
 
 

ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
ครั้งที่ 1/2557 

วันอังคารที่  28 มกราคม 2557  เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว ภูมิสถานชัน้ที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว)  

วัดทา่ตอนพระอารามหลวง ตําบลทา่ตอน อําเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอําเภอที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน           
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันกําแพง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

2. การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจําปี 2557 (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  
       

(1) นายศักดิช์ัย ถนัดวณชิย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําพูน 
(2) นายชวลติ ชื่นจติต์ศริ ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน สรรพากรภาค 8 
 ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นทีฉ่ะเชิงเทรา 
(3) นายชาตร ี บญุนาค 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดลําปาง 
(4) นายวินยั  ชมภูแก้ว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวลําปาง 
(5) นายสมเกียรต ิ สิริชทูรพัย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี 
(6) นางเพลินจติ ใจอ่อน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์ ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการ  ศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย ุจังหวัดขอนแก่น 
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(7) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 
(8) นายอนนัต ์ กติติรตันวศนิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันทราย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
(9) นายศราวธุ ไทยเจรญิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่อาย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
(10)  นายชาญชยั ศรีเสถียร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอฮอด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮ่่องสอน 
(11) นายสพุจน์  ต่ออาจหาญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่ออน 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 

1.2  ผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบัการแต่งตั้ง  โยกย้าย ภายในจังหวัด 
เชียงใหม ่
(1) นายบรรจง จํานงศติธรรม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
(2) นายคณุวฒัน ์ สุคนัธะกลุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอจอมทอง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอไชยปราการ 
(3) นายภาษเดช หงสล์ดารมภ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่วาง 
(4) นายวิจติร หลังสัน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอฮอด 
(5) นายศรณัย ู มีทองคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่ออน 
(6) นายชาตร ี กติติธนดติถ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยเต่า 
(7) นายชชัวาลย ์ ปญัญา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยเต่า 
 ตําแหน่งเดิม จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม่ 
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(8) นายนําชัย เจียงวรีวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่วาง 
 ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อําเภอพร้าว 

1.3  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอื่น 
(1) นางสาวพทัธธ์รีา ขุนชะ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์ ตามพระราชดําริ จงัหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 60 จังหวัด

สมุทรสาคร 
(2) นางวรพรรณ ี ดํารงมณ ี
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักการทูตระดับที่ปรึกษา กรมยุโรป 

กระทรวงการต่างประเทศ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 12/2556  เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2556  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล  นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่   
 นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 

3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การเร่งรัดผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลโครงการงบพัฒนาจังหวัด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และชี้แจงการดําเนินงานโครงการงบพัฒนา
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.3  สรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2557 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 รายงานผลการรบัจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 รายงานผลการดาํเนินงาน ปญัหาและอปุสรรค การดําเนินการโครงการธงฟา้

ราคาประหยดัลดคา่ครองชพีประชาชน ระดบัอําเภอ ประจําปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนกุมภาพนัธ์  2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2  พธิทีาํบญุตกับาตรพระสงฆแ์ละพธิบีําเพญ็กศุลถวายเปน็พระกุศลแด ่

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก  
ในโอกาสวนัสิน้พระชนมค์รบ 100 วัน 

 ผู้นาํเสนอ:  นางเกษสุดา ต.เจริญ ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 งานสปัดาห์สง่เสริมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  

ประจําปพีทุธศักราช  2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ:  นางเกษสุดา ต.เจริญ ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายกฤษเรศ  วังทะพันธ์ รองผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพนัธ์  2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.6 การจดังานเทศกาลสตอเบอรี่และของดีอาํเภอสะเมิง ครัง้ที่ 13 ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ  ดวงจินดา  ปลัดอาวุโสอําเภอสะเมิง 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
      5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557  

           วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/
เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) 

ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    6.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(นายอดิศร  กําเนิดศิริ)  

                        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)                                                   
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอําเภอที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันกําแพง  
และอําเภอกัลยาณิวัฒนา (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 

2. การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจําปี 2557 (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  
       

(1) นายศักดิช์ัย ถนัดวณชิย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําพูน 
(2) นายชวลติ ชื่นจติต์ศริ ิ
 ตําแหน่งปัจจุบัน สรรพากรภาค 8 
 ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นทีฉ่ะเชิงเทรา 
(3) นายชาตร ี บญุนาค 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดลําปาง 
(4) นายวินยั ชมภูแก้ว 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวลําปาง 
(5) นายสมเกียรต ิ สิริชทูรพัย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี 
(6) นางเพลินจติ ใจอ่อน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์ ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการ  ศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย ุจังหวัดขอนแก่น 
(7) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 
(8) นายอนนัต ์ กติติรตันวศนิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันทราย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
(9) นายศราวธุ ไทยเจรญิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่อาย 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
(10)  นายชาญชยั ศรีเสถียร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอฮอด 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮ่่องสอน 
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(11) นายสพุจน์  ต่ออาจหาญ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่ออน 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 

1.2  ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ได้รบัการแต่งตั้ง  โยกย้าย ภายใน 
จังหวดัเชียงใหม่ 
(1) นายบรรจง จํานงศติธรรม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
(2) นายคณุวฒัน ์ สุคนัธะกลุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอจอมทอง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอไชยปราการ 
(3) นายภาษเดช หงสล์ดารมภ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่วาง 
(4) นายวิจติร หลังสัน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอฮอด 
(5) นายศรณัย ู มีทองคํา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่ออน 
(6) นายชาตร ี กติติธนดติถ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอดอยเต่า 
(7) นายชชัวาลย ์ ปญัญา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอดอยเต่า 
 ตําแหนง่เดิม จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม่ 
(8) นายนําชัย เจียงวรีวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอแม่วาง 
 ตําแหน่งเดิม ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อําเภอพร้าว 
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1.3  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอื่น 
(1) นางสาวพทัธธ์รีา ขุนชะ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์ ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 60 จังหวัด

สมุทรสาคร 
(2) นางวรพรรณ ี ดํารงมณ ี
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสาํนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักการทูตระดับที่ปรึกษา กรมยุโรป 

กระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 12/2556  เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2556  
                                                                                                                                              

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม  2556 เวลา 09.00น .  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 30 หน้า โดยมี           
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2556 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 12/2556 

วันที่ 26 ธันวาคม 2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

************** 
 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายอดิศร  กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายวัชระ การะยะ (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายวรวิทย์ 

 
อินต๊ะใจ (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นายมีศักด์ิ ใจเย็น (แทน)หัวหน้าศูนย์บริหารทะเบียนภาค 5 
12. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
13. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
15. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
16. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
17. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
18. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ รักษาการในตําแหน่งนายอําเภอสันทราย 
19. นายเศรษฐพล ทนันชัย (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
20. นายพันธ์ศักด์ิ สมเปาจี (แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด 
21. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
22. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
23. นายวสันต์ มหานาม (แทน)นายอําเภอฮอด 
24. นายณัฐสิทธ์ิ เรืองวิลัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว 
25. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอพร้าว 
26. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
27. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
28. นายนคร กาวิชัย (แทน)นายอําเภอสะเมิง 

/29.นายอนวัช ... 
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29. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
30. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
31. นายศิวะ ธมิกานนท์ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
32. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
33. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
34. นายพงศ์พีระ ชูช่ืน (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
35. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
36. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
37. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
38. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
39. นางสาวอัคณี ช่วยประคอง (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
41. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
42. นายชัชวาล ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
43. นายนวพร แสงหนุ่ม (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
44. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
45. นางสุนทรี อินตา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
46. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
47. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
48. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
49. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
50. นางเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
51. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
52. พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนฑกะ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
53. พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร (แทน)ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 
54. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
55. พ.ต.อ.จักร์กฤษ์ จีระเศรษฐ ์ ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึกพิเศษฯ 
56. พ.ต.ท.อุดม สุวรรณเลขา (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
57. พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
 

/หน่วยงานในสังกดัสาํนกังานอัยการสูงสดุ 



๑๒ 
 

 

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
58. นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
59. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
60. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
61. นายเมธี พยอมพงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ภาคเหนือ 
62. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
63. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
65. นายสุระ ลิจุติภูมิ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
66. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
67. พ.อ.ธีรธรรม อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
68. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
69. ร.อ.สมภาร สิริภูบาล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
70. พ.อ.ศิรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
71. น.ต.คณุากร จักรวาฬ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
72. พ.ท.บัณฑิต จันทร์แก้ว (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
73. น.อ.จักรกฤช มะลิขาว หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
74. นายสมชาย พุ่มจิน (แทน)คลังเขต 5 
75. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
76. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
77. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
78. นายสุพูล ธรรมจักษ ุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
79. นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
80. นางจินตนา วงษ์เวียน (แทน)สรรพกรภาค 8 
81. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
82. นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
83. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม่) 
84. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
86. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
87. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

/หน่วยงานในสังกัด  ... 



๑๓ 
 

 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
88. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
89. นายสุนทร จันทร์พรหม (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
90. นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
91. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม่ 
92. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
93. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
94. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์ 

สาขาภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
95. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
96. 
 

นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่ 

97. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
98. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
99. นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
100. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
101. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
102. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
103. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
105. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
106. นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
107. นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สันกําแพง 
108. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
109. นายสุรพล ปุสุรินทร์คํา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
110. นายเจษฎา กาพย์ไชย (แทน)เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
111. นายจํารัส หล้าบุรี (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
112. นายภาณุวิชญ์ กันทะ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
 

/114. นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์... 
 



๑๔ 
 

 

114. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
115. นางสาวฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
116. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายวิทยา สวนแก้วมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
118. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
119. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
120. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
121. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
122. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
123. นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 
124. นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 
125. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
126. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
127. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
128. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
129. นายวินัย ชมภูแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
130. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
131. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
132. นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล (แทน)ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
133. ร.ต.วิทยา บุญยัง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่) 
134. นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
135. นางสาวณิชรัตน์ จอมแปงตา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
136. นายปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานขนส่งทางน้ําที ่1 สาขาเชียงใหม ่
137. นางณัฐธยาน์ แพรชัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
138. พ.จ.ท.สาคร ปีกอง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
139. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
140. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
141. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
142. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
143. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
/144. นายประหยัด ดาวราม... 

 



๑๕ 
 

 

144. นายประหยัด ดาวราม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
(เชียงใหม่) 

145. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
146. นายวิทยา สิงห์คํา (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
147. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่

148. นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
149. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
150. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
151. นายธีรชัย ด่านวณิชวงค์ ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
152. นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ รักษาราชการแทนผู้จัดการสาํนักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
153. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
154. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
156. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นางสาวกรรณิการ์ มีผล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
159. นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
160. นายถาวร คงมั่น (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
161. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
162. นายจตุพร   ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นายวาทิน ดํารงเลาหพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค 5 
165. นายปภาษิต โรจนมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
166. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
167. พ.ต.ท.กฤษ อาจสามารถ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
168. นางสาวนลินี ณ เชียงใหม ่ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางสาวนิรชา แสนกันคํา (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
170. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
171. นายดิเรก ทะจันทร ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/172. นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร... 
 
