
รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุมหัวหน้าสว่นราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

----------------------------------------------------------------- 
รายชื่อผู้มาประชมุ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๑ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่  ประธาน 

๒ นายชูชาติ  กีฬาแปง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๓ นางนฤมล  ปาลวัฒน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่        

4 นายชุติเดช  มีจันทร์   (แทน) ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 

5 นายฤทธิพงค์  เตชะพันธุ ์  หัวหน้าสํานักงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

6 นายสุวิชา  ดามพวรรณ   เจ้าพนกังานที่ดินจงัหวัดเชียงใหม่ 

7 นายทองสุข  พระบาง   พัฒนาการจงัหวัดเชียงใหม่ 

8 นายวิชัย  ขจรปรีดานนท์  โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่ 

9 นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  หัวหน้าสํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่       

10 นายสิทธิศกัด์ิ  อภิกุลชัยสุทธิ ์  (แทน) ท้องถิน่จังหวัดเชียงใหม่ 

11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์  ฐิตวิกรานต์  ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

12 นายอดิสรณ์   กําเนิดศิริ   นายอําเภอเมืองเชียงใหม่  

๑3 นายสุรพล   สัตยารกัษ์    นายอําเภอหางดง 

๑4 นางพรรณเพญ็   จําลองปัน้  (แทน) นายอําเภอสารภี 

๑5 นายอุทัย   ลือชัย            นายอําเภอสันทราย 

๑6 นายวิชัย   บญุกังวาน   นายอําเภอสันกําแพง 

๑7 นายสัมฤทธิ์   สวามิภักด์ิ  นายอําเภอดอยสะเก็ด 

๑8 นางสาวนิติยา   พงษ์พานิช  (รกท.) นายอําเภอแม่ริม 

๑9 นายอดิศักด์ิ   วรรณลักษณ์  นายอําเภอแม่แตง 

20 นายสุทธิลักษณ์   รกัษ์เจริญ  นายอําเภอฮอด  

21 นายภาษเดช   หงส์ลดารมย์  นายอําเภอเชียงดาว 

22 นายประกาศิต   มหาสิงห์          นายอําเภอพร้าว 

23 นายชาตรี   กิตติธนดิตถ์   (แทน) นายอําเภอฝาง 

/๒๔ นายโชคดี…. 



 ๒

๒4 นายโชคดี   อมรวัฒน์   นายอําเภอไชยปราการ  

๒5 นายศรัณยู   มีทองคํา   นายอําเภอสะเมิง 

๒6 นายสายณัห์   ใจบุญ   (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 

๒7 นายศกัด์ิชัย   คุณานวัุฒน์ชัยเดช  นายอําเภอสันป่าตอง 

๒8 นายสุรชัย   มณีประกร   นายอําเภอจอมทอง 

๒9 นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร  (แทน) นายอําเภอแม่อาย 

30 นายเทอดศักดิ์  จารุอัคระ          นายอําเภออมก๋อย 

31 นายวิจิตร  หลังสัน           นายอําเภอแม่แจ่ม 

๓2 นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ์          นายอําเภอดอยเต่า 

๓3 นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์   นายอําเภอแม่วาง 

๓4 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน           นายอําเภอแม่ออน 

๓5 นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล          นายอําเภอดอยหล่อ 

๓6 นายฉทัธนาตย์  เทียนขาว          นายอําเภอกลัยาณิวัฒนา 
 

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 
๓7 นายจําเริญ   ศรีคํามูล   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๓8 พ.ต.อ.หญิง วัชรี  ชูกิจคุณ  (แทน) ผูบ้ังคบัการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

๓9 พ.ต.ท.เอกพนัธ์  พงษ์ปวน  (แทน) ผูบ้ังคบัการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓  

40 พ.ต.ท.จักรินทร์  ถ้ําแก้ว          (แทน) ผูก้ํากบัการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 

41 พ.ต.ท.พงศ์ศกัด์ิ  เข้ียวแก้ว  (แทน) ผูก้ํากบัการ กองกํากับการ ๕ กองกํากบัการฝกึพิเศษฯ 
 

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
๔๒ นายพูนศิล  อินทะไชย   (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
๔๓ นายยทุธนา  โพธิท์องสุนนัท์  อัยการจงัหวดัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
๔๔ นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
๔๕ นางจิรพร  ทองบ่อ   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพนัธ์เขต ๓ 
๔๖ นางปรธัยาน์ภรณ์  สงค์รอด  ประชาสัมพนัธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
๔๗ นายสัมพนัธ์  ช้างทอง    (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
       เชียงใหม่ 
๔๘ นางสาวมณัฑนา  อาษากิจ  (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
      จังหวัดเชียงใหม่ 

/๔๙ นางณัชชา... 



 ๓

๔๙      นางณัชชา  อุตตะมัง   (แทน) นายสถานีวิทยุ  อสมท. จงัหวัดเชียงใหม่ 
๕๐   นายอนุสรณ์  กรานจรูญ  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

อ.ฝาง 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
๕๑ พ.ต.ปรษัฐา  ครามะคํา   (แทน) ผูบ้ัญชาการกองกําลังผาเมือง 
๕๒ พ.อ. พงศธร  บุญฟ ู   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ 
๕๓  พ.อ.หญิง วรรณภา  สาสุนทร  (แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
๕๔ พ.อ.สมจริง  กอรี   สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๕ น.ต.ธรรมนูญ  สังขริม   ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ 
๕๖ น.อ.คมสัน  กลิ่นสุคนธ์   หัวหน้าสถานีวัดความส่ันสะเทือนจงัหวัดเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
๕๗ นายสาทร  โตโพธิ์ไทย   ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย  

สํานักงานภาคเหนือ 
๕๘ นางโสภา กิจการยืนยง   (แทน) คลังเขต ๕ 
๕๙ นางญาณี  แสงศรีจนัทร์           คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
๖๐ ว่าที่ ร.ต.ยงยทุธ  เรืองภัทรกุล  ธนารักษ์พื้นทีเ่ชียงใหม่ 
๖๑ นางสาวศิริพิมล  ศรีธนาอุทัยกร  ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑ 
๖๒ นายอํานาจ  อริยจินดา   (แทน) ผู้อํานวยการสรรพสามิตภาคที่ ๕ 
๖๓ นายสมชาย  เปี่ยมสุข   (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 
๖๔ นางวีณา  บญุประคอง   (แทน) สรรพากรภาคที่ ๘ 
๖๕ นายชาตรี  ตนัติวาณิชกิจ  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 
๖๖ นายประพนธ์  ถกลวิโรจน์  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒ 
๖๗ นายปัญญา  สวนจันทร์   ผู้จัดการศนูย์บ้านพักข้าราชการฯ 
๖๘ นายประโยชน์  พูนน้อย   (แทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
๖๙ นายสมเกียรติ  พิสทุธิเ์จริญพงศ์  นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 
๗๐ นางสาวลดา  ภู่มาศ   หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๗๑ นายวัฒนา  สุริยะจนัทร์   (แทน) รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
๗๒ นายรัชต สําราญชลารักษ์  (แทน) ท่องเทีย่วและกีฬาจงัหวัดเชียงใหม่ 
๗๓ นางสาวดาวสวรรค์  รื่นรมย์  (แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ 

/หน่วยงานใน... 



 ๔

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๗๔ นางมยุร ี ยกตรี    พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม่ 
๗๕ นายทรงเดช  คําลือ   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ 
๗๖ นายภักดี  พวงจิตร   ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาสงัคม หน่วยที่ ๑๓ จงัหวัดเชียงใหม่ 
๗๗ นายทศพร  ถาวร   ผู้อํานวยการศูนย์ฟืน้ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
๗๘ นางสุรีย์พร  ชูสุข   ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 
๗๙ นางพรศรี  บญุธนสถิตย์   (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
๘๐ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
๘๑ นางนลินี  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ ์  (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคม 

ผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
๘๒ นางมิง่ขวัญ  วีระชาติ   หัวหน้าบ้านพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
๘๓ นางสาวกัญชัช  ทองดีแท้  หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
๘๔ นางบณุยวีย์  วงศ์จนัทร์   (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จงัหวดั 

เชียงใหม่ 
๘๕ นายอนวัชช์  ไทยขวัญ   หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๘๖ นายบุญเรือง  ก้อนแก้ว   (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๘๗ นายธานี  ธรรมสุวรรณ   (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๘ นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

๘๙ นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ไสว  (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

๙๐ นายภูมิใจ  รกัธรรม   (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๙๑ นายผ่านฟ้า  ณ เชียงใหม่  (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

๙๒ นางพัทธิกานต์ เนียมอยู ่  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทีดิ่นเขต ๖ 

๙๓ นายเดช  สารเข้าดํา             (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพฒันาที่ดินเชียงใหม่ 

๙๔ นายนพดล  โค้วสุวรรณ ์  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที ่๑ 

๙๕ นายอุดม  ม้าเมือง   (แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

๙๖ นายจํารัส  จนัทิวงศ์   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที ่๕ 

๙๗ นางวาสนา  เรืองวิลัย   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่๗  

๙๘ นางรจุิเรข  ณ ลําปาง           หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 

