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๓ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓ 

(ตํารวจภธูรจงัหวัดเชียงใหม่) 

๕.๔  ความกา้วหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่ 

                 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่) 

     ๕.๕  มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมอบของขวัญ และ 

   การจัดงานในเทศกาลปีใหม่ 

                                  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๖ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 

                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) มอบนโยบายและ 

ข้อราชการในการดําเนินงานของจังหวัด สรุปได้ ดังน้ี   

๑. การรณรงค์สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

หมอกควนั  ในระดบัพื้นที ่โดยให้ 

 

 

/๑.๑ เร่งรัด.... 



 ๒๓
          ๑.๑ เร่งรัดกําหนดมาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาไฟป่า  หมอกควัน  

อย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทัง้ ๘ จงัหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน 

ลําปาง ลําพูน)  โดยสํานกังานสิ่งแวดล้อม ภาค ๑ 

          ๑.๒ ในระดับพ้ืนที่ของจงัหวัดเชียงใหม่  ขอให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด   ทีท่ําการปกครองจังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด  อําเภอทุก

อําเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง  เร่งรัดการบรูณาการการทํางานร่วมกัน   รณรงค์

ประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงโทษภัยของการเกิดไฟป่า หมอกควนั เพื่อให้ลด  เลิก  

พฤติกรรมการเผาป่า  เผาตอซัง และหนัมามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และป้องกันเพื่อไม่ให้

เกิดปัญหาดงักล่าว 

           ๑.๓ ทกุภาคส่วนเร่งรัดตอบสนองแนวคิดการพัฒนาเมือง/ชุมชนเชิงนิเวศ และ

สังคมคาร์บอนต่ํา  กู้วิกฤติโลกร้อนโดยน้อมนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัคิดในการ

ดําเนินการ (Eco – Town)  / สร้าง Green Chiang Mai  

๒. การป้องกนัและแก้ไขปญัหาหนี้นอกระบบ ขอให้ทีท่ําการปกครองจงัหวัด  สํานักงาน 

คลังจังหวัด  ตํารวจภูธรจงัหวัด อําเภอทกุอําเภอ ประสานเชื่อมโยงกับธนาคาร และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง  

โดยให้ทีท่ําการปกครองจังหวัดเปน็ฝ่ายเลขานุการ  ร่วมกันวางมาตรการและแนวทางในการป้องกนัการ

ปล่อยเงินกู้นอกระบบ  โดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอม และช่วงเทศกาลต่าง ๆ   พร้อมทั้งกําหนดช่องทาง

เพื่อรองรบัความต้องการของประชาชน เป็นการเร่งด่วนและให้เปน็ไปอย่างต่อเนือ่ง 

๓. การป้องกนัและลดอุบัติเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔   จากสถิติการเกิด 

อุบัติเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ ๒๕๕๓ มีจํานวนอบุัติเหตเุกิดข้ึน ๑๑๖ ครั้ง  มีผู้ได้รบับาดเจบ็ 

๑๒๔ ราย  และมีผู้เสียชีวิต ๑๒ ราย โดยส่วนมากเกิดจากการขบัข่ีรถจักรยานยนต์  รองลงมาเป็นรถ

ปิกอัพ  บนถนนสายรอง  และมีสาเหตมุาจากการด่ืมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์  ใช้ความเร็วสูง และไม่สวม

หมวกนิรภัย   

       ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ( ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ - ๔ 

มกราคม  ๒๕๕๔ ) จ.เชียงใหม่/ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่   เตรียมการป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการ ที่กําหนดในช่วงดังกล่าวตลอด  ๒๔ ชม. โดยการบรูณาการการ

ดําเนินการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๔. การช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาว ปัจจบุันจงัหวัดเชียงใหม่  ได้ประกาศเปน็พื้นทีป่ระสบ 

ภัยพิบตัิ(ภัยหนาว) ครบทกุอําเภอแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓  และที่ผ่านมาได้มีการ

ดําเนินการแล้ว ดังนี้     

        ๔.๑ มอบเครือ่งกันหนาวแก่ประชาชนทกุอําเภอแล้ว จํานวน  ๙๙,๓๗๐  ช้ิน    

        ๔.๒ จ.เชียงใหม่  ได้ขอขยายวงเงินจัดซื้อเครื่องกนัหนาวเพิ่มเติมไปยังกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  อีกจํานวน  ๑๔,๑๙๓,๐๐๐ บาท  เพื่อจัดซ้ือผ้าห่มกันหนาวมอบให้ผู้ประสบภัย

หนาว อีกจํานวน ๗๘,๘๕๐ ชุด ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอการอนุมติั 

 

 

 

/๕. งานเทศกาล... 