 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 



๑๖ 
 

 

172. นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่  

173. นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา
ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
178. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
179. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
180. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
181. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
182. นางบรรเจิด ดีมงคล หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ่
183. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
184. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
185. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8 
186. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
187. ดร.กิตินันท์ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
188. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
189. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
190. นางนงลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 5 
191. นายพิทูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
192. นายสิทธิชัย มูลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
193. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
194. นายไพสิฐ พาณิชย์กุล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
195. นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
196. รศ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
197. ผศ.อวยพร บัวใบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพ เชียงใหม ่
198. นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
199. นางวรารักษ์ ใจชื้น (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
200. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 

เชียงใหม่  
/201. นางวาสนา  เกษมสุข... 



๑๗ 
 

 

201. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
202. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
203. นางฐิติรัตน์ ทองอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
204. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
205. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
206. นายอุทัย สอนเทศ (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
207. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
208. นางเรไร  รักศิลปกิจ  (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
209. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน) ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
210. นายนิรันดร ศรีภักดี (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
211. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าสถานีกาชาดท่ี 3 

เชียงใหม่ 
212. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
213. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
214. นายดํารง ฐิติธนภัค (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
215. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร             

(องค์การมหาชน) 
216. นางจิราวรรณ วงค์ดอกไม้ คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ส่วนท้องถิน่ 
217. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
218. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
219. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
220. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
221. นายประพันธ์ ทินอุทัย (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
222. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภาคภูมิเขต 9 
223. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
224. นายสมพร วิศิษฐ์ผล (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  
225. นายชูเกียรติ แป้นแก้ว (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2 
226. นายทรงพล รุ่งเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม ่
227. นายสุริผล พิชวงค์ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 

/228.นางพจรัตน์  เหนือเมฆ ... 



๑๘ 
 

 

228. นางพจรัตน์ เหนือเมฆ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาย่อยสันกําแพง 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
229. นายภาณุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าว MCOT /ไทยนิวส ์
230. นางปาริสสา กาญจนกุล ผู้สื่อข่าวสถานวิีทยุ FM 100  
231. นายชัยชาญ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้สื่อข่าว WE TV 
232. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
233. นายเกษม วงศ์มณี พนักงานพิมพ์ระดับ ส 3  สํานกังานจังหวัดเชียงใหม ่

          
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

3. มหาวิทยาลัยพายัพร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส 
4. โรงเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส 
5. การประมวลภาพข่าว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2556  

 
ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม (นายอดิศร กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) : แนะนํา
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอ่ืน 

๑.๑  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งที่จังหวดัเชียงใหมแ่นะนาํตัว ต่อที่
ประชุม 

       

(1) นายสมาน ปราการรตัน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ รักษาในตําแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยา  สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวิทยา 

(2)  นางสาวกรรณกิาร ์ มีผล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจงัหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

พิษณุโลก 

1.2 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการที่ไดร้บัการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวดัเชียงใหม ่
(1) นายคมกรชิ ตรธีญัญพงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอพร้าว 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอแม่อาย 

/(2) นายอาคม  สุขพันธ์ ... 
 
 



๑๙ 
 

 

(2) นายอาคม สุขพนัธ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอหางดง 
(3) นายศักดิช์ัย คณุานุวัฒนช์ัยเดช 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอหางดง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอสันป่าตอง 
(4) นายวรกติต ิ ศรทีพิากร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสารภี 
 ตําแหน่งเดิม นายอาํเภอจอมทอง 
(5) นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายอําเภอสันป่าตอง 
 ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเชียงดาว 
(6) ดร.กตินิันท ์ โนส ุ
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

1.3 ผูบ้รหิารและหวัหน้าสว่นราชการยา้ยไปดาํรงตาํแหนง่ใหม่ ณ จังหวดัอืน่ 
(1) นายสุรพงษ ์ วิวัชรโกเศศ 
 ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงราย 
(2) นางสาวสุนทรา ตลิะกูล 
 ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
       ครั้งที่ 11/2556  เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 
       ประธานในที่ประชุม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2556 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 33  หน้า โดยมี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุม                                                                                                                                                  

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

/ระเบียบวาระที่ ๓ 
 



๒๐ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่ 
นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 
5.1  ผลการเบกิจา่ยเงนิประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2557    

คลังจังหวัดเชียงใหม่(นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม) : นําเสนอต่อที่ประชุมจํานวน  2 เรื่อง  ดังนี้ 
1. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาส
ที่ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๕ ๑๕ ๒๒ ๒๒ 

๒ ๒๐ ๓๕ ๒๔ ๔๖ 

๓ ๓๕ ๗๐ ๒๔ ๗๐ 

๔ ๑๒ ๘๒ ๒๕ ๙๕ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖   หนว่ย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๑) 

คงเหลือ 

รวม ๒๐,๒๔๒.๓๘ ๑๐,๙๙๔.๑๐ ๕๔.๓๑ ๒๒ ๙,๒๔๘.๒๘ 

ลงทุน ๒,๘๗๔.๖๙ ๙๓.๓๙ ๓.๒๕ ๑๕ ๒,๗๘๑.๓๐ 

ประจํา ๑๗,๓๖๗.๖๙ ๑๐,๙๐๐.๗๑ ๖๒.๗๖ - ๖,๔๖๖.๙๘ 

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕๖ 

๖๔๕.๘๔ ๑๐๐.๖๙ ๑๕.๕๙ - ๕๔๕.๑๕ 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๑) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖    หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๒,๘๗๔.๖๙ ๙๓.๓๙ ๓.๒๕ ๒,๗๘๑.๓๐ 

/รายจ่ายลงทุน... 
 
 



๒๑ 
 

 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

ส่วนราชการ ๒,๗๔๘.๔๑ ๗๓.๗๐ ๒.๖๘ ๒,๖๗๔.๗๑ 
ท้องถิ่น ๑๙.๖๙ ๑๙.๖๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
กลุ่มจังหวัด ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๖๙ 
จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๙๐ 

 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้
ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ 
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร    
(องค์การมหาชน) 

๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐ - - - 

๒ 
ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เกษตร 

๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐ - - - 

๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๖.๕๔ ๖.๕๑ ๙๙.๔๓ - - - 

๔ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๓.๐๗ ๓.๐๔ ๙๙.๐๓ - - - 

๕ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๒.๓๒ ๒.๒๖ ๙๗.๗๑ - - - 

๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๔,๗๔๗.๘๒ ๘๗.๔๐ - - - 

๗ โรงเรียนไชยปราการ ๑.๕๖ ๑.๓๗ ๘๗.๓๘ - - - 

๘ 
สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑,๐๘๙.๐๗ ๙๑๙.๘๘ ๘๔.๔๖ ๑๙.๖๙ ๙.๐๘ ๔๖.๑๔ 

๙ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๒๙๖.๓๑ ๒๔๑.๐๗ ๘๑.๓๖ - - - 

๑๐ สํานักงานคลังเขต ๕ ๑.๙๔ ๑.๔๓ ๗๓.๕๑ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐ 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่
ที่ร้อยละ ๑๕  มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๘๒ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๘ หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗  และ
ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๖๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๗  รายละเอียดมีดังนี้ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน (หน่วย:ล้านบาท) 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักงานคลังเขต  ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๙๙.๘๘ 

/ลําดับ 3 ศูนย์พัฒนาฝีมือ... 
 



๒๒ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๓ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๑ ๐.๑๐ ๘๔.๙๔ 

๔ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๙ ๐.๑๔ ๗๒.๖๒ 

๕ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๑๙.๖๙ ๙.๐๘ ๔๖.๑๔ 

๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๒๒.๔๖ ๗.๘๘ ๓๕.๐๗ 

๗ สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๑.๒๕ ๓๒.๗๓ 

๘ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒.๐๒ ๓.๘๕ ๓๒.๐๕ 

๙ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๒๑.๕๕ ๒.๕๕ ๑๑.๘๒ 

๑๐ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๖๕.๐๒ ๖.๖๕ ๑๐.๒๓ 

๑๑ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๗๓.๔๐ ๖.๒๐ ๘.๔๕ 

๑๒ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๕๘.๐๙ ๔.๗๔ ๘.๑๖ 

๑๓ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๑๙๙.๕๗ ๑๒.๗๕ ๖.๓๙ 

๑๔ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม่) ๑๗๖.๔๖ ๘.๒๑ ๔.๖๕ 

๑๕ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗ (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๐๔ ๓.๖๕ 

๑๖ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๔๖.๒๙ ๑.๒๙ ๒.๗๘ 

๑๗ สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๐๒ ๒.๑๕ 

๑๘ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๑๙.๘๐ ๐.๑๘ ๐.๙๒ 

๑๙ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๓๒๒.๒๓ ๒.๖๐ ๐.๘๑ 

๒๐ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๐.๐๕ ๐.๒๑ 

๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๐.๐๘ ๐.๑๗ 

๒๒ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๔๒ ๐.๑๐ ๐.๑๖ 

๒๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๒.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ลําดับ 30 สํานักงานพัฒนาที่ดิน... 



๒๓ 
 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน ลงทนุ 

  งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๓๐ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๓.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๖.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๑.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๔๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๙ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๐.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๕.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๒ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                     ๐.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๔ สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๖.๔๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๐ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๑ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๒ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๓ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๒๖.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๕.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๕ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 

/ลําดับ 56   ... 



๒๔ 
 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๕๖ กก.บก.กฝ. ๕ ๓.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๗ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๘ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๙ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๐ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๑ โรงพยาบาลประสาท ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๒ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๓ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๕ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๖ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๗ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑๓.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๐ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๕๒.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๑ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๓๔.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๒ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๓ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๕๓.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๕๘.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๕ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๗.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๖ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๙ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่ ๑๗.๙๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๐ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๔.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 
 

/ลําดับ 81 สํานักงานพัฒนาภาค 3 ... 



๒๕ 
 

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๘๑ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๗๙.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๒ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๔ เรื่อง 

คือ 

๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓ /ว ๑๓๐  ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
เรื่อง  การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และ
เป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

              จากท่ีสถานศึกษาหลายแห่งขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาที่ลง
ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และ
ทันสมัย ย่ิงขึ้น  ซึ่ งกรณี ดังกล่าวเ ป็นการปฏิ บั ติที่ ไม่ ไ ด้ กําหนดไว้ ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. กําหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่

ลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการยื่นขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ 

๒. ให้สถานศึกษาจัดระบบการควบคุม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
๒.๑ ผู้รับเงินซึ่งเป็นเจ้าของลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินต้องได้รับอนุญาตจาก

หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยให้ใช้เฉพาะกรณีการออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนเท่านั้น 

๒.๒กําหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินต้องมีลายน้ําตราสัญลักษณ์ประจําสถานศึกษา 
๒.๓ จัดให้มีระบบควบคุมการพิมพ์ รวมทั้งพิมพ์ เล่มที่ เลขที่ ให้รัดกุม พร้อมทั้ง

ทําแผนผังขั้นตอนการลงทะเบียน และควบคุมใบเสร็จรับเงินที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้  ต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

2.2    หนังสือ ที่  กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๓๒ ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
  เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
  ต้ังแต่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กระทรวงการคลังอนุมัติ ให้ ส่วนราชการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการฯ ตามระเบียบพัสดุ ปี 2535 คณะกรรมการฯ 
ระเบียบพัสดุปี 2549  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  อัตราประธานกรรมการ คนละ ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง
ที่ประชุม  อัตรากรรมการ คนละ ๑,๒๐๐ บาท/ครั้งที่ประชุม 

 
/2.3 หนังสือด่วนทีส่ดุ ... 

