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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 3/2557 

วันศกุรท์ี่ 28  มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา                     

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ  
     (โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมีนาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “จังหวัดของฉัน

ในปี 2020 ” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  4  ท่าน  ดังนี ้  
       

(1) นางสดศร ี พงศ์อทุัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 

จังหวัดพิษณุโลก 
(2) นายเกรียงไกร พฒันาภรณ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
(3) นายพพิฒัน ์ วรมาล ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยสรรพากรภาค 1 
(4) นายวิศณพุร รัตนตรัยวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา

อุตรดิตถ์ 

1.2 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบัการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวดั  
เชียงใหม่ จาํนวน  3  ท่าน  ดังนี ้  
(1) นายอนภุาพ ภววัฒนานสุรณ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ  
 ตําแหน่งเดิม นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
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(2) นายสรวมไชย มีสมศักดิ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
(3) นางรุง่รตัน ์ ทวปีระศาสน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  

สาขาถนนนิมมานเหมินทร ์

1.3  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอื่น  
 จํานวน 1  ทา่น  ดงันี ้  

(1) นายประพนธ ์ ถกลวิโรจน ์
 ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง สรรพากรพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 26 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 2/2557  เม่ือวันพธุที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล  นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่   
 นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 

3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.2 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.3 รายงานผลการดาํเนินงานปอ้งกันแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันและไฟปา่จังหวดั

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์  รักษาการผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 การเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภัยแล้งจังหวดัเชียงใหมป่ระจาํปี พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 แผนปฏบิตักิารฝนหลวงภาคเหนือ ประจาํปี พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ  
3.6 รายงานผลการรบัจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.7 การจา่ยเงินตามใบประทวนโครงการรบัจาํนําข้าวเปลือกปี 2556/57  

จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายศักด์ิชัย  คําเรืองฤทธิ์  ผู้อํานวยการสํานักงาน 

              ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
3.8 โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางจาํหนา่ยหอมแดงจงัหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9 การเตรียมการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวดั

เชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557   
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนเมษายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 การจดังานวนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจ้าอยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจา้ 

และวันขา้ราชการพลเรอืน ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 พธิเีฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกาสวนัคลา้ยวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 พธิีวันพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ะลึกมหาจกัร ี

บรมราชวงศ ์
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 พธิทีาํบญุเพื่ออุทศิส่วนกุศลให้อดตีข้าหลวงจังหวดั/ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทีล่่วงลบัและทอดผ้าปา่สามัคค ี
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 งานประเพณปีีใ๋หม่เมืองจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ:   นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 การจดังานประเพณสีงกรานต์จังหวดัเชียงใหม่ ประจําป ีพ.ศ. 2557   
 ผู้นาํเสนอ:  นายสรวมไชย  มสีมศักด์ิ  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
4.8 การจดัพธิี สระเกลา้ดําหัวปอ้เมืองเจียงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 พธิีรดน้ําดาํหวัพระเถระผู้ใหญแ่ละเจ้านายฝ่ายเหนือ และพธิีสรงน้าํสิ่งศกัดิส์ทิธิ์

คูบ่้านคูเ่มืองจงัหวดัเชียงใหม่  ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 การจดังานพธิสีักการะกู่เจา้หลวงเชียงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ:   นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.11 รายงานสภาวะอากาศเดือนเมษายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 



๕ 
 

 

 
4.12 ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรม “ปดิไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์   

               รกัษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 

4.13 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา  พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : ดร.สุชาติ ใจภักดี  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่

 
ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
      5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2557  

  วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    6.3  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)           
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   
 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมีนาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “จังหวัดของฉัน

ในปี 2020 ” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  4  ท่าน  ดังนี ้  
       

(1) นางสดศร ี พงศ์อทุัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 

จังหวัดพิษณุโลก 
(2) นายเกรียงไกร พฒันาภรณ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม สรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
(3) นายพพิฒัน ์ วรมาล ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยสรรพากรภาค 1 
(4) นายวิศณพุร รัตนตรัยวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา

อุตรดิตถ์ 

 

1.2 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบัการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวดั  
เชียงใหม่ จาํนวน  3  ท่าน  ดังนี ้ 
(1) นายอนภุาพ ภววัฒนานสุรณ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ  
 ตําแหน่งเดิม นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ  

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
(2) นายสรวมไชย มีสมศักดิ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
(3) นางรุง่รตัน ์ ทวปีระศาสน ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  

สาขาถนนนิมมานเหมินทร ์
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1.3 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดํารงตาํแหนง่ใหม่ ณ จังหวดัอืน่  
 จํานวน 1  ทา่น  ดงันี ้  

(1) นายประพนธ ์ ถกลวิโรจน ์
 ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง สรรพากรพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 2/2557  เม่ือวันพธุที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2557 

ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่           
26 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 29 หน้า โดยมี           
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   
ครั้งที่ 2/2557 

วันพุธที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่  

************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
๒. นายอดิศร  กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
3. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
๕. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
๖. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายเรืองฤทธิ์ 

 
ผลดี (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้ อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นางธีรา ธนูศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 
12. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
13. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
14. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
15. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
16. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
17. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
18. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
19. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
21. นางสาวณัชธน์กมล พ่อค้า (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
22. นายวสันต์ มหานาม (แทน)นายอําเภอฮอด 
23. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
24. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอพร้าว 
25. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
26. นายนพ มีทองคํา (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
27. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 
28. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
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29. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
30. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
31. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
32. นายนพคุณ สุวรรณฤกษ ์ (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
33. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
34. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
35 นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
36. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
37. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
39. นายธนกร ประมูลผล (แทน)ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
40. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
41. นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
42. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
43. นายมนตรี ไชยคีรี (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
44. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
45. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
47. นายธีระยุทธ อินต๊ะเสน (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.วีรวุฒิ   เนียมน้อย (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
50. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
51. พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
53. พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
54. นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
55. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
56. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
57. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
58. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
59. นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
60. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
61. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
62. พ.อ.ธีรธรรม อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
63. พ.ท.สุทัศน ์ รัตนประชารมย์ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
64. พ.ต.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
65. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
66. นายสมชาย พุ่มจีน (แทน)คลังเขต5 
67. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
68. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
69. นายอํานวย ตันติพิริยาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
70. นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม รักษาราชการแทนสรรพสามติพ้ืนที่เชียงใหม่ 
71. นางจินตนา วงษเ์วียน (แทน)สรรพกรภาค 8 
72. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
73. นายประพนธ์ ถลกวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
74. นางกาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
75. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
76. นายณัฐวุฒิ สระฎัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
77. นายณฤทธิ์ จอนจํารัส (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
78. นางอนงค์รัตน์ ศิริไพโพรนันท์ (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
79. ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
80. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
81. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
82. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

 
 



๑๓ 
 

 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
83. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
84. นายสนธยา ฮวดเจริญ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
85. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม ่
86. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
87. นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
88. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
89. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
90. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจงัหวัดเชียงใหม่ 
91. นายอนิรุต แก้วสุวรรณ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
92. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
93. นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
94. นางสาวรวีกานต์ เพชรกาฬ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
95. นายศักด์ิชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
96. นายสุรพล ทองเที่ยง (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
97. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
98. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
99. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
100. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
102. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
103. นายจารุวัตร เลิศศิลป์เจรญิ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
104. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
105. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
106. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
107. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
108. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
109. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 
110. นายชาตรี บุญนาค ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
111. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
112. นายประสาน พรโสภิณ รักษาการผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
 

 



๑๔ 
 

 

114. นางวัฎฐวิกา  กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
115. นายวินัย ชมภูแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
116. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
117. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
118. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
119. นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
120. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
121. นายวรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
122. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
123. นางณิชรัตน์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
124. นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม ่
125. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
126. นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
127. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
128. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
129. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
130. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
131. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

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

เชียงใหม่) 
133. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
134. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
135. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่

136. นายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
137. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
138. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
139. นายวิเชียร ศรีพฤกษ ์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
140. นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ รักษาการผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟแวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
141. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 



๑๕ 
 

 

 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
142. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
143. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
144. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
145. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
146. นางสาวกรรณิการ์ มีผล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
147. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
148. นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
149. นางศุภสุรีย์ แสนวิเศษกุล (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
150. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
151. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
152. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นางราชาวดี รีเกน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
154. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
155. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
156. นางสาวมลินี ณ เชียงใหม ่ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
157. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
159. นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
160. นายอินหยัต คชสวัสด์ิ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
161. นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย ์ ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 

ประจําภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
162. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
164. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
165. นางปิยะมาศ ปันทนา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
166. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
167. 
 

นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

168. นายเอื้อ คุณาจันทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

169. นายพงษ์สวัสด์ิ อุ่นใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 



๑๖ 
 

 

170. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

171. นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

172. นายแสวง ด้วงทรง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

173. นายพุธธวัช อรรถวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่

174. นายสิทธิชัย มูลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

175. นางพิชยา ด่ืมพุดชะ (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
176. นางพนิดา จอมจันทร์ยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
177. ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาแมโ่จ้ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
178. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
180. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
181. นางมณฑิรา เมธา (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
182. นายชาตรี กําลังเก่ง (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
183. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
184. นางรวมพร นิมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
185. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
186. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
187. นายเทอด อักษรทอง (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
188. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
189. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
190. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
191. นางสาวนิตยา เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม่ 
192. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
193. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
194. นายสมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
 



๑๗ 
 

 

194. มร.มาร์ติน  เฟ็นสกี้สตาลล์ิ่ง คณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ภาคเอกชน 
195. นางนิภาวดี นิรัติศยวานิช (แทน)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
196. นายวโรดม   ปิฎกานนท์ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
197. นายฐิติ อินทะพันธ์ุ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
198. นายรุ่ง ศรีโพธ์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
199. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
200. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
201. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
202. นายประยูร นามงาม (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
203. นายสุขพันธ์ วุทยานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
204. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
205. นายศักด์ิชัย คําเรืองฤทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
206. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
207. นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
สื่อมวลชน 
208. นายชัยชาติ ตัณท์เจริญรัตน ผู้สื่อข่าว  WETV 
209. นางปาริสรา กาญจนกุล ผู้สื่อข่าว FM 100  
210. นายภาณุเมศ ตันรักษ์ ผู้สื่อข่าว MCOT 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
211. นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล ผู้จัดการกองขายภาคราชการและองค์กร  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
212. นายประเสริฐ ตันหรรษ์ ผู้จัดการสํานักงานขายหน่วยงานภาครัฐ  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
213. นายถิรวรรน์ ทองเผือก เจ้าหน้าที่กองขายภาคราชการและองค์กร 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
214. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
215. นางสาวอภิญญา กฤษดาวิเศกศักด์ิ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
217. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

๑. ประมวลภาพกจิกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนกมุภาพันธ์ 2557 (สํานกังานประชาสมัพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 

๒. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจําปี 2557  (เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) 



๑๘ 
 

 

๓. การมอบเงินรางวัลและวุฒิบัตรสําหรับผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ “มาฆบูชา วันแห่งความรักอัน
บริสุทธ์ิ” (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34) 

๔. การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินระดับจังหวัด จํานวน 
3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้  

  - นางสาวประทุม  สุริยา  สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
  - นายสุทิศ  มอยไข  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 
  - นางทองดี  โพธิยอง  สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย 

๕. การมอบรางวัลและโล่รางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โครงการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัด
เชียงใหม่ (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้ 

    - รางวัลที่ 1  รางวัลเงินสด 5,000 บาท และโล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
                     แก่  นายวิเชียร แก้วแวง  เกษตรกรอําเภอสันป่าตอง 
 - รางวัลที่ 2  รางวัลเงินสด 4,000 บาท และโล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
                แก่ นายสุทิศ มอยไข  เกษตรกรอําเภอสันป่าตอง 
 - รางวัลที่ 3  รางวัลเงินสด 3,000 บาท และโล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
       แก่  นายอินสม  นิประพันธ์  เกษตรกรอําเภอดอยสะเก็ด 
 - รางวัลชมเชย  รางวัลเงินสด 1,000 บาท และโล่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
       แก่  นางสาวประทุม สุริยา  เกษตรกรอําเภอแม่แตง 

๖. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 2 กุมภาพันธ์  2557  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้  อําเภอดอยหล่อ  
อําเภอแม่ออน  อําเภอจอมทอง  อําเภอแม่แจ่ม อําเภอสันป่าตอง และอําเภอสันกําแพง 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) : แนะนํา
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอ่ืน  ดังนี้ 

1.4 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  12 ทา่น  ดังนี ้  

       

(1) นายนพพร  รัชเวทย ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูตระดับชํานาญการ

พิเศษ) ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

(2) พนัตํารวจเอก ปรชีา  วังปรชีา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้กํากับการ กองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 
 

 



๑๙ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
       ครั้งที่ 1/2557  เม่ือวันที่  28 มกราคม  2557 
           เลขานุการในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ตามที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดีย์แก้ว ภูมิสถานชั้นที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว) วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตําบลท่าตอน 
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร ๓1 หน้า โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้วจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม                 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

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

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย   ในภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละ
หน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่
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 

 

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่ ๑๔ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๗    หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายรอ้ยละไตรมาสที่ 2 คงเหลือ 

รวม ๒๔,๓๕๐.๐๒ ๑๕,๐๗๕.๕๕ ๖๑.๙๑ ๔๖ ๙,๒๗๔.๔๗ 

ลงทุน ๔,๐๒๒.๙๗ ๖๘๘.๙๖ ๑๗.๑๓ ๓๕ ๓,๓๓๔.๐๑ 

ประจํา ๒๐,๓๒๗.๐๖ ๑๔,๓๘๖.๕๙ ๗๐.๗๘ - ๕,๙๔๐.๔๗ 

เงินเหลื่อมปี ๒๕๕๖ ๓,๑๓๔.๑๙ ๑,๔๕๗.๓๗ ๔๖.๕๐ - ๑,๖๗๖.๘๒ 



๒๐ 
 

 

 
การเบกิจ่ายเงนิงบลงทนุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๒) 

ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที ่ ๑๔  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๗ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๔,๐๒๒.๙๗ ๖๘๘.๙๖ ๑๗.๑๓ ๓,๓๓๔.๐๑ 

   ส่วนราชการ ๓,๖๖๘.๗๙ ๕๔๗.๖๕ ๑๔.๙๓ ๓,๑๒๑.๑๔ 
   ท้องถิ่น ๒๔๗.๕๙ ๑๔๑.๓๑ ๕๗.๐๘ ๑๐๖.๒๘ 
   กลุ่มจังหวัด ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๖๙ 
   จังหวัดเชียงใหม ่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๙๐ 

 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

    

ที่ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๑. สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องค์การมหาชน) 
๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ 100 - - - 

