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วันอังคารที่  29  เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
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๒ 

 

ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 4/2557 

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา                     

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ  
     (โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนเมษายน 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบเกียรติบัตรคนดีศรีเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557 แก่ นายนวพฤทธิ์ สวยงาม (สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่) 
3. การรับมอบป้ายบอกทางสถานที่ราชการสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 100 ป้าย จาก บริษัท           

โตโยต้านครพิงค์ จํากัด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จํากัด (สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

4. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อําเภอที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2557  จํานวน 7 อําเภอ  ได้แก่ อําเภอสันกําแพง อําเภอแม่วาง อําเภอพร้าว อําเภอสะเมิง 
อําเภอดอยเต่า อําเภอดอยหล่อ และอําเภอกัลยาณิวัฒนา (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่) 

5. การมอบวุฒิบัตรให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งต้ังให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 6 ราย 
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)  

6. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม จํานวน 6  ทา่น ดงันี ้  
 (1) นายนาวิน สินธุสอาด  
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 
(2) นายเจรญิ   ตนัชัชวาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 

รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดอุบลราชธานี 



๓ 

 

 

3) นายสญัชัย กรุงกาญจนา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5  

รักษาราชการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 

 ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 4 

(4) นายกมลไชย   คชชา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 

(พิษณุโลก)  
(5) นางสาวทศันย์ี นนทจติ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจงัหวัดลําปาง 
(6) นางประนอม เฉินบาํรุง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  

จังหวัดพิษณุโลก 

1.2 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบัการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวดั  
เชียงใหม่ จาํนวน  2  ท่าน ดังนี ้  
(1) นายจงคลา้ย วรพงศธร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 16 
(2) นายประทนิ สินมณ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 3/2557  เม่ือวันศกุรท์ี่ 28  มีนาคม 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 



๔ 

 

3.3 สถานการณส์นิค้าเกษตร (ข้าว/หอมแดง/กระเทยีม) 
 ผู้นาํเสนอ :  นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 การจา่ยเงินโครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกป ี2556/57 และมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกร จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายกฤษดา  พรหมเกียรติแก้ว ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
3.5 สรปุผลการดําเนนิงานการปอ้งกันและลดอุบตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

พ.ศ. 2557 จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 สรปุผลการดําเนนิการ “80วันแหง่การเฝา้ระวังและควบคุมหมอกควนัไฟปา่

จังหวดัเชียงใหม”่   
 ผู้นาํเสนอ :  นายจงคล้าย วรพงศธร  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การจดัพธิถีวายราชสดดุเีนื่องในโอกาสวนัฉัตรมงคล ประจําป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 สปัดาหส์่งเสรมิพระพทุธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบชูา 
 ผู้นาํเสนอ:  นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ 

              นางฉัตรรัตน์ มณีวงค์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ 

4.3 รายงานสภาวะอากาศเดือนพฤษภาคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน  ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 
ระเบยีบวาระที่ 5      เรื่องอื่น ๆ  

5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2557  
      วันพฤหสับดีที่ 29 พฤษภาคม 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  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 

        6.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวนิ สินธุสอาด) 
        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)           



๕ 

 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนเมษายน 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่) 
 

2. การมอบเกียรติบัตรคนดีศรีเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557 แก่ นายนวพฤทธิ์ สวยงาม (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่) 

     -  นายนวพฤทธิ์ สวยงาม  อายุ 52 ปี อาชีพขับรถตุ๊กตุ๊กเมืองเชียงใหม่ เก็บกระเป๋าเงินคืน
นักท่องเที่ยวชาวจีน หลังลืมไว้ที่เบาะรถ  เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2557 

 

3. การรับมอบป้ายบอกทางสถานที่ราชการสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 100 ป้าย จาก บริษัท           
โตโยต้านครพิงค์ จํากัด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จํากัด (สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

 

4. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อําเภอที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2557   จํานวน  7 อําเภอ  ได้แก่ อําเภอสันกําแพง อําเภอแม่วาง อําเภอพร้าว อําเภอสะเมิง 
อําเภอดอยเต่า อําเภอดอยหล่อ และอําเภอกัลยาณิวัฒนา (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