 
 



๒๖ 
 

 

2.3  หนังสือด่วนทีส่ดุ กค ๐๔๒๒.๒/พเิศษ ว ๑  ลงวนัที่  ๔ ธนัวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง 
สวัสดกิารคา่รกัษาพยาบาล   
กรมบัญชีกลางได้ประกาศกําหนดรายการ อัตรา และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ ในการบําบัดรักษาโรค ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์
ในปัจจุบัน จึงยกเลิก หนังสือเดิมและกําหนดประเภทและอัตราใหม่ ให้ส่วนราชการ 
ถือปฏิบัติ ต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  คือ เตียงสามัญอัตราวันละ 400 บาท  และ
เตียงพิเศษอัตราวันละ  1,000 บาท 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.2 การมอบนโยบายของนายกรฐัมนตรี (นางสาวยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร) ในคราวประชุม
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยจากไฟปา่และหมอกควนั ป ี2557 
ผู้แทนสํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม ่(นายวรวทิย์   

อินตะ๊ใจ) สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูงในการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
ดังนี้ 

ข้อสั่งการโดย รายละเอียด 
นายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  
(น.ส. ย่ิงลกัษณ์   
ชินวตัร) 

1. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบข้อมูลสถิติวงรอบการเกิด 
สาธารณภัย ในฤดูกาลน้ีรวมถึงฤดูกาลถัดไป โดยเฉพาะสาธารณภัย 5 ประเภท 
ได้แก่ อุทกภัย ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากการ
คมนาคมขนส่ง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างทันท่วงที 

2. การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
2.1 ให้นําแนวคิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องเกษตรอินทรีย์สู่การ

ปฏิบัติแทนแนวคิดเรื่องการเผา 
2.2 ให้ใช้ Area Base ผสมผสานกับ Single Command โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นศูนย์กลางการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และในแต่ละพื้นที่ มี
การแบ่งพื้นที่ย่อย และภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการจัดให้ 
Task Force ที่ชัดเจน 

2.3 มีการบูรณาการของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยนําจุดแข็งมาผสมผสานการทํางาน
ร่วมกัน 

2.4 นําแนวทาง 2P 2R มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณี 

“ภัยทางทะเล” เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบในกรณี
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

รองนายกรัฐมนตร ี
(นายปลอดประสพ  
สุรัสวดี) 

มาตรการ 13 ข้อ ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2557 
(1) เน้นการปอ้งกัน 
(2) สร้างความเข้าใจให้ประชาชนถึงระดับชุมชน 
(3) สร้างแรงจงูใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ     

/(4) ผู้ว่าราชการจังหวัด  ... 



๒๗ 
 

 

      (4) ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ผู้สั่งการสูงสดุในระดับจังหวัด ตามแนวทาง Area   
Approach และ Regional Single Command 

(5) ให้ความสาํคัญกับการจัดการในพื้นที่สูง 
(6) จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ 
(7) ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในทุกระดับ 
(8) ดําเนินการควบคุมการเผาในช่วง 100 วันอันตราย 
(9) จัดชุดลาดตระเวนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
(10) ให้ความสําคัญกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
(11) พิจารณาป้องกันการเผาตอซังข้าวโพดในที่สูงเปน็พิเศษ 
(12) สั่งใช้รถดับเพลิงเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมอํานวย 

    (13) ให้หน่วยงานกระทรวงคมนาคมดูแลพ้ืนที่สองข้างถนนอย่างใกล้ชิด และให้
ตํารวจทางหลวงร่วมตรวจตราเฝ้าระวัง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

3.3. การดําเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2556 
                    ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์           

อินต๊ะใจ)  จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ดังนี้ 
๑)  ประกาศจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า 

หมอกควัน และภัยแล้ง ประจําปีงบประมาณ 2557  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 
๒)  สํารวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย

ประสานข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวกับทางอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมความต้องการเครื่องกันหนาว 
จํานวน ๓๓๖,๓๕๔ ช้ิน  

๓)  หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 33, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน)และบริษัท ฮอนด้า จํากัด ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว 
จํานวน 23,500 ผืน   

๔) ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ยังมีความต้องการเครื่องกันหนาว รวม312,854 
ผืน 

5)  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(ภัยหนาว) ในพื้นที่อําเภออมก๋อย และอําเภอฝาง  ซึ่งได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย โดยระบุว่ามีอากาศหนาว และ
อุณภูมิตํ่ากว่า 15 องศา ติดต่อกันเกิน 3 วัน โดยที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
มีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ อําเภออมก๋อย พ้ืนที่ประสบภัยทั้งอําเภอรวม 6 ตําบล 
95 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 17,156 ครัวเรือน/ 56,765 คน  และอําเภอฝาง พ้ืนที่ประสบภัยรวม 
2 ตําบล 2 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 957 ครัวเรือน/2,795 คน   

6)  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เพิ่มเติมอีกในพื้นที่ 24 อําเภอ ได้แก่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา  ฝาง จอมทอง แม่แจ่ม แม่อาย 
ฮอด สะเมิง ไชยปราการ แม่ริม เวียงแหง  ดอยสะเก็ด เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่วาง แม่แตง พร้าว แม่ออน หาง
ดง เชียงดาว สันป่าตอง สารภี ดอยหล่อ ดอยเต่า และสันกําแพง ซึ่งได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  
 

/โดยระบุว่ามีอากาศหนาว... 
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โดยระบุว่ามีอากาศหนาว และอุณหภูมิตํ่ากว่า 15 องศา ติดต่อกันเกิน 3 วัน  และได้นําเข้าบรรจุในระเบียบวาระ
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๗/2556 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556  รวมพื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้น จํานวน 198 ตําบล 
1,959 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 516,736 ครัวเรือน/1,344,404 คน ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยหนาวในพื้นที่ทั้งหมด  รวมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ทั้ง 25 อําเภอ           
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ทั้งหมดแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 
2556) ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบภัยทั้งสิ้น จํานวน 204 ตําบล 2,064 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 534,849 
ครัวเรือน/1,403,964 คน  ทั้งนี้ อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ต้องการเครื่อง ห่มกันหนาว ตามความต้องการต่อไป 

7)  แจ้งคาดหมายลักษณะอากาศให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือน
ประชาชน พร้อมให้อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการและจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะ
กิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจําปีงบประมาณ 2557 ระดับอําเภอและ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4 การดาํเนินการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2557    
                               ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์           
อินต๊ะใจ) การเตรียมดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม  2556 - 2 มกราคม 2557 

1) จัดทําแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ช่ือในการรณรงค์ว่า “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบตัิเหตุ” 

2) จัดต้ังจุดตรวจบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานในทุกอําเภอ จํานวน 52     
จุดตรวจ    จุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 56 ชุด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีจุดบริการ
และจุดสกัดประจําชุมชนหมู่บ้านทุกแห่ง 

3) กําหนดมาตรการเน้นหนักในการดําเนินการได้แก่ 
                  3.1 บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการ ได้แก่ ไม่สวม
หมวกนิรภัย ขับขี่รถขณะเมาสุรา ดัดแปลงสภาพรถ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็วเกินอัตรา   
ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร แซงรถในที่คับขัน ขับรถย้อนศร และโทรขณะขับขี่ 

3.2 ควบคุมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ           
โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3.3 ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

3.4 เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา โดยเฉพาะ
การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน  

4) กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน ให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
เทศกาลปีใหม่ 2556 (ปี 2556 เกิดอุบัติเหตุ 141 ครั้ง บาดเจ็บ 147 ราย เสียชีวิต 14 ราย) 

5) กําหนดเป้าหมายให้มีการเรียกตรวจยานพาหนะเพิ่มขึ้น 100% จากปีใหม่ 2556  
(ปี 2556 เรียกตรวจ 33,610 คัน ปี 2557 กําหนดเป้าหมายเรียกตรวจ 64,050 คัน) 

/6) กําหนดเป้าหมายการจับกุม... 
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6) กําหนดเป้าหมายการจับกุมความผิดจราจรในฐานตามความผิด 10 ข้อหาหลัก 
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 100 % (ปี 2556 จับกุม จํานวน 10,180 ราย ปี 2557 กําหนดเป้าหมาย จํานวน 
20,810 ราย) 

7) จัดต้ังกองอํานวยการเฉพาะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนสายขึ้นวัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติและอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และ   
ดอยปุย จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 

    7.1 บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
    3.2 บริเวณป้อมตํารวจหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.5 รายงานผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 

      ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(นายประหยัด  
อนันต์ประดิษฐ์)  เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กําหนดมาตรการและจัดทําแผนเตรียมความพร้อมนําไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่อย่าง
ย่ังยืนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องเลควิลล์ ๑๒ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน มีบุคคลเป้าหมายร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
(ในระดับชุมชนหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ) ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายทุก
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน และประชาชน รวมทั้งบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เช่น การปลูกข้าวโพด เป็นต้น  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมความคิดในการกําหนด
มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และจัดทําแผนเตรียมความพร้อมในปี ๒๕๕๗ สําหรับใช้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้ย่ังยืน ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 

สาเหตุของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
1. การหาของป่า ล่าสัตว์  
2. การขยายพื้นที่ปลูกพืชไร่ หรือพืชเมืองหนาวในเขตป่าไม้ 
3. การทําไร่หมุนเวียน 
4. การกําจัดเศษพืชก่อนทําการเพาะปลูก  
5. การชิงเผา 
6. การกําจัดหญ้า "เศษวัชพืช การเผาขยะ"ข้างถนนหรือในเขตสวนป่า 
7. ความเห็นแตกต่างในการการแก้ไขปัญหา การกระจายอํานาจ/งบฯ 
8. นโยบายรัฐ (มติครม. ระเบียบราชการ) การไม่บังคับใช้กฎหมาย 
9. มายาคติ  การขาดองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงของนิเวศวิทยาป่าไม้-ไฟป่า 
10. ข้อจํากัดทางเศรษฐกิจ-สังคม (ขาดแคลนแรงงาน รายได้ ที่ดินทํากิน) วัฒนธรรม วิถี

ชีวิตของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่า  การเพิ่มประชากรบนพื้นที่สูง  
11. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน ความแห้งแล้ง 

 

/แนวคดิในการบรหิารจดัการ... 
 