๑๐๐ นางสุภาวรรณ  กิตติพัฒนวิทย์  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

      จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 

/๑๐๑ นางเขมวรรณ… 



 ๕

๑๐๑   นางเขมวรรณ  ดวงจนัทร์  (แทน) ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 

      จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐๒ นางสุจนีย์  พรโสภิณ   (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 

๑๐๓ นายบุญชาญ ชัยเกษตรสิน  ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด 

เชียงใหม่ 

๑๐๔ นายสถาพร  กาญจนพนัธุ ์  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

๑๐๕  นายวรสิทธิ ์ วรพล   ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 

๑๐๖  นางอรทัย  ธรรมเสน   (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

๑๐๗  นางปภาพินท์  จนัทร์ดา   (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
๑๐๘ นายณนัทพงศ์  เชิดชู    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐๙ นายสอาด ประจันพล   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) 
๑๑๐ นายภพลทอง  ท้าวยศ   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๑๑ นางสาวศศิกานต์  อินต๊ะแก้ว  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภมูิภาคที่ ๑ 
๑๑๒ นายอภิสิทธิ์  คําภิโร   ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ 
๑๑๓ นายสมัย  เมฆพัฒน์   (แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
๑๑๔ นายจมุพจน์  นิยมสิริ   (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
๑๑๕ นายพงศ์เทพ  วงษ์เวช   (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ 
๑๑๖ นายปัญญา ภูมรินทร์   (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ 
๑๑๗ นายชาญวิทย์  เผื่อนทอง  (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๑๘ นายบรรพต  คันธเสน   ผู้อํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      จังหวัดเชียงใหม่  
๑๑๙ นายอุทัย  แจวจันทึก   ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) 
๑๒๐ นายอนุดิษฐ์  สัมฤทธิ ์   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑  

(เชียงใหม่) 
๑๒๑  นางสาวจารุวรรณ  ชิงชัย            (แทน) ผู้อํานวยการสวนสตัว์เชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒๑ นายจํานง  แก้วชะฎา   ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
๑๒๒ นายไพโรจน์  บุญลือ   สถิติจงัหวัดเชียงใหม่ 

/๑๒๓ นายทิศชัย.... 



 ๖

๑๒๓ นายทิศชัย  ชีววิริยะกุล   (แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต ๕ จงัหวัดเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
๑๒๔ นายสรรักษ์  จารุจณุาวงศ์  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที ่๑๐  

๑๒๕ นางศศิธร  สรณถาวรกุล  (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒๖  นายอดิศร  สุขะตุงคะ      หัวหน้าสํานักงานประจําฐานจังหวัดเชียงใหม่  

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ ๒ (กฟผ.) 
   

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
๑๒๗ นางสาวปานจิตต์  พิศวง  พาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่ 

๑๒๘ นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบรูณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต ๑ 

๑๒๙ นางวิลาวัลย์  จันทรนิภา    (แทน) การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๐ นายภพวิเชษฐ์  ศิลป์ชูศร ี   (แทน) หัวหน้าสํานักงานพฒันาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๑ นายสมพงษ์  ศรีเกษ    กรรมการบริษัทจงัหวัดเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๓๒ นายพิรณุ  หน่อแก้ว   ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
๑๓๓ นายถาวร  คงมั่น   (แทน) ผูบ้ัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
๑๓๔ นางอารีรัตน์  เทียมทอง   ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
๑๓๕  นายณฐัวุฒิ  จันดี   (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฝกึอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗  

จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๖ นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร  ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงัหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๗ นางบรรจงจิต  ฟูจนัทร์ใหม่  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓๘ นายสิงห์โต  ปลาเงิน   (แทน) ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
      จังหวัดเชียงใหม่  
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

๑๓๙ นายเฉลิมศกัดิ์  อุทกสินธุ ์  แรงงานจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๔๐ นายสีหศกัด์ิ  ผลชีวัน   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๑ นางสาวเพ็ญศรี  ฤกษนันทน์  (รกท.) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๔๒ นางพรรณวดี  พลอยทบัทิม  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๓ นายกําจัด  ใจงาม   (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๔ นางอัจฉรา  บัวทอง   (รกท.) ผู้อํานวยการศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา 

      ภาคเหนือ 
 

/หน่วยงานใน... 



 ๗

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๔๕ นายณรงค์  เหล็กสมบูรณ์  (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๖  นางสาวสุคนธ์ทิพย์  จนัทะลุน  (แทน) หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติราชมงัคลาภิเษกเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๗ นางสุมาลย์  สอนกระจ่าง  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการ 

      การศึกษาที่ ๑  

๑๔๘ นายเจตย์  สะสะรมย์   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๔๙ นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

      เชียงใหม่ เขต ๒ 

๑๕๐ นายเอ้ือ  คุณาจันทร์   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

      เชียงใหม่ เขต ๓ 

๑๕๑ นายสุภาพ  กาวิ    (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

      เชียงใหม่ เขต ๕ 

๑๕๒  นายเดช  อนากาศ   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

      เชียงใหม่ เขต ๖ 

๑๕๓ นางพิมพ์นรา  บุญสิงห์   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  

                               และการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๔ นายสิทธิชัย  มูลเขียน   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

      เชียงใหม่เขต ๓๔ 
         

สถาบันการศึกษา 

๑๕๕  ดร.รักษ์  พรหมลิขิต   (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
     

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

๑๕๖ ดร.สุรสิงห์  วิศรุตรตัน   (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๕๗ นางมณทิรา  เมธา   (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์บาํบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 

๑๕๘ นพ.สมัย  ศิริทองถาวร   ผู้อํานวยการสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 

๑๕๙ นางภัคพร  กอบพึ่งตน   (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

๑๖๐  นางฐิติรตัน์  ทองอินทร์   (แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 

๑๖๑ นายอภิชาต  มูลฟอง   (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
 

 

 
/หน่วยงานใน... 



 ๘

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๖๒ นายสงกรานต์  มูลวิจิตร  (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่ 

๑๖๓ นายอรรคเดช  บุญไชย   (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 

๑๖4 นายสมมาตร์  ตั้งสกุล   ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทนุภาคที่ ๑ 

๑๖5 นายวิวัฒน์  โตธิรกุล   (แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

เขต ๓ (เชียงใหม่) 
 

หน่วยงานพิเศษ 

๑๖๖  นางตวงทิพย์  พรหมสอน  ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ 

๑๖๗ ดร.สุชาติ  ใจภักดี   ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖๘  พญ.ประคอง  วิทยาศยั   สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

๑๖๙   นางถนอมจิต  ไชยวงค์   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนท้องถิ่น 

๑๗๐ นายสรวมไชย  มีสมศักด์ิ  (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

๑๗๑ นายสุธางค์  อนันตชัย   (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพฒันา 
 

รัฐวิสาหกิจ 

๑๗๒ นายหลักชยั พัฒนเจริญ   (แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภมูิภาคเขต ๙ 

๑๗๓ นางสาวชมนาถ  พรสมผล  (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ช้ัน

พิเศษ) 

๑๗๔  นายสุรพนัธ์  วุตอานนท์   (แทน) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ 

๑๗๕  นางนงนุช  กะดีแดง   ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สํานักงานเขต ๑ เชียงใหม่ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1      อาจารย์ก้องภู   นิมานันท์  ทีมงานพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์    

2 นายอดุลย์  ฮวกนิล   ป้องกนัจังหวดัเชียงใหม่  

3 นายเกรียงศักดิ์   จิระพงษ์  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ 

4 นางสุธิดา  สุวรรณกนัธา  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธรุกิจ 

5 นางแพรวพรรณ  ดาวดึงส์   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

6  นายพรพินิต  ตรีชนันท์สิริญ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

7 นางวราภรณ์  วรพงศธร   หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

8 นางสาวสุภมาศ  ลีลารกัษ์สกุล  นักวิชาการขนส่งชํานาญการ สํานกังานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

9 นายนวพร  แสงหนุม่   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

/๑๐ นายเสงี่ยม... 



 ๙

10 นายเสงีย่ม  กิ่งสุวรรณพงษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

      สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑1 นายชัยนรงค์   วงศ์ใหญ่   สํานักงานบริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 

12 นางสาวพรทิพย์   วรพิทยาภรณ์  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

๑3 นางสาววิราชินี  คําชมภู   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

      สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑4 นางวิไลวรรณ   บุดาสา   หัวหน้าฝ่ายอาํนวยการ สํานักงานจงัหวดัเชียงใหม่ 

๑5 นางสาวตรีพร  ชาติแสนปิง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑6 นายเชวง  บัวผัด   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑7 นางสาวสุดาทิพย์  มูลอ้าย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

๑8 นายสงัด  จิโนวรรณ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ สํานักงานจงัหวดัเชียงใหม่ 

๑9 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ์  เจ้าพนกังานธรุการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

20 นางศิริพร  รือเรือง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   

สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม่ 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

การสวดมนต์ไหว้พระ 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

จํานวน  ๒๓  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

 2) การมอบโล่เกียรติคณุแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามโครงการการป้องกันการกระทํา

ความผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมจังหวัดเชียงใหม่แบบบรูณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน 

จํานวน ๑๔ ราย (สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงใหม่) 

 3) การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ประพฤติและปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

จํานวน  ๕  ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 4) การมอบ Give Voucher อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา “ Lanna Exotic” แก่หัวหน้าส่วน

ราชการ/หน่วยงาน (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
                         ๑.๑ แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดํารงตําแหน่งใหม ่

- นายวิเศษ  เพชรประดับ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๘ เชียงใหม่ 

   ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๗ น่าน 

/- นางมยุรี... 