๒. ศูนย์วิจัยและพฒันา 
การเกษตร 

๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ 100 - - - 

๓. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ 100 - - - 

๔. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๓.๑๑ ๓.๐๘ ๙๙.๑๐ - - - 

๕. โรงเรียนไชยปราการ ๒.๒๗ ๒.๒๔ ๙๘.๕๕ - - - 

๖. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๔.๖๗ ๔.๕๖ ๙๗.๖๓ - - - 

๗. สํานักงานคลังเขต ๕ ๒.๓๐ ๒.๑๖ ๙๓.๙๒ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐ 

๘. 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๓.๒๘ ๓.๐๐ ๙๑.๓๒ - - - 

๙. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๔,๘๘๗.๖๘ ๘๙.๙๗ - - - 

๑๐. 
สํานักทางหลวงที่ ๑ 
เชียงใหม่ 

๘๔.๗๘ ๗๕.๕๘ ๘๙.๑๕ ๗๙.๔๔ ๗๒.๙๕ ๙๑.๘๒ 

ที่มา :  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประมวลผล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)   

 
  

 
 

หน่วย : ล้านบาท 



๒๑ 
 

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่
ที่ร้อยละ ๓๕   มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๙๘ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๒ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๕ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๖๕  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๔๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๐  รายละเอียดมีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑. สํานักงานคลังเขต  ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒. เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๐๗ ๐.๐๗ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐ 

๕. สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๒๗ ๑.๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

๖. สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๓.๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

๗. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐ 

๘. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐ 

๙. ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗ 

๑๑. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๙๙.๙๒ 

๑๒. ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๙๙.๘๘ 

๑๓. สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๗๙.๔๔ ๗๒.๙๕ ๙๑.๘๒ 

๑๔. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๕.๐๓ ๔.๒๑ ๘๓.๗๔ 

๑๕. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๔๘ ๒.๐๓ ๘๑.๘๔ 

๑๖. สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๑๔ ๘๐.๓๓ 

๑๗. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๒ ๐.๐๘ ๖๓.๙๙ 

๑๘. สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒๑๗.๕๒ ๑๑๑.๒๔ ๕๑.๑๔ 

๑๙. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๐.๗๙ ๔๐.๕๘ 

๒๐. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๔๓.๘๐ ๑๗.๕๒ ๔๐.๐๐ 

๒๑. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๕.๔๖ ๒.๑๑ ๓๘.๕๗ 

๒๒. ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๖๒ ๐.๒๓ ๓๖.๐๖ 

๒๓. ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๑ ๐.๔๘ ๓๑.๗๙ 



๒๒ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๔. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๐.๒๕ ๐.๐๘ ๓๑.๐๘ 

๒๕. ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๘๓.๑๕ ๒๓.๗๘ ๒๘.๖๐ 

๒๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๒๒.๗๖ ๖.๑๑ ๒๖.๘๔ 

๒๗. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม)่ ๑๘๔.๐๐ ๔๘.๓๓ ๒๖.๒๖ 

๒๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๒๐.๙๐ ๕.๐๗ ๒๔.๒๔ 

๒๙. แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๑๗๐.๙๑ ๔๐.๖๑ ๒๓.๗๖ 

๓๐. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๑๙.๘๐ ๔.๔๑ ๒๒.๒๗ 

๓๑. วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ๑.๒๗ ๐.๒๘ ๒๑.๘๘ 

๓๒. สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา ๔๑๑.๙๐ ๘๒.๔๖ ๒๐.๐๒ 

๓๓. สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๕๘.๙๘ ๑๑.๓๘ ๑๙.๒๙ 

๓๔. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๘๔.๒๐ ๑๓.๙๓ ๑๖.๕๔ 

๓๕. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๖๓๐.๙๕ ๙๐.๖๗ ๑๔.๓๗ 

๓๖. สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๒๑.๕๕ ๒.๗๗ ๑๒.๘๔ 

๓๗. สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๒๙๙.๐๒ ๓๓.๕๓ ๑๑.๒๑ 

๓๘. แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๑๔๓.๕๖ ๑๕.๘๓ ๑๑.๐๓ 

๓๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒๑.๒๑ ๒.๒๖ ๑๐.๖๗ 

๔๐. ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๑๐ ๑๐.๕๓ 

๔๑. โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๔.๕๓ ๒๑.๕๒ ๑๐.๕๒ 

๔๒. แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๑๗๔.๔๐ ๑๗.๕๒ ๑๐.๐๕ 

๔๓. สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๗๒ ๐.๑๔ ๗.๘๖ 

๔๔. กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑๗.๙๒ ๐.๙๑ ๕.๐๘ 

๔๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑๖.๖๓ ๐.๗๖ ๔.๕๗ 

๔๖. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๐๔ ๓.๒๗ 

๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๑.๐๕ ๒.๒๔ 

๔๘. สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๐๒ ๒.๑๕ 

๔๙. สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๐.๙๖ ๐.๐๒ ๑.๙๕ 

๕๐. สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๗๕ ๑.๐๒ ๑.๖๒ 
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ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕๑. องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๐.๓๘ ๑.๕๖ 

๕๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๑.๒๑ ๑.๒๕ 

๕๓. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๓.๑๘ ๑.๕๙ ๑.๑๙ 

๕๔. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๙๘.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๐ 

๕๕. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๖. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๗. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๓.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๘. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๑.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๙. มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๕.๙๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๐. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑  ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๑. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๒. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๖.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๔. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๕ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                      ๐.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๖. วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๗. ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๘. โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๐. สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑๗.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๒. วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๓. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๔.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๕. โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๗. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๗๘. กองบิน ๔๑ ๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๐. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๗.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๒. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๓.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๓. โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๔. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๕. ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๖. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๗. วิทยาเขตภาคพายัพ ๒๘.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๘. กก.บก.กฝ. ๕ ๓.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘๙. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๐. วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๑. โรงพยาบาลประสาท ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๒. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๓. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๔. ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๕. ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๗๓.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๗. จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙๘. สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ที่มา :  รายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/ 
           งบส่วนกลางที่จังหวัด) 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2557 
       ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(นายเรืองฤทธิ์ ผลดี) 

จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557  ดังนี้ 
 1. ด้านการเตรียมการ 

1.1  จัดทําบัญชีหมูบ้่าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง 
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1.2 จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด  
อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้อําเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนแจกจ่ายน้ําให้แก่ราษฎร ตามข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบ
ปัญหาภัยแล้ง กําหนดจุดแจกจ่ายน้ํา ณ สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 

1.3 จัดเตรียมกําลังคน สํารวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้พร้อมใช้การได้ทันที 

1.4 สํารวจแหล่งน้ํารวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ําให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอ 
และจัดทําบัญชีไว้เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําดังกล่าว 

1.5 รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ํา และ
ใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งทําความเข้าใจและแนะนําให้เกษตรกรปลูกพืชที่
ใช้น้ําน้อยหรือพืชฤดูแล้ง ตลอดจนบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของประชาคมตามที่ได้มีการ
จัดต้ังไว้แล้ว 

1.6 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสําคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ํา
สาธารณะ คู คลอง หนอง บึง และภาชนะเก็บกักน้ําอ่ืน ๆ เพื่อให้มีน้ําอุปโภค บริโภค ตลอดฤดูแล้ว อีกทั้งพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ําของจังหวัดที่จัดทําไว้มา
ดําเนินการในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

2.  สถานการณภ์ัย  ขณะนียั้งไม่เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึน้ในจังหวัดเชียงใหม ่
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัด   
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557   

      รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
(นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์)  

๑. คณุภาพอากาศจังหวดัเชียงใหม ่  
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1 - 25 กุมภาพันธ์ 

2557 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 17 – 95 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับดี – ปานกลาง 

๒. สถิติการรบัแจ้งเหตแุละปฏบิตักิารดบัไฟปา่ 
                          พบรายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม ระหว่างวันที่ 1 – 24 

กุมภาพันธ์ 2557 รวมจํานวน 113 ครั้ง พ้ืนที่ป่าเสียหายจํานวน 951 ไร่ 
3. การดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗   
    3.1 จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์ฯและจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน

และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557           
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

- มอบหมายให้หน่วยงานที่เป็นคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจฯ จัดส่งรายชื่อผู้แทน 
พร้อมแนบหมายเลขโทรศัพท์ให้ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ทราบ 
เพื่อประสานงานในการจัดส่งข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงทราบต่อไป 
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- จัดส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานให้ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ทราบ 

- ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประทับตรา “มลพิษหมอกควัน ๒๕๕๗” ไว้ที่มุมขวาบน
ของหนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันและไฟป่า เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความสําคัญกับ
การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่อย่างจริงจัง 

- จัดประชุมคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน  และ
ไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกวันพุธ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ในกรณีวิกฤตให้มีการประชุม
ทุกวัน เพื่อคลี่คลายและแก้ไขปัญหา) 

- ให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอ
ความร่วมมือจากประชาชนงดการเผา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  ช่วยสอดส่องและแจ้งเหตุ กรณีพบเห็น
ไฟป่า การเผาริมทาง หรือการเผาในที่โล่ง ให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ 

3.2 จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดวันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุม
หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 ในภายใต้ช่ือ 
“80วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่” (ห้วงระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๗) 

3.3  ประชุมคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัด
เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

3.4  ประชุมคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัด
เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๓)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยประชุมร่วมกับนายอําเภอ 25 อําเภอทางระบบ VDO 
Conference เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้อง POC ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

3.5 หน่วยประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่           
ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันระดับอําเภอ ในภาพรวม ขณะนี้ 25 
อําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
เรียบร้อยแล้ว 

3.6 กิจกรรมรณรงค์ “รักษา บรรยากาศเชียงใหม่ ใสสะอาด ปราศจากหมอกควัน” 
โดยรอบเขตพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 

3.7 โครงการรณรงค์  “ไม่ เผาป่า  รักษาธรรมชาติ  อากาศบริสุท ธ์ิ” ในวันที่           
5 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

3.8 กิจกรรมปฏิบัติการ kick off การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า           
ณ ธนาคารใบไม้ หมู่ที่ ๓  ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

3.9 กิจกรรม “เติมรักให้อากาศ” ตรวจสอบจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ  

3.10 ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน 
 - ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการล้างถนน รดน้ําต้นไม้ 

และพ่นละอองน้ําในอากาศ  
- ขอความร่วมมือไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยรณรงค์ให้

ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า 
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- ขอความร่วมมือไปยังศูนย์สร้างทางลําปาง ในการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจาก
การก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ (อําเภอสันป่าตอง – 
บ้านกาด)  

- ขอความร่วมมือไปยังแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ในการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิด
จากการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ 
จังหวัดเชียงใหม่ (แยกกองพันสัตว์ต่าง)  

- ขอความร่วมมือไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ในการควบคุม
ฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองบ้านทุ่งเสี้ยว –บ้านสันป่าตอง – บ้านหาง
ดง (ตอนที่ ๒) อําเภอหางดง, อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

3.11 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารอํานวยการ           
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม ได้มีข้อกําชับให้ดําเนินการ ดังนี้ 

- พ้ืนที่ใดที่จะมีการชิงเผาต้องแจ้งให้ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบด้วย หากไม่มีการแจ้ง อาจจะทําให้หน่วยงานหรือประชาชน
แตกต่ืนตกใจคิดว่าเป็นไฟไหม้ป่าได้  

- กิจกรรมธนาคารใบไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการเพิ่มมูลค่าจากเศษกิ่งไม้
ใบไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ และขยะในการทําปุ๋ยอินทรีย์ อยากให้ทุกอําเภอเร่งปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

- หากหน่วยงานมีการทํากิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษหมอก
ควัน ให้รายงานผลการปฏิบัติมายังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพื่อที่จะนําไป
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา “ไม่เผา แล้วจะทําอย่างไร” สู่ชุมชนหรือพื้นที่อ่ืนๆ 

3.12 โครงการวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.4  รายงานผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
       การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่(นางนิยดา  หมื่นอนันต์)  จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับจํานํา

ทั้งสิ้น 34 แห่ง คงเหลือที่ยังเปิดจุดรับจํานําตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 จํานวน 2 แห่ง  คือ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเปิดจุดต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 
เป็นต้นมา และโรงสีวัชระกิจ ตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย ซึ่งเปิดจุดต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา 

ผลการรับจํานํ าตามโครงการรับจํานําข้ าวเปลือก  ปี  2556/57 ต้ั งแ ต่ วันที่           
1 ตุลาคม 2556 – 25 กุมภาพันธ์ 2557  ดังนี้ 

โรงสี 
ใบประทวน 

(ใบ) 

ปริมาณข้าวเปลือก (ตัน) 
รวม 

หอมมะลิ  ข้าวเปลือกเหนียวยาว 10% 

โรงสีในพื้นที่ 16,570 4,145.58 65,751.02 69,905.60 

โรงสีนอกพื้นที่ 21,710 1,227.30 69,075.93 70,303.23 

รวม 33,222 5,372.88 134,826.95 140,208.83 
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การจ่ายเงินสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2557 

โครงการรับจํานําข้าว 
จ่ายเงินกู้ให้เกษตรกร 

ราย จํานวนเงิน 

จ่ายเงินทั้งหมด 16,321 1,338,244,218 

ค้างทําสัญญาและรอรับเงิน 11,483 867,818,285 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.5 การจ่ายเงินตามใบประทวนโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57 
     ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด

เชียงใหม่(นายศักดิ์ชัย คําเรืองฤทธิ์) ธนาคาร ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จ่ายเงินตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 
2556/57 ไปแล้ว จํานวน 16,321 ราย ใบประทวน 19,481 ฉบับ ปริมาณ 83,322 ตัน คิดเป็นเงินจํานวน
เงิน 1,338,244,218 บาท ขณะนี้คงค้างเกษตรกร จํานวน 11,483 ราย ใบประทวน 14,017 ฉบับ 
ปริมาณ 47,095 ตัน คิดเป็นเงินจํานวนเงิน 867,818 285 บาท  ทั้งนี้  ได้มีมาตรการการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรในฤดูกาลผลิตรอบใหม่ และค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนที่จําเป็น โดยเกษตรกรสามารถยื่นขอกู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี 
หรือร้อยละ 0.583 ต่อเดือน กําหนดชําระภายใน 31 มีนาคม 2558 ใช้หลักประกันปกติของธนาคาร เช่น จํานอง
ที่ดิน บุคคลค้ําประกัน ค้ําร่วมกลุ่ม   