 ๒๔
        ๔.๓ จังหวัดเชียงใหม่/ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปญัหาภัย

หนาวจงัหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๔  อําเภอทุกอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  

เปิดรบับริจาคเครื่องกนัหนาวเพื่อนําไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว  จึงขอเชิญชวน และฝาก

ประชาสัมพนัธ์ผู้มีจิตอันเปน็กุศลร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภยัดังกล่าว  

๕. งานเทศกาลสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

๕.๑ งานอัศจรรย์ดอกไม้บาน ครั้งที ่๒ (Miracle Floral @ Chiangmai)  จัดข้ึนเพื่อ 

เสนอสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ให้กบันักท่องเทีย่ว  และเป็นการเพิม่ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

เชียงงใหม่ให้เป็นที่รูจ้ักมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จงัหวัดเชียงใหม่ 

จัดข้ึนระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๑๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา          

๕.๒ งานเทศกาลมหากาด “ฉลองร้อยปีกาดหลวง” ชมนิทรรศการถ่ายทอด 

เรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานและความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนา ในยุคสมัยทีแ่ตกต่างกนั  จัด

ข้ึนระหว่างวันที่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ - ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ณ บริเวณกาดหลวง (ตลาดวโรรส) 

๕.๓ งานฤดูหนาวและงานกาชาด จ.เชียงใหม่ ประจําป ี๒๕๕๔  ระหว่างวันที ่๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการและออกร้านของส่วนราชการและภาคเอกชน การออกร้านกาชาด 

และออกสลากกาชาด  การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่จาก

ทุกอําเภอ  การจําหน่ายสินค้าราคาถกู  การแสดงดนตรี สวนสนุก และศูนย์อาหาร 

๕.๔ งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ“ดวงประทีปพราว 

นภา  เทิดราชาราชินี  บารมีศรีแผ่นดิน” โดยจงัหวัดเชียงใหม่ร่วมกบักระทรวงกลาโหม จัดงานใหญ่ของ

ประเทศ ชวนคนไทยร่วมใจถวายความจงรักภักดี ด้วยการจุดพลุแห่งความสามัคคีครั้งยิง่ใหญ่ต้อนรับปี

กระต่าย ในงาน “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน” เพื่อแสดงถึงความรกั ความ

สามัคคีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯระบรมราชินีนาถ 

เป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนร่วมใจกนัถวายของขวัญแห่งความสขุแด่ทั้งสองพระองค์   โดยงานนี้มี

กิจกรรมพิเศษ คือการแสดงและประกวดพลุนานาชาติ จาก ๕ ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  เดนมาร์ก  สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย นบัเป็นการแสดงพลุมากที่สุด และ

ยังเปน็การยิงพลุบนบกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียเท่าที่เคยมีมา  ซ่ึงจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ธนัวาคม 

๒๕๕๓ ถึงวนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี และในช่วงดงักล่าวจะมี

นักท่องเทีย่วและชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จงัหวัดเชียงใหม่เปน็จํานวนมาก  จึงขอความร่วมมือตํารวจภธูร

จังหวัด ตํารวจท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ช่วยกันดูแล /อํานวยความสะดวก

ทั้งในด้านการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและนกัท่องเที่ยว 

๖. การป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติด ขอให้ทกุภาคส่วนร่วมกนัป้องกนัและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด  โดยเพิม่ความเข้มข้น  เฝ้าระวัง และปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลปใีหม่ ๒๕๕๔ 

 

 

 

/๖.๑ ปฏิบัติการ... 



 ๒๕
๖.๑ ปฏิบัติการเข้มข้นในช่วงเทศกาลปใีหม่ ๒๕๕๔  ระดมกําลังสืบสวน  

ปราบปราม จดัตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  ตรวจค้น จับกุมผู้ผลิต/ผู้ค้ายาเสพติด  บูรณาการจุดตรวจ จุดสกัด 

ร่วมกบัศนูย์ปฏิบตัิการร่วมป้องกนัและลดอุบัติเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด/

อําเภอ ในเส้นทางหลักและเส้นทางรองตามสถานการณ์และความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่  

๖.๒ ใช้มาตรการด้านการข่าว มุ่งเน้นการปราบปรามการลกัลอบนําเข้ายาเสพติด 

๖.๓ ขอให้ ศตส.จ.ชม. ประสานกองกําลังในพื้นที่ให้การสนบัสนนุการ 

ปฏิบัติการในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด และ ศตส.อําเภอด้วย 

๖.๔ ดําเนินการปฏิบตัิการเร่งรัด ๓ เดือน ม.ค.-มี.ค. ๕๔  รองรับการปฏิบติั ๕ 

รั้วป้องกันระยะที่ ๓ 

  ๗. การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและการเสริมสร้างความรูร้ักสามัคคีของคนในชาติ 

ขอให้ยึดถือเปน็แนวทางในการปฏิบตัิที่สําคัญ  
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ  และมอบหมายหน่วยงานที่เกีย่วข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา 

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

เอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้เข้า

ไป Download หนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมฯ และรายงานการประชุม ผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัด

เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.   
 

 

           บันทึกรายงานการประชุม 

                      (นางศิริพร  รือเรือง) 

                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
               
 

ตรวจรายงานการประชุม 

                           (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 

                                     หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

 
 

       -  
 