 ๑๐

- นางมยุรี  ยกตรี   พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม่ 

   ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 

                   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

- นายประพนธ์  ถกลวิโรจน์  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒ 

   ตําแหน่งเดิม  สรรพากรพื้นที่อ่างทอง 

                         ๑.๒ ผูบ้ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายตําแหน่งภายในจังหวัด 

- นายชาตรี  ตันติวาณิชกิจ    สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 

  ตําแหน่งเดิม สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม่ ๒ 

                 ๑.3 หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ย้ายไปรับตําแหน่งใหม ่

- นายเสรีย์  วชิรถาวรชยั  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม่ 

   ย้ายไปรบัตาํแหน่ง รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                           คนพิการแห่งชาติ 

- นายมนัส  เฉียวกุล  ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัด 

                              เชียงใหม่ 

   ย้ายไปรบัตาํแหน่ง ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําพูน 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   

      เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน 

การประชุมหวัหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที ่๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที ่ ๒๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๔  

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด ๓5  หน้า  โดยมี

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปน็ประธานการประชมุ  ซ่ึงได้นําลงเผยแพร่ใน

เว็บไซต์จังหวดัเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว  ซ่ึงหากส่วนราชการ/หน่วยงานประสงค์จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายงานการ

ประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการในภายหลังได้ 

 ประธาน  แจ้งย้ําให้ส่วนราชการ/หน่วยงานได้เข้าตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ หากต้องการเพิม่เติม หรือแก้ไขในเนื้อหารายงาน ฯ ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการปรับปรงุ

ข้อมูลให้ถกูต้องต่อไป  
 

มติที่ประชมุ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที ่ ๒๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๔  
 

 
 

/ระเบียบวาระ... 



 ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

  คลังจังหวัดเชียงใหม ่แจ้งผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด

ติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่าย

ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตร

มาส ตามตาราง ดังนี้     
 

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 ของ

วงเงินตามแผน / เป้าหมายที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแต่ละหน่วยงาน   

ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔  

ข้อมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณทีไ่ด้รบั เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๒๒,๖๐๗.๘๗ ๑๖,๑๓๙.๖๖ ๗๑.๓๙ ๖,๔๖๘.๒๑ 

ประจํา ๑๗,๑๘๕.๑๘ ๑๒,๘๑๔.๗๑ ๗๔.๕๗ ๔,๓๗๐.๔๘ 

ลงทุน ๕,๔๒๒.๖๘ ๓,๓๒๔.๙๕ ๖๑.๓๒ ๒,๐๙๗.๗๓ 
 

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 

(ข้อมูลจากรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดบัหน่วยรบังบประมาณ ระบบ GFMIS)  หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๑๐.๕๗ ๔,๐๓๔.๙๙ ๘๕.๖๖ ๖๗๕.๕๘ 

/ส่วนราชการ... 



 ๑๒

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้ 

      หน่วย : ล้านบาท 

ลํา 

ดับ 
ชื่อหน่วยงาน 

ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ 
สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร์แห่งชาติ 
๑๖๑.๒๑ ๑๖๑.๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๒ 
ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตร 
๓๓๙.๙๕ ๓๓๙.๙๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๓ 

สํานักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่

จังหวัดเชียงใหม่ 

๓,๐๕๘.๙๐ ๓,๐๐๕.๙๑ ๙๘.๒๗ ๒,๔๕๗.๖๓ ๒,๔๐๖.๒๕ ๙๗.๙๑ 

๔ 
โรงเรียนเชียงดาว

วิทยาคม 
๖.๖๑ ๖.๓๑ ๙๕.๔๗ ๐.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ 
โรงเรียนยุพราช

วิทยาลัย 
๒๔.๔๙ ๒๒.๓๖ ๙๑.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๖ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง

เชียงใหม่ 
๑๐.๖๓ ๙.๖๘ ๙๑.๐๐ ๒.๙๐ ๒.๙๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗ 

ศูนย์วิศวกรรม

การแพทย์ที ่๖ 

(เชียงใหม่) 

๓.๗๙ ๓.๔๔ ๙๐.๘๗ ๒.๒๘ ๒.๑๙ ๙๖.๐๕ 

๘ 
โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์เชียงใหม่ 
๑๓.๒๒ ๑๒.๐๐ ๙๐.๘๑ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

๙ 
โรงเรียนสอน 

คนตาบอดภาคเหนือ 
๑๖.๑๒ ๑๔.๓๒ ๘๘.๘๓ ๑๑.๖๘ ๑๐.๙๐ ๙๓.๓๖ 

๑๐ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม่ 
๑๙.๓๗ ๑๖.๔๕ ๘๔.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 18  มีนาคม 2554) มีทั้งสิ้น 

๗๗ หน่วยงาน (จากจํานวน ๑๙๓  หน่วยงาน เรียงตามผลการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมจากน้อยไปมาก) 

รายงานผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 

2554 ให้นําเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการให้รับทราบเป็นประจําทุกเดือน กรณีส่วนราชการที่เบิกจ่าย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ดังนี้ 
/ลําดับ... 



 ๑๓

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 

เบิกจ่าย

ภาพรวม

ร้อยละ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 

เบิกจ่าย

ภาพรวม

ร้อยละ 

๑ กองกํากับการตรวจคนเขา้เมือง 5 ๐.๐๐ ๒๐ 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เชียงใหม่ 
๒๖.๓๓ 

๒ 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
๓.๑๕ ๒๑ 

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  

๑๐ 
๒๖.๙๗ 

๓ 
สํานักบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
๔.๔๑ ๒๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒๗.๒๓ 

๔ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ๓๔ 
๘.๐๔ ๒๓ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด

เชียงใหม่ 
๒๗.๓๑ 

๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๔.๔๑ ๒๔ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ๒๗.๓๗ 

๖ จังหวัดเชียงใหม่ ๘.๐๔ ๒๕ สํานักงานศิลปากรภาคที่  ๘ ๒๗.๔๕ 

๗ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ 
๙.๐๒ ๒๖ 

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัด

เชียงใหม่ 
๒๗.๗๕ 

๘ โรงพยาบาลประสาท ๑๐.๓๖ ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๒๗.๙๘ 

๙ สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐ ๑๑.๗๙ ๒๘ สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ๒๘.๗๙ 

๑๐ แขวงการทางเชียงใหม่ที่  ๒ ๑๑.๙๖ ๒๙ สํานักงานสรรพากรภาค  ๘ ๓๑.๐๒ 

๑๑ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เขต  ๑ 
 ๓๐ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ 
๓๑.๙๘ 

๑๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล  ๓๑ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๓๓.๒๔ 

๑๓ แขวงการทางเชียงใหม่ที่  ๑ ๑๔.๑๗ ๓๒ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ๓๓.๓๕ 

๑๔ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

เชียงใหม่ 
๑๔.๓๓ ๓๓ 

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
๓๓.๕๙ 

๑๕ 
สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๑๖.๕๔ ๓๔ กองบิน  ๔๑ ๓๓.๗๓ 

๑๖ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฯ ๑๘.๙๓ ๓๕ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ๓๓.๙๓ 

๑๗ 
สถาบันพัฒนาการเด็ก 

ราชนครินทร์ 
๒๑.๑๖ ๓๖ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ ๓๔.๙๑ 

๑๘ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 
๒๓.๑๔ ๓๗ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๓๔.๙๘ 

๑๙ 
สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ 

(เชียงใหม่) 
๒๓.๕๒ ๓๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๓๕.๓๔ 

 
/ลําดับ... 