 



๓๐ 
 

 

แนวคดิในการบรหิารจดัการไฟปา่และหมอกควนัแบง่เปน็ ๕ ประเด็น คือ 
๑. พื้นที่บริหารจัดการไฟป่า ๕ กลุ่ม (มีการใช้มาตรการผสมผสานทั้งให้มีการใช้ไฟและ

ไม่ให้มีการใช้ไฟโดยขึ้นกับสถานที่และช่วงเวลาผ่านระบบการสั่งการรวม) 
๑.๑ พ้ืนที่ที่ประชาชนทํากินมานาน 
๑.๒ การชิงเผาพื้นที่ป่าแห้งป่าผลัดใบ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อเพลิง 
๑.๓ พ้ืนที่ป่าดํารงชีพ (ชาวบ้านเผาเพื่อเก็บเห็ด, ผักหวาน) 
๑.๔ พ้ืนที่ตามมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ประชาชนได้ย่ืนคําร้องแจ้งการ

ครอบครองไว้ 
๑.๕ พ้ืนที่ตามมติ ครม. ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ประชาชนได้ย่ืนคําร้องแจ้ง

การครอบครองไว้ 
๒. วิธีการ / ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทาํกินตามมติคณะรัฐมนตร ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และขยายผลองค์ความรู้ 

๓. ข้อห้าม/ข้อควรระวัง 
3.1 ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง  ป่าเบญจพรรณ เป็นพื้นที่เปราะบางไม่ควรมีไฟป่าเกิดขึ้น  
3.2 การใช้ไฟจัดการเชื้อเพลิงต้องทําในช่วงเวลาที่ เหมาะสม คือ ก่อนเดือน

กุมภาพันธ์ และหลังเดือนมีนาคม  
3.3 การใช้ไฟการจัดเชื้อเพลิงให้ ทําเท่าที่จําเป็น โดยมีการแบ่งพื้นที่จัดการเริ่มจาก

โซนใต้ โซนกลาง ไปโซนเหนือ และมีการทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าลุกลามไป
นอกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 
รวมถึง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําชุมชนในพื้นที่ 

๔. ช่วงเวลาดําเนินการ  
4.1 การจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ให้ทําได้ก่อนฤดูการเกิดไฟป่า (ต.ค. – ธ.ค.) 
4.2 ห้ามมีการใช้ไฟทุกประเภทในช่วง ๑๐๐ วันอันตราย (ม.ค.-เม.ย.) ยกเว้นพื้นที่

บางแห่งที่มีการขออนุญาตเป็นกรณีๆ ไป (๑๐๐ วันอันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และเห็นควรให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้กําหนด) 

4.3 การประชาสัมพันธ์ควรทําตลอดทั้งปี คือเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
๕. ผู้รับผิดชอบ  

๕.๑ พ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้าน รับผิดชอบโดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.๒ พ้ืนที่เกษตรทํากิน รับผิดชอบโดย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

/5.3  พ้ืนที่ป่า... 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

๕.๓ พ้ืนที่ป่า  
      - ป่าสงวนแห่งชาติ รับผิดชอบโดย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (ปม.) 
      - ป่าอนุรักษ์ รับผิดชอบโดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (อส.) 
๕.๔ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบโดย สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

เชียงใหม่และสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ 
๕.๕ การศึกษาวิจัย ขยายผล องค์ความรู้ รับผิดชอบโดย สถาบันการศึกษา 

ในการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันปี 
๒๕๕๗ มีการแบ่งโซนเพื่อระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น ๓ โซนตามพื้นที่ คือ โซนเหนือ ประกอบด้วย            
๗ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่แตง อําเภอไชยปราการ และ
อําเภอพร้าว  โซนกลาง ประกอบด้วย ๑๒ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่ริม อําเภอสะเมิง อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง 
อําเภอแม่ออน  อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสารภี อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอแม่วาง อําเภอหางดง อําเภอสันป่าตอง 
และอําเภอกัลยาณิวัฒนา  ส่วนโซนใต้ ประกอบด้วย ๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม อําเภออมก๋อย อําเภอดอยเต่า 
อําเภอจอมทอง อําเภอดอยหล่อ และอําเภอฮอด   

สรปุการแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม ่ปี พ.ศ. 2557 
         - ก่อนเกิด (ตุลาคม-ธันวาคม) ทําแนวกันไฟ ชิงเผาตามหลักวิชาการ ส่งเสริมเกษตร

อินทรี ย์ปลอดการเผา  โดยการทํา ปุ๋ยอินทรี ย์  ประชาสัมพันธ์  ( เสียงตามสาย ,           
ป้ายประกาศ) ประกวดชิงรางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา แจ้งเตือนตําบลท่ีมี hotspot           
อยู่ในระดับสูง (ระดับ 3-4) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในระดับอําเภอ  

- ระหว่างเกิด (มกราคม-เมษายน) จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ          
จัดชุดปฏิบัติการ โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน(อปพร ., เทศบาล, อบต.,            
ผู้นําชุมชน,กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) และใช้สื่อทุกรูปแบบ รายงานสถานการณ์(ไลน์, โทรศัพท์)          
ในการแจ้งเหตุ ประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เร้นท์และส่งข้อมูลไปยังอําเภอ เพื่อให้ข้อมูลและแจ้ง
เตือนสถานการณ์ในพื้นที่ เช่น hotspot ค่าคุณภาพอากาศ  ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก            
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการออกเสียงตามสายในชุมชน/หมู่บ้าน ตรวจติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูล 
hotspot, ค่า PM10, ค่าAQI, พยากรณ์อากาศ, การเกิดไฟป่า, การเผาในที่โล่ง เป็นต้น           
เพื่อส่งข้อมูลให้อําเภอ ตําบล ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวางแผนและดําเนินการในพื้นที่  

- หลังเกดิ (พฤษภาคม - กันยายน)  ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ (ปลูกต้นไม้, ทําแนวกนัไฟป่าเปียก          
ขยายผลองค์ความรู้ และเพิ่มมูลค่าเชื้อเพลิง สรุปผลการปฏิบัติงาน  ถอดบทเรียน มอบ
รางวัล  

การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ           
๙ จังหวัด เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตําบลแม่เหียะ อําเภอ เมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ 
จังหวัด และพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “รวมพลัง ๙ จังหวัด ลดไฟป่าลดหมอกควัน”  โดยมี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ ๙ จังหวัด ลงนาม โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสักขีพยาน เพี่อให้การ 
 

/ป้องกันและแก้ไขปัญหา... 



๓๒ 
 

 

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน  

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบาย... “หมอกควันเป็นศูนย์
ในช่วงวิกฤต”  โดยให้จังหวัดบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจสูงสุดในการสั่งการ
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บูรณาการสอดประสานการทํางานเป็นหนึ่งเดียว           
เน้นการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ป้องกัน เชิงรุก เป็นการแสดงความสามารถในการบริหารจัดการ
ปัญหาหมอกควันของจังหวัด  จัดการพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น ให้จังหวัดกําหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา โดยเฉพาะ           
ในพื้นที่ ตําบลเสี่ยงระดับ ๓-๔  จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ ดิน           
ในจังหวัดนั้นๆ ให้จังหวัดดําเนินมาตรการป้องกันเชิงรุก ไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เสี่ยงระดมสรรพกําลังจาก         
ทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและลาดตระเวนอย่างเข้มข้น ดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม รวมถึงสร้างการมี           
ส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการเชื้อเพลิง ให้มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและแจ้งเตือนสถานการณ์
หมอกควัน มุ่งเป้าสู่ความสําเร็จ เป็นการแสดงความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันของจังหวัด 

การประชุมการแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า ๑๐ จงัหวดัภาคเหนอื  
            เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ           

7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ของ
พ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหา โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี           
รองนายกรัฐมนตรี นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กองทัพภาคที่ 3 สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก และ
อุตรดิตถ์เข้าร่วมการประชุม  สรุปข้อสั่งการผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2557 ดังนี้  

 

ข้อสั่งการโดย รายละเอียด 
นายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  
(น.ส. ย่ิงลกัษณ์   
ชินวตัร) 

1. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบข้อมูลสถิติวงรอบการเกิด 
สาธารณภัย ในฤดูกาลน้ีรวมถึงฤดูกาลถัดไป โดยเฉพาะสาธารณภัย 5 ประเภท 
ได้แก่ อุทกภัย ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากการ
คมนาคมขนส่ง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างทันท่วงที 

2. การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
2.1 ให้นําแนวคิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องเกษตรอินทรีย์สู่การ

ปฏิบัติแทนแนวคิดเรื่องการเผา 
2.2 ให้ใช้ Area Base ผสมผสานกับ Single Command โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นศูนย์กลางการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และในแต่ละพื้นที่ มี
การแบ่งพื้นที่ย่อย และภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการจัดให้ 
Task Force ที่ชัดเจน 

 
/2.3 มีการบูรณาการของหน่วยงาน... 

 



๓๓ 
 

 

 2.3 มีการบูรณาการของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยนําจุดแข็งมาผสมผสานการทํางาน
ร่วมกัน 

2.4 นําแนวทาง 2P 2R มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรณี “ภัยทางทะเล” เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบใน
กรณีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

รองนายกรัฐมนตร ี
(นายปลอดประสพ  
สุรัสวดี) 

มาตรการ 13 ข้อ ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2557 
(1) เน้นการปอ้งกัน 
(2) สร้างความเข้าใจให้ประชาชนถึงระดับชุมชน 
(3) สร้างแรงจงูใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ 
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ผูส้ั่งการสูงสุดในระดับจังหวัด ตามแนวทาง Area 

Approach และ Regional Single Command 
(5) ให้ความสาํคัญกับการจัดการในพื้นที่สูง 
(6) จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ 
(7) ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในทุกระดับ 
(8) ดําเนินการควบคุมการเผาในช่วง 100 วันอันตราย 
(9) จัดชุดลาดตระเวนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
(10) ให้ความสําคัญกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
(11) พิจารณาป้องกันการเผาตอซังข้าวโพดในที่สูงเป็นพิเศษ 
(12) สั่งใช้รถดับเพลิงเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมอํานวย 
(13) ให้หน่วยงานกระทรวงคมนาคมดูแลพ้ืนที่สองข้างถนนอย่างใกล้ชิด และให้

ตํารวจทางหลวงร่วมตรวจตราเฝ้าระวัง 
ผลการดําเนนิงาน 

                    จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินงานเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ดังนี้ 

   - โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2556 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2556  

-  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ (Kick Off) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  

- จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
- ในส่วนของคณะทํางานฝ่ายเลขานุการ ปัจจุบันอยู่ในช่วงลงพื้นที่ของ ๕ หน่วยประสานงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันในระดับอําเภอ  

คุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่   
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ย

ฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าระหว่าง 4.15 – 75.82 ไมโครกรัมต่อ 
 

/ลูกบาศก์เมตร... 



๓๔ 
 

 

ลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน มีค่าระหว่าง 19 – 122 และยังไม่พบ
รายงานการเกิด hotspot และการเกิดไฟป่าแต่อย่างใด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนมกราคม 2557 

หัวหน้าสํานกังานจังหวดัเชยีงใหม่ (นายวริุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่จะมีการรบั
เสด็จประจําเดือนมกราคม 2557  ดังนี้ 

(1) วันที่ 9 มกราคม 2557 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
จะเสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

(2) วันที่ 20-24 มกราคม  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน โดยจะประทับแรม           
ณ สํานักชลประทานที่ 1 อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่           
มีดังนี้ 

       - เสด็จฯ มาทรงเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร” ณ หอประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

- เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง,180 ครั้ง ของ
เหล่ากาชาดภาค 10 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ วิว 

- เสด็จฯ ศูนยฝ์กึอาชีพเก่าตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่
 - เสด็จฯ มาทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน           

รับปาปอร์ต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
- เสด็จฯ มาทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน           

ไลออนส์มหาจักร 9  อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- เสด็จฯ มาเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555-2556  
- เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน-ทราบ

รมราชชนนี อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2 การประกอบพิธี วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และการประกอบพิธีเนื่องใน           
วันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่  เดือนมกราคม 2557 
                               หัวหน้าสํานักงานจังหวดัเชียงใหม่ (นายวิรฬุ  พรรณเทว)ี จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัด
งานพิธี ประจําเดือน มกราคม  2557  ดังนี้ 

(1) วันที่ 17 มกราคม  2557 เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคําแหง
มหาราช ประจําปี 2557  ขอเชิญหน่วยงานร่วมวางพานพุ่มดอกไม้มาถวายราชสักการะพ่อขุนรามคําแหง           
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์  ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ  
ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

/(2) วันที ่18  มกราคม  2557 ... 