5. การมอบวุฒิบัตรให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งต้ังให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 6 ราย 
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)  

    5.1  นางสาวกัลยา  พุ่มพวง   โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
    5.2  นางสายสมร  คุณยศยิ่ง   โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
  5.3  นางเกษมณี  ขัติยะ        โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 

5.5  นางสาวพรรณงาม  โควานนท์  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
   5.5  นางพีรานุช  ชาวคําเขต  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
    5.6  นางพิสมัย  พรมวังขวา  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
 

6 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 

6.1 อําเภอที่มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกิน 25,000 คน ได้แก่ 
อันดับที่ 1 อําเภอดอยหล่อ  ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ ร้อยละ  72.67 
อันดับที่ 2 อําเภอแม่วาง ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ ร้อยละ 71.52 

6.2 อําเภอที่มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ระหว่าง 35,100  - 60,000 ได้แก่ 
อันดับที่ 1 อําเภอจอมทอง ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ ร้อยละ  70.08 
อันดับที่ 2 อําเภอแม่แจ่ม  ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ ร้อยละ 65.03 

6.3 อําเภอที่มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกิน 60,000 คนขึ้นไป ได้แก่ 
อันดับที่ 1 อําเภอสันป่าตอง  ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ ร้อยละ  70.56 

       อันดับที่ 2 อําเภอหางดง  ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังฯ ร้อยละ 65.66 



๖ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ย้ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม จํานวน 6  ทา่น ดงันี ้  
 (1) นายนาวิน สินธุสอาด  
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 
(2) นายเจรญิ   ตนัชัชวาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 3 

รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดอุบลราชธานี 
(3) นายสญัชัย กรุงกาญจนา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค 5  

รักษาราชการในตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 

 ตําแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 4 

(4) นายกมลไชย   คชชา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 

(พิษณุโลก)  
(5) นางสาวทศันย์ี นนทจติ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจงัหวัดลําปาง 
(6) นางประนอม เฉินบาํรุง 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  

จังหวัดพิษณุโลก 

1.2 ผูบ้รหิาร  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบัการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายในจังหวดั  
เชียงใหม่ จาํนวน  2  ท่าน ดังนี ้  
(1) นายจงคลา้ย วรพงศธร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 16 
(2) นายประทนิ สินมณ ี
 ตําแหน่งปัจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 

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



๗ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
        ครั้งที่ 3/2557   เม่ือวันศกุรท์ี่ 28 มีนาคม 2557 

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่           
28 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

- ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 29 หน้า โดยมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 และรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 



๘ 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่   
ครั้งที่ ๓/2557 

วันศกุรท์ี่  ๒๘  มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยร์าชการจังหวดัเชียงใหม่  

************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายวิเชียร พุฒิวิญญ ู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
๓. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๔. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
๕. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
๖. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
๗. นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
๘. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
๙. นางวาสนา 

 
วปินานนท์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. นายพิษณุ วิทยาวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๑. นายธนา นวลปลอด (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางวราภรณ์ ธารสกุล (แทน) หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
14. นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 
15. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
16. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
17. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
18. นายเพิ่มเกียรติ เทพหสัดิน ณ อยุธยา (แทน)นายอําเภอสารภี 
19. นายศราวุธ สุวรรณจุฑะ (แทน)นายอําเภอสันทราย 
20. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
21. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
22. นางสาวอัญญารัตน์ บุญทัศน ์ (แทน)นายอําเภอแม่ริม 
23. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
24. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
25. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
26. นายธวัฒน์ จิตต์กาวัง (แทน)นายอําเภอพร้าว 
27. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
28. นายชัชวาลย์ พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
29. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอสะเมิง 

30./ นายสุรพล บุญมิตร ...