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่ านมาธนาคาร  ธกส .จังหวัดเชียงใหม่  ได้ เข้าร่วมประชุมกับ           
สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และได้ทําหนังสือขอให้รัฐบาลได้ชดเชยดอกเบี้ยดังกล่าวให้กับเกษตรกร ซึ่งยัง           
ไม่ทราบผลการพิจารณาจากรัฐบาล  สรุปโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57 มีปัญหาในเรื่องของการ        
ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้ และขอแจ้งให้กับนายอําเภอทุกอําเภอทราบ ขณะนี้ธนาคาร ธกส.จังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้จัดการธนาคาร ธกส. ทุกสาขาทราบ และได้ทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุก
แขนงเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวทราบและสามารถเข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากธนาคาร ธกส. ได้ต้ังแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1  การรบัเสด็จประจําเดอืนมีนาคม 2557 

 หัวหน้าสํานักงานจังหวัด เชียงใหม่(  นายวิรุฬ   พรรณเทวี)พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 1-2 มีนาคม 
2557 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประทับแรม ณ  โรงแรม โฟร์ ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 
2557 เวลา 11.30 น. และเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น.  จังหวัด
เชียงใหม่จึงขอเชิญท่าน  คู่สมรส  และข้าราชการในสังกัด  ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
รับเสด็จ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมเวลา 10.30 น. (เสด็จฯ ถึงเวลา 11.30 น.) การแต่งกาย 
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เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  แขนยาว  สวมหมวก และส่งเสด็จในวันที่ 2 มีนาคม 2557 พร้อม เวลา 16.00 
น. (เสด็จฯ กลับเวลา 17.00 น.) การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์) พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทน
พระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา 2555-
2556 ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2557  โดยในวันที่ 1 มีนาคม  2557 เวลา 14.00 น.เสด็จพระราชทานปริญญา
กิตติมศักด์ิ จํานวน 7 ราย และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  รวมจํานวน  2,255 ราย  ในวันที่ 
2 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. เสด็จพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 7 ราย และพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา รวมจํานวน 2,258 ราย และพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จํานวน 5 ราย  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการประชุมเตรียมการรับเสด็จกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ดําเนินการ
ตามท่ีประชุมมอบหมาย                                                                                                                        
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4.2  ประกาศผลการพิจารณาคดัเลือกขา้ราชการพลเรือน ประจาํป ีพ.ศ.2556 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ตามที่จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 
2556 ซึ่งการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่สังกัด  ส่วนภูมิภาค ให้หมายรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการตํารวจ และหมายรวมถึงลูกจ้างประจําในสังกัดส่วนราชการดังกล่าว ที่ปฏิบัติหน้าที ่          
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในสัดส่วนการคัดเลือกของจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กําหนดตามคู่มือ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัล “ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจําปี 2556” ในวันที่ 1 เมษายน 2557 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจําปี พ.ศ.2556 ได้ดําเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้  

1. ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล“ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจําปี  พ.ศ. 2556” จํานวน  4 ราย  ได้แก่ 

กลุ่มที่  2  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับ
ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ได้แก่ พันตํารวจเอก สิทธิชัย ทนันไชย, นายชุติเดช มีจันทร์ นายสมมิตร สิงห์ใจ 

    กลุ่มที่  4 ลูกจ้างประจํา  ได้แก่ นายนิรันดร์  มณีวรรณ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติใน
หนังสือที่ระลึก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2556 โดยเดินทางไปรับรางวัลในวันที่ 1 เมษายน 2557           
ณ กรุงเทพมหานคร สําหรับเวลาและสถานที่ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

2.  ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับเกียรติบัตร“ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี  พ.ศ. 2556”  จํานวน  17  ราย  ได้แก่ 

     กลุ่มที่  2  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ได้แก่  นายประมวล เครือมณี , นางสาวสิดาพัณณ์  ยุตบุตร ,           
นายสมชาย  เกตะมะ, นายสามภพ  กาศสกุล , นายสมาน  โปธิปัน, นางอําไพ มณีวรรณ, นางรสชรินทร์ คําโพธ์ิ,
นายนิคม  ผัดแสน, นางมาลี  บุญเทพ, นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์, นายวิชิต พิทาคํา, นายอินสอน หน่อเรือง, นาย
ธวัช นะติกา, นางวิไลพร ชัยประสิทธ์ิ 

กลุ่มที่ 4 ลกูจา้งประจํา ได้แก่ นายเรืองฤทธิ์ ไพบูลย์, นางวนิดา จอยศิริ,       
นายสายัณห์  จันทร์อ่อน 



๓๐ 
 

 

 ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่  ในวันประกอบพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวัน
ข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2557” วันที่ 31 มีนาคม 2557 พร้อมเวลา 08.00 น . ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว 
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4.3  การรบัฟงัความคดิเหน็เพื่อการก่อสรา้งอนสุาวรีย์พญามังราย  
       ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ

คณะทํางานได้มีการประชุมพิจารณาประเด็นการก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย มีความคิดเห็นว่าควรจะมีการ
ก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย เนื่องจากอําเภอทุกอําเภอมีอนุสาวรีย์พญามังราย แต่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่
มี  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมนายอําเภอที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์
พญามังราย และในวันนี้จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ
การก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

4.4  สรุปผลการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจําปี 2557 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด

เชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจําปี 2557 สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับกระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา  อําเภอ และองค์กรภาคเอกชน ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทําการสํารวจความคิดเห็นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดงานเดิมและรูปแบบใหม่ในปี
นี้ จากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน ในช่วงระยะเวลาที่จัดงานจากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงาน
พิธีเปิด กลุ่มผู้ชมงาน ณ บริเวณประตูท่าแพ  กลุ่มผู้ชมงานบริเวณสวนบวกหาด  ทั้งคนไทยและต่างประเทศ กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้า  สถานที่พัก  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ผลการสํารวจมีดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย 
- นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในขบวนรถบุปผชาติ การตกแต่งสถานที่จัดงาน 
- ควรจัดงานบริเวณข่วงประตูท่าแพ มากกว่า สวนบวกหาด 
- เวลาที่เหมาะสมในการจัดงาน ระยะเวลา 17.00 -22.00 น. 
- การประชาสัมพันธ์ควรมีการเพิ่มป้าย และประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
- กิจกรรมในพิธีเปิด ควรเน้นควรตื่นตา และความอลังการ 
- ขบวนรถบุปผชาติควรมีการประดับไฟฟ้าแสงสว่าง 
- เพิ่มสวัสดิการด้านอาหารและน้ําด่ืมแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
- ควรเพิ่มมาตรการด้านการจราจร  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการจัดงาน ใน

ที่ประชุมมีความคิดเห็นในส่วนของขบวนรถบุปผชาติควรจะเริ่มขบวนในช่วงเวลาเย็น การประกวดรถบุปผชาติ  ทุก
ประเภทในช่วงเวลาเช้า โดยนํารถบุปผชาติมาจอดบริเวณที่กําหนดเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน            
ควรมีการกําหนดวันจัดงานในแต่ละปีที่ชัดเจนเพื่อจะได้นําไปบันทึกในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย 



๓๑ 
 

 

ประธานในที่ประชุม  หัวหน ้าส่วนราชการที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ในส่วนของปฏิทินการท่องเที่ยว เมื่อที่
ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ชัดเจนแล้วให้ประสานสํานักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ทราบด้วย 
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4.5 ความคืบหน้าการส่งเสริมการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่(นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์) นําเสนอความคืบหน้าการ

ส่งเสริมการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับส่วนราชการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบประเด็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน   

จังหวัดเชียงใหม่มีเขตติดต่อกับเมียนมาร์ 2๗๗ กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ ๕ อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอเชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย มีจุดผ่อนปรนที่เป็นจุดชายแดน ๓ จุด คือบ้านหลักแต่ง 
อําเภอเวียงแหง บ้านสันประดู่ อําเภอแม่อาย และกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕  มาการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร  มีมติให้สนับสนุนกิ่วผาวอกยกฐานะขึ้นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่จนถึงปัจจุบันก็ยัง
ดําเนินการไม่ได้ เนื่องจากเมยีนมาร์ยังไม่มีความพร้อม   

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบการค้าชายแดนได้ดําเนินการใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๑. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้จัดคณะ Working Group           
ไปรับฟังความคิดเห็นว่า จะดําเนินการอย่างไรในกรณีที่เมียนมาร์ยังไม่มีความพร้อม หรือทําไมเราต้องรอให้           
เมียนมาร์พร้อมถึงจะทําการค้าชายแดน  มีมติและแนวทางว่าจะใช้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นําการค้า           
แต่เนื่องจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ดูแลเรื่องของการค้า ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเกินอํานาจหน้าที่           
จึงได้นําเสนอเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แล้วให้จังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ดําเนินการต่อ 

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ คณะได้กําหนดเส้นทาง ๑ เส้นทางหลักและ ๕ 
เส้นทางรอง  กล่าวคือ ๑ เส้นทางหลัก จาก ๕ อําเภอ กําหนดเส้นทางโดยไม่ย้อนกลับข้างหลัง จุดใดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวก็ให้โปรโมทตรงจุดนั้น หลังจากนั้นได้ส่งผลการสํารวจให้กับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ รับไปพิจารณาดําเนินการต่อ 

๓. เมื่อวันที่ 21–24 กันยายน 2556 จัดคณะเยือนเชียงตุง โดยมีนายธานินทร์           
สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่และเชียงตุง  

ปัจจุบันด่านชายแดนทั้ง ๓ ด่านของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือ
แนวโน้มว่าจะเปิดได้ เพียงแต่มีกระแสข่าวว่าอย่างน้อยปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน น่าจะมีแนวโน้มที่
จะเปิดด่านชายแดน  ซึ่งตรงกันข้ามกับเมียนมาร์ได้มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายในด้านการดําเนินการ  ด้านความสะดวก และการส่งเสริมการค้าและต้นทุนหลายฉบับ ประกอบกับมี
การเจรจากับชนกลุ่มน้อย ๑๑ กลุ่มตามชายแดน ข้อมูลภายในมีการเจรจาค่อนข้างลงตัว เพราะฉะนั้นจังหวัด
เชียงใหม่จะต้องสร้างความต้ืนตัวให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว  
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คณะกรรมการการค้าชายแดนไทย- เมียนมาร์  ได้มอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมและมีการนําเสนอข้อมูล
เปรียบเทียบ ก่ิวผาวอกเป็นด่านที่ได้รับการยอมรับจากส่วนกลางและได้มีการเจรจากับเมียนมาร์ไปแล้ว           
ที่จะกําหนดให้เป็นด่านถาวร  แต่จังหวัดเชียงใหม่ต้องการที่จะยกระดับจุดผ่านชายแดนบ้านหลักแต่งเป็น           
จุดผ่อนปรนทางการค้า อันดับ ๒ รองจากด่านกิ่วผาวอก แต่ข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ และจากการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน เพื่อระดมความคิดเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ให้ข้อมูลคร่าวๆ คือ ด่านกิ่วผาวอก มีระยะทาง
จากเชียงใหม่ - ก่ิวผาวอก 120 กิโลเมตรเป็นเส้นทางดี ระยะทางจากกิ่วผาวอก - เมืองปั่น 180 กิโลเมตร เป็น
เส้นทางคดเคี้ยวลัดเลาะไปตามเขาสูงชันระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร รถบรรทุกเดินทางลําบาก ประกอบกับ ฝั่งตรง
ข้ามเป็นพื้นที่ของชาวว้า การเจราจายังไม่สัมฤทธ์ิผล เมื่อพิจารณาบ้านหลักแต่ง ระยะทางจากเชียงใหม่ – บ้านหลัก
แต่ง 156 กิโลเมตรเป็นภูเขา ๕๐ กิโลเมตร คณะทํางานที่ปรึกษามีเส้นทางสํารองจากอําเภอแม่แตงลัดเลาะลําน้ํา
แม่แตงไปจนถึงอําเภอเวียงแหง จะลดระยะทางจากเชียงใหม่ – บ้านหลักแต่ง ๓๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางธรรมชาติ  
เส้นทางท่องเที่ยว ประการสําคัญ เป็นเส้นทางในสมัยโบราณ สามารถปรับปรุงเส้นทางได้ และเมื่อข้ามไปยังฝั่ง           
เมียนมาร์พ้ืนที่ไม่สูงชันมากนักเป็นพื้นที่ของชาวไทใหญ่ มีศักยภาพและความพร้อม  คณะกรรมการการค้าชายแดน
ไทย-เมียนมาร์  มีมติให้เร่งยกระดับบ้านหลักแต่งเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนตามอํานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย สําหรับด่านกิ่วผาวอกให้มีการส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์ 

หากเปิดเส้นทางใหม่จากอําเภอแม่แตง รถบรรทุกสินค้าเดินทางสะดวก ซึ่งได้มีการหารือ
กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นการภายในแล้ว  ฝั่งตรงข้ามของบ้านหลักแต่งมีการเจรจาค่อนข้าง
จะยุติ เจรจาตกลงกันได้  ซึ่งรัฐฉานดูแลเชียงตุงอยู่ในขณะนี้  ได้มีการตกลงว่าจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงตุงเป็นบ้านพี่
เมืองน้อง  ทําให้การเจรจาง่ายขึ้น และประกอบกับเมียนมาร์มองว่าอําเภอเวียงแหงจะเป็นคู่ค้าเพราะมีเส้นทางที่
เหมาะสม  เมียนมาร์จึงได้มีการปรับปรุงถนน  มีการสร้างสํานักงานปศุสัตว์ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนและรองรับการเชื่อมโยงกับอําเภอเวียงแหง 

การดําเนินการในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มองว่าเมียนมาร์มีการสร้างความพร้อม           
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้นําเสนอในประเด็นดังกล่าวซึ่งอยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
ที่จะเปิดด่านสัปดาห์ละ ๑ วัน หรือ ๒ วัน หรือจะดําเนินการอย่างไร แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยก่อน  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวให้กับที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ดําเนินการต่อ  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าจังหวัดเชียงใหม่ควรทําการเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่กับเชียงตุง หรือตองยี แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทยยังไม่สงบ และจังหวัดเชียงใหม่ไม่
สามารถลงนามเอกสารได้  จึงควรจัดกิจกรรมในลักษณะงานแฟร์ หรือกิจกรรมใดๆ ก็ได้ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ที่ดี  จึงขอให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่รับไปพิจารณาในประเด็นดังกล่าว  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นํา
เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทราบแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เน้นในเรื่องความสัมพันธ์บ้านพี่
เมืองน้อง  ซึ่งจะต้องมีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศก่อน หากจะต้องเดินทางไปเจรจากับเมียนมาร์ ว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัดสามารถดําเนินการใดได้บ้าง และขอนายอําเภอ เวียงแหงได้ให้ข้อมูลพ้ืนที่ของอําเภอเวียงแหงว่ามี
ความพร้อมเพียงใด หากจะมีการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง 