๓๕ 
 

 

(2) วันที่ 18 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวางพานพุ่มถวาย           
ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี  2557  ขอเชิญหน่วยงานวางพาน
พุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2557 
                                ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายสมาน ปราการรัตน์) ช่วงเดือนมกราคม 
2557 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะมีกําลังแรงและ
ต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งจะทําให้อุณหภูมิลดลงอีก ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และจะมีอากาศ
หนาวจัดบางพื้นที่ ในบางวันสําหรับยอดดอยรวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับจะมีน้ําแข็ง
เกิดขึ้นได้ในบางวัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย จะมีกําลัง
อ่อนลงและไม่ต่อเนื่องทําให้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน  แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอน
เช้า ฤดูหนาวปีนี้ คาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557   

ข้อควรระวัง เดือนมกราคม 2557 อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า 
ผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่และอาจมีลูกเห็บตกได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 รายงานผลการตรวจกระเช้าของขวัญ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพประจําปี   
              ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นางวรารักษ์ ใจชื่น) จากการสุ่มตรวจ
กระเช้าของขวัญ พบว่าถูกต้องร้อยละ ๙๐.๒ และสินค้าที่อยู่ในกระเช้าผ่านเกณฑ์การตรวจร้อยละ ๙9 สําหรับสินค้า
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์พบว่าการแสดงวันหมดอายุบนฉลากกระเช้าไม่ตรงกับฉลากผลิตภัณฑ์ ๕ รายการ  พบอาหารไม่แสดง
ฉลากภาษาไทย ๑ รายการ  การตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพบนชั้นวาง จํานวน ๕๖๔ รายการ ถูกต้องจํานวน ๕๓๔ 
รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗%  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์พบว่าไม่มี อย. ไม่ระบุสถานที่ผลิต ไม่ระบุวันผลิต/หมดอายุ  ไม่มี
ฉลากภาษาไทย ไม่ระบุส่วนประกอบสําคัญ  การตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพบริเวณพื้นที่  แบ่งให้เช่า จํานวน ๓๔ ร้าน 
พบว่า อาหารที่ตรวจ ๑,๒๓๙ รายการ  ถูกต้อง ๑,๒๐๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔  ยา จํานวน ๑๔๙ รายการ 
ถูกต้อง ๑๔๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ เครื่องสําอาง จํานวน ๕,๒๔๙ รายการ ถูกต้อง ๕,๑๙๕ รายการ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙ การตรวจสารปนเปื้อนทางเคมี จํานวน ๒๗๕ รายการ ถูกต้อง ๒๗๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖ การ
ตรวจสารปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ จํานวน  ๕๐๐ รายการ ถูกต้อง ๔๐๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘ หากมีสอบถาม
หรือต้องการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-894742 และ 053-211048-50 ต่อ 125 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.5 การจดังานฤดหูนาว และงาน OTOP ของดเีมืองเชยีงใหม่ ประจาํปี 2557 
      จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาล ปัญญา) การจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP  ของดี

เมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2557 กําหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

/จํานวน 14 วัน... 

 



๓๖ 
 

 

จํานวน  ๑๔ วัน  ในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีดําริให้จัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ สําหรับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ กําหนดรอบตัดสินในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ในโอกาสน้ี           
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย และขอ
เชิญทุกท่านร่วมงานการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2557 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

4.6  งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 37 ประจําปี 2557 
    จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาล ปัญญา)  จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดงานมหกรรม 

ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓8 ภายใต้แนวคิด“งามสะพรั่ง บุปผา พันธ์ุพฤกษาแห่งอาเซียน” (ASEAN 
Nation Flower Blooms) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ 
ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมหลักรวม  
๙ กิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ระหว่าง        
วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 

2. การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ  ในเช้าวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7            
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร ถนนราชเชียงแสน           
ถนนช่างหล่อ จนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด    

3. การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ ในคืนวันที่           
7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ต้ังแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด   

4. การจัดกาดหมั้ว ในเช้าวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  ๒๕๕7  ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ  สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   และระหว่างวันที่  7–9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  เวลา 
๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ   

5. การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  
7–9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาดและลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่า
แพ 

6. การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีของสถาบัน การศึกษา 
     (๑)  การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน  ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ  เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด 
     (๒)  การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 7–9 กุมภาพันธ์  ๒๕๕7 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ  เวทีลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ 

๗.  การตกแต่งเส้นทาง/การทําถนนดอกไม้ ดําเนินการบริเวณเส้นทางที่ขบวน           
รถบุปผชาติเคลื่อนผ่าน เริ่มต้นจากเชิงสะพานนวรัฐ  ถนนท่าแพ  ถนนคชสาร  ถนนราชเชียงแสน ถนนช่างหล่อ   
ถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด  ตลอดจนถนนสายสําคัญในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 

8. การจัดมหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 7 – 9  กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ณ บริเวณ
สวนสาธารณะหนองบวกหาด 

 
 

/9. การประกวดหน้าบา้นนา่มอง... 



๓๗ 
 

 

9. การประกวดหน้าบ้านน่ามอง ระหว่างวันที่ 7–9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  ณ บริเวณสองฝั่ง
ถนนที่ขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนผ่าน จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร  ถนนราชเชียงแสน 
ถนนช่างหล่อ ไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด  โดยรณรงค์ให้หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ได้ตกแต่งประดับประดาบริเวณอาคารสถานที่ทํางาน ร้านค้า บ้านพักอาศัยให้สวยงานด้วยดอกไม้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 ผลการคัดเลือกนายอําเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต ตามโครงการนายอําเภอ           
แหวนเพชร  

จ่าจังหวัดเชยีงใหม่ (นายชัชวาล ปัญญา) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยให้กรมการปกครอง
ดําเนินโครงการนายอําเภอแหวนเพชร ประจําปี พ.ศ.2556 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่ง
นายอําเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย บัดนี้ กรมการ
ปกครอง ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับนายชุติเดช  มีจันทร์ นายอําเภอ
อมก๋อย ที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณนายอําเภอที่มีผลงานดีเด่นในระดับเขตพื้นที่เขตที่ 1  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8 การเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 2557 
รองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ (นายกฤษเรศ วังทะพันธ์)ตามที่ได้

มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้กําหนดให้มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ในการนี้ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้กําหนดให้มีการรับสมัครการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกําหนดวันที่พรรค
การเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ัง ต้ังแต่วันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
และรับสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ต้ังแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ –  มกราคม  ๒๕๕๗ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
  สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนด           
การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกต้ังที่ ๑-๑๐ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม  
๒๕๕๖ – ๑ มกราคม  ๒๕๕๗ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  การลงทะเบียนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นผู้ที่ลงทะเบียน
เพื่อลงคะแนนเลือกต้ังล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วสามารถลงคะแนนเลือกต้ังในวันที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ -๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา การลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังเรียบร้อยแล้ว สามารถ
ลงคะแนนเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ -๑๕.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอําเภอที่ตนมี
ช่ืออยู่ การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง สามารถตรวจสอบได้ต้ังแต่วันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน หรอืที่เลือกต้ัง  ผู้เลือกต้ังที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 

/2 กุมภาพันธ์ 2557... 
 



๓๘ 
 

 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ ต้องไปแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง ๗ วันคือภายในวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๗ และหลังวันเลือกต้ัง ๗ วัน คือภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

 ทั้งนี้หากพบเห็นการทุจริตการเลือกต้ังแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๓๕๙ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

4.9 ประชาสมัพนัธก์ารเปดิใหบ้รกิารสาขาย่อยสนักาํแพง จังหวดัเชยีงใหม ่
 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาย่อยสันกําแพง (นางพจรัตน์  เหนือเมฆ) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาย่อยสันกําแพง เปิดบริการวันที่  25  ธันวาคม  2556  ให้บริการด้านสินเชื่อ           
รับชําระหนี้เงินกู้  รับฝาก-ถอนเงิน  รับชําระค่าสาธารณูปโภค เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. -
15.30 น. สํานักงานสาขาตั้งอยู่ที่ 72/2 หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์
ติดต่อ 053-330102-5 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  

5.1 มติคณะรฐัมนตรปีระจาํเดือนธันวาคม 2556 (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่)  
      สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ เ ว็บไซต์ สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  www.cabinet.thaigov.go.th 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  
    6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557  
           วันอังคารที่  28  มกราคม   2557  เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมสํานักงาน            

พระเจดีย์แก้ว ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว) วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
            (1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์) ขอแจ้งให้ทราบว่า 
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นดอยสุเทพ ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือนํารถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์บัสปรับ
อากาศขนาดใหญ่  มาจอดที่บริเวณลานจอดรถยนต์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา และให้ใช้บริการรถยนต์โดยสารสี่ล้อแดง ในการเดินทางขึ้นดอยสุเทพ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๖ – ๒ มกราคม  ๒๕๕๗ เพื่อจัดระเบียบการจราจร สําหรับจุดตรวจทุกจุดขอให้อําเภอจัดเตรียมเครื่องขยาย
เสียงสําหรับไว้สื่อสารและแจ้งข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวด้วย 

 
/(2) ตํารวจภธูรจังหวดัเชียงใหม่... 



๓๙ 
 

 

    (2) ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่(พันตํารวจเอก พิเชษฐ จีระนันตสิน) นําเสนอข้อมูล
จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้  
 2.๑ )  เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมด้านความเรียบร้อยในการรับสมัคร           
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการสั่งการให้ตํารวจจราจร และสถานี
ตํารวจในพื้นที่  อํานวยความสะดวกด้านการจราจร และได้มีการจัดชุดกําลังป้องกันกลุ่มมวลชนที่อาจจะเข้ามากีด
ขวางการรับสมัคร โดยได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ คือ จะเน้นการเจรจา สร้างความเข้าใจกับกลุ่มมวลชน หากมี
เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นจะมีชุดกําลังดูแลควบคุมฝูงชนเข้ามาปฏิบัติการ 
 2.๒) เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะการควบคุมดูแล
อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นดอยสุเทพ เนื่องจากทุกปีจะประสบปัญหาการจราจรติดขัด 
นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นดอยสุเทพได้  ในปีนี้ ได้มีการประชุมกับส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีมติเห็นชอบให้
ดําเนินการจํากัดจํานวนรถที่จะขึ้นดอยสุเทพ ต้ังแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ – ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗           
โดยรถยนต์บัสปรับอากาศขนาดใหญ่  และรถยนต์ส่วนบุคคลเก๋ง และกระบะ ห้ามนําขึ้นดอยสุเทพ ให้นํารถยนต์มา
จอดที่บริเวณลานจอดรถยนต์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และให้ใช้บริการรถยนต์โดยสารสี่ล้อแดง 
สําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่พ้ืนที่ดอยสุเทพ สามารถสัญจรได้ตามปกติ ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบต่อไป 

(3) ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (นายอํานาจ เดชะ) พระตําหนัก           
ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้กําหนดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๗  
ณ เรือนรับรองพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยในวัน
ดังกล่าวจะมีการแจกปฏิทินพระราชทานให้กับผู้มีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน์ จะเปิดให้ประชาชนที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเข้าชมพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๗   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกๆ เรื่อง ที่ทําให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถขับเคลื่อน ไปด้วยดี  ใน
โอกาสนี้ขออวยพรให้ความยากลําบาก ความทุกข์ใดในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จงหมดสิ้นไป ในปีใหม่ที่กําลังจะถึงนี้ขอให้มี
ความสุข สวัสด์ิ ตลอดปีและตลอดไป 
 

เลิกประชุม  เวลา 11.00 น.    
         วัลยา  สิปปพันธ์   บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
                        วิราชินี  คําชมภู   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหน่ง 
             หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ  



๔๐ 
 

 

 ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบายของ   
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 
๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒  ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่
ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาส
ที่ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๕ ๑๕ ๒๒ ๒๒ 

๒ ๒๐ ๓๕ ๒๔ ๔๖ 

๓ ๓๕ ๗๐ ๒๔ ๗๐ 

๔ ๑๒ ๘๒ ๒๕ ๙๕ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๒) คงเหลือ 

รวม ๒๒,๓๐๓.๖๓ ๑๓,๗๔๐.๒๘ ๖๑.๖๑ ๔๖ ๘,๕๖๓.๓๕
ลงทุน ๓,๕๕๐.๖๑ ๓๗๔.๐๐ ๑๐.๕๓ ๓๕ ๓,๑๗๖.๖๑

ประจํา ๑๘,๗๕๓.๐๒ ๑๓,๓๖๖.๒๘ ๗๑.๒๘ - ๕,๓๘๖.๗๔
เงินเหลื่อมปี 

๒๕๕๖ ๒,๙๘๒.๘๗ ๑,๒๐๒.๘๐ ๔๐.๓๒ - ๑,๗๘๐.๐๗

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 

/การเบิกจ่ายเงิน... 