๙ 

 

 

30. นายสุรพล บุญมิตร (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
31. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
32. นายวิทวัส บุตรต๊ะ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
33. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
34. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ ์ (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
35. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
36. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
37. นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ นายอําเภอแม่วาง 
38. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
39. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
40. นายบุรินทร์ ใจจะนะ (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
41. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
42. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
43. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
44. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
45. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
47. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
48. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักพระราชวัง 
49. นายอํานาจ เดชะ ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
50. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
51. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
52. พ.ต.ท.จกัรินทร์ ถ้ําแก้ว (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ 
54. พ.ต.ต.ปฐมพงศ์ ชงัดเวช (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นายสุรชัย รัตนวรรณี (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
56. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
57. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
 

/58. นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์...



๑๐ 

 

 

58. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
59. นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
60. นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่  
61. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน)นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นายบุรี ดีชัยยะ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
63. พ.อ.กีรพล อุทิตสาร (แทน)รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
64. พ.ท.สุทัศน ์ รัตนประชารมย์ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
65. พ.ต.ประกอบ มั่นอ้น (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
66. พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
67. น.ท.คมศักด์ิ คําสอน (แทน)ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
68. น.ต.อรรถพล ปุญยพุฒิพงศ์ (แทน)หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
69. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต5 
70. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
71. นายสมเกียรติ บุญทัน (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
72. นางพิกุล ถิ่นธารา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
73. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
74. นางเพ็ชรดา นพวรรณ (แทน)สรรพกรภาค 8 
75. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
76. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
77. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
78. นายปัญญา สวนจนัทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
79. นายนภดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
80. นางอนงค์รัตน์ ศิริไพโพรนันท์ (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
81. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
82. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

สํานักงานเชียงใหม ่
83. นายมนตร ี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
84. นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
85. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

/ หน่วยงานในสังกดักระทรวง...



๑๑ 

 

 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
86. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
87. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐ 
88. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
89. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
90. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
91. นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
92. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
93. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
94. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
95. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
96. นายมนตรี สมประสิทธ์ิ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
97. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
98. นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
99. นางเพลินจิต ใจอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสัน

กําแพง 
100. นางสาวรวีกานต์ เพชรกาฬ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ

(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
101. นายจิตติกศักด์ิ ศรีปัญญา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
102. นายสุรพล ทองเที่ยง (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
103. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
105 นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายผ่านฟา้ ณ เชียงใหม ่ (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
107. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
108. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
110. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
111. นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
112. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
113. นางประภาพรรณ น้อยทะนะ (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
114. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
115. นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
 

/116. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์...



๑๒ 

 

 

116. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม่ 

117. นายธัญญะ สมสุข ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
เชียงใหม่ 

118. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
119. นางวัฎฐวิกา  กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
120. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
121. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
122. นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
123. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม(่ผึ้ง) 
124. นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม ่
125. นายภูธาดล ธีรอธิยุต (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(องค์การมหาชน) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
126. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
127. ร.ต.วิทยา บุญยัง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
128. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
129. นางสาวณัฏญ์วริชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
130. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
131. นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
132. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
133. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
134. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
135. นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
136. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
137. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
138. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
139. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
140. นายภราดร หอมแย้ม (แทน)ผู้อํานวยการองค์การส่วนพฤกษศาสตร์ฯ 
141. นายอานนท์ บุณกัณฑ์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม ่

142. นางสัณทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
143. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวดัเชียงใหม ่
144. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงพลังงาน...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 



๑๓ 

 

 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
145. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
146. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
147. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
148. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
149. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
150. นางสาวกรรณิการ์ มีผล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
151. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
152. นายสุทัศน ์ ปัญสุวรรณ ์ (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
153. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
154. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นายจตุพร ปันทวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
156. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 
157. นายพรมพร ฟูจันทร์ใหม ่ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นายภูชิชย์ จารุวัฒน์ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
159. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
160. นางสาวมลินี ณ เชียงใหม ่ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
162. นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
163. นายดิเรก ทะจันทร ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
164. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
165. นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย ์ ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 

ประจําภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
166. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
168. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
169. นางสาวมนัสนันท์ นิธิไกรโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
170. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
 