นายอําเภอเวียงแหง (นายอนวัช สัตตบุศย์) อําเภอเวียงแหงมีความพร้อมนานแล้ว ทั้ง
ปัจจัยพ้ืนฐานและด้านความมั่นคง  อําเภอได้มีการประชุมในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  และมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ หากจะมีการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งอย่างเป็นทางการ คิดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้ผลประโยชน์
มากกว่าเมื่อเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง เพราะเมียนมาร์ยังคงต้องการสิ่งของอุปโภคบริโภค และปูนซีเมนต์สําหรับ
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การก่อสร้างเป็นจํานวนมาก  ต้ังแต่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมมีมติจะเปิดบ้านหลักแต่งเป็นจุดผ่อนปรน ทําให้มี
นายทุนต่างพื้นที่เข้ามาจับจองและซื้อที่ดินที่บ้านหลักแต่งมากขึ้น  

ผู้แทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ต.อ.วีรยุทธ  เนียมน้อย) ด้านความมั่นคงไม่มี
ความขัดข้องประการใดหากจะมีการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งอย่างเป็นทางการ 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดมีการจัดประชุม กรอ.สัญจร ไปยังอําเภอเวียงแหงในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอการขอเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ซึ่งจะต้องนําข้อมูลจากหลายฝ่ายมา
ประกอบ  ในส่วนของภาครัฐได้มีการนําเสนอข้อมูลไปบางส่วนแล้ว  สําหรับภาคเอกชนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะ
เป็นผู้ดําเนินการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จะมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กรอ.สัญจรต่อไป 
หลังจากที่ประชุม กรอ.สัญจรเรียบร้อยแล้ว  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จะส่งเรื่องให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิจารณาขอเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง  สําหรับการเปิดจุดผ่อนปรนอยู่ในความรับผิดชอบของที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือสั่งการอีกครั้ง 

 

ประธานในที่ประชุม  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่รับไป
ดําเนินการต่อ  ฝ่ายความมั่นคงไม่ขัดข้องประการใดหากจะเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง และที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการในครั้งนี้มีมติเห็นชอบและไม่ขัดข้องหากจะเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง จึงขอใช้มติประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการในครั้งนี้เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาการขอเปิดจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งในขั้นตอนต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 

4.6 รายงานสภาวะอากาศปลายเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม 2557 
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายสมาน ปราการรัตน์) บริเวณภาคเหนือ 

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลง และจะมีความกดอากาศตํ่า
เข้ามาแทนที่ ทําให้ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป  ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 อากาศ
เย็นในตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 16-23 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35- 
7 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 8-14 องศาเซลเซียส เดือนมีนาคม บริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ นั้นจะมีกําลังอ่อนเป็นส่วนใหญ่ กับจะมี
ลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
อุ่นขึ้นกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน  แต่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและยังคงมี
อากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในบางวัน 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ  
 

4.7  การยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาประจาํปภีาษี 2556 
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 (นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ) ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลา

ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภาษี 2556 โดยผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม  2556 ไปย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่ม
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557  ผู้มีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงานประเภทเดียวได้แก่ เงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากนายจ้าง มีหน้าที่ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนผู้มีรายได้อย่างอื่นนอกจากนี้ มีหน้าที่ย่ืน
แบบ ภ.ง.ด.90 สามารถยื่นได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วราชอาณาจักร และสามารถยื่นแบบฯ  ผ่านระบบ



๓๔ 
 

 

อินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th  กรณีมีเงินภาษีต้องชําระตามแบบฯ ที่ย่ืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถนําชุดชําระ
เงิน ไปชําระผ่านช่องทางที่กําหนด เช่น เคาน์เตอร์ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ  ที่ทําการไปรษณีย์  เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
บัตร ATM ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ   

สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 เปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ บริเวณช้ัน 1 ด้านหน้าอาคารศูนย์กระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ กรณีของการยื่น
แบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน  จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2557  

ในปีนี้รัฐบาลได้มีการลดอัตราภาษีจากเดิมอัตราภาษีสูงสุดร้อยละ 37 แบบใหม่อัตรา
ภาษีร้อยละ 35 โดยจะเริ่มใช้ต้ังแต่ปีภาษี 2556 ฉะนั้น การย่ืนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภาษี 2556 
ที่จะยืนแบบแสดงรายการในปี พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่แล้วจะได้คืนภาษี จึงขอเชิญชวนให้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทาง
โทรศัพท์หมายเลข 053-112409-15 ต่อ 130 - 133 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ  
 

๔.๘  ประชาสมัพนัธค์ลินกิพเิศษตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลนครพงิค ์
 ผู้แทนโรงพยาบาลนครพิงค์ (นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

โรงพยาบาลนครพิงค์จัดโครงการห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กลุ่มข้าราชการที่ศูนย์ราชการในการตรวจรักษา  และลดความแออัดในการมาใช้บริการโรงพยาบาลนคร
พิงค์  ซึ่งจะบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปต้ังแต่เวลา 08.30 น. -11.30 น. บริการส่งยาเวลา  15.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงของโรงพยาบาลนครพิงค์  
กําหนดพิธีเปิดคลินิกพิเศษศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม  2557  เวลา 08.30 น.   

นอกจากคลินิกพิเศษที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ยังมีคลินิกพิเศษ
อีก 2 แห่ง คือ คลินิกพิเศษโรงพยาบาลนครพิงค์สาขาศรีดอนชัย เปิดบริการวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.30-
16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น. บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและทันตกรรม และเปิดให้บริการท่ี
โรงพยาบาลรักษาสุขภาพชุมชนเจ็ดยอด ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.9  ผลการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยอักษร ขต 
                                  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย  กีฬาแปง ) การจัดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย
อักษร ขต (ขุมงาน ขุมเงิน เจริญเติบโต) จํานวน 301 หมายเลข ครั้งที่ 13 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  22-23 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ได้ยอดเงินประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวม
ทั้งสิ้น 26,094,296 บาท  ป้ายที่มีราคาสูงสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ขต 9999 ราคา 1,466,666 บาท ส่วน
ป้ายที่มีราคาตํ่าสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ขต 3300 ราคา 21,000 บาท ในวันงานประมูลดังกล่าวได้รับเกียรติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประมูล และอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานใน
พิธีเปิดการประมูล  สําหรับการประมูลครั้งต่อไป ครั้งที่ 14 อักษร ขท กําหนดประมูลในเดือนสิงหาคม  2557 ณ 
โรงแรมดิเอ็มเพรส  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.10 โครงการ “การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเวียงกุมกามมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 
                                นายอําเภอสารภี (นายวรกิตติ ศรีทิพากร)  อําเภอสารภี ได้กําหนดกิจกรรมการ
แข่งขัน เดิน - ว่ิง เพื่อการกุศล เวียงกุมกาม ครั้งที่ ๑๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุม
กาม  ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เวียงกุมกาม
โบราณสถานสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง
เพื่อเป็นการจัดหารายได้สําหรับเป็นกองทุนพัฒนาเวียงกุมกาม  สนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอสารภี 
ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  ส่งใบสมัครได้ที่ ที่ว่าการอําเภอสารภี ต้ังแต่บัดนี้ - วันที่ 
21 มีนาคม  2557 (ในเวลาราชการ) และศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม (ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ) ต้ังแต่บัดนี้ 
จนถึงก่อนเวลาแข่งขัน วันที่ 23 มีนาคม 2557  เวลา 05.00 น. กําหนดราคาบัตรว่ิง150 บาท และบัตรเดิน 
100 บาท  รางวัลการแข่งขัน แบ่งเป็น    

- ผู้ว่ิงเข้าเส้นชัย 500  อันดับแรก ได้รับเหรียญที่ระลึก 
- รุ่นทั่วไป ได้รับเงินรางวัล ไม่มีถ้วยรางวัล จํานวน 15 รางวัล  
- รุ่นประชาชนทั่วไป ทุกรุ่นอายุ ได้รับถ้วยรางวัล ลําดับ 1 -  5 
- รุ่นชุมชน เดิน - ว่ิง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทุกรุ่นอายุ  
   ได้รับถ้วยรางวัล ลําดับ 1 -  3 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.11  กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
                                   คณะกรรมการพฒันาเชียงใหมเ่มืองสรา้งสรรค์ (มร.มาร์ตนิ เฟน็สกีส้ตาลล์ิ่ง) 
รายงานกิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ในช่วงที่ผ่านมา และกิจกรรมทีกํ่าลังจะดําเนิน ต่อไป ดังนี้ 

- ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีการจัดกิจกรรม Chiang Mai Design Awards  
CDA 2013 Award Ceremony  ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

- เมื่อวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีการจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ภาพยนตร์ การ
ถ่ายภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน 

- โครงการ Handmade-Chiang Mai ครั้งที่ ๓ ดําเนินการร่วมกับอุตสาหกรรม
หัตถกรรม เพื่อนําไปพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

- จะมีการจัดงาน TEDxChiangMai  ในวันที่ 6 กันยายน ๒๕๕๗  
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประจําปีของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ในวันที่ ๓ – ๔ 

มีนาคม  ๒๕๕๗ และในขณะนี้เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้จัดทําจดหมายข่าวประจําทุกเดือน มีการอัพเดตเว็บไซต์
ทั้งรูปแบบและเนื้อหา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.12  ประชาสัมพนัธก์ารซื้อบตัรโดยสารของสายการบนิไทย 

 ผู้จัดการกองขายภาคราชการและองค์กร (นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล) แนะนํา
กองขายภาคราชการและองค์กร และสถานที่ต้ังของสํานักงาน ต้ังอยู่เลขที่ 6 ถนนหลานหลวง แขวงบ้านบาตร  เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 02 288 7160-68 โทรสาร  02 288 7179,  02 
288 7181 อีเมล์ bkkawoffice@thaiairways.com เปิดทําการวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 
เว็บไซต์ของสํานักงาน www.thaiairways.com/government 
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ผู้จัดการสํานักงานขายหน่วยงานภาครัฐ (นายประเสริฐ ตันหรรษ์) นําเสนอด้าน
สิทธิประโยชน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (Publicsector’s privileges) (เฉพาะเส้นทางต่างประเทศ EX – BKK) ดังนี้ 
                                         ๑. สทิธปิระโยชนก์ารเดนิทางหมูค่ณะ (Group booking privileges)  

- อนุมัติเลื่อนชั้นโดยสารจากระดับช้ันหมู่คณะ (G) เป็นชั้นธุรกิจ(J)หรือ ช้ัน
ประหยัดพรีเมี่ยม (U) จํานวน 20 - 50 คน ได้สิทธิยืนยันที่นั่ง 1 คน และตามที่นั่งว่าง 2 คน จํานวน 51 คนขึ้นไป 
ได้สิทธิยืนยันที่นั่ง 2 คน และ ตามท่ีนั่งว่าง 2 คน  

- อนุมัติน้ําหนกัสัมภาระเพิ่ม จํานวน 3 กิโลกรัม/คน ทั้งเที่ยวไปและกลบั 
ตามจํานวนผู้โดยสารแต่ละคณะ  สําหรับคณะที่เกิน 50 คน อนุมัติสูงสดุ 150 กิโลกรัม 

- เงื่อนไขการขอใช้สิทธิประโยชน์ข้างต้น คือ สํารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
ผ่านกองขายภาคราชการ/สํานักงานขาย การบินไทยเท่านั้น  ส่งหนังสือราชการขอใช้สิทธิถึงกองขายภาคราชการ/
สํานักงานขาย  การเดินทางไปและกลับพร้อมกันทั้งคณะ การเลื่อนชั้นแบบได้สิทธิยืนยันที่นั่งจะดําเนินการภายใน 
72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง (ขอสงวนสิทธิในกรณีที่นั่งเต็มอยู่ก่อนแล้ว) 

2. สิทธิประโยชน์จากยอดขายในรอบ 6 เดือน (Six-month flown revenue 
privileges) โดยมีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์(เปิด Agent Code) จะคํานวณจากยอดซื้อของทุกระดับช้ันโดยสารทุก           
6 เดือน (ไม่รวมเส้นทางภายในประเทศ) ระยะเวลาของสิทธิประโยชน์มีอายุ 6 เดือน นับต้ังแต่วันที่ออกสิทธ์ิ เช่น 
ยอดซื้อเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕57 เริ่มใช้สิทธ์ิได้เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม ๒๕57 โดยทางกองขายการบิน
ไทยจะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับสิทธ์ิทราบทุก 6 เดือน และไม่สามารถขอใช้สิทธ์ิย้อนหลังได้ เมื่อหมดรอบ
ระยะเวลาการใช้สิทธ์ินั้นแล้ว สิทธิประโยชน์นี้จะพิจารณาต่อ 1 หน่วยราชการ การขอใช้สิทธ์ิขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของผู้มีอํานาจแต่ละหน่วยงานราชการ โดยจัดทําเป็นหนังสือราชการเพื่อขอใช้สิทธ์ิ มีการประเมินผลเพื่อปรับ เพิ่ม/
ลด Tier ทุก 6 เดือน สิทธ์ิการเลื่อนชั้นโดยสารขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่างในเที่ยวบินของวันเดินทางนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 
ประเภท เพื่อขอเลื่อนชั้นโดยสารเป็นชั้นหนึ่ง ให้ออกบัตรโดยสารชั้นธุรกิจเป็นรหัสสํารองที่นั่ง C หรือ D  เพื่อขอ
เลื่อนชั้นโดยสารเป็นชั้นธุรกิจ ให้ออกบัตรโดยสารชั้นประหยัดเป็นรหัสสํารองที่นั่ง Y/ B หรือ M (ยกเว้นเส้นทางที่มี
ช้ันประหยัดพรีเมี่ยม ให้เลื่อนจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมี่ยม)  

กองขายภาคราชการและองค์กรขอนําเสนอราคาบัตรโดยสารพิเศษแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ สําหรับการเดินทางเส้นทางภายในประเทศ ทั้งการเดินทางปฏิบัติภารกิจราชการและการเดินทางส่วนตัว เมื่อ
ทําการสํารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com/government โดยแสดงบัตรประจําตัวข้าราชการ เมื่อ
ออกบัตรโดยสารที่สํานักงานขายการบินไทยและเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรับบัตรที่นั่ง(Boarding Pass) ต้ังแต่วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป  

เจ้าหน้าที่กองขายภาคราชการฯ(นายถิรวรรธน์ ทองเผือก) แนะนําเว็บไซต์          
กองขายภาคราชการและองค์กร www.thaiairways.com/government การเข้าใช้งานเว็บไซต์ การสํารองเที่ยวบิน 
และการสมัครสมาชิก  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
      5.1   แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557  

   ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่นําเสนอในทีป่ระชุม เป็นวันศุกร์ที่ ๒๘ มนีาคม 2557  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด    



๓๗ 
 

 

๕.๒  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
  นายอําเภอแม่แจ่ม (นายวิจิตร หลังสัน) อําเภอแม่แจ่มกําหนดจัดงานมหกรรม           

ผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ –           
๒ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ บริเวณลานที่ว่าการอําเภอแม่แจ่ม  ลานด้านหน้าบ้านพักตํารวจ ลานด้านหน้าสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแม่แจ่ม สนามโรงเรียนบ้านช่างเคิ่ง โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมและชมการแสดงต่างๆ เช่น สาธิตการทอผ้าตีน
จกซึ่งมีลวดลายงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอําเภอแม่แจ่ม การประกวดนางงาม ผ้าตีนจก  การแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน การออกร้านจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์จากชาวเขาเผ่าต่างๆ และการแสดง
ดนตรีพ้ืนเมือง ซอ การออกร้านมัจฉากาชาดอําเภอแม่แจ่ม การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอําเภอแม่แจ่ม  

ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการชมงานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า           
แม่แจ่ม ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

    ประธานในที่ประชุม  เน้นย้ํานโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
1. การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  

ขอให้ส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้องและอํา เภอทุกอําเภอดํา เนินการตามที่สํ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่แจ้งต่อที่ประชุม 

๒. โครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗   
         - ขอให้ทุกอําเภอติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ หากพบเห็นว่ามีการ

เคลื่อนไหวหรือดําเนินการใดๆ ให้รีบแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที 
         - ขอความร่วมมือสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือสั่งการไปยังสํานักงาน ธกส. 