๔๑ 
 

 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๒) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๓,๕๕๐.๖๑ ๓๗๔.๐๐ ๑๐.๕๓ ๓,๑๗๖.๖๑ 
ส่วนราชการ ๓,๒๕๕.๔๐ ๓๒๒.๐๒ ๙.๘๙ ๒,๙๓๓.๓๗ 
ท้องถิ่น ๑๘๘.๖๓ ๕๑.๙๘ ๒๗.๕๖ ๑๓๖.๖๕ 
กลุ่มจังหวัด ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๖๙ 
จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๙๐ 

 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดบั ดังนี ้

    
ลํา 
ดับ ช่ือหน่วยงาน ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์.การมหาชน) 

๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ ศูนย์วิจัยและพฒันา 
การเกษตร 

๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๔ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๓.๐๗ ๓.๐๕ ๙๙.๓๖ - - - 

๕ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๒.๑๐ ๒.๐๖ ๙๘.๔๗ - - - 

๖ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๒.๓๒ ๒.๒๘ ๙๘.๐๖ - - - 

๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๔,๘๒๓.๖๘ ๘๘.๘๐ - - - 

๘ โรงเรียนไชยปราการ ๑.๕๖ ๑.๓๘ ๘๘.๔๐ - - - 

๙ 
สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑,๒๓๓.๗๗ ๑,๐๕๓.๔๖ ๘๕.๓๘ ๑๖๓.๖๘ ๒๗.๐๓ ๑๖.๕๑ 

๑๐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๘.๓๗ ๖.๙๔ ๘๒.๙๔ - - - 

ท่ีมา :  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประมวลผล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗                
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)   

/ผลการเบิกจ่าย...
 

หน่วย : ล้านบาท 



๔๒ 
 

 

 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๕   มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๙๓ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
๒๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๖ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๗๓  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๔๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๑  รายละเอียดมีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๑ สํานักงานคลังเขต ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

๓ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐ 

๔ สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐ 

๕ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๒๗ ๑.๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

๖ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗ 

๘ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๙๙.๘๘ 

๙ สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่ ๑๐ เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๓.๗๘ ๙๘.๗๙ 

๑๐ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๗๔.๑๒ ๖๒.๒๕ ๘๔.๐๐ 

๑๑ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๓ ๐.๑๙ ๘๐.๔๔ 

๑๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๗ ๗๔.๓๙ 

๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๐๕ ๑.๒๓ ๖๐.๑๗ 

๑๔ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่๖ (เชียงใหม่) ๐.๖๒ ๐.๒๓ ๓๖.๐๖ 

๑๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๑๕.๗๓ ๕.๐๗ ๓๒.๒๐ 

๑๖ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๐.๒๕ ๐.๐๘ ๓๑.๐๘ 

๑๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ ๘๖.๒๐ ๒๒.๓๐ ๒๕.๘๗ 

๑๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๒๐.๒๙ ๔.๖๕ ๒๒.๙๔ 

๑๙ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่๑๖ (เชียงใหม่) ๑๘๔.๐๐ ๓๒.๑๒ ๑๗.๔๖ 

๒๐ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๗๘.๒๔ ๑๒.๙๓ ๑๖.๕๒ 

๒๑ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๑๖๓.๖๘ ๒๗.๐๓ ๑๖.๕๑ 

๒๒ สํานักทางหลวงชนบทที ่๑๐ (เชียงใหม่) ๑๙๙.๕๗ ๓๒.๕๙ ๑๖.๓๓ 

/ลําดับ ๒๓ 
 



๔๓ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๒๓ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๘๗.๒๗ ๑๒.๘๓ ๑๔.๗๐ 

๒๔ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๕.๔๖ ๐.๘๐ ๑๔.๖๔ 

๒๕ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน โครงการหลวง ๕๙.๕๖ ๗.๔๗ ๑๒.๕๓ 

๒๖ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๒๑.๕๕ ๒.๕๕ ๑๑.๘๒ 

๒๗ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๕๔.๐๖ ๖.๒๖ ๑๑.๕๗ 

๒๘ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๑.๒๗ ๐.๑๔ ๑๑.๐๐ 

๒๙ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๑๐ ๑๐.๕๓ 

๓๐ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๔.๕๓ ๒๑.๕๒ ๑๐.๕๒ 

๓๑ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๒๓.๓๐ ๒.๔๓ ๑๐.๔๑ 

๓๒ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๑๙.๘๐ ๑.๘๔ ๙.๒๗ 

๓๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒๐.๐๒ ๑.๔๓ ๗.๑๖ 

๓๔ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๖๖.๒๐ ๓.๗๑ ๕.๖๐ 

๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๒.๕๘ ๕.๕๑ 

๓๖ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๕๙๗.๐๘ ๓๐.๙๔ ๕.๑๘ 

๓๗ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๑ ๐.๐๗ ๔.๖๓ 

๓๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑๖.๖๓ ๐.๕๒ ๓.๑๓ 

๓๙ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๗๙.๖๒ ๑๐.๒๔ ๒.๗๐ 

๔๐ สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๐๒ ๒.๑๕ 

๔๑ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๐.๙๖ ๐.๐๒ ๑.๙๕ 

๔๒ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๐๒ ๑.๙๑ 

๔๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๐๓ 

๔๔ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๐.๑๗ ๐.๗๐ 

๔๕ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๔๒ ๐.๒๔ ๐.๓๙ 

๔๖ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๐.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



๔๔ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๕๐ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๔.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อําเภอแม่แจ่ม ๔.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ๖.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๘.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๖ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๗ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๙ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                     ๐.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๐ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๓.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๓ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๗.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๖ สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๗ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๘ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๙ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๐ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๑ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๒ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๓ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๔ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๕ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

/ลําดับ ๗๖ 
 



๔๕ 
 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๗๖ กก.บก.กฝ. ๕ ๓.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๗ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๘ โรงพยาบาลประสาท ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๙ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๐ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๑ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๒ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๔ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๕ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๖ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๔๓.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๕๑.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๙ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑๗.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๐ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๗.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๒.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๒ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๓ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

  ที่มา :  รายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
           (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด) 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  



๔๖ 
 

 

 
3.2 การเร่งรัดผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลโครงการงบพัฒนาจังหวัด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และชี้แจงการดําเนินงานโครงการงบพัฒนา
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๔๗ 
 

 

 
3.3  สรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2557 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
             

สรปุผลการดําเนนิงานการปอ้งกันและลดอุบตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2557   
สถิติอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2557 ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 119 ครั้ง น้อยกว่า ปี 2556 จํานวน 22 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของปี 2556) 

อําเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่  
ลําดับที่ อําเภอ จํานวนอุบัติเหตุ(ครั้ง) 

1 อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 15 
2 อําเภอจอมทอง 12 
3 อําเภอสันทราย 11 

 
- อําเภอที่ไม่มีอุบัติเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่  
                  อําเภอสันกําแพง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
- วันที่มีจํานวนอุบัติเหตุมากที่สุดคือ  

(1) วันที่ 31 ธันวาคม 2556   จํานวน 28 ครั้ง 
(2) วันที่  1 มกราคม  2557 จํานวน  27 ครั้ง 
(3) วันที่ 30 ธันวาคม 2556  จํานวน  20 ครั้ง  

 
 

/- สถิติรวมทั้งประเทศ ...   

วัน/เดือน/ปี 
จํานวน
ครั้ง 

ผูบ้าดเจบ็ ผู้เสียชีวิต 
ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

27 ธันวาคม 
2556 9 9 0 9 2 0 2 

28 ธันวาคม 
2556 14 12 2 14 1 0 1 

29 ธันวาคม 
2556 13 13 0 13 1 0 1 

30 ธันวาคม 
2556 20 21 2 23 1 3 4 

31 ธันวาคม 
2556 28 22 9 31 0 1 1 

1 มกราคม 2557 27 16 9 25 2 0 2 
2 มกราคม 2557 8 6 4 10 0 0 0 

รวม 119 99 26 125 7 4 11 
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- สถิติรวมทั้งประเทศ จํานวน 3,174 ครั้ง จังหวัดที่มีจํานวนอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่  
(1) จังหวัดนครสวรรค์   จํานวน 127 ครั้ง 
(2) จังหวัดเชียงใหม่   จํานวน 119 ครั้ง 
(3) จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 111 ครั้ง  

2. จํานวนผู้เสียชีวิต 11 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 4 คน น้อยกว่าปี 2556 จํานวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 
21.4) อําเภอที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่  

ลําดับที่ อําเภอ จํานวนผู้เสียชีวิต(คน) 
1 อําเภอเมืองเชียงใหม่, ดอยสะเก็ด, แม่อาย และสันทราย 2 
2 อําเภอจอมทอง, แม่แตง  และแม่ออน 1 

- สถิติรวมทั้งประเทศ จํานวน 366 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ 
(1) จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 21 คน 
(2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จํานวน 16 คน 
(3) จังหวัดอุดรธานี   จํานวน 14 คน 
(4) กรุงเทพมหานครฯ  จํานวน 12 คน 
(5) จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 11 คน  

3. จํานวนผู้บาดเจ็บ 125 คน เป็นชาย 99 คน หญิง 26 คน น้อยกว่า ปี 2556 จํานวน 22 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 15) อําเภอที่มีจํานวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่  

ลําดับที่ อําเภอ จํานวนผู้บาดเจ็บ (คน) 
1 อําเภอเมืองเชียงใหม่ และดอยสะเก็ด 13 
2 อําเภอจอมทอง 11 
3 อําเภอสันป่าตอง 10 

- สถิติรวมทั้งประเทศ จํานวน 3,347 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่  
(1) จังหวัดนครสวรรค ์  จํานวน 137 คน 
(2) จังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน 127 คน 
(3) จังหวัดเชียงใหม่    จํานวน 119 คน 

4. อําเภอที่ไม่มีรายงานผูเ้สยีชีวิตและบาดเจ็บ จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันกําแพง   
    และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
5. สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจาก  

ลําดับที่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 
1 เมาสุรา 48 26.60 
2 ขับรถเร็วเกินกําหนด 28 16.70 
3 อ่ืนๆ 28 16.70 
4 ตัดหน้ากระชั้นชิด 23 13.70 
5 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 16 9.5 
6 ทัศนวิสัยไม่ดี 12 7.1 
7 หลับใน 5 3.0 
8 ไม่มีใบขับขี่ 2 1.2 
9 แซงรถผิดกฎหมาย 5 1.2 