/171. นายอดุม แปงทิศ...
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171. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

172. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

173. นางอรพิน ปันอินต๊ะศร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

174. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

175. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

176. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

177. นางพรรณี ใหม่ประสทิธิกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่

178. นายสุพจน์ เจริญทรัพย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

179. นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
180. นางนิมากานต์ เชื่อหงษ์ทอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
181. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
182. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
183. นายธีระศักด์ิ สุภาโชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
184. นางเสาวลักษณ์ ใจฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
185. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
186. นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
187. นางรวมพร นิมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
188. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
189. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
190. นายชํานาญบุญ วอหล้า (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
191. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
192. นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
193. นายชาญชนินท์  จินตนา (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

/194. นายกฤตธิพัฒน์...



๑๕ 

 

 

194. นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนา
แห่งชาติเขต ๙ เชียงใหม ่

195. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง รักษาการหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ 
196. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
197. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
198. นายชัชวาลย์ อินทรักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
199. นายภูมิภัทร พรหมบุตร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
200. นางบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
201. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
202. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
203. นายธงชัย อัปการัตน์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
204. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
205. นายศุภกฤษณ์ จันทร์ศุภเสน (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
206. นายเกษม นวลดี (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
207. นายสุรพันธ์ วุทยานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
208. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
209. นายกฤษฎา พวยเกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
210. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
211. นางกรรณิกา ไกยสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
สื่อมวลชน 
212. นางปาริสรา กาญจนกุล ผู้สื่อข่าว FM 100  
213. นางจันจิรา จารุศุภจิตร์ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
214. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
    - โดย สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

๑. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมีนาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 

๒. การมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “จังหวัดของฉันใน
ปี 2020 ” (สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

/ระเบยีบวาระที่ ๑... 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) : แนะนํา
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งต้ัง โยกย้าย ภายในจังหวัด
เชียงใหม่ และย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอ่ืน  ดังนี้ 

1.3 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 

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

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

สาขาถนนนิมมานเหมินทร ์

 
 

/๑.๓ ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ... 
 



๑๗ 

 

๑.๓ ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดาํรงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวดัอืน่  
 จํานวน 1  ทา่น  ดงันี ้  

(1) นายประพนธ ์ ถกลวิโรจน ์
 ตําแหน่งเดิม สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
 ย้ายไปดํารงตําแหน่ง สรรพากรพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 26 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
       ครั้งที่ ๒/2557  เม่ือวันที่  28 มกราคม  2557 
       เลขานุการในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) ตามที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 
น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 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 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓    เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 
3.1 ผลการเบกิจา่ยเงินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2557   
 ผู้นาํเสนอ : นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
        ๓.๑.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ไตรมาส
ที่ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

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

๑ ๑๕ ๑๕ ๒๒ ๒๒ 

๒ ๒๐ ๓๕ ๒๔ ๔๖ 



๑๘ 

 

 

/ไตรมาส
ที่ ...ไตร
มาสที ่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

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

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

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 

 
 
 
 
 

/ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่าย... 



๑๙ 

 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดบั ดังนี ้
     

ที่ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบ 
ประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

๑ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ๗๔๔.๓๑ ๗๔๔.๓๑ ๑๐๐ - - - 

๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐ - - - 
๓ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ ๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ ๑๐๐ - - - 

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 - - - 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๒ รายจ่าย
ลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๓๕ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐๒ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๗ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๐ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๓๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๑            

๓.๑.๒)หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจาํเดือนมีนาคม ๒๕๕๗จํานวน 
๒ เรื่อง คือ 

               (๑) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๑๖  ลงวันที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง
สําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
             

/กระทรวงการคลังได้ยกเลิกอัตรา... 