ทุกสาขา หากพบเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้รีบแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที 
๓. การเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
    -ให้ส่วนราชการเร่งดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จตามไตรมาสที่กําหนด 
๔. ขอความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ 
    -จัดรถฉีดน้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนทางอากาศเป็นประจําทุกวัน 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)แจ้งเรื่องการยื่นหนังสือขอลาออก
จากราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลต้ังแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และกล่าวอําลาต่อที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๔๕ น.          
        วัลยา  สิปปพันธ์   บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
                     วิราชินี  คําชมภู            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 



๓๘ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล  นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่   
 นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 

3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 
๑) สรุปผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒  ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละ
หน่วยงาน 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  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๒) คงเหลือ 

รวม ๒๖,๕๖๔.๔๑ ๑๘,๗๒๔.๙๙ ๗๐.๔๙ ๔๖ ๗,๘๓๙.๔๒
ลงทุน ๔,๒๓๗.๐๓ ๑,๑๑๐.๖๑ ๒๖.๒๑ ๓๕ ๓,๑๒๖.๔๒

ประจํา ๒๒,๓๒๗.๓๘ ๑๗,๖๑๔.๓๘ ๗๘.๘๙ - ๔,๗๑๓.๐๐
เงินเหลื่อมปี 

๒๕๕๖ ๓,๑๕๑.๙๔ ๑,๘๐๘.๑๖ ๕๗.๓๗ - ๑,๓๔๓.๗๘

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 

/การเบิกจ่ายเงิน... 

 



๓๙ 
 

 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๒) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๔,๒๓๗.๐๓ ๑,๑๑๐.๖๒ ๒๖.๒๑ ๓,๑๒๖.๔๑ 
   ส่วนราชการ ๓,๘๗๘.๐๕ ๙๓๒.๘๐ ๒๔.๐๕ ๒,๙๔๕.๒๕ 
   ท้องถิ่น ๒๕๒.๓๙ ๑๗๗.๘๒ ๗๐.๔๕ ๗๔.๕๗ 
   กลุ่มจังหวัด ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๖๙ 
   จังหวัดเชียงใหม ่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๙๐ 
 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดบั ดังนี ้

     
ลํา 
ดับ ช่ือหน่วยงาน ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สนง.พัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ ๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๔ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๖.๘๖ ๖.๘๒ ๙๙.๕๐ - - - 

๕ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ ๖.๘๐ ๖.๗๖ ๙๙.๔๓ - - - 

๖ 
กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ๓ ส่วนแยก 
๒ เชียงใหม ่

๑๖.๙๑ ๑๕.๙๕ ๙๔.๓๑ - - - 

๗ หน่วยป้องกันและปราบปราม
การประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล ๐.๖๕ ๐.๖๑ ๙๒.๙๕ - - - 

๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๔,๙๕๑.๖๘ ๙๑.๑๕ - - - 

๙ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๘๘.๗๘ ๗๙.๓๒ ๘๙.๓๕ ๘๓.๔๔ ๗๕.๘๙ ๙๐.๙๖

๑๐ กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๔๘ ๒.๑๔ ๘๖.๔๐ - - - 

ท่ีมา :  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประมวลผล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗                
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)   

 

  

 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน......



๔๐ 
 

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการ
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๓๕ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐๒ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
๓๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๗ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๔๑  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๓๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๑  รายละเอียดมีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๑ สนง.คลังเขต  ๕ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐
๒ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน ๐.๙๔ ๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐
๓ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๓.๘๓ ๑๐๐.๐๐
๔ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐
๕ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๙๓ ๑๐๐.๐๐
๖ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐
๗ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐
๘ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐
๙ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗
๑๐ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๙๙.๙๒
๑๑ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๙๙.๘๘
๑๒ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๓๔ ๙๙.๗๖
๑๓ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๒.๑๙ ๙๙.๕๐
๑๔ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๙๙.๒๐
๑๕ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๓๔ ๑.๓๒ ๙๘.๑๔
๑๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๔ ๙๗.๙๙
๑๗ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๗ ๑.๙๓ ๙๗.๗๘
๑๘ สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๗๘ ๙๓.๒๔
๑๙ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๙๓ ๑.๘๐ ๙๓.๑๒
๒๐ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๐.๒๘ ๐.๒๕ ๙๐.๙๖
๒๑ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๘๓.๔๔ ๗๕.๘๙ ๙๐.๙๖
๒๒ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๒๗ ๘๙.๓๓

 /ลําดับ ๒๓ 

 



๔๑ 
 

 

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๒๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๔๘ ๒.๐๓ ๘๑.๘๔
๒๔ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๑๔ ๘๐.๓๓
๒๕ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๐๗ ๗๔.๖๑
๒๖ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๐๘ ๖๓.๙๙
๒๗ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๕.๐๓ ๓.๐๓ ๖๐.๓๒
๒๘ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๗๙ ๐.๔๕ ๕๖.๘๓
๒๙ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๑ ๐.๘๔ ๕๕.๙๓
๓๐ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๘๓.๑๕ ๔๒.๓๒ ๕๐.๘๙
๓๑ สนง.พัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๕.๔๖ ๒.๗๔ ๕๐.๒๖
๓๒ สนง.พัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๗๙.๖๒ ๑๗๓.๖๙ ๔๕.๗๕
๓๓ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๐.๗๙ ๔๐.๕๘
๓๔ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม)่ ๑๘๔.๐๐ ๗๔.๓๗ ๔๐.๔๒
๓๕ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๔๓.๘๐ ๑๗.๕๒ ๔๐.๐๐
๓๖ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๒๒.๓๗ ๘.๖๗ ๓๘.๗๕
๓๗ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๙๓.๐๕ ๓๕.๖๒ ๓๘.๒๘
๓๘ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๗๐.๐๕ ๒๔.๘๙ ๓๕.๕๔
๓๙ วิทยาลัยนาฎศิลป์ ๑.๒๗ ๐.๔๐ ๓๑.๓๑
๔๐ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๗๘ ๐.๕๔ ๓๐.๓๙
๔๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๒๓.๗๖ ๗.๑๓ ๓๐.๐๐
๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๒๗ ๒๘.๐๒
๔๓ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๕๕ ๕.๙๖ ๒๗.๖๕
๔๔ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๖๕๗.๗๘ ๑๖๕.๑๓ ๒๕.๑๐
๔๕ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๒๐.๙๐ ๕.๐๗ ๒๔.๒๔
๔๖ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๓๐.๗๕ ๓๑.๑๖ ๒๓.๘๔
๔๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๒๐๗.๒๑ ๔๖.๓๕ ๒๒.๓๗
๔๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๑๗๙.๕๙ ๓๘.๓๙ ๒๑.๓๘
๔๙ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๔๐.๑๘ ๖.๔๒ ๑๕.๙๗



๔๒ 
 

 

/ลําดับ ๕๐ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๕๐ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๒๙๙.๐๒ ๔๓.๙๙ ๑๔.๗๑
๕๑ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๑๔ ๑๔.๔๗
๕๒ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๐.๙๖ ๐.๑๔ ๑๔.๓๕
๕๓ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๐๒.๒๑ ๒๔.๔๓ ๑๒.๐๘
๕๔ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๔.๕๓ ๒๑.๕๒ ๑๐.๕๒
๕๕ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒๒.๘๑ ๒.๒๖ ๙.๙๓
๕๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑๙.๘๖ ๑.๘๐ ๙.๐๕
๕๗ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๙.๑๕ ๐.๗๖ ๘.๒๖
๕๘ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๙๘.๒๕ ๗.๓๔ ๗.๔๗
๕๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๖.๒๙ ๖.๕๒
๖๐ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑๗.๙๒ ๐.๙๑ ๕.๐๘
๖๑ กองบิน ๔๑ ๒.๙๓ ๐.๑๓ ๔.๔๓
๖๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑๗.๔๐ ๐.๕๙ ๓.๓๖
๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๑.๕๔ ๓.๒๘
๖๔ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๐๔ ๓.๒๗
๖๕ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๗๕ ๑.๕๕ ๒.๔๗
๖๖ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๐.๓๘ ๑.๕๖
๖๗ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๙.๗๒ ๐.๐๗ ๐.๖๗
๖๘ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๒.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๖๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๑.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๓.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๑ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                     ๐.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๒ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๙.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๓ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๔ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อ.แมแ่จม่ ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๖ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐



๔๓ 
 

 

/ลําดับ ๗๗ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๗๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๖.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๘ สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๙ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๐ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๔.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๒ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๔ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๕ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๖ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๐.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๘ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๙ กก.บก.กฝ. ๕ ๔.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๐ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๑ วิทยาเขตภาคพายัพ ๒๘.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๒ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๓ สนง.สรรพากรภาค  ๘ ๑.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๕ โรงพยาบาลประสาท ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๖ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๑ ๑.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๗ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๘ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๗๓.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๐ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๒ ๖.๑๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๑ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๒ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐

          



๔๔ 
 

 

 

๒)หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ จาํนวน ๒ 
เรื่อง คือ 
 

๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๑๖  ลงวันที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่ อง   ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่ อง  กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นราย
เดือนและเป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

            กระทรวงการคลังได้ยกเลิกอัตราเบี้ยประชุมรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยประกาศกําหนดอัตราเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้งใหม่ให้สูงขึ้น ต้ังแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามประเภทและอัตรา ดังต่อไปนี้ 
 

ประเภท อัตราไม่เกิน(บาท:คน:ครั้ง)
(เก่า) 

อัตราไม่เกิน(บาท:คน:ครั้ง)
(ใหม)่ 

- ประธานกรรมการ/อนุกรรมการ(เพิ่ม ๑ ใน ๔)  
- รองประธานกรรมการ/อนุกรรมการ(เพิ่ม ๑ ใน ๘) 
- กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๖(๒) 
  ( เบี้ยประชุมรายครั้ง) 
- เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๖ 
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๗(๒) 
  (เบี้ยประชุมรายครั้ง) 
-เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๗ 

๑,๕๐๐ 
๑,๓๕๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
๘๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๘๐๐ 
๑,๖๐๐ 

 
๑,๖๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

 
 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

๒.๒ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๒๑  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

           เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
            กระทรวงการคลังได้พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕ จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

  - ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ทําหนังสือขอตกลงขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน    กับกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางต้องได้รับหนังสืออย่างช้าไม่เกินวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 
๒๕๕๗ 

- อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ กรณีมีหนี้ผูกพัน
และกรณี  ไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทําการ



๔๕ 
 

 

สุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการสมทบโครงการเงินกู้ต่างประเทศ 

-  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ แจ้งเลขที่เอกสารสํารองเงินหรือเลขที่ PO 
ของเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการสมทบโครงการเงินกู้ต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ กับกรมบัญชีกลาง ภายในระยะเวลาตามข้อ ๑ 
 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ได้ดําเนินการตามข้อ ๑ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป และมีผลให้เงิน
งบประมาณนั้น พับไป 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  



๔๖ 
 

 

 
3.2 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 

               หวัหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

1.  โครงการตามแผนพฒันาจงัหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
         จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2557 จํานวน           
28 โครงการ  งบประมาณ 220,717,400 บาท   โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

1.1  ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 119,871,500 บาท 
1.2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 19,000,000 บาท 
1.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 52,071,300 บาท 
1.4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 19,774,600 บาท 
1.5  ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 
การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ข้อมลู ณ เดือนมีนาคม 2557) 
 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จํานวน 220,717,400 บาท เบกิจ่ายงบประมาณ 
24,191,246 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.96  คงเหลืองบประมาณ 196,526,154 บาท 
 

2. สรปุผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ภาพรวม       

ที ่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบกิจา่ย   คงเหลือ  

1 โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัต
ลักษณ ์(Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การ
ท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

                    
48,444,000.00  

0.00 
  

48,444,000.00  

2 โครงการเสริมพ้ืนฐานทุนทางสังคม และ
ทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศ ความ
มั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้า 
และการลงทุน 

                    
30,000,000.00  

  
9,785,340.00  

  
20,214,660.00  

3 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์ที่เป็นอัต
ลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว 

                    
18,400,000.00  

0.00 
  

18,400,000.00  
4 โครงการพัฒนาทิศทางการสร้างอัต

ลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

                      
3,000,000.00  

0.00 
  

3,000,000.00  

5 โครงการจัดงานส่งเสริมการคา้ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 

                    
55,811,600.00  

0.00 
  

55,811,600.00  



๔๗ 
 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย   คงเหลือ  

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                    
18,240,000.00  

0.00 
  

18,240,000.00  
7 

โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 
                    
28,239,500.00  

0.00 
  

28,239,500.00  
8 โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
                    
38,200,000.00  

0.00 
  

38,200,000.00  
9 โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้า

เกษตรให้ได้มาตรฐานและมลูค่าเพิ่ม 
               

28,664,900.00  
0.00 

  
28,664,900.00  

10 
โครงการ Eco Villge 

                    
20,000,000.00  

                      
3,535,500.00  

                    
16,464,500.00  

11 โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

                      
5,000,000.00  

                      
1,492,653.28  

                      
3,507,346.72  

  รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
                  
294,000,000.00  

                    
14,813,493.28  

                  
279,186,506.72  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  



๔๘ 
 

 

 
3.3 รายงานผลการดาํเนินงานปอ้งกันแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันและไฟปา่จังหวดั

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์  รักษาการผู้อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

สถานการณ์มลพษิหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม ่
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัเชยีงใหม ่
********************************************************************** 