10 มีสิ่งกีดขวาง 1 0.6 
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6.ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่  
ลําดับที่ ประเภทยานพาหนะ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1 จักรยานยนต์ 106 85.37 
2 ปิคอัพ 10 8.13 
3 รถเก๋ง/รถแท็กซี ่ 5 4.07 
4 อ่ืน ๆ(จักรยาน) 3 2.44 

7. ลักษณะสถานที่ที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่  
ลําดับที่ ประเภทสถานที่เกิดเหตุ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1 ทางตรง 58 48.74 
2 ทางโค้ง 38 31.93 
3 ทางแยก 21 17.65 
4 ทางมีสิ่งกีดขวาง 1 0.84 
5 อ่ืน ๆ 1 0.84 

8. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่  
ลําดับที่ ประเภทถนน จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1 กรมทางหลวง 59 49.58 
2 อบต./หมู่บ้าน 42 35.29 
3 ในเมือง/เทศบาล 12 10.08 
4 ทางหลวงชนบท 6 5.04 

9. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา  
ลําดับที่ ช่วงเวลา จํานวน (ครั้ง)  ร้อยละ 

1 16.01 – 20.00 น. 37 31.09 
2 12.01 – 16.00 น. 23 19.33 
3 00.01 – 04.00 น. 21 17.65 
4 08.01 – 12.00 น. 17 14.29 
5 20.01 – 00.00 น. 16 13.45 
6 04.01 – 08.00 น. 5 4.2 

10. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  
ลําดับที่ ช่วงอายุ (ปี) จํานวน (คน)  ร้อยละ 

1 50 ปีขึ้นไป 30 22.06 
2 25 – 29 21 15.44 
3 20 – 24 21 15.44 
4 30 – 39 20 14.71 
5 15 – 19 17 12.5 
6 40 – 49 16 11.76 
7 1 – 14 11 8.09 
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11. ข้อมูลอุบัติเหตุแยกรายอําเภอเปรียบเทียบเทศกาลปีใหม่ 2556 

อําเภอ 
เทศกาลปีใหม ่2557 เทศกาลปีใหม ่2556 เปรียบเทียบ (+เพิ่ม,-ลบ) 

จํานวน
ครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต 

จํานวน
ครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต 

จํานวน
ครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต 

เมืองเชียงใหม่ 15 13 2 15 15   1 0 -2 1 
จอมทอง   12 11 1 5 5   0 7 6 1 
แม่แจม่   2 3 0 0 0   0 2 3 0 
เชียงดาว   4 4 0 3 4   0 1 0 0 
ดอยสะเก็ด   9 13 2 13 13   5 -4 0 -3 
แม่แตง   6 6 1 4 5   0 2 1 1 
แม่ริม   1 2 0 5 5   0 -4 -3 0 
สะเมิง   4 5 0 5 5   0 -1 0 0 
ฝาง     5 6 0 6 11   1 -1 -5 -1 
แม่อาย   6 5 2 7 7   0 -1 -2 2 
พร้าว     4 4 0 4 4   0 0 0 0 
สันป่าตอง   9 10 0 17 17   0 -8 -7 0 
สันกําแพง   0 0 0 8 7   1 -8 -7 -1 
สันทราย   11 9 2 12 9   4 -1 0 -2 
หางดง   3 4 0 10 9   1 -7 -5 -1 
ฮอด     3 3 0 5 5   0 -2 -2 0 
ดอยเต่า   2 2 0 2 2   0 0 0 0 
อมก๋อย   2 2 0 3 4   0 -1 -2 0 
สารภี   4 5 0 5 5   0 -1 0 0 
เวียงแหง   1 1 0 1 1   0 0 0 0 
ไชยปราการ   5 5 0 7 11   0 -2 -6 0 
แม่วาง   1 1 0 0 0   0 1 1 0 
แม่ออน   3 4 1 1 1   0 2 3 1 
ดอยหล่อ   7 7 0 3 2   1 4 5 -1 
กัลยาณีวัฒนา 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

รวม 119 125 11 141 147 14 -22 -22 -3 

12. ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร  มีการเรียกตรวจ 54,531  คัน พบการกระทําผิดและ
ดําเนินคดีจํานวน 15,831  ราย คิดเป็น ร้อยละ 29  ลําดับการกระทําผิดสูงสุดได้แก่   

ลําดับที่ การกระทําผิดและดําเนินคดี จํานวน (คัน) ร้อยละ 
1 ไม่สวมหมวกนิรภัย 5,841 37 
2 ไม่มีใบขับขี่ 5,446 34 

 

/3  ไมค่าดเข็มขัด  ... 
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3 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,824 12 
4 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 941 5.9 
5 เมาสุรา 620 3.9 

 
13.จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจร่วม มีตํารวจเป็นกําลังหลัก รองลงมาได้แก่ สมาชิก อปพร. กํานัน/

ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามลําดับ มีการต้ังด่านตรวจ จํานวน 52 จุด  
มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจทั้งหมด  10,772  คน เฉลี่ย 29.59 คน/จุด  และเฉลี่ย 2 จุด/อําเภอ  ด้านการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน มีจุดบริการประชาชน จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง และอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วม 

14. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1)  ทางหลวงสายเชียงใหม่-เชียงราย ยังเป็นจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ควรมี

มาตรการหรือข้อเสนอแนะไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่นมาตรการการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรที่ไม่คุ้นเส้นทางได้รับทราบก่อนถึงจุดเสี่ยง การทาํป้าย กรวยยาง ฯลฯ 

2)  ยังมีเส้นทางหรือจุดล่อแหลมโดยเฉพาะในเขตเมือง หรือเส้นทางวงแหวนเชื่อมรอบนอกที่ยังไม่มีเกาะ
กลางแบ่งช่องจราจรกั้นหรือสัญญาณใดๆ ดังนั้นจึงควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่สํารวจจุดเสี่ยง
ดังกล่าว และมีมาตรการป้องกัน เช่น มีเครื่องกีดขวางเพื่อแบ่งช่องทางจราจรให้ชัดเจน 

3)  ควรมีการใช้สือ่ท้องถิ่น อาทิ เสียงตามสาย โดยให้อําเภอประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาล รายงานให้
ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการต่างๆ รวมถึงจุดเสี่ยงจุดอันตราย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มตทิีป่ระชุม  
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3.4 รายงานผลการรบัจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม  
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3.5 รายงานผลการดาํเนินงาน ปญัหาและอปุสรรค การดําเนินการโครงการธงฟา้
ราคาประหยดัลดคา่ครองชพีประชาชน ระดบัอําเภอ ประจําปี 2557 

 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนกุมภาพนัธ์  2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2557  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา           
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน  
ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2557  ประทับแรม ณ สํานักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  และมีกําหนดเสด็จ
เยี่ยมเยียนหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ว่าการอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ตําบลแจ่มหลวง  อําเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกําหนดการเสด็จระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 
2557 ดังนี้ 

(1) วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2557  เวลา  15.00 น.  เสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
(2) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. เสด็จฯ โดย ฮ.ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

ทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดน่าน  และเสด็จฯ กลับถึง ท่าอากาศยานทหาร           
กองบิน 41 เวลา 17.30 น. 

(3) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.15 น. เสด็จฯ โดย ฮ.ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพะเยา และเสด็จฯ กลับถึงท่าอากาศยานทหาร           
กองบิน 41 เวลา 17.15 น. 

(4) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  (ส่วนพระองค์) 
(5) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.15 น. เสด็จฯ โดย ฮ.ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

ทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเสด็จฯ กลับถึงท่าอากาศยานทหาร           
กองบิน 41 เวลา 17.15 น. 

(6) วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.15 น. เสด็จฯ โดย ฮ.ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงราย และเสด็จฯ กลับถึงท่าอากาศยานทหาร           
กองบิน 41 เวลา 17.10 น. 

(7) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  (ส่วนพระองค์) 
(8) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
     - เวลา 13.30 น. เสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดย ฮ.ไปที่ว่าการ

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการ
ทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม           
ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงใหม่  

- เวลา 14.00 น. เสด็จฯ ถึงสนาม ฮ.ช่ัวคราวที่ว่าการอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
- เวลา 16.30 น. เสด็จฯ กลับจากอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
- เวลา 17.00 น . เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และเสด็จฯกลับ

กรุงเทพมหานคร 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
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4.2  พธิทีาํบญุตกับาตรพระสงฆแ์ละพธิบีําเพญ็กศุลถวายเปน็พระกุศลแด ่
สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 
ในโอกาสวนัสิน้พระชนมค์รบ 100 วัน 

 ผู้นาํเสนอ:  นางเกษสุดา ต.เจริญ ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

   คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-  
ปริณายก ได้เห็นชอบให้มีการจัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร           
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ 
๑๐๐ วัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนด     
จัดพิธีทําบุญ ตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบําเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-      
ปริณายก  ในโอกาสวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานครูบาศรีวิชัย 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามกําหนดการดังนี้  

 เวลา ๐๖.๓๐ น.  - หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และศรัทธาประชาชน  
       พร้อมกันบริเวณลานครูบาศรีวิชัย 
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  - ประธานในพิธี  เดินทางถึงบริเวณพิธี 
    - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    - ไหว้พระรับศีล 
    - ประธานสงฆ์ให้ศีล (พระสงฆ์ ๑ รูป) 
    - พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 
    - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี  
       ณ ลานครูบาศรีวิชัย  
    - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    - ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
    - เจ้าหน้าที่นําไหว้พระ และอาราธนาศีล 
    - พระสงฆ์ให้ศีล 
    - ประธานสงฆ์สวดมาติกา 
    - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม 
    - เจ้าหน้าที่ถอนเครื่องไทยธรรมและลาดผ้าภูษาโยง 
    - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุล 
    - พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล 
    - ประธานในพิธีกรวดน้ํารับพร 
    - เสร็จพิธี 
หมายเหต ุ: แต่งกาย สีสุภาพ สีเทา หรือสนีวล 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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4.3 งานสปัดาห์สง่เสริมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี
พทุธศักราช 2557 จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ:  นางเกษสุดา ต.เจริญ ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
   วันมาฆบูชาคือวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถือเป็น           
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ได้เวียนมาบรรจบครบอีก
วาระหนึ่ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ย่ังยืนสืบไป  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน วัด สถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน พร้อมใจกันถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 
๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้  
 ๑.ร่วมกันประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามอาคารบ้านเรือน  วัด หน่วยงาน สถานศึกษา ห้างร้าน 
บริษัท และร่วมกันบําเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ 
  ๒. ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชาในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
  ๓. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัด
กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
  ๔. เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทําบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด 
เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน 
   สําหรับกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๘ – 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มีดังนี้ 
  
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  เวลา ๐๙.๐๐ น.  การแข่งขันบรรยายธรรมมะ ณ วัดพันอ้น 
  เวลา ๑๓.๐๐ น. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
  เวลา ๐๙.๐๐ น.  กิจกรรมการแข่งขันจัดบอร์ดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  
     ณ พุทธสถานเชียงใหม่  
วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

เวลา ๐๙.๐๐ น.  การปฏิบัติธรรมชําระจิตของนักเรียน เนื่องในวันมาฆบูชา จํานวน ๓ รุ่น ๆ ละ  
๑๐๐ คน  