หน่วย : ล้านบาท 



๒๐ 

 

กระทรวงการคลังได้ยกเลิกอัตราเบี้ยประชุมรายครั้งสําหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยประกาศกําหนด
อัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งใหม่ใหสู้งขึ้น 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 

(๒) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

                     เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
                            กระทรวงการคลังได้พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การ

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕ จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  ตามรายละเอียด  
ดังนี้ 

 - ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ทําหนังสือ           
ข้อตกลงขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางต้องได้รับหนังสืออย่างช้าไม่เกินวันทําการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 

- อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ 
กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณี  ไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ต่อไปถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการสมทบโครงการเงินกู้ต่างประเทศ 

-  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ แจ้งเลขที่เอกสาร
สํารองเงินหรือเลขที่ PO ของเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการสมทบโครงการเงินกู้ต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ กับกรมบัญชีกลาง ภายในระยะเวลาตาม
ข้อ ๑ 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ได้ดําเนินการตามข้อ ๑ ภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป 
และมีผลให้เงินงบประมาณนั้น พับไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/3.2  การตดิตามเร่งรดัการ... 
 



๒๑ 

 

3.2  การตดิตามเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจังหวดั
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 1 (นายวิรุฬ พรรณเทวี)    
       ๓.๒.๑  โครงการตามแผนพฒันาจงัหวดั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
                               จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จํานวน 28 โครงการ งบประมาณ 220,717,400 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านเศรษฐกิจจํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 119,871,500 บาท 
1.2 ด้านสั งคมและคุณภาพชี วิต  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 
ขณะนี้ได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 24,191,246 บาท  คิดเป็นร้อย

ละ 10.96  คงเหลืองบประมาณ 196,526,154 บาท จึงขอให้หน่วยงานและอําเภอที่ได้รับเงินงบประมาณเร่ง
ดําเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

๓.๒.๒  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มีดังนี้       หน่วย : บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบกิจา่ย   คงเหลือ  

1 โครงการเสริมสร้างและปรับแต่ง 
อัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์ 
การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  48,444,000  0.00   48,444,000  

2 โครงการเสริมพ้ืนฐานทุนทางสังคม  
และทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศ 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
การค้า และการลงทุน 

  30,000,000  9,785,340    20,214,660  

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
อัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว 

  18,400,000  0.00   18,400,000  

4 โครงการพัฒนาทิศทางการสร้าง 
อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

   3,000,000  0.00    3,000,000  

5 โครงการจัดงานส่งเสริมการคา้  
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 

  55,811,600  0.00 55,811,600  

 
/ที่ 6  โครงการพัฒนาบุคลากร... 

 



๒๒ 

 

หน่วย : บาท 

ที่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

18,240,000  0.00   18,240,000  

7 โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 28,239,500  0.00 28,239,500  

8 โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  38,200,000  0.00  38,200,000  

9 โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานและมลูค่าเพิ่ม 

  28,664,900  0.00 28,664,900  

10 โครงการ Eco Villge   20,000,000        3,535,500        16,464,500  

11 โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

   5,000,000   1,492,653.28   3,507,346.72  

  รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
                 
294,000,000  

                    
14,813,493.28  

                  
279,186,506.72  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3  รายงานผลการดําเนนิงานป้องกนัแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันและไฟปา่จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ (นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 
๑๗ – ๒๘๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบรายงาน
สถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รวมจํานวน ๗๒๑ 
ครั้ง พ้ืนที่ป่าเสียหายจํานวน ๖,๙๓๓ ไร่  จุด hotspot สะสม จํานวน 1,728 จุด  

เนื่องจากระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม  2557 ปริมาณค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองใน
อากาศมีปริมาณเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์) ประธาน
คณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกคณะทํางานศูนย์ฯ 
เพื่อทําการหารือ โดยได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๕) เรื่อง มาตรการควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวดําเนินการเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเร็ว จึงมีมาตรการเร่งด่วน เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ดังนี้ 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง พ่นละอองน้ําในอากาศ  ล้างถนน และรดน้ํา
ต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มช้ืนให้ครอบคลุมเขตรับผิดชอบ วันละ 2 ครั้ง  ช่วงเช้าและช่วงเย็น ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป 

 
/2. ห้ามมใิห้จดุไฟเผา... 