๑. คณุภาพอากาศจังหวดัเชยีงใหม่ ระหวา่งวันที่ ๑ กุมภาพนัธ ์– ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง ๑๗ – ๒๘๒ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

PM10 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ μg/m3  
เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง) 

ดัชนีคณุภาพอากาศ 
(AQI) 

สถาน ี

ค่าสูงสุด ๒๘๒ μg/m3 ๑๗๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (เมือ่วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๗) 
ค่าตํ่าสุด 1๗ μg/m3 ๒๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เมือ่วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๗) 

หมายเหตุ   *๑.ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ μg/m3 
   **๒.ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๐๐ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
 

 
 
 



๔๙ 
 

 

๒. สถิติการรบัแจ้งเหตแุละปฏบิตักิารดบัไฟปา่ 
พบรายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

รวมจํานวน ๗๒๑ ครั้ง พ้ืนที่ป่าเสียหายจํานวน ๖,๙๓๓ ไร่ 
(ที่มา: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖) 
 
๓. สถิติจุดความร้อนที่คาดว่าเป็นการเผาในที่โล่ง (HOTSPOT) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ท่ีมา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (GISTDA)  

 
๔. จํานวนผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน  

จํานวนผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
จํานวน ๑,๕๐๔ ราย     ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 โครงการพ่นละอองน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ๕๗ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพและขยาย
ผลไปยัง 25 อําเภอ และอปท. 211 แห่ง  

 

       
 



๕๐ 
 

 

 เนื่องจากระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม  2557 ปริมาณค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศ (PM 10) มีปริมาณ
เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ประธานคณะทํางานศูนย์
เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกคณะทํางานศูนย์ฯ เพื่อทําการ
หารือ โดยได้ออก ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๕) เรื่อง มาตรการควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวดําเนินการเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว 
จึงมีมาตรการเร่งด่วน เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ดังนี้ 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง พ่นละอองน้ําในอากาศ  ล้างถนน และรดน้ําต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความชุ่มช้ืนให้ครอบคลุมเขตรับผิดชอบ  วันละ  2  ครั้ง  ช่วงเช้าและช่วงเย็น ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

2. ห้ามมิให้จุดไฟเผาป่าและการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโทษจําคุก ต้ังแต่ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี และปรับต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้ใดเผาป่าเป็นพื้นที่
เกิน ๒๕ ไร่ มีโทษจําคุกต้ังแต่ ๒ ถึง ๑๕ ปี และปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท    โดยให้รางวัลนําจับ
สําหรับ ผู้ช้ีเบาะแส รายละ 5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์     เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่  โทร 0-5311-2725 ถึง 6  หรือ ที่ 191 ตลอด  24  ช่ัวโมง 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้นําชุมชน  เพิ่มความถี่ในการ    ออกเสียง
ตามสาย หอกระจ่ายข่าวประจําหมู่บ้านให้ประชาชนทราบถึงมาตรการควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗งดการออกกําลังกายหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง 

๔. สาํหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการเจ็บป่วย
ควรพบแพทย์ทันที และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่โล่งที่มีหมอกควันปกคลุม อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๕. ปฏิบัติการขึ้นบินทําฝนหลวงเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคเหนือ  

- ช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปฏิบัติการทําฝนหลวง จํานวน ๓ วัน 
- ช่วงวันที่ ๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ปฏิบัติการทําฝนหลวง จํานวน ๒๑ วัน 
และจะปฏิบัติการต่อเนื่องไปจนสถานการณ์มลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่จะกลับสู่ภาวะปกติ 
๖. กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบิน BT67 จํานวน ๒ เครื่อง ขณะนี้ปฏิบัติการอยู่ที่เชียงใหม่แล้ว ๑ 

เครื่อง และจะตามมาในภายหลังอีก ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติการดับไฟป่า และลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ 
ไปจนสถานการณ์มลพิษหมอกควันจะกลับสู่ภาวะปกติ 

 
 เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยม

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ําให้เร่งสร้างความชุ่มช้ืนให้อากาศ 

 
 
 



๕๑ 
 

 

 วันที่ 25 มี.ค.57 ที่ห้องประชุมทาอากาศยานมหารกองบิน 41 เชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกสุนทร ผ่องอําไผ เสนาธิการกองบิน 41ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
หัวหน้าหน่วยงานราชการ และนักบินของกองทัพอากาศ  เบ้ืองต้นมีการวางแผนงานร่วมกันที่ทําการทดลองบินแก้ไข
ปัญหาหมอกควันตลอดช่วงสัปดาห์นี้ด้วยเครื่องบินชนิด บีที 67 ที่จะบรรทุกน้ําเที่ยวละ 800 แกลลอน ขึ้นบินใน
ระดับความสูงที่ 2,000 ฟิต เพื่อโปรยน้ํา เป็นละอองฝอยลักษณะเหมือนกับฝนตก เพื่อช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหา
หมอกควันในอากาศ  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
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๕๒ 
 

 

3.4 การเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภัยแล้งจังหวดัเชียงใหมป่ระจาํปี พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ผลการดําเนนิการการเตรียมการ การแก้ไขปญัหา และการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภัยแล้ง 
 

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)         
ได้มีการพิจารณาเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จํานวน 14 อําเภอ 61 ตําบล 
580 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 211,983 คน 69,372 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 
117,727 ไร่ ปศุสัตว์ 5,427 ตัว เมื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว อําเภอได้สํารวจความเสียหายและ
ความต้องการของผู้ประสบภัยเพื่อดําเนินการประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้อําเภอสํารวจความต้องการถังน้ํา
กลางประจําหมู่บ้าน บ่อบาดาล และการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ในวันที่ 1 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอีกครั้งหนึ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 

การช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ตําบลสบเปิง อําเภอแม่แตง นํารถบรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน และเครื่องสูบน้ําจํานวน 5 เครื่อง          เข้า

ช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่การเกษตร 
- อบต.แม่ทะลบ โดยการประสานกับที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ ได้ดําเนินการจัดส่งกําลังพล

เจ้าหน้าที่ และ อปพร.  พร้อมรถบรรทุกน้ําออกหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค   
แก่ประชาชน และส่งรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 คันออกบริการประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยแล้ง (กรณีได้รับ
การร้องขอ) 

- อบต. ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จัดรถบรรทุกน้ําแจกจ่ายน้ําอุปโภคให้แก่ประชาชน 
- เทศบาลตําบลหนองแฝก เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เทศบาลตําบลขัวมุง เทศบาลตําบลสารภี ร่วมกับอําเภอ

สารภี ได้สํารวจพื้นที่และติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง สูบน้ําเข้าสู่ลําเหมืองในพื้นที่  ที่
เกิดภัยแล้ง 

- ตําบลสะลวง ตําบลโป่งแยง  อําเภอแม่ริม แจกจ่ายน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน โดยบรรจุไว้ใน
ถังน้ํากลางประจําหมู่บ้าน 

เทศบาลตําบลยุหว่า เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ําใช้ในการเกษตร 
ประสานและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ําประปาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๕๔ 
 

 

 
3.5 แผนปฏบิตักิารฝนหลวงภาคเหนือ ประจาํปี พ.ศ. 2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ  
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๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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3.6 รายงานผลการรบัจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม  
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3.7 การจา่ยเงินตามใบประทวนโครงการรบัจาํนําข้าวเปลือกปี 2556/57  
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ : นายศักด์ิชัย  คําเรืองฤทธิ์  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
              ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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ผลการจ่ายเงินกู้ตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 

ข้อมูล ณ 26 มีนาคม 2557 

รายการ เกษตรกร(ราย) ใบประทวน(ฉบับ) ปริมาณ(ตัน) เป็นเงิน(บาท) 

รวมทั้งโครงการ 
  

27,802  
  

33,494  
  

130,384  
  

2,205,519,501  

จ่ายเงินกู้แล้ว 
  

16,976  
  

20,163  
  

86,245  
  

1,385,104,324  

คงเหลือ 
  

10,826  
  

13,331  
  

44,139  
  

820,415,177  



๖๑ 
 

 

 
3.8 โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางจาํหนา่ยหอมแดงจงัหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การคา้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม  
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๖๔ 
 

 

 
3.9 การเตรียมการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวดั

เชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557   
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แผนบูรณาการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕7 จังหวดัเชียงใหม่ 
                ระหว่างวนัที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7 
         โดยศนูย์อาํนวยการความปลอดภยัทางถนน จังหวดัเชียงใหม ่

 
1. หัวข้อในการรณรงค์ คือ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย           

ไร้อุบัติเหตุ”    
2. ช่วงเวลาการรณรงค์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน  2557 รวม 7 วัน 

  3. เป้าหมายการดําเนินการ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงานด้วยตนเอง 

  4. มาตรการทั่วไป ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจร
อย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้าน
การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 

  5. มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ 
                        5.1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการ ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ฝ่า
ฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถโดยให้เน้นหนักในการ
ควบคุมความเร็วและเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ และให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์        รถโดยสาร
สาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเพื่อเล่นน้ําสงกรานต์ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 

5.2 การควบคุมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยให้บังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
                         5.3 การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 
                         5.4 ควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
                         5.5 การจัดพ้ืนที่เล่นน้ําสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

6. ช่วงเวลาดําเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
  (1) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์  2557 
  (2) ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน  2557 
  (3) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน  2557 



๖๕ 
 

 

7. ตัวช้ีวัด 
  (1) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 
  (2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุใหญ่มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 
  (3) สถิติการเรียกตรวจและจํานวนยานพาหนะที่ถูกดําเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ 

เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๖ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การรบัเสด็จประจําเดือนเมษายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
วันที่  24  เมษายน  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับ

เชิญเสด็จพระราชดําเนิน ในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา  จํานวน 3  แห่ง ดังนี้ 
1.   เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนย์ราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา  ตําบลแจ่มหลวง   

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
2.   เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจํา                 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา  ณ โรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
3.   เสด็จพระราชดําเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดจันทร์  ตําบลบ้านจันทร์  

 
ส่วนจะเป็นเวลาใดนั้น กรมราชองครักษ์กับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง 

จะแจ้งจังหวัดอีกครั้ง  หลังจากนั้นจังหวัดจะมีหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรับเสด็จ และเรียน
เชิญรับ-ส่ง เสด็จ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  



๖๗ 
 

 

 
4.2 การจดังานวนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจ้าอยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจา้ 

และวันขา้ราชการพลเรอืน ประจาํปี 2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

   ด้วยจังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2557  ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 
การแต่งกาย   
ข้าราชการพลเรือน     :   เครื่องแบบปกติขาว  
ข้าราชการทหาร/ตํารวจ    :   เครื่องแบบปกติขาว  คาดกระบี่  ถุงมือ 
บุคคลทั่วไป  - สุภาพบุรุษ  :   ชุดสากลนิยม  ชุดผ้าไทย  ชุดพระราชทาน  หรือเครื่องแบบตามสังกัด 

- สุภาพสตรี   :   ชุดพ้ืนเมืองห่มสไบ  หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
 

สําหรับ อําเภอให้เตรียมการจัดงานพิธีตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด 
 

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญท่าน  คู่สมรส  และข้าราชการในสังกัดจํานวนมาก ไปร่วมพิธีดังกล่าว   
  

 
กําหนดการ 

ประกอบพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”   
และวันข้าราชการพลเรือน  ประจําปี  2557 

วันที่  31  มีนาคม  2557 
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

----------------- 
เวลา  08.15  น . - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา           

ตุลาการ   อัยการ  ตํารวจ  ทหาร  ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการบํานาญ            
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  สมาชกิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  สมาคม   ชมรม  สโมสร  พ่อค้า  ประชาชน  นักเรียน/นักศึกษา  พร้อมกัน  
ณ  สถานที่ประกอบพิธี 

   
เวลา  09.00  น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) 
  -  ประธานพิธี  เข้าประจําที่นั่ง 
  -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 
  -  ประธานฝ่ายสงฆ์  ให้ศีล  /ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธี  รบัศีล 
 - ประธานขึ้นสู่แท่นพิธี (บนเวที)  เดินไปยังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ “พระบาทสมเด็จ-พระ

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”  
-  ถวายคํานับ   
-  ถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มดอกไม้สด) 



๖๘ 
 

 

-  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
-  ถวายคํานับ   

 - ประธานพิธี  ลงจากเวที  แลว้ขึ้นสู่แท่นกล่าว  อ่านคํากล่าวถวายราชสดุดี  
“พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า” 

 - จบแล้ว  วงดุรยิางค์และวงปี่พาทย์  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
 - ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีทุกทา่น  ถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - ประธานพิธี  เข้าประจําที่นั่ง 

การจัดงานวนัข้าราชการพลเรือน  ประจําปี  2557 
 - ประธานพิธี  ขึ้นสู่แท่นพิธี  (บนเวที)  เดินไปยังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  
  -  ถวายคํานับ   

-  ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)  
  -  เปิดกรวยดอกไม้   

-  ถวายคํานับ 
 - ประธานพิธี  ลงจากเวที  แลว้ขึ้นสู่แท่นกล่าว  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
 - ประธานฝ่ายสงฆ์  อัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราชที่พระราชทานเนื่องใน

วันข้าราชการพลเรือน 
 - ประธานพิธี อ่านสารของนายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
 - ประธานพิธี  มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและข้าราชการ

พลเรือนระดับจังหวัด  ประจําปี  2556 
 - ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธี  ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหาร  (ป่ินโต)  แด่พระสงฆ์ 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา 
 - ประธานพิธี  กรวดน้ํา 
 - เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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๖๙ 
 

 

 
4.3 พธิเีฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกาสวันคลา้ยวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่กําหนดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00  น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
การแต่งกาย   
ข้าราชการพลเรือน     :   เครื่องแบบปกติขาว  
ข้าราชการทหาร/ตํารวจ    :   เครื่องแบบปกติขาว  คาดกระบี่  ถุงมือ 
บุคคลทั่วไป  - สุภาพบุรุษ  :   ชุดสากลนิยม  ชุดผ้าไทย  ชุดพระราชทาน  หรือเครื่องแบบตามสังกัด 

- สุภาพสตรี   :   ชุดพ้ืนเมืองห่มสไบ  หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
 

สําหรับ  อําเภอให้เตรียมการจัดงานพิธีตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด 
 

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญท่าน  คู่สมรส  และข้าราชการในสังกัดจํานวนมาก ไปร่วมพิธีดังกล่าว   

กําหนดการ 
การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  วันที ่ 2  เมษายน  2557 
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

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

เวลา  08.30  น . - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา ตุลา
การ   อัยการ  ตํารวจ  ทหาร  ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการบํานาญ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  สมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาคม   ชมรม  สโมสร  พ่อค้า  ประชาชน  นักเรียน/นักศึกษา  พร้อมกัน  ณ  สถานที่
ประกอบพิธี 