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  เวลา ๑๓.๓๐ น. บรรยายธรรม ถามด้วยรัก ตอบด้วยธรรม กับ ท่าน ว.วชิรเมธี  
    ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  เวลา ๐๙.๐๐ น.  กิจกรรม “ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์” ณ พุทธสถานเชียงใหม่ 



๖๐ 
 

 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมประกวดภาพวาดส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 
   เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง,วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, 
  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดในจังหวัด

เชียงใหม่ 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  โทร.๐๕๓-๑๑๒๖๗๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายกฤษเรศ  วังทะพันธ์ รองผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

ข้อมูลผูส้มัครรบัเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวดัเชยีงใหม่ 
          
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ    หมายเลข พรรค 
1 1  นายพีรยุทธ  เทพบุตร  ๑  ชาติพัฒนา 
2    นางสาวปวริศรา  ฝั้นเงิน  ๕  พลังสหกรณ ์
3    นายภาสกร  คชสีรีมาศ  ๑๔  ชาติไทยพัฒนา 
4    นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ ์ ๑๕  เพื่อไทย 
5    นายอินทร  พรหมกาวี  ๕๓  เพื่อแผ่นดิน 
 
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ    หมายเลข พรรค 
1 2  นางชิดชนก  แว่วเสียงสังข์ ๑  ชาติพัฒนา 
2    นายอมร เทพวงศ์  ๑๔  ชาติไทยพัฒนา 
3    นายกฤษดาภรณ์  เสียมภักดี ๑๕  เพื่อไทย 
4    นายวัฒธนานนท์  พลเมฆ  ๕๓  เพื่อแผ่นดิน 
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ    หมายเลข พรรค 
1 3  นางพิณิภัค  เลี่ยมโลก  ๑  ชาติพัฒนา 
2    นายนิทัศน์  ขนัชัยทิศ  ๑๔  ชาติไทยพัฒนา 
3    นายยศชนัน  วงศ์สวัสด์ิ  ๑๕  เพื่อไทย 
4    นายสมศักด์ิ  จี๋จ๋อมเมือง  ๕๓  เพื่อแผ่นดิน 
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ    หมายเลข พรรค 
1 4  นางภัคภร  ยาณะสิงห์  ๑  ชาติพัฒนา 
2    นางสาวสมควร  จํานงนิตย์ ๕  พลังสหกรณ ์
3    นายวิโรจน์  มลูละ  ๑๔  ชาติไทยพัฒนา 
4    นายวิทยา  ทรงคํา  ๑๕  เพื่อไทย 
5    นายโอทิตย์  ฟูวัน  ๕๓  เพื่อแผ่นดิน 
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ     หมายเลข พรรค 
1 5  นายณัฐพล  ศกัด์ิดี  ๑  ชาติพัฒนา 
2    นายประเสริฐ  สุอ้าย  ๑๔  ชาติไทยพัฒนา 
3    นายประสิทธ์  วุฒินันชัย  ๑๕  เพื่อไทย 
4    นายเสฎฐวุฒิ  สุภาวงค์  ๕๓  เพื่อแผ่นดิน 
          
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ    หมายเลข พรรค 
1 6  นางสาวพัชรินทร์  พันศร ี  ๑  ชาติพัฒนา 
2    นายกิตติกร  จันทร์ขาว  ๑๔  ชาติไทยพัฒนา 
3    นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  ๑๕  เพื่อไทย 
4    นายบุณยฤทธิ์  อุปคํา  ๕๓  เพื่อแผ่นดิน 



๖๒ 
 

 

ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ    หมายเลข พรรค 
1 7  นายเลย์ลักษ์  วังธนารัตน์  ๑  ชาติพัฒนา 
2    นายทวี  เตจ๊ะสา   ๑๔  ชาติไทยพัฒนา 
3    นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์  ๑๕  เพื่อไทย 
4    นายสมศักด์  เจริญผล  ๕๓  เพื่อแผ่นดิน 
 
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ   หมายเลข  พรรค 
1 8 นายสถาพร  พงษ์บุบผา  ๑   ชาติพัฒนา 
2   นายปริญญา  ด่านชัย  ๕   พลังสหกรณ ์
3   นายนพรัตน์  ยุติธรรม     (ไม่รับสมัคร)๑๔   ชาติไทยพัฒนา 
4   นายนพคุณ  รฐัผไท  ๑๕   เพื่อไทย 
5   นายภัทรพนธ์  ชาชุมพร  ๓๑   เสียงประชาชน 
6   นายรัฐศาสตร์  ดอกหอม  ๕๓   เพื่อแผ่นดิน 
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ   หมายเลข  พรรค 
1 9 นางนุชรี  พงษ์บุบผา  ๑   ชาติพัฒนา 
2   นางสาวศรุดา  ไชยวงค์  ๑๑   พลังประเทศไทย 
3   นายนเรศ  ธํารงค์ทิพยคุณ  ๑๔   ชาติไทยพัฒนา 
4   นายสุรพล  เกยีรติไชยยากร ๑๕   เพื่อไทย 
5   นายจิรภัทร  พร้อมเพรียง  ๓๑   เสียงประชาชน 
6   นายป๋ัน  ทาใหม่   ๕๓   เพื่อแผ่นดิน 
ลําดบัที ่เขตเลือกตั้ง ชื่อ-สกลุ   หมายเลข  พรรค 
1 ๑๐ ว่าที่ร้อยตรีถนอมศักด์ิ  พิทาคํา ๘   พลังประชาธิปไตย 
2   นางจินตนา  ขันทองนาค  ๑๔   ชาติไทยพัฒนา 
3   นายศรีเรศ  โกฎคําลือ  ๑๕   เพื่อไทย 
4   นายปัญญา  แจ้งพรม  ๓๑   เสียงประชาชน 
5   นายบุญตัน  จมุปาจม  ๕๓   เพื่อแผ่นดิน 
          
สรปุจาํนวลผูส้มัครรบัเลือกตั้ง                                   47 คน   
สรปุจาํนวลพรรคการเมือง                                    7 พรรค   
 
 
ที่มา    เว็บไซต์ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจังหวดัเชียงใหม่  
http://www2.ect.go.th/home.php?Province=chiangmai 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
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๖๓ 
 

 

4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพนัธ์  2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
  

ลักษณะทั่วไป  เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่เปลี่ยนจาก ฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน กลางวันจะเริ่มมีอากาศร้อน 
โดยเฉพาะในระยะปลายเดือน บางช่วงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุม ทําให้ตอนเช้ามีหมอกบาง
และอากาศหนาวเย็นส่วนมากระยะต้นเดือน และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาได้บางพื้นที่  
เดือนนี้อุณหภูมิ และ ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 
ข้อควรระวัง อากาศเริ่มอุ่นขึ้นทั่วไป หมอกหนาเป็นครั้งคราว จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจ
ได้รับผลกระทบ และเพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา ตลอดจนยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแล
ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ซึ่งทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ อากาศเป็นพิษ และทาํให้ประชาชน
เสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ และมะเร็งปอดได้  ติดตามสภาพอากาศ โทรศัพท ์ 053-277919    
053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

เดือน กุมภาพนัธ ์2557 
คาดหมายอุณหภูม(ิ°เซลเซียส) 
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร) 

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน 

 ภาคเหนือ 
  
  

เมฆบางส่วน ตอนเช้าหมอกบางและหมอกหนา
บางพื้นที่ ตอนบนของภาคอากาศค่อนข้างหนาว
ถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด  13-19°ซ เทือกเขา
ยอดดอยหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด   
10-15°ซ ตอนล่างของภาค อากาศเย็น 
อุณหภูมิตํ่าสุด   
19-22 °ซ บ่าย อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอก
แดด(ฟ้าหลัว) อุณหภูมิสูงสุด  31-37 °
ซ  ปริมาณฝน  5-15 มม. จาํนวน  
1-3 วัน ลมอ่อน 6-12  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 14-16  33-35 10/1 

เชียงราย 13-15 31-33 15/2 

พะเยา 14-16 32-34 10/2 

เชียงใหม่ 16-18 32-34 10/1 

ลําพูน 15-17 33-35 5/1 

ลําปาง 16-18 34-36 10/2 

น่าน 15-17 33-35 15/2 

แพร่ 17-19 33-35 10/2 

อุตรดิตถ์ 19-21 34-36 15/2 

สุโขทัย 20-22 33-35 10/3 

พิจิตร 21-23 33-35 15/2 

พิษณุโลก 21-23 33-35 15/2 

ตาก 19-21 35-37 10/1 

เพชรบูรณ์ 19-21 34-36 15/2 

กําแพงเพชร 20-22 34-36 15/2 

 
สรปุ  อากาศอุ่นขึ้นทั่วไป มีหมอกบางในตอนเช้า และหมอกหนาหลายพื้นที่ บริเวณเทือกเขายอดดอยอากาศยังคง
หนาว เดือนนี้อุณหภูมิ และ ปริมาณฝนมีคา่ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 
อากาศเย็น 16-23 °ซ อากาศหนาว 8-15 °ซ อากาศหนาวจดั ต่ํากว่า 8 °ซ 
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนกั 35.0-90.0 มม. ฝนหนกัมาก 90.1 มม.ขึน้ไป 



๖๔ 
 

 

ส่วนพยากรณอ์ากาศ โทร. 053-277919    053-922365  โทรสาร. 053-277815        
 053-203802     http://www.cmmet.tmd.go.th    E-mail :forc@metnet.tmd.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.6 การจดังานเทศกาลสตอเบอรี่และของดีอาํเภอสะเมิง ครัง้ที่ 13 ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ : ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ  ดวงจินดา  ปลัดอาวุโสอําเภอสะเมิง 

 
การจดังานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอาํเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๓ ประจําประจาํปี ๒๕๕๗ 



๖๕ 
 

 

  อําเภอสะเมิง ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๓ ประจําปี 
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมี
กิจกรรมดังนี้ 

- การจําหน่ายสตรอเบอรี่ปลอดภัยในราคาประหยัด  
- ชมขบวนแหร่ถสตรอเบอรี่ ในวันเสารท์ี่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พร้อมพธีิเปิดงานโดยผู้ว่าราชการ   
จังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน 

  - การแข่งขันสม้ตําสตรอเบอรี่ลีลา 
  - การแข่งขันรถฟอร์มูล่า ม้ง  
  - การประกวดสตรอเบอรี่ผลสด ผลิตภัณฑจ์ากสตรอเบอรี่ เช่น ไวน์สตรอเบอรี่ น้ําสตรอเบอรี่  

  สตรอเบอรี่อบแห้ง และผลผลิตทางเกษตร เช่น   ฝักทอง ฝักเขียว กลว้ยน้ําว้า เป็นต้น 
- การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที ่
- แวะชิมและซือ้อาหารพื้นเมืองจากร้านกาดหมั้ว คัวฮอม 

  - การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ และธิดาชนเผ่า 
  - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
  - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่-ท้องถิ่น 
  - การจดทะเบียนสมรสเทศกาลวันแห่งความรัก   
  - การแข่งขันชกมวยไทย และมหรสพอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
มตทิีป่ระชุม  
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ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
      5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557  



๖๖ 
 

 

            วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอเนกประสงค์อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแตง่กาย  เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
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๖๗ 
 

 

     5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๘ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    6.3  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(นายอดิศร  กําเนิดศิริ)  

                        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชมุ  
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๖๙ 
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๑/255๗ 
 
 

 
 
 
 

วันอังคารที่ 28  มกราคม 2557  เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว) 

วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตําบลท่าตอน  
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 

โทรสาร  053-112707  