 



๒๓ 

 

2. ห้ามมิให้จุดไฟเผาป่าและการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนให้ดําเนินการ
ลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโทษจําคุกต้ังแต่ ๖ เดือน - ๕ ปี และปรับต้ังแต่ ๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท ใน
กรณีที่ผู้ใดเผาป่าเป็นพื้นที่เกิน ๒๕ ไร่ มีโทษจําคุกต้ังแต่ ๒-๑๕ ปี และปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐- ๑๕๐,๐๐๐ บาท    
โดยให้รางวัลนําจับสําหรับผู้ช้ีเบาะแสรายละ 5,000  บาท  โดยแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5311-2725 - 6  หรือ 191 ตลอด  24  ช่ัวโมง 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําชุมชน  เพิ่มความถี่ใน
การออกเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านให้ประชาชนทราบถึงมาตรการควบคุมหมอกควันไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งดการออกกําลังกายหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง 

๔. สําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หากมี
อาการเจ็บป่วยควรพบแพทย์ทันที และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่โล่งที่มีหมอกควันปกคลุม อันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

๕. ปฏิบัติการขึ้นบินทําฝนหลวงเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ฝนหลวงภาคเหนือ  

- 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 ขณะนี้ปฏิบัติการอยู่ที่

เชียงใหม่แล้ว ๑ เครื่อง และจะตามมาในภายหลังอีก ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติการดับไฟป่า และลดปัญหาฝุ่น
ละอองในอากาศ ไปจนสถานการณ์มลพิษหมอกควันจะกลับสู่ภาวะปกติ 

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่           
(นายชนะ แพ่งพิบูลย์) เยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ําให้เร่งสร้างความชุ่มช้ืนให้อากาศ 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานมหารกองบิน 41 เชียงใหม่ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายชนะ แพ่งพิบูลย์) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกสุนทร ผ่องอําไผ เสนาธิการ
กองบิน 41 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ หัวหน้าหน่วยงานราชการ และนักบินของกองทัพอากาศ  เบ้ืองต้นมีการ
วางแผนงานร่วมกันที่ทําการทดลองบินแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้วยเครื่องบินชนิด บีที 67 ที่จะบรรทุกน้ําเที่ยวละ 
800 แกลลอน ขึ้นบินในระดับความสูงที่ 2,000 ฟิต เพื่อโปรยน้ํา เป็นละอองฝอยลักษณะเหมือนกับฝนตก เพื่อ
ช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาหมอกควันในอากาศ  

 

ประธานในที่ประชุม ขณะนี้ปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มาเบาบางมาก กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้กําชับไปยังสาธารณสุขอําเภอ และ           
อสม. เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและป้องกัน เฝ้าระวัง สําหรับปัญหาฝุ่นละออง ทาง
จังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติการทําฝนเทียมอย่างต่อเนื่อง ได้มีการประสานกับกองทัพอากาศเพิ่มเติมในการทําฝนเทียม 
เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้  ปัญหาหมอกควันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น    แต่ลมได้พัดพานําเอาหมอก
ควันจากแหล่งอื่นเข้ามา ประกอบกับภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะจึงทําให้มีหมอกควันปกคลุมใน
พ้ืนที่ 

 
/รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่... 



๒๔ 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูลย์) สถานการณ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ สามารถควบคุมได้อย่างแน่นอน แต่ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังประสบกับปัญหาหมอกควันเป็นจํานวน
มาก และเมียนมาร์มีการเผาป่าในพื้นที่จํานวนมาก เมื่อลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ จึงทําให้เกิด
ปัญหาหมอกควันปกคลุม ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ขึ้นบินเพื่อทําฝนเทียมในพื้นที่เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ทุกวันๆละ ๘ รอบ และกองทัพอากาศได้สนับสนุนการปฏิบัติการของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุน
เครื่องบิน BT ๖๗ ขึ้นบินในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนทางอากาศ เที่ยวบินละประมาณ ๔,๐๐๐ ลิตร 
วันละ ๒-๓ รอบ และจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินโครงการพ่นละอองน้ํา
เพิ่มความชุ่มช้ืนในอากาศทุกวัน  