 ๑๔

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 

เบิกจ่าย

ภาพรวม

ร้อยละ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 

เบิกจ่าย

ภาพรวม

ร้อยละ 

๓๙ 
สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  

๑๖ 
๓๕.๖๖ ๕๘ 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่  

สาขาฝาง 
๓๙.๖๘ 

๔๐ ตํารวจภูธรภาค ๕  ๓๕.๘๖ ๕๙ สํานักงานจัดหางานจังหวดัเชยีงใหม ่ ๓๙.๘๓ 

๔๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ 
๓๕.๙๔ ๖๐ 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรเขต  ๖ 
๔๐.๑๑ 

๔๒ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
๓๖.๐๘ ๖๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
๔๐.๕๓ 

๔๓ สํานักชลประทานที่  ๑ ๓๖.๔๕ ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ๔๐.๖๓ 

๔๔ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๑ ๓๖.๔๖ ๖๓ สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง ๔๐.๘๑ 

๔๕ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ 
๓๖.๕๗ ๖๔ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ๔๐.๙๖ 

๔๖ 
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และ 

บูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชยีงใหม ่
๓๖.๖๕ ๖๕ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ๔๑.๑๐ 

๔๗ ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร ฯ ๓๖.๗๗ ๖๖ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๔๑.๒๒ 

๔๘ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ๓๖.๘๕ ๖๗ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ 
๔๑.๓๕ 

๔๙ 
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 

จังหวัดเชียงใหม่ 
๓๗.๒๐ ๖๘ โรงเรียนไชยปราการ ๔๑.๕๗ 

๕๐ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดเชียงใหม่ 
๓๗.๒๖ ๖๙ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๔๒.๔๖ 

๕๑ 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

เชียงใหม่ 
๓๗.๕๔ ๗๐ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๔๒.๕๙ 

๕๒ 
สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

เขต ๓ 
๓๗.๗๗ ๗๑ 

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  

(เชียงใหม่) 
๔๒.๖๔ 

๕๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๓๗.๘๒ ๗๒ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ์ ๔๒.๘๒ 

๕๔ โรงพยาบาลสวนปรุง ๓๗.๘๙ ๗๓ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ ๕ ๔๓.๑๗ 

๕๕ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ๓๘.๐๑ ๗๔ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ ๔๓.๒๑ 

๕๖ สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นเวยีงพงิค์ ๓๙.๐๒ ๗๕ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ๔๓.๓๕ 

๕๗ 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
๓๙.๕๕ ๗๖ 

ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  

๗  (เชียงใหม่) 
๔๓.๘๘ 

   ๗๗ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๒ ๔๓.๙๗ 

/สรุปหนังสือ... 



 ๑๕

สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน  ๕  เรื่อง (สามารถดู

รายละเอียดหนังสือเวียน ได้ที่ http://klang.cgd.go.th/cmi ) ประกอบด้วย 

๑. ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกนัภัยกรณีใช้

หลักฐานการรับเงิน (กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ : สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ  กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) 

๒.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๗๔ ลงวนัที ่๒๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง  

การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุกอ่น

กําหนด  เพื่อให้ผู้รบับําเหนจ็บํานาญได้รบัเงินภายในเดือนตุลาคม  

๓.  หนงัสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓ /ว๑๓ ลงวนัที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เรือ่ง การ

ประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๖๐  

ลงวันที ่๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค(กวพ)  ๐๔๒๑.๓/ว ๖๒  ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

ประธาน  แจ้งย้ํากรอบเวลาให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดําเนินการตามหนังสือส่ังการเพื่อ 

ทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ โดยเฉพาะเรื่อง การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญฯ

ซ่ึงเหลือเวลาอีกไม่นาน ขอให้หัวหน้าส่วนมอบหมายเจ้าหน้าที่ดําเนินภารกิจนี้เสรจ็ให้ทันตามกรอบเวลาด้วย  
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.1  โครงการ “รวมใจภกัด์ิ ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้ 

อยู่หัว” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา  

 ผู้แทนที่ทําการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่ (นายชุติเดช  มีจันทร)์ ประชาสัมพนัธ์และขอ

ความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสกัข์-สักสยามินทร์ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 

พรรษา  โดยมีความเป็นมาของโครงการและการดําเนินการ ดังนี้ 

ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะ 

เวียนมาบรรจบในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)ร่วมกับรัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยเห็นสมควรดําเนิน

โครงการ“ รวมใจร่วมภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เพื่อเป็นการเฉลิม

พระเกียรติและตอบสนองพระราชภารกิจ ในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืน เป็นที่

รู้จักแพร่หลายต่อไป 
/การดําเนินการ... 



 ๑๖

การดําเนินการ อพ.สธ. และมูลนิธิ อพ.สธ. เป็นผู้ผลิตต้นกล้า“มเหสักข์”และ“สักสยามินทร์ ” 

โดยเทคนิคเพาะเล้ียงเนื้อเยือ่ โดยให้แต่ละตําบลปลูกตาํบลละ 1,100  ต้น ทั่วประเทศรวม 7,225 ตําบล 

และส่วนหนึ่งจะแจกจ่ายให้องค์กร บริษัท และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 ธนัวาคม 

2554- 5 ธนัวาคม 2558 (รวม 5 ป)ี  

สําหรับในจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับพระราชทานกล้าสัก เพื่อปลูกใน 25 อําเภอ 204 ตําบล ๆ 

ละ ๑,๑๐๐ ในการดําเนินการจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการโครงการฯ ซ่ึงมีแผนงาน ดังน้ี  

- วันที่ 2 เมษายน  2554  กําหนดปลูกในพื้นที่เป้าหมาย 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสารภี  

หางดง สันทราย สันกําแพง แม่แตง ดอยสะเก็ด และอําเภอจอมทอง อําเภอละ 1 ต้น  

- วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 กําหนดปลูกต้นกล้าสัก ๑,๑๐๐ ต้น ในพื้นทีเ่ป้าหมาย 

- วันที่ 5 ธันวาคม 2554 บูรณาการการปลูกต้นสักจากทกุภาคส่วน ในพื้นที ่25 อําเภอ  

204  ตําบล ๆ ละ ๑,๑๐๐ ต้น (พ้ืนที่ปลูกต่อ 1 ตําบล จํานวน ๑๑ ไร่) รวม 224,400 ต้น 
 

  ประธาน  ขอขอบคุณในการนําเสนอข้อมูล พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการ

สนับสนุนการดําเนินงานโครงการนี้  
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

๔.๒ การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) 

ผู้แทนที่ทําการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่ (นายชุติเดช  มีจันทร)์ ประชาสัมพนัธ์การ 

ขับเคล่ือนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) และขอความร่วมมือจากส่วนราชการทีม่ีกิจกรรมใน

พ้ืนทีไ่ด้สนบัสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน สรุปได้ ดังนี้ 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้กําหนดหน้าที่และโครงสร้าง 

ของคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับหมู่บ้านไว้ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ได้

เห็นชอบในหลักการแนวทางการปฏิบัติการขับเคล่ือนการดําเนินงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ใน 8

แนวทาง ในการน้ี เพื่อให้ ก.ม. ได้มีโอกาสสนับสนุนงานในระดับพ้ืนที่ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่มี

กิจกรรมในการดําเนินการในพ้ืนที่ ขอให้ทุกส่วนราชการได้พิจารณา ให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้มีส่วน

ขับเคล่ือนการดําเนินงานต่างๆ  ทั้งน้ี ที่ทําการปกครองได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2554  
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

 ๔.3 ความกา้วหน้าการขบัเคลื่อน Chiang Mai Creative City 

ผู้แทนศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(อาจารย์ก้องภู  นิมานันท์) รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  

(Chiang Mai Creative City) สรุปได้ ดังน้ี 
/สืบเนื่องจาก... 



 ๑๗

สืบเนื่องจากสภาพจังหวัดเชียงใหม่เปน็เมืองทีม่ีความหลากหลาย ดังนั้น สูตร/แนวทางการ 

พัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จึงมีความหลากหลายกว่าเมืองอืน่ ๆ เพื่อที่จะทาํให้เกิดการพฒันาอย่างยั่งยืน 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและทําให้เกิดการสร้างงานเพิม่ข้ึน โดยความพร้อมของเชียงใหม่ 

มีกลุ่มที่มีความสามารถพฒันาหลายด้าน ทั้งในเรื่องหัตถกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ ซ่ึงการนําเสนอศักยภาพ

ของกลุ่มต่าง ๆ ตามกรอบที่รัฐบาลกําหนดจํานวน 4 กลุ่ม 15 ประเภท จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพครอบคลุม

แทบทุกประเภท  โดยมีผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย  

1) การสัมมนา เพื่อสร้างการพบปะพูดคุย หรือที่เรียกว่า “creative coffee”  

2)  การประชุมคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อพบปะกับผู้แทน UNESCO เพื่อ 

เสนอตัวเปน็เมืองสร้างสรรค์ ในวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2554  

3) การสัมมนาของกระทรวงการพานิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง creative economy 

ระหว่างวนัที ่ 21- 22 กมุภาพันธ์  2554 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  

  4) โครงการ Lanna creative economy conference จัดขึ้น ณ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที ่22-24 กมุภาพันธ์ 2554   

5) การจัดหลักสูตรที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เช่น หลักสูตรของ 

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึง การดําเนินการด้าน IT ของหน่วยงานต่างๆ  

๖) โครงการของกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักใน 

การดําเนินการให้เปน็ 10 เมืองต้นแบบ เมืองสร้างสรรค์ต้นแบบของประเทศไทย ภายใต้กรอบของกระทรวง

พาณิชย์ 

7) ความคืบหน้าในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO  โดยจงัหวดั 

ได้แจ้งเปน็ทางการในการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO  

  8) หน่วยงาน TCDC จะมาตั้งศนูย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ระหว่างการดําเนินการ  คาดว่าจะ

เสร็จสิ้นประมาณต้นเดือนเมษายน 

9) กิจกรรมของสํานักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงจะสนับสนุนในเรื่อง 

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO  

   ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต จะเน้นเรื่องการประชาสมัพันธ์ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ ของ

โครงการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์   

สําหรับข้อมูลที่เปน็ปจัจบุันต่างๆ ของโครงการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ สามารถเข้าไป 

ได้ที่เว็ปไซต์ www.creativechiangmai.com สําหรับการใช้งานตราสัญลักษณ์ (Logo) ขอความกรณุาทกุภาคส่วน

ได้พิจารณาใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) นอกจากนี้ หากหน่วยงานใดมีโครงการทีเ่ห็นว่าเกี่ยวข้องกับการพฒันา

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ สามารถประสานข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจากโครงการนี้ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมกบัโครงการนี้  
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

 /๔.๔ งานประเพณี... 