 - ลงนามถวายพระพร 
เวลา  09.00  น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  และลงนามถวาย

พระพร 
 - ประธานพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) 
  -  ประธานพิธี  เข้าประจําที่นั่ง 
  -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  ประธานฝ่ายสงฆ์  ให้ศลี 
  -  ประธานพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธี  รับศีล 
 - ประธานพิธี  ขึ้นสู่แท่นพิธี  (บนเวที)  หน้าพระฉายาลักษณ์   

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี” 
  -  ถวายคํานับ 
  -  ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) 
  -  เปิดกรวยดอกไม้ 
  -  ถวายคํานับ 
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 - ประธานพิธี  ลงจากเวที  ขึ้นแท่นกล่าว  อ่านคํากล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลมิพระ
เกียรติ  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 - จบแล้ว  วงดุรยิางค์  บรรเลงเพลงมหาชัย 
 - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
 - ประธานพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธีทุกท่าน  ถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - ประธานพิธีและผู้แทนผู้เข้าร่วมประกอบพิธี  ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา 
 - ประธานพิธี  กรวดน้ํา 
 - เสร็จพิธี 

***************** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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4.4 พธิีวันพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ะลึกมหาจกัร ี

บรมราชวงศ ์
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่กําหนดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก            

มหาจักรี บรมราชวงศ์  ในวันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 09.00  น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน     :   เครื่องแบบปกติขาว  

ข้าราชการทหาร/ตํารวจ :   เครื่องแบบปกติขาว  คาดกระบี่  ถุงมือ 
บุคคลทั่วไป - สุภาพบุรุษ  :   ชุดสากลนิยม  ชุดผ้าไทย  ชุดพระราชทานหรือเครื่องแบบตามสังกัด 

     - สุภาพสตรี  :   ชุดพ้ืนเมืองห่มสไบ  หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
สําหรับ  อําเภอให้เตรียมการจัดงานพิธีตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด   
จังหวดัเชียงใหม่จึงขอเรียนเชญิทา่น  คูส่มรส  และขา้ราชการในสังกดัจํานวนมาก ไปร่วมพธิดีังกล่าว 

กําหนดการ 

----------------- 
เวลา  08.30  น . - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ  อัยการ  

ตํารวจ  ทหาร  ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการบํานาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคม ชมรม  สโมสร  พ่อค้า  
ประชาชน  นักเรียน/นักศึกษา  พร้อมกัน  ณ  สถานที่ประกอบพิธี 

เวลา  09.00  น. - ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี   
 - ประธานพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) 
  -  ประธานพิธี  เข้าประจําท่ีนั่ง 
  -  เจ้าหน้าท่ีอาราธนาศีล  ประธานฝ่ายสงฆ์  ให้ศีล 
  -  ประธานพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธี  รับศีล 
 - ประธานพิธี  ขึ้นสู่แท่นพิธี  (บนเวที)  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์   

“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช” 
  -  ถวายคํานับ 
  -  ถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มดอกไม้สด)   
  -  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
  -  ถวายคํานับ 
 - ประธานพิธี  ลงจากเวที  ขึ้นแท่นกล่าว  อ่านคํากล่าวถวายราชสดุดี  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช 
 - จบแล้ว  วงดุริยางค์  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
 - ประธานพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธีทุกท่าน  ถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - ประธานพิธีและผู้แทนผู้เข้าร่วมประกอบพิธี  ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา 
 - ประธานพิธี  กรวดน้ํา 
 - เสร็จพิธี 

 

มตทิีป่ระชุม  
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............................................................................................................................................................................ 
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4.5 พธิทีาํบญุเพื่ออุทศิส่วนกุศลให้อดตีข้าหลวงจังหวดั/ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทีล่่วงลบัและทอดผ้าปา่สามัคค ี
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดพิธีทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหกั้บอดีตข้าหลวงจังหวัด  และผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ที่ล่วงลับ  ในวันพุธที่  9  เมษายน  2557  เวลา  09.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่               
และในโอกาสดังกล่าว  จังหวัดได้กําหนดจัดพิธีทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะกุฏิสงฆ์วัดทุงยูง    
ตําบลรีภูมิ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   การแต่งกาย   ชุดพ้ืนเมือง 

มตทิีป่ระชุม  
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4.6 งานประเพณปีีใ๋หม่เมืองจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ:   นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 
การปฏบิัตตินในเทศกาลสงกรานต ์

      
เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคสว่น และประชาชนปฏิบัติตาม ดังนี้ 

- สวมใส่เสื้อผ้าพ้ืนเมือง อู้กําเมือง และแต่งกายที่สุภาพ ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงาม  ตลอดเดือน
เมษายน 

- ปฏิบัติตามจารีตประเพณีป๋ีใหม่เมือง เช่น การรดน้ําดําหัวผู้ใหญท่ี่เคารพ การทําบุญตักบาตร การปล่อย
นกปล่อยปลา ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.7 การจดังานประเพณสีงกรานต์จังหวดัเชียงใหม่ ประจําป ีพ.ศ. 2557   
 ผู้นาํเสนอ:  นายสรวมไชย  มสีมศักด์ิ  ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่

 
เทศบาลนครเชียงใหม่  ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณี 

สงกรานต์ ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2557  ภายใต้แนวคิด : ป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ 
“สุขก๋าย  เย็นใจ๋  ปลอดภัย  ไร้แอลกอฮอล์” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดี
งามของล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมที่สําคัญในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจําปี 2557  มีดังนี้  
 
6 เมษายน 2557  เวลา 18.00 น.   

- พิธีแถลงข่าวงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2557 

11 เมษายน 2557 
 - เวลา 09.39 น. พิธีถวายเครื่องสักการะท้าวเทวาลัย  ณ  สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

12 เมษายน 2557  
- เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรครบรอบ 718 ปี เมืองเจียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
- เวลา 08.09 น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่  ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
- เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  ณ  ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
- เวลา 10.09 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

13 เมษายน 2557 
 - เวลา 06.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรและพิธีเปิดงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง ประจําปี 2557  

ณ ข่วงประตูท่าแพ 
 - เวลา 07.00 น. ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต  
            ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน – ข่วงประตูท่าแพ 
 - เวลา 09.09 น. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
 - เวลา 09.00 น. การประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง  ณ ข่วงประตูท่าแพ 
 - เวลา 13.30 น. ขบวนแห่พระพุทธรูป รถนางสงกรานต์  ณ สี่แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์ 

14 เมษายน 2557 
 - เวลา 15.00 น. ขบวนแห่ไม้ค้ําสะหลีและขนทรายเข้าวัด ณ สะพานเหล็ก – วัดบนถนนท่าแพ 

12, 15 เมษายน 2557 เวลา 19.30 – 20.30 น. 
 - การแสดงแสง สี เสียง “เล่าขานต๋ํานาน 718 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เจียงใหม่”   
            ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ ประตูท่าแพ 

13-14 เมษายน 2557  เวลา 19.00 – 24.00 น. 
 - การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนา  ณ  ข่วงประตูท่าแพ  



๗๕ 
 

 

13-15 เมษายน 2557 
 - อุโมงค์น้ํา “สุขก๋าย  เย็นใจ๋  ปลอดภัย  ไร้แอลกอออล์”  ณ ข่วงประตูท่าแพ 
 - กิจกรรม “สืบฮีต  สานฮอย  ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง 718 ปี  ณ  ข่วงประตูท่าแพ 
 - เวลา 18.00 – 24.00 น. การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่   ณ ข่วงประตูท่าแพ 
 
  กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้  เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ สสส. รณรงค์ให้ประชาชนทุกท่านงดดื่ม
แอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้าด่ืมและห้ามขายในที่
สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงขอฝากทุกท่านได้
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.8 การจดัพธิี สระเกลา้ดําหัวปอ้เมืองเจียงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

 
กําหนดการ 

พธิสีระเกลา้ดาํหัว ป้อเมืองเจียงใหม ่
เนื่องในงานประเพณสีงกรานต์เชียงใหม่  ประจําปี  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  ๑5  เมษายน  ๒๕๕7 
*************** 

เวลา  ๑๓.๓๐ น. ขบวนสระเกล้าดําหัวฯพร้อมกนัเพื่อจัดริ้วขบวน  ณ ประตูท่าแพ (บริเวณถนนราชดําเนินด้านข้าง
โรงแรมมนตรี)  ถึงสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

เวลา  ๑๔.๐๐ น. ขบวนแห่เคลื่อนจากที่ต้ังจากประตูท่าแพ ไปตามถนนท่าแพ จนถึงพุทธสถาน เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนเจริญประเทศ เลี้ยวซ้ายเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

ขบวนแหป่ระกอบด้วย 
- รถยนต์ตํารวจนําขบวน / รถประชาสัมพันธ์ 
- ธงทิวพร้อมเจ้าหน้าที่แต่งชุดทหารโบราณ 
- เครื่องสักการะตามประเพณี (หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึง้ ตลอดจน ดอกไม้

ธูปเทียน น้ําขมิ้นส้มป่อย ฯลฯ) 
- สุภาพสตรีถือป้ายนําขบวน  
- ขบวนสระเกล้าดําหัวฯ ซึ่งนําโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วน
ราชการ  

- ขบวนสระเกล้าดําหัวฯของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ อําเภอ บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิสมาคม 
สโมสร สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน 

ริ้วขบวนถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่
- รองผู้ว่า ฯและคณะ เข้าสระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ 
- เมื่อแต่ละขบวนถึงบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนของขบวนเข้าสระเกล้า ดําหัว การ

แสดงของแต่ละขบวน(ถ้ามี) แสดงได้ไม่เกิน ๒ นาที เครื่องสักการะให้นําไปต้ังบริเวณสนาม
หญ้าหน้าพิธีสระเกล้าดําหัว  

 (สําหรับขบวนที่ถึงจวนผู้ว่าฯก่อน ขอความร่วมมือ  หัวหน้าหน่วยงาน / องค์กร / 
นายอําเภอ / ผู้นําขบวน และผู้แทนผูร้่วมขบวน จํานวนที่เห็นเหมาะสม อยู่รอจนกว่าขบวน
จะเคลื่อนเข้ามาจนเต็มบริเวณสนามหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร่วมพิธี
การขอพรจากป้อเมืองเจียงใหม่ และการกล่าวอวยพรของ ป้อเมืองเจียงใหม่) 

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอวยพร 
- เสร็จพิธี   
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มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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4.9 พธิีรดน้ําดาํหวัพระเถระผู้ใหญแ่ละเจ้านายฝ่ายเหนือ และพธิีสรงน้าํสิ่งศกัดิส์ทิธิ์

คูบ่้านคูเ่มืองจงัหวดัเชียงใหม่  ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

1. วันพุธที่  16 เมษายน  2557 พิธีสรงน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่และรดน้ําดําหัว
เจ้านาย                ฝ่ายเหนือ  โดย  ผวจ.ชม. และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  จะนําคณะ รอง ผวจ.ชม./ปลัด
จังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/ทหาร/ตํารวจ/องค์กรปกครองท้องถิ่น  เดินทางไปสรงน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่และรด
น้ําดําหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ  รวม  10  แห่ง  คณะจะเดินทางไปพร้อมที่บ้านพัก ผวจ.ชม.  เวลา  08.00  น.  

2. วันพฤหสับดทีี ่ 17 เมษายน  2557   พธิสีรงน้ําสิ่งศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมือง  เริ่มต้ังแต่
เวลา  08.00  น.  โดย ผวจ.ชม. และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  จะเดินทางไปทําพิธีสรงน้ําสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมอืง 
จํานวน  12  แห่ง   
 

กําหนดการ 
พธิสีรงน้ําดําหวัพระเถระผู้ใหญแ่ละรดน้ําดําหวัเจ้านายฝ่ายเหนือ  ประจําปี  2557 

วันพุธที่  16  เมษายน  2557 
---------------- 

 
เวลา  07.45  น. - หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และผู้ร่วมขบวนพร้อมกัน  ณ  บ้านพักผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา  08.00  น. - ออกเดินทางไปยังวัดบุพพาราม   
เวลา  08.05  น. - ถึงวัดบุพพาราม  ถนนท่าแพ  อําเภอเมืองเชียงใหม่   (จุดที ่ 1) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระเทพวิสทุธิคณุ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  (10 นาที) 
เวลา  08.15  น. - เดินทางจากวัดบุพพาราม  ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า                 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่
เวลา  08.30  น. - ถึงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  2) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระราชวินยัโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม-่ลําพูน-แม่ฮ่องสอน      

(ฝ่ายธรรมยุต)  และพระราชเจติยาจารย ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  (20  นาท)ี 
เวลา  08.50  น. - เดินทางจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
เวลา  08.55  น. - ถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  ถนนสามล้าน  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  3) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระราชสิงหวรมนุี  เจ้าคณะอําเภอเมืองเชียงใหม่  (10  นาท)ี 
เวลา  09.05  น. - เดินทางจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  ไปยังวัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง   

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 
เวลา  09.20  น. - ถึงวัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  4) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระเทพปรยัิติ  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  (10  นาที) 
เวลา  09.30  น. - เดินทางจากวัดเจ็ดยอด  พระอารามหลวง ไปยังบ้านพักคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ุ  สุจริตกุล  

เจ้านายฝ่ายเหนือ  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
เวลา  09.40  น. - ถึงบ้านพักคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ุ  สุจริตกุล  เจ้านายฝ่ายเหนือ  (จุดที ่ 5) 

ถนนเลียบคลองชลประทาน  อําเภอเมืองเชียงใหม ่
 - พิธีรดน้ําดําหัวคณุหญงิเจา้ระวพีันธุ์  สุจรติกุล  (10  นาที) 



๘๐ 
 

 

เวลา  09.50  น. - เดินทางจากบ้านพักคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ุ  สุจริตกุล  เจ้านายฝ่ายเหนือ    
ไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อําเภอเมืองเชียงใหม ่

เวลา  10.00  น. - ถึงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  (เชิงดอยสุเทพ)   ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองฯ  (จุดที่  6) 
 - สักการะอนุสาวรีย์ครบูาศรีวิชัย  (เชิงดอยสุเทพ)  (5  นาที) 
เวลา  10.05  น.  - เดินทางจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  ไปยังวัดศรีโสดา  พระอารามหลวง 
เวลา  10.10  น. - ถึงวัดศรีโสดา  พระอารามหลวง  ถนนศรีวิชัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  7) 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระเทพโกศล  เจ้าคณะจงัหวัดเชียงใหม่   (10  นาที) 
เวลา  10.20  น. - เดินทางจากวัดศรีโสดา  พระอารามหลวง  ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
เวลา  10.50  น. - ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  ถนนศรีวิชัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  (จุดที่  8) 
 - พิธีสักการะและสรงน้ําพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว  พระเทพวรสทิธาจารย์  รองเจ้าคณะภาค  7  (20-30 นาที) 
เวลา  11.20  น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  12.30  น. - เดินทางจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  