ประธานในที่ประชุม ฝากส่วนราชการ อําเภอ และผู้นําท้องถิ่นว่ามาตรการ ๘๐ วัน
แห่งการเฝ้าระวังจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ มาตรการทางกฎหมายจะมีการดําเนินการอย่างจริงจัง           
ในการป้องกันการเผาป่า ซึ่งจากการตรวจสอบของอําเภอการเผาป่ามีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองทาง
ธรรมชาติ บนพื้นที่เขาสูงชัน ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันป้องกันการเกิดไฟป่า เมื่อเกิดหมอกควันแล้วก็ต้องช่วยกัน
แก้ไขปัญหาโดยการนําเอาฝนหลวงเข้ามาช่วย สําหรับมาตรการด้านสุขภาพให้สํานักงานสาธารณสุขนําไปดําเนินการ
และเน้นย้ํากับสํานักงานสาธารณสุขอําเภออีกครั้ง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในส่วนของมาตรการ
ด้านการดูแลสุขภาพทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประชุมร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแล้ว คาดว่าการ
ดําเนินการจะเรียบร้อยและลุล่วงไปได้ด้วยดี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี พ.ศ. 2557  
ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางวาสนา           

วปินานนท์) จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ได้มีการ
พิจารณาเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
จํานวน 17  อําเภอ ประกอบด้วยอําเภอไชยปราการ ดอยหล่อ อมก๋อย ฮอด แม่ริม สารภี ดอยเต่า พร้าว หางดง 
สันป่าตอง จอมทอง แม่แจ่ม  กัลยาณิวัฒนา แม่แตง สะเมิง ดอยสะเก็ด เชียงดาว รวมทั้งสิ้น 74 ตําบล 686 
หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 78,920 ครัวเรือน 232,219 คน พ้ืนที่การเกษตร 133,957 ไร่ ปศุสัตว์ 
5,427 ตัว ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอําเภอต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการจัด
รถบรรทุกน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา และได้ให้  การสนับสนุนเครื่องสูบ
น้ําให้กับพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาทางด้านการเกษตร  ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ จะมีการประชุมคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอีก           
ครั้งหนึ่ง   

ประธานในที่ประชุม อําเภอใดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ยังไม่ได้รายงานจังหวัดเพื่อ
ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ให้เร่งดําเนินการพร้อมกับเร่งสํารวจ ตรวจสอบ แผนงานโครงการที่จะนําไปแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ทางจังหวัดจะมีการประชุม ก.ช.ภ.จ. ในวันที่ ๑ เมษายน  ทุกอําเภอจะต้องเร่งสํารวจ ตรวจสอบแล้ว
ประชุม ก.ช.ภ.อ. ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม  โดยเฉพาะถังน้ําตามหมู่บ้าน การขุดลอกคลองน้ํา หรือการ
ซ่อมแซมท่อประปา โดยเน้น ๒ ส่วน คือ น้ําอุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 

/สําหรับน้ําเพื่อการเกษตรกรรม... 
  



๒๕ 

 

สําหรับน้ําเพื่อการเกษตรกรรมให้อําเภอและเกษตรจังหวัด แจ้งผ่านเกษตรอําเภอและเกษตรตําบลประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรในพื้นที่ทราบปัญหาภัยแล้ง ในการเพาะปลูกต่างๆ ที่จะต้องใช้น้ําให้งดหรือเลิก โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน เนื่องจากปริมาณน้ํามีไม่เพียงพอสําหรับการเพาะปลูก สําหรับพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตชลประทานมีน้ํา
เพียงพอ 