 ๑๘

 ๔.๔ งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่  ประจําปี ๒๕๕๔ 

 เทศบาลนครเชียงใหม่  สาํนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่ และสํานักงาน

สาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง ประจําปี

2554 ตามลําดับ ดังนี้  

 ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย  มีสมศักด์ิ) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ประเพณีปีใหม่เมือง  ประจาํปี 2554 และขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมประชาสัมพันธ์การจัด

งาน พร้อมทั้งเชิญชวนนกัท่องเที่ยวมาเทีย่วงานปีใหม่เมือง  ซ่ึงเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน องค์กร ตลอดจนสถาบันต่างๆ ในจงัหวัดเชียงใหม่ และประชาชน จัดงานประเพณีสงกรานต์

ประจําปข้ึีน  ในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ประจําป ี2554” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน ต๋าม

ฮอย  ย้อนรอย ปีใหม่เมือง” เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีชาวล้านนา รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอนัดีงาม

ของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป  กําหนดจัดงานขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน-กลางเดือนเมษายน  กิจกรรมที่สําคัญ อยู่

ระหว่างวนัที ่13-15 เมษายน 2545  โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จะขอความร่วมมือจากประชาชนและ

นักท่องเทีย่ว ให้งดดื่มเหล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนรอบคูเมือง ถนนท่าแพและถนนราชดําเนิน  

นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะได้ทําการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติที ่

ได้มาเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ภายในช่วงเยน็วนันี้จะมีการจัดแถลงข่าว ณ ประตทู่าแพ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

  ประธาน  ช้ีแจงและให้ข้อมลูเกี่ยวกบัการรดน้ําดําหัวผู้ว่าราชการเชียงใหม่  

๑) การรดน้ําดําหัวผู้ว่าราชการเชียงใหม่  ได้ช้ีแจงว่าไม่มีความคิดในการเปล่ียนแปลงจารีต 

ประเพณีใดๆ แต่ในทางกลบักนัได้เน้นย้ําให้ทกุคนให้ความสําคัญในการดํารงรกัษาวัฒนธรรมประเพณีของ

ล้านนา เพื่อให้ลูกหลานได้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วฒันธรรมประเพณี รวมถึง การยึดมั่นในพระมหา

กรณุาธิคุณขององค์พระมหากษตัริย์ ทัง้ ๓ พระองค์ ที่ร่วมสร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่มากว่า ๗๐๐ ป ี

2) ขอฝากนายอําเภอทุกท่าน ในกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ขอให้ดําเนินการ 

ตามอัธยาศัย/ตามความสะดวก ไม่ให้เน้นกําหนดกฎเกณฑ์  เนื่องจากไม่ต้องการรบกวนพีน่้องประชาชน ด้วย

เหตุว่าในช่วงสงกรานต์เปน็ช่วงเวลาของครอบครัว แต่หากผู้ใดว่าง ต้องการจะมารดน้ําดําหัว ก็มีความปิติยินดี 

พร้อมขอความร่วมมือละเว้นการด่ืมแอลกอฮอล์ ตามที่มีการรณรงค์ให้เป็นสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์  

                    ผู้แทนสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัชต  สําราญชลารักษ์)  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ 2554 และเชิญชวนร่วมชมงาน ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ โดย

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

และสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้

จัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ของเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมเก้าตํานานล้านนาพุทธบูชามหาสงกรานต์ 

ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน  ๒๕๕๔ เป็นการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ โดยจะดําเนินการบริเวณถนน       

ราชดําเนิน ท่าแพ และวัดที่อยู่บริเวณถนนราชดําเนินและถนนท่าแพ จํานวน 9 วัด โดยจะมีการตกแต่งเมือง

และสถานที่ตามเส้นทางดังกล่าวในบรรยากาศปี๋ใหม่เมือง สําหรับเก้าตํานานที่จะจัดกิจกรรมในวัดต่างๆนั้น 

ประกอบไปด้วย ตํานานอวดลายฟ้อนและดนตรีวิถีล้านนา ตํานานเทียวบ้านแต่งเมือง พับปู่สังขาร ตํานานเล่น

/สาดน้ํา... 



 ๑๙

สาดน้ํา ตํานานทําบุญสรงน้ําพระลานนา ตํานานอุ๊ยสอนหลาน ตํานานของกินถิ่นล้านนา ตํานานขนทรายเข้าวัด

ก่อเจดีย์ทราย ตํานานแอ่วลานม่วนอกม่วนใจปี๋ใหม่เมือง และตํานานไม้ค้ํามหาโพธิ์ ทั้งน้ี จะมีหนังสือเชิญเข้า

ร่วมงานอีกครั้ง  

ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.สุรสิงห์  วิศรุตรตัน) ประชาสัมพันธ์  

แนวทางในการดําเนินงานตามพระราชบญัญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเน้นการ

ดําเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์จงัหวัด

เชียงใหม่   

เนื้อหาสําคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

1. กําหนดให้พื้นที่บริเวณรอบคูเมือง และสวนสาธารณะบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด 

เชียงใหม่ เปน็สถานทีห่้ามดืม่และจําหน่ายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 

2. ให้สรรพสามิตพื้นเชียงใหม่ เข้มงวดการออกใบอนญุาตช่ัวคราว 

3. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดและดาํเนินการกับผู้กระทําผิดอย่างจริงจงั  

ในการดําเนินการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการรณรงค์ โดยการผลิต 

ป้ายประชาสัมพันธ์สนบัสนุนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งจงัหวัด จํานวน 200 ป้าย  จัดรถประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้ตามพระราชบัญญัติ ฯ (เขตห้ามดื่ม-ห้ามขายรอบคูเมือง) และขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ก่อนงาน

เริ่ม 1 สัปดาห์  การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์  พื้นที่แสดงออกของเด็กและเยาวชน จงัหวัดเชียงใหม่สร้างการมีส่วน

ร่วมนักท่องเที่ยว ขอความร่วมมือ ใช้เส้ือ,ซองกันน้ํา  แลกเหล้ารณรงค์พื้นที่ปลอดภัย รวมถึงมาตรการเชิง

นโยบายและบังคับใช้กฎหมาย  โดยสถานีตํารวจภธูรเมืองเชียงใหม่ดําเนินการประชาสัมพนัธ์ ออกตรวจเตือน

และดําเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

4.5  การบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี 2554  

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม่  นําเสนอมาตรการและ 

แนวทางการป้องกนัและลดอุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ดังน้ี 

 สภาพของปญัหา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปน็ช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

กลับภูมิลําเนาจํานวนมาก และท่องเที่ยวเล่นน้ําสงกรานต์ ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตทุางถนนสงูกว่า

ช่วงปกติ จากข้อมูลของศูนย์อํานวยการความปลอดภยัทางถนน ระหว่างป ี2551-2553 พบว่า ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์จะมีสถิติอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เพิม่ข้ึนมากกว่าช่วงเวลาปกติ ถึง 1 เท่าตัว  

โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 

อุบัติเหตุเกิดข้ึน 133 ครั้ง (อันดับ 2 ของประเทศ) จํานวนผู้เสียชีวิต 12 ราย (อันดับที่4 ของประเทศ) จํานวน

ผู้บาดเจ็บ 138 คน (อันดับ 3 ของประเทศ)  

 

 
อุบัติเหตุ... 



 ๒๐

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.2 เกิดจากการเมาสุราขณะขับรถร้อยละ  

26.74 รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกําหนด ร้อยละ 15.50 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนน อบต./

ถนนในหมู่บ้าน ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ ถนนทางหลวงแผนดิน ร้อยละ 36.09 โดยช่วงเวลาที่เกิด

อุบัติเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วง

วัยแรงงาน (อายุ 20-49 ป)ี ร้อยละ 52.35  

สําหรับเทศกาลสงกรานต์ ป ี2554 น้ี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554  จังหวัดเชียงใหม่ ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  โดยกําหนดห้วงเวลาดําเนินงาน  ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2554 (7 วัน

ระวังอันตราย)  

เป้าหมายการดําเนินการ 

ลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตทุางถนนจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ(Admit)ระหว่างวันที ่

11 – 17 เมษายน 2554 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์

ป ี2553  

ประเด็นเป้าหมาย เทศกาลสงกรานต์ 

2552 

เทศกาลสงกรานต์ 2553 เทศกาลสงกรานต์ 2554 

สถิติ +เพิ่ม/-ลด ลดลงร้อยละ10 เป้าหมาย 

1. จํานวนครั้งอุบัติเหต ุ(ครั้ง) 132 133 +1 13 120 

2. จํานวนผู้บาดเจ็บ (ราย) 135 138 +3 14 124 

3. จํานวนผู้เสียชีวิต  (ราย) 14 12 -2 1 11 

มาตรการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2554 ของจังหวัดเชียงใหม ่

ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดมาตรการดําเนินการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 ดังนี้ 

1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ  

1) มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 

ในระดับจังหวัด และระดับอําเภอทั้ง 25 อําเภอ  เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน

โดยเฉพาะในส่วนของการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง

สงกรานต์ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 

2). ให้อําเภอจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในแต่ละท้องถิ่น สนับสนุน

การปฏิบัติงานด้านการจราจร โดยแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรในการ

ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป ี2554 

3) กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์ (ระหว่างวันที่ 

     11 – 17 เมษายน  2554) เวลา  09.00 น. เพื่อกําหนดมาตรการหรือข้อสั่งการเพิ่มเติม 

เพื่อแก้ไขปัญหาจากการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดข้ึน  
/๒. มาตรการ... 