อําเภอจอมทอง  
เวลา  14.00  น. - ถึงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  อําเภอจอมทอง   (จดุที่  9) 
 - พิธีรดน้ําดําหัวพระธาตุศรีจอมทอง 
 - พิธีสรงน้ําดําหัว พระธรรมมงัคลาจารย์ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  (20 นาที) 
เวลา  14.20  น. - เดินทางจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
   
เวลา  16.00  น. - ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (เสร็จสิ้นภารกิจ) 

 
**************** 

การแต่งกาย   ชุดพ้ืนเมือง 

 

กําหนดการ 
สรงน้ําสิ่งศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมืองเชียงใหม่  

ของผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่และภริยา  (นายวิเชียร – นางอังคณา  พุฒิวิญญู) 
วันพฤหสับดทีี ่ 17  เมษายน  2557 

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

เวลา  07.45  น. - ผู้ร่วมขบวนพร้อมกัน  ณ  บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
เวลา  08.00  น. - เดินทางจากบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ไปยังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ   

อําเภอเชียงใหม่ 
เวลา  08.05  น. - ถึงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ  (จุดที่ 1) / (5  นาที)  
 - พิธีสรงน้ําอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ 
เวลา  08.15  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ไปยังพระเจดีย์ขาว (เทศบาลนครเชียงใหม่) 
เวลา  08.20  น. - ถึงพระเจดีย์ขาว (จุดที่ 2) 
 - พิธีสรงน้ําพระเจดีย์ขาว  (เทศบาลนครเชียงใหม่) / (5  นาที) 
เวลา  08.25  น. - เดินทางจากพระเจดีย์ขาว ไปยัง ศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) 



๘๑ 
 

 

เวลา  08.30  น. - ถึงศาลหลักเมอืง  แจ่งศรีภูม ิ (จุดที ่3)  
 - พิธีสรงน้ําศาลหลักเมือง  (แจ่งศรีภูมิ) / (5  นาที) 
เวลา  08.35  น. - เดินทางจากศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) ไปยังเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) 
เวลา  08.40  น. - ถึงเสาอินทขิล  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (จุดที่ 4) 
 - พิธีสรงน้ําเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงฯ) (5 นาที) 
เวลา  08.45  น. - เดินทางจากเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงฯ)  ไปยังศาลพญามังราย (ศาลเดิมอยู่ในซอย)  
เวลา  08.50  น. - ถึงศาลพญามังราย  (จุดที ่5) 
 - พิธีสรงน้ําพญามังราย (5 นาที) 
เวลา  08.55  น. - เดินทางจากศาลพญามังราย  ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ศาลากลางจังหวัด

เดิม) 
เวลา  09.00  น. - ถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (จุดที่ 6) 
 - พิธีสรงน้ําพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (5 นาที) 
เวลา  09.05  น. -

 
เดินทางจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษตัริย์ ไปยังประตูช้างเผือก (เจ้าพ่อ-เจ้าแม่
ประตูชัย)  

เวลา  09.10  น. - ถึงประตูช้างเผือก (จุดที่ 7) 
 - พิธีสรงน้ําเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย (5 นาที) 
เวลา  09.15  น. -

 
เดินทางจากประตูช้างเผือก (เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย) ไปยังศาลคู่เมืองเชียงใหมj (เจ้าพ่อ
คําแดง)  แจ่งหัวริน 

เวลา  09.20  น. - ถึงศาลคู่เมืองเชียงใหม่ (เจ้าพ่อคําแดง) แจง่หัวริน  (จุดที่ 8) 
 - พิธีสรงน้ําเจ้าพ่อคําแดง (5 นาที) 
เวลา  09.25  น. - เดินทางจากศาลคู่เมืองเชียงใหม่ (เจ้าพ่อคําแดง) ไปยังอนุสาวรีย์ช้างเผือก 
เวลา  09.30  น. - ถึงอนุสาวรีย์ช้างเผือก (จุดที่ 9) 
 - พิธีสรงน้ําอนุสาวรีย์ช้างเผือก (พญาปราบเมอืงมารเมืองยักษ์ และพญาปราบจักรวาล)       

(5 นาที) 
เวลา  09.35  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์ช้างเผือก  ไปยังอนุสาวรีย์สิงห์ 
เวลา  09.45  น.  - ถึงอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน)  (จุดที่ 10) 
 - พิธีสรงน้ําอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) (10 นาที) 
เวลา  09.55  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์สิงห์  ไปยังอนุสาวรีย์รัชกาลที่  5  (หน้าศูนย์ราชการ 

กระทรวงการคลัง)  
เวลา  10.05  น. - ถึงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  (จดุที่ 11) 
 - พิธีสรงน้ําอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  (5 นาท)ี 
เวลา  10.10  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ไปยังอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อําเภอแม่ริม 
เวลา  10.25  น. - ถึงอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  (คา่ยดารารัศมี)  อําเภอแม่ริม  (จุดที่ 12) 
 - พิธีสรงน้ําอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี   (5  นาที) 
เวลา  10.30  น. - เดินทางจากอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา  10.45  น. - ถึงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  (เสร็จสิ้นภารกิจ) 
  
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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4.10 การจดังานพธิสีักการะกู่เจา้หลวงเชียงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ:   นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ขอเชญิร่วมงาน 

โครงการสบืสานวฒันธรรมท้องถิน่ 
กิจกรรมสง่เสริมประเพณทีอ้งถิ่น  พธิสีักการะกูเ่จ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ 

ในวันพฤหสับดทีี่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  ตัง้แต่เวลา  ๑๖.๐๐ น. เปน็ตน้ไป 
ณ  บรเิวณกูเ่จ้าหลวงเชียงใหม่วัดสวนดอก พระอารามหลวง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม่ 

ชม    
 ขบวนแหอั่ญเชิญเครื่องสักการะเจ้าหลวงเชียงใหม่  จากบริเวณลานหอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ถึงบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 

 การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ชมการแสดง แสง ส ีเสียง เทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   

 
โดย   * จังหวดัเชียงใหมร่่วม 

สํานักงานวฒันธรรมจังหวดัเชียงใหม ่
   * งบพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

กําหนดการ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กิจกรรมส่งเสริมประเพณทีอ้งถิ่น  พิธสีักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ 
วันพฤหสับดีที ่  ๑๗  เมษายน    ๒๕๕๗     

ณ  บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่วัดสวนดอก พระอารามหลวง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
-------------------------------------- 

เวลา ๑๖.๓๐ น. - คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุล  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  สมาชิกองค์กรปกครองสว่น- 
ท้องถิ่น  กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและ ประชาชน  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเพรียงกัน ณ  
บริเวณพิธีกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด
เชียงใหม่ 

- คณะข้าราชการ   กลุ่มพลังมวลชน   กลุ่มแม่บ้าน   นักเรียน   นักศึกษา   ต้ังริ้วขบวน 
    ซึ่งประกอบด้วย ต้นดอก  ต้นเทียน  ต้นผึ้ง  หมากเปง็ หมากสุ่ม  ขมิ้นส้มป่อย   
                       ณ  บริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
เวลา ๑๗.๓๐ น. - ริ้วขบวนเคลื่อนออกจากบริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
        โดยการนําของนายวิเชียร  พุฒิวิญญ ูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชยีงใหม่  

   พร้อมด้วยคณะข้าราชการ  เจ้านายฝ่ายเหนือ  กลุม่พลงัมวลชน  นักเรียน  นักศึกษา ฯลฯ 
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เวลา ๑๘.๐๐ น. - ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะเคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพิธี 
- พนักงานลั่นฆ้อง ๓ ครั้งเรยีนเชิญ  นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
  และเจ้าวงศ์สักก์  ณ  เชียงใหม่  อัญเชิญเครื่องสักการะวางบนแท่นพิธี  ตามด้วย 
  เครื่องสักการะที่มากับขบวนทุกขบวนตามลําดับ 
- ทุกขบวนตั้งแถวขบวนพร้อมเพรียงกันภายในบริเวณที่กําหนดไว้  
- วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวสดุดีเจ้าหลวงเชียงใหม่ 
- การแสดงฟ้อนถวาย ระบําซอ จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   
- พิธีกรเชิญ ผูว่้าราชการจังหวัดเชียงใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
   นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ  คณะเจา้นายฝ่ายเหนือ  และผู้ร่วมงาน 
  ทุกท่านร่วมยืนบริเวณด้านหน้ากู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ กลา่วสุมาขออนุญาตดําหัวกู่ 
- นายศรีเลา เกษพรหม กล่าวนําสุมาขออนุญาตดําหัวกู่ (พิธีกรประกาศให้ทุกคนพนมมือ) 
- พนักงานลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง ประธานพิธีจุดเทียน ถวายเครือ่งสักการะ   ถวายพวงมาลัย 
  และรดน้ําบนสายสิญจนท์ีโ่ยงมาจากกู่เจ้าหลวง ๑๐  พระองค์ 
- พิธีกรประกาศรายชื่อ  เจ้านายฝ่ายเหนือ  หัวหน้าส่วนราชการตามลําดับ  เมื่อครบ 
  แล้วพนักงานให้สญัญาณ  เจ้าหน้าที่ยกขันน้ําขมิ้นส้มป่อยเข้ารดน้ํากู่ 
- พิธีกรประกาศเชิญลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ  หัวหน้าสว่นข้าราชการ   ผู้บริหาร    
  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าถวาย 
  สักการะรดน้าํเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยตามลําดับ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - เสร็จพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ 
เวลา ๑๙.๓๐ น. - ชมการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่   
                       จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่

หมายเหตุ     การแต่งกายชดุพื้นเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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4.11 รายงานสภาวะอากาศเดือนเมษายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
  

การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  เดือน เมษายน 2557 
เมษายน 2557 ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อน ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อน ปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน  ทําให้มีอากาศ
แห้ง ร้อน ถึงร้อนจัด อบอ้าว ในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว(หมอกแดด) เกือบตลอดวัน และเมื่อมวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม
เป็นครั้งคราว และ บางช่วงจะมลีมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือ จะเกิดสภาพอากาศแปรปรวน พายุ
ฤดูร้อน ซ่ึงเป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ เดือนนี้ อุณหภูมิ และ ปริมาณฝนมีใกล้เคียง
ค่าเฉล่ีย 
ข้อควรระวัง อากาศแห้ง ร้อนถึงร้อนจัด อบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดูร้อนระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม 
จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตท่ีอาจได้รับผลกระทบ ตลอดจนยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้
เกิดไฟป่า ซ่ึงทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ อากาศเป็นพิษ และทําให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดิน
หายใจ และมะเร็งปอดได้  ติดตามสภาพอากาศ โทรศพัท์ 053-277919 053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

เดือน เมษายน 2557 
คาดหมายอุณหภูมิ(°เซลเซียส) 
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร) 

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน 
 
 
 
ภาคเหนือ
ตอนบน 

 
กลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป 
และ เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
และมีลูกเห็บตกได้บางวัน  อุณหภูมิตํ่าสุด  19-25°ซ บ่าย 
อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด(ฟ้าหลัว) บางวันอากาศ
ร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด  33-39 °ซ  ปริมาณฝน  50-100   
มม. จํานวน  7-12 วัน    ลมอ่อน 6-12  กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 21-23 37-39 70/7 
เชียงราย 19-21 33-35 100/12 
พะเยา 21-23 34-36 90/9 

เชียงใหม่ 21-23 35-37 60/7 
ลําพูน 22-24 36-38 50/7 
ลําปาง 22-24 37-39 70/8 
น่าน 21-23 36-38 100/9 
แพร่ 23-25 36-38 90/8 

 
 
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

 
กลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป 
และ เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
และมีลูกเห็บตกได้บางวัน  อุณหภูมิตํ่าสุด  23-27°ซ บ่าย 
อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด(ฟ้าหลัว) บางวันอากาศ
ร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด  34-39 °ซ  ปริมาณฝน  60-80     
มม. จํานวน  6-9 วัน    ลมอ่อน 6-12  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

อุตรดิตถ์ 23-25 36-38 80/7 
สุโขทัย 23-25 36-38 70/7 
พิจิตร 24-26 34-36 60/7 

พิษณุโลก 24-26 36-38 60/6 
ตาก 25-27 37-39 60/6 

เพชรบูรณ์ 24-26 36-38 80/9 
กําแพงเพชร 24-26 36-38 60/6 

สรุป  อากาศแห้ง ร้อน ถึงร้อนจัด อบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และเกิดพายุฤดูร้อนระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม เดือน
นี้ อุณหภูมิ และ ปริมาณฝนมีใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 

อากาศเย็น 16-23 °ซ อากาศร้อน 35-40 °ซ อากาศร้อนจัด สูงกว่า  40 °ซ 
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนัก 35.0-90.0 มม. ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 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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4.12 ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรม “ปดิไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 
 ผู้นาํเสนอ : นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์   

               รกัษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
กิจกรรม “ปดิไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014)” 

 
ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสําคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงได้จัดทํา

โครงการและกิจกรรมเป็นตัวเชื่อมการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือชื่อเดิม  WWF 
ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014)” ร่วมกับทุกประเทศทั่วโลก 
มากกว่า ๗,๐๐๐ เมือง ๑๕๔ ประเทศ  ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. โดยรณรงค์
ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่ใช้งาน เป็นเวลา ๑ ช่ัวโมง เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ร่วมกับกรุงเทพมหานครสํานักสิ่งแวดล้อม  

กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา ๑ 
ช่ัวโมง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๒๐.๓๐- ๒๑.๓๐ น. และเลือกจุด Landmark ของจังหวัด เพื่อ
ร่วมปิดไฟเป็นสัญลักษณ์ นับว่าเป็นการขยายความร่วมมือไปยัง ทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการลดใช้พลังงาน 
และลดปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม 
“ปิดไฟ ๑ ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014)” ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗  
  ๒. ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานองค์กรภาคเอกชน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพร้อมกันปิดไฟ ดวงที่ไม่จําเป็น เป็นเวลา ๑ ช่ัวโมง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ต้ังแต่เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น.            
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4.13 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา  พ.ศ.2557 
 ผู้นาํเสนอ : ดร.สุชาติ ใจภักดี  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
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ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
      5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2557  

  วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
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๙๑ 
 

 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มตทิีป่ระชุม  
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๙๒ 
 

 

  ระเบียบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
    6.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
    6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
    6.3  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 
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