ผู้แทนสํานักชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล) ปริมาณน้ําใน
เขื่อนขนาดใหญ่ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ําร้อยละ ๗๐ ของความจุของเขื่อน หรือประมาณ ๑๘๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแม่กวงมีปริมาณน้ําปริมาณ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  เขื่อนแม่กวงได้ส่งน้ําดิบให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่เพื่อผลิตน้ําประปาวันละ ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากกว่าแผนที่วางไว้ และ
ได้มีการสูบน้ําดิบจากคลองชลประทานแม่แตงวันละประมาณ ๑๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และสูบน้ําบริเวณบ้านท่อ 
คาดว่าจะมีปริมาณน้ําดิบเพียงพอที่จะส่งน้ําให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสําหรับผลิตน้ําประปา 

ประธานในที่ประชุม ให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กําชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องปัญหาภัยแล้ง พ้ืนที่ใดประสบปัญหาเรื่องน้ําให้ช่วยเหลือได้ทันที 

ผู้อํานวยการสาํนักงานพฒันาภาค ๓ (พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์) ขณะนี้สํานักงาน
พัฒนาภาค ๓ และหน่วยงานในสังกัดได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับความเดือดร้อนด้านน้ํา
สําหรับอุปโภค โดยได้จัดรถบรรทุกน้ําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่อง 

รักษาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุรพล ทองเที่ยง) สํานักงานเกษตรจังหวัดได้
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูก และมีการส่งเสริมการปลูกพืชไร่ที่ใช้น้ําน้อย 

ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่) ขณะนี้จะ
สํารองพืชอาหารสัตว์ไว้ ที่อําเภอไชยปราการ  อําเภอดอยเต่า และอําเภอฮอด และได้มีการประสานงานกับสถานี
พัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดลําปางเพ่ือนําพืชอาหารสัตว์มาสํารองไว้อีก ๘๐ ตัน มีการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรระมัดระวังโรคที่อาจจะเกิดได้ในช่วงฤดูร้อน  สําหรับสุกรอาจจะมีการเจริญเติบโตช้า ทํา
ให้ราคาสุกรมีชีวิตมีราคาสูง 

ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง พันทอง) ในช่วงฤดูร้อนให้
ระมัดระวังโรคที่อาจจะมาในช่วงฤดูร้อน ซึ่งได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินอาหารทาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการกําชับโรงพยาบาลทุกแห่งให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อแนะนําให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ และได้มีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ร้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.5  แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปี พ.ศ. 2557 
       ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์) ได้มี

การปฏิบัติการทําฝนหลวงเพื่อบรรเทาสภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กไปแล้ว จํานวน ๒๗ วัน           
มีฝนตก ๗ วัน  จํานวน ๑๐๖ เที่ยวบิน ใช้น้ําปริมาณ ๑๖,๐๐๐ ลิตร และจะมีการเพิ่มปริมาณนํ้าขึ้นอีกวันละ ๖๐๐ 
ลิตร และจะดําเนินการทุกวัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/3.6 รายงานผลการรบัจาํนาํข้าวเปลือก... 
 



๒๖ 

 

3.6 รายงานผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57  
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่(นางนิยดา  หมื่นอนันต์) ผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 

2556/57  ข้อมูลสะสม ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕๖ – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ยอดสุทธิจํานวนใบประทวน
ทั้งสิ้น ๓๓,๒๒๐ ฉบับ ปริมาณข้าวเปลือก ๑๔๐,๒๐๔.๕๑ ตัน โดยแยกเป็นโรงสีในพื้นที่จํานวน ๑๐ แห่ง ใบ
ประทวน ๑๖,๕๖๘ ฉบับ  ปริมาณข้าวเปลือก ๖๙,๙๐๑.๒๘ ตัน  โรงสีนอกพื้นที่ จํานวน ๒๔ แห่ง ใบประทวน 
๑๖,๖๕๒ ฉบับ ปริมาณข้าวเปลือก ๗๐,๓๐๓.๒๓ ตัน 

โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ มีคลังสินค้ากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน ๕ แห่ง อยู่ในพื้นที่อําเภอพร้าว จํานวน ๓ แห่ง และอําเภอแม่อาย