 ๒๑

2. มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

1) จัดจุดตรวจบูรณาการ 50 จุด เน้นจับตามมาตรการ 3ม  2ข  1ร  1ท จุดบริการประชาชน 

126 จุด  จุดตรวจจับความเร็ว 5 จุด  และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ บนเส้นทางเข้า – ออก

ตัวจังหวัด  เน้นบังคับใช้กฎหมาย ตั้งด่านเคลื่อนที่ตามถนนสายรอง  จัดชุดเคล่ือนที่เร็วเข้าไป

ตามหมู่บ้าน 60 ชุด เพื่อปราบปรามการเมาไม่ขับ เน้นตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับข่ี

ยานพาหนะ โดยระงับตั้งแต่ชุมชน  ให้อําเภอกําหนดจุดตรวจบูรณาการ  

2) กําหนดให้เทศกาลสงกรานต์ 2554 เป็นสงกรานต์ปลอดเหล้า ซ่ึงมาตรการดังกล่าวใช้

ได้ผลดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยเช่นกัน  ได้แก่  

- การประกาศให้บริเวณรอบคูเมืองเป็นที่สาธารณะ ห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให ้ความสําคัญกับการดําเนินการในเรื่อง “เมาแล้วขับ” 

-  เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายจุดตรวจเข้มงวดมากข้ึน ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายจะได้ผลดีที่สุด 

โดยเฉพาะการดําเนินคดีกับร้านค้าที่จําหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ป ี   

- กําหนดจุดสกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเมือง 

- ประกาศให้การรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ปลอดเหล้า  

3) ประกาศให้ “เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 %” เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ 

3. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 

1) ประกาศห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ข้ึนลงดอยสุเทพ ดอยอ่างขางและดอยอินทนนท์ และ

กําหนดเวลาการข้ึน – ลงดอยสุเทพ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ซึ่งเป็นมาตรการที่ดี ที่

จังหวัดกําลังพิจารณาเสนอให้ใช้ทั้งปี  

2) เพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่กวดขันการอยู่เวรยามความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารฯ  ทําการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ได้ทราบถึง

กิจกรรมต่างๆ  และขอความร่วมมือร้านค้างดจําหน่ายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในเขต

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ 

3) แขวงการทางเชียงใหม่ จัดชุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ รถเสีย  ลากจูง และ 

     จุดพักรถ จัดทําป้ายเตือน ป้ายบอกเส้นทาง จุดเสี่ยง และ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

4. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 
1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ทีชั่ดเจน  ครอบคลุมบ่งบอกถึงความพร้อม

ในการป้องกนัอุบัติเหตุ  ป้ายแจ้งจุดตรวจ จุดพักรถ  โดยเฉพาะถนนขาเข้าเมืองและถนน

สายหลักๆ ทีจ่ะเข้าสู่ตัวเมือง ถนนเชื่อมระหว่างอําเภอและจังหวัด 

2) จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์โครงการสวมหมวกนิรภยั 100 % และขับข่ีปลอดภัยช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 2554 ในวนัที ่ 1 เมษายน  2554  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษตัริย์ 

/๓) จัดรณรงค์... 



 ๒๒

3) จัดรณรงค์ไม่ให้มีการเล่นปะแป้ง การแต่งกายให้เหมาะสม การเล่นน้ําสงกรานต์ด้วยความ

สุภาพ รักษาประเพณีที่ดีงามของจังหวดัเชียงใหม่ 

5. มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 

- พัฒนาศักยภาพของหน่วยกู้ชีพกู้ภยัที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐาน 

   ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประธาน  ขอฝากนายอําเภอทุกท่านในการดําเนินการตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการ 

ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยเน้นย้ําการขับข่ีปลอดภัย  ขับข่ีรถสุภาพ 

กลับบ้านปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากน้ี หากมีมาตรการใดที่เห็นว่าควรเพิ่มเติม 

เพื่อให้ได้ผลดีมากข้ึน ขอให้แนะนําเพื่อดําเนินการได้ รวมทั้ง ประเด็นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๖ กิจกรรมการเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% 

และรณรงคข์ับขี่ปลอดภยั ประจําปี 2554 ระดับจังหวัด 

    หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการเปิดตัวการ

ดําเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ

สถานศึกษา และภาคเอกชน สนบัสนนุกิจกรรมสวมหมวกนิรภยั ดังน้ี 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดจัดโครงการจดัโครงการรณรงค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภยั 100%และการขับข่ีปลอดภัย

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําป ี2554 กําหนดจัดงานในวนัที ่1 เมษายน 2554 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์

สามกษตัริย์  การจัดกิจกรรมครั้งนี้เปน็การเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ทัง้

จังหวัด โดยจดัพร้อมกนัทั้งส่วนกลางที่จงัหวัดและอําเภอ กิจกรรม จะมีการอ่านประกาศวาระของจังหวัดโดย

ผู้ว่าราชการจงัหวัด รามทัง้ การมอบธงสญัลักษณ์ของการสวมหมวกนิรภัย 100%ให้กบัผู้แทนอําเภอทุก

อําเภอ เพื่อนาํไปจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดอบรมอาสาสมัคร  ร่วมรณรงค์ไปตาม 

ท้องถนน การลงนามขอความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างๆ และส่วนเอกชนในการขอความร่วมมือสวมหมวก

นิรภยั  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๗ กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมคัรผูข้อรับจดัสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยใน

การใช้รถใชถ้นนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําปี ๒๕๕๔  

  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้พิการที่ยังขาดโอกาส ได้รับการ

จัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน 

ประจําป ี๒๕๕๔ จากเงินกองทุนเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  สรุปได้ ดังนี้ 

 
/สืบเนื่องจาก... 



 ๒๓

  สืบเนื่องจากกรมการขนส่งทางบก ได้จัดประมูลเลขทะเบียนรถสวยทั่วประเทศ รวมทั้ง จังหวัด

เชียงใหม่ ได้จัดประมูลมาแล้ว ๖ ครั้ง ได้นําเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นําเงินกองทุน

ไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และอีกส่วนหนึ่งนําไปช่วยเหลือผู้พิการที่

เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน  โดยได้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รบัการช่วยเหลือ   

1) ต้องเปน็ผู้พิการทีไ่ด้รบัจากอุบัติเหตทีุ่เกิดจากอุบัติเหตุทางท้องถนน  

2) ต้องยังไม่เคยได้รบัความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนมา 

ก่อน  หรือเคยได้รบัความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี  

สําหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่กรมการขนส่งทางบก จะได้ให้ความช่วยเหลือโดยการซ้ืออุปกรณ์  

เช่น แขน-ขาเทียม รถนั่งสําหรับผู้พิการ ไม้เท้าค้ําและยัน รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยขอให้นําเอกสารมาติดต่อ

ขอรับความช่วยเหลือได้ตามเวลาที่กําหนด  ทั้งน้ี จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการจากกองทุนฯ น้ี 

ในปี 2552  จํานวน 17 ราย ใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท  สําหรับในปี  2553 มีผู้พิการขอรับความ

ช่วยเหลือ  จํานวน 35 ราย ใช้เงินไปมากกว่าล้านบาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง 

โทร 0-5327-0411 ต่อ 112  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๘ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน  ๒๕๕๔  

                     ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  รายงานการคาดหมายสภาพอากาศ ในเดือน

เมษายน  ประจําปี 2554 สรุปได้ ดังน้ี  

 ช่วงฤดูร้อน สภาพอากาศที่ผ่านมา ในช่วงวันที ่22-23 มีนาคม 2554  เกิดสภาพอากาศที่

แปรปรวน  ถือเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซ่ึงสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลกระทบทั่วโลก จากการที่มีฝน

ตกในภาคเหนือทําให้หมอกควันหายไป  คาดว่าช่วงเดือนเมษายน  จะเข้าสู่ภาวะปกติของฤดูร้อน ส่วนอากาศ

ร้อนสูงสุด จะไม่สูงมาก พืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงกลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป 

และพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเหบ็ตกได้บางวนั  อุณหภมูิต่ําสุด  22-24 C บ่าย 

อากาศร้อนและ ร้อนจัดได้บางวัน แห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด(ฟ้าหลัว) อุณหภูมิสูงสุด  35-37 C  ความชื้น

สัมพัทธ ์ร้อยละ 35-78  ทัศนวิสัย 7-9 กิโลเมตร ปริมาณฝน  50-60 มม. จํานวน 6-8 วัน  ลมอ่อน 

6-12  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 นอกจากนี้ ในวันที่ 28  มีนาคม 2554 มีความกดอากาศต่ําปกคลุมที่ภาคใต้หนาแน่นมากจึง

ทําให้ฝนตกหนักในเขตภาคใต้ และความกดอากาศสูงมาก ทําให้เกิดอากาศหนาวเย็นและมีฝนตก  คาดหมายว่า

อุณหภูมิ ในเดือนเมษายน จะต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของทุกป ีปรากฏการณ์ลาณีญา จะต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝน เข้าสู่

สถานะเป็นกลางเดือนมิถนุายน 2554 ทําให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ํากว่า

ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ในครึ่งปีแรก 
/ข้อควรระวัง... 



 ๒๔

 ข้อควรระวัง อากาศแห้ง ร้อนถึงร้อนจัด อบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดูร้อน

ระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลมุ จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกนัผลผลิตที่อาจได้รบัผลกระทบ 

ตลอดจนยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแลป้องกนัไม่ให้เกิดไฟป่า ซ่ึงทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจาย

อยู่ในอากาศ อากาศเปน็พิษ และทําให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเปน็โรคทางเดินหายใจ และมะเร็งปอดได้  ติดตาม

สภาพอากาศ โทรศัพท์  053-277919  053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th   

 สําหรับกรณีเหตุการณ์ แผ่นดินไหว เมื่อวันที ่24 มีนาคม เวลาประมาณ 21.00 น. ซ่ึง

สามารถรู้สึกได้ทั่วไปในภาคเหนือ และเกิด Aftershock อีกหลายรอบ  เรื่องนี้เป็นภัยใกล้ตัว ซ่ึงไม่สามารถ

พยากรณ์ได้ แต่สามารถให้ความรู้ว่าควรปฏิบตัิตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตกุารณ์ข้ึน  
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๙ การประชาสัมพันธแ์รงงานนอกระบบ(ผู้ประกันตน)ตามมาตรา 40  

                    (รกท.) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวเพ็ญศรี  ฤกษนันทน์) แจ้งประชาสัมพันธ์

แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบมาข้ึน

ทะเบียน มาตรา 40 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด  

สืบเนื่องจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลกัในการให้ความคุ้มครอง  

สวัสดิการทางทางสังคมแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการในจังหวดัเชียงใหม่ เปน็การดําเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลภายใต้แนวปฏิบัติการปฏิรปูประเทศไทย  การสร้างระบบความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้กบั

แรงงานนอกระบบ  โดยมีข้อมูลสถานประกอบการ และผู้ประกนัตนจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที ่3 มีนาคม 

2554) ประกอบด้วย   

1) กองทุนประกันสังคม 

- นายจ้าง/สถานประกอบการ  13,322     แห่ง 

- ผู้ประกันตน                        220,813    ราย 

       - มาตรา 33      178,502    คน 

       - มาตรา 39      42,311    คน    

มีการชําระเงินสมทบของสถานประกอบการ (มกราคม- ธันวาคม 2553) ของกองทนุ 

ประกนัสังคม จํานวน 1,314  ล้านบาท มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกันตนที่มารับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จํานวน 

448ล้านบาท  และการเหมาจ่ายให้แก่โรงพยาบาล รวม  310  ล้านบาท 

2) กองทุนเงินทดแทน เปน็สิทธิประโยชน์เนื่องจากการทํางาน 

- นายจ้าง                                       11,778     ราย 

- ลูกจ้าง                                        145,482    คน 

     

 

 

/มีการชําระ... 



 ๒๕

มีการชําระเงินสมทบของสถานประกอบการ (มกราคม- ธันวาคม 2553) ของกองทนุ 

เงินทดแทน จาํนวน 26  ล้านบาท  โดยมีการขอรับประโยชน์ทดแทน/เงินทดแทน จํานวน 21  ล้านบาท  

สํานักงานประกันสังคมได้กําหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบเข้าในระบบประกนัสังคมตามทางเลือก 

สิทธิประโยชน์มาตรา 40  ใน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 100บาท ประชาชน จ่าย 70 บาท รัฐ

อุดหนุน 30   ทางเลือกที่ 2 จ่าย 150 บาท ประชาชนจ่าย 50บาท รฐัอุดหนนุ 50 บาท 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิมาตรา 40  
 

สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
จ่ายเงิน 100 บ. 

ประชาชน 70 บ. 

รัฐอุดหนุน 30 บ. 

จ่ายเงิน 150 บ. 

ประชาชน 100 บ. 

รัฐอุดหนุน 50 บ. 

ทดแทนการขาดรายได้ 

เมื่อเจบ็ป่วย/อุบัติเหต ุ

-จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 3 ใน 4 เดือน  

-นอนอย่างน้อย 2 วันขึ้นไป 

  

ทุพพลภาพ 

 

-จ่าย 6 ใน 10 รับ 500 บาท/เดือน     

 เปน็เวลา 15 ป ี

-จ่าย 12 ใน 20 รับ 650 บาท/เดือน 

 เปน็เวลา 15 ป ี

-จ่าย 24 ใน 40 รบั 800 บาท/เดือน 

 เปน็เวลา 15 ป ี

-จ่าย 36 ใน 60รบั 1,000 บาท/ 

 เดือน เปน็เวลา 15 ป ี

  

เสียชีวิต 

 

-ค่าจัดการศพ 20,000 บาท 

-สมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 12 เดือน 

  

บําเหน็จชราภาพ 

 

-ได้รบัจากเงินออมขั้นต่ํา 50 บาท/เดือน 

-สามารถออมเพิ่มเติมได้ ไม่เกินเดือนละ  

  1,000 บาท 

-ได้รบัเงินบําเหน็จคืน เปน็ก้อน + ดอกผล  

เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (และไม่

ประสงค์เปน็ผู้ประกนัตนต่อ) 

  

 

สํานักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองประกนัสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ ตาม 

มาตรา 40  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ  56,000 ราย ผลการดําเนินงาน ณ วันที ่30 

มีนาคม 2554 มีผู้สนใจสมัคร กว่า 5,000 ราย  คิดเป็นกว่า  10 % ของเป้าหมาย ซ่ึงการดําเนินงาน 

ยังต่ํากว่าเป้าหมายมาก แนวทางการแก้ไข จึงขอความร่วมมือนายอําเภอทุกอําเภอประชาสมัพันธ์เพิ่มเติม  

 
/และเน้นย้ําให้... 



 ๒๖

และเน้นย้ําให้ผู้นําท้องถิ่น กํานนั-ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล ผูน้ําชุมชน  ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 

ออกเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน 

 ประธาน  ขอขอบคุณสํานกังานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ทีน่ําเสนอข้อมูลด้านแรงงานที่

เป็นประโยชน์กับทกุภาคส่วน  และขอความร่วมมือหน่วยงาน ประสานกับสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์ให้กว้างขวางเพิ่มข้ึนอีก ทั้งทางโทรทศัน์หรือวิทยุต่างๆ  รวมทั้ง เน้นย้ําให้นายอําเภอทุกท่านช่วย

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนพื้นทีไ่ด้รบัทราบต่อไป   
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายการดําเนินการ ดังนี้ 

1) มอบหมายให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประสานกับสํานักประชาสัมพันธ์ 
     เขต 3 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบอย่างแพร่หลาย  

2) ให้นายอําเภอ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง 
 

 ๔.๑๐ ประชาสัมพันธต์ลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 7-9 เมษายน 2554   

  ผู้แทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์  เหล็กสมบรูณ์) แจ้ง

ประชาสัมพนัธ์ ตลาดนัดภมูิปัญญาท้องถิ่น และเชิญชวนร่วมพิธีเปดิ ซ่ึงกําหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 

เมษายน 2554   เวลา 9.00-21.00 น. ณ ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ พิธีเปิดวันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1) การสาธิตการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากแต่ละอําเภอของจังหวัด 

เชียงใหม่ วิถีชีวิตหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งการจําหน่ายผลิตภณัฑ์

ที่มาจากภูมิปญัญาท้องถิน่ ทั้งนี้ ได้รบัความรบัมือจากทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง ทีไ่ด้จดัตลาดนัดงานภูมิปัญญา

ท้องถิน่ในระดับอําเภอจังหวัดเชียงใหม่ และได้คัดเลือกให้เป็นผู้แทนของแต่ละอําเภอนั้น มาร่วมในการจัดแสดง 

 2) การจัดการแข่งขันการตีกลองล้านนา แบ่งออกมาเป็น 3 ประเภท กลองหลวง กลอง 

มองเซิง กลองสะบัดชัย  ซ่ึงเปน็ตวัแทนของทีมที่มาจากแต่ละอําเภอ โดยได้รับการสนบัสนนุเพิ่มเติมจากสมาคม

ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย สําหรับการแข่งขันการตีกลองหลวงล้านนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสําหรบัการแข่งขันตีกลองล้านนาทั้ง ๓ ประเภท 

 ประธาน  แจ้งเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทกุภาคส่วน ร่วมเทีย่วชมงาน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชมุเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ นาํเสนอเพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน 9  

เรื่อง  ประกอบด้วย  

 

 

 

/๕.๑ การจัดงาน…. 



 ๒๗

๕.๑ การจัดงานรัฐพิธีของจังหวัดเชียงใหม่  (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่) 

- วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่  ๒ 

    เมษายน ๒๕๕๔  

- วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์  

    วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๔  

- วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป ี๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๕   

   เมษายน  ๒๕๕๔ 

 ๕.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องใน “วันพระราชสมภพ สมเด็จ 

พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ” (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ เชียงใหม่ และเหล่ากาชาด

จังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.๓ โครงการขยายช่องทางการตลาด “ Lanna Exotic Spa”  

                           (สํานกังานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.4 โครงการสืบสานล้านนาภูมิปัญญาร่วมสมัย 1-3 เมษายน 2554       

   (โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา) 

 5.5 การจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 

                          (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) 

 5.6 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว 

   (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.7 รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที ่๑-๓๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ 

                           (ตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม่) 

๕.8  ความกา้วหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่ 

           (สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.9  สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 

                            (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นางนฤมล  ปาลวัฒน์) เน้นย้ําเรื่องการร่วมบริจาค 

โลหิตเนื่องใน “วันคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกมุารี”  และเชิญชวนร่วม 

ทําบุญในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ซ่ึงกําหนดจัดงานข้ึนในวนัที ่1 เมษายน 2554 น้ี รวมถึง การสนบัสนนุ

โครงการปฏิบตัิธรรม ของสาํนักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดข้ึน ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง 

/ระหว่างวันที่ ๓-๘ …. 



 ๒๘

ระหว่างวนัที ่๔-8 เมษายน 2554  ซ่ึงปัจจบุันนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรลุตามเป้าหมาย และหน่วยงาน

ทุกแห่ง สามารถร่วมทําบุญในโครงการนี้ได้ โดยการเลี้ยงน้ําปานะแก่ผู้ปฏิบตัิธรรม  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) มอบนโยบายและ 

ข้อราชการในการดําเนินงานของจังหวัด ในประเดน็ ดังนี้   

1) เร่งรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติด 

ย่ังยืนภายใต้ยุทธศาสตร ์5 รั้วป้องกัน ระยะ ที่ 3 

๒) การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แนวปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย 

การสร้างระบบความคุ้มครองและหลักประกนัทางสงัคมให้กับแรงงานนอกระบบ  โดยสํานักงานประกนัสังคม

ได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้กบัแรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมาย

ให้ดําเนินการ  56,000 ราย  ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 28 มีนาคม ๒๕54  มีผู้สนใจสมคัร  4,996 ราย   

คิดเป็นร้อยละ  8.92 % ของเป้าหมาย ปัญหา การดําเนินงานยงัต่ํากว่าเป้าหมายมาก แนวทางการแก้ไข  

๒.๑ ขอความร่วมมือนายอาํเภอทุกอําเภอประชาสัมพนัธ์เพิม่เติม และเน้นย้ํา 

ให้ผู้นําท้องถิน่ กํานนั-ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล ผู้นําชุมชน  ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสาย

ประจําหมู่บ้าน 

2.๒ เจ้าหน้าที่สํานักงานประกนัสังคมจงัหวัดเขียงใหม่ เข้าพ้ืนที่ไปชี้แจง 

ประชาสัมพนัธ์ และรับสมคัรประจําตามอําเภอ  และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมใบสมัคร และแจ้งให้ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเขียงใหม่ทราบ  เพื่อเจ้าหน้าทีจ่ะได้จัดเก็บใบสมคัรต่อไป 

3) จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวประเทศ 

ญี่ปุ่น  จงัหวดัเชียงใหม่  จดัตั้งศนูย์รับบริจาค ช่ือบัญชี “กองทนุเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัจังหวัด

เชียงใหม่”  หมายเลขบัญชี 547-0-37532-3   ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ “เงินบริจาคช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย     สึนามิทีป่ระเทศญีปุ่่นโดยจังหวัดเชียงใหม่”  หมายเลขบัญชี 980-4-09640-4  

ธนาคารกรุงไทย สาขาศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม่  

4) มาตรการเตรียมรบัสถานการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24  

มีนาคม ๒๕54  เวลา 20.55 น. เกิดแผ่นดินไหว 6.7 ริกเตอร์ ในสหภาพพม่า  ซ่ึงรู้สึกได้ในพื้นที่จงัหวัด

เชียงใหม่  จงัหวัดได้กําหนดนัดประชุมคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่ (กปภ.จ.) 

ในวนัศกุร์ที่ 1 เมษายน ๒๕54 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ 3 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัด  เพื่อรับทราบ 

และซักซ้อมแผน ฯ 

ข้อควรปฏิบัติในการป้องกนัและบรรเทาภัย ฯ  โดยการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค 

ที่จําเป็นไฟฉาย น้ําดืม่  อาหารแห้ง จัดหาเครื่องวิทยุทีใ่ช้แบตเตอรี ่เพื่อรับฟังข่าว จัดเตรียมยารกัษาโรค และ

เวชภัณฑ์ในการใช้ปฐมพยาบาล ควรมีการวางแผนป้องกันของครอบครัว และควรมีสติ ไม่ตืน่ตกใจง่าย  

 
/๕) ปีแห่งการ…. 



 ๒๙

5) ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %  การดําเนินงานตาม 

แนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  โครงการปแีห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั 100 % 

คณะรัฐมนตรี มีมติประกาศให้ปี 2554 เปน็ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั 100 % โดยมี 

มาตรการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ดังนี้ 

๕.๑ หน่วยงานภาครฐัทุกแห่งกําหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที ่

สวมหมวกนิรภัย 100 %  

๕.๒ หน่วยงานภาครฐั องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น 

ทุกแห่ง ถือปฏิบตัิตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทีดี่ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย

เกี่ยวกบัการขบัข่ีรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

๕.3 เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสีย่งสูงต่อการบาดเจ็บและ 

เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ให้กระทรวงแรงงาน  ศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รณรงค์ส่งเสริมการ

สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับข่ีรถจกัรยานยนต์ของบุคลากรในสังกัด นักเรียน  นกัศึกษา  

๕.๔ ให้สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทบทวนมาตรฐาน 

หมวกนิรภัยให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

5.๕ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดเก็บข้อมูลสถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุ

ทางถนนที่เกีย่วข้องกับการไม่สวมหมวกนิรภัย 

๕.6 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน 

จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนโครงการปแีห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั  100 %  

๖) จังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณผู้ร่วมโครงการปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็น 1 ชั่วโมง 

พร้อมกัน มือ่วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ๒๕54  ตั้งแต่เวลา 20.30– 21.30 น. “ปิดไฟ....ให้โลกพัก” 60 Earth 

Hour Chiang Mai 2011 จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการถือเปน็ปทีี่ 2 แล้ว  พร้อมกับคนหลายล้านคนทั่ว

โลก 

๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอมอบข้อคิดแด่เด็ก ๆ และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

 “เด็กเชียงใหม่รักดี เสริมสร้างสามัคคี เราไทยด้วยกัน” ผ่านคณุพ่อ คุณแม่และครูอาจารย์ทุกท่าน เพื่อ

เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรกัสามัคคี แก่เยาวชนของจังหวดัเชียงใหม่ 

   ๘) ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑท์้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญสนับสนุน

สินค้าผลิตภณัฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ของจงัหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงมีหลากหลายประเภท มีความสวยงาม 

และลักษณะเฉพาะตัว  เพือ่สนับสนนุการท่องเที่ยว รวมทั้ง จะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเงินหมนุเวียนใน

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ  และมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกีย่วข้องดําเนินการตามข้อราชการ 

 

 
/ระเบียบวาระ.... 



 ๓๐

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  

๗.1 การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติร้อยใจรกั ”The Harmony of Love”  

ผู้แทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ต.อ.หญิง วชัรี  ชูกิจคุณ) แจ้ง 

ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนร่วมพิธีเปิด และร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติร้อยใจรัก  

“The Harmony of Love” ครั้งปฐมฤกษ์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป ีในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 

2554  ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. โดยกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 และภาค 6 ร่วมกันเปน็เจ้าภาพ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๗.๒ กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งประชาสัมพันธ์กําหนดการประชุมหัวหน้า 

ส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที ่๔/๒๕๕๔ ในวนัพฤหสับดีที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แห่งนี้  และขอความร่วมมือจากส่วนราชการ/

หน่วยงาน ให้เข้าไป Download หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมฯ และรายงานการประชมุ ผ่านช่องทาง

เว็บไซต์จังหวดัเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ มุมราชการ  ประชมุหวัหน้าส่วนราชการ 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐  น.   

 

 

           ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                     (นางศิริพร  รือเรือง) 

                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  

          

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                      (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 

                                 หัวหน้ากลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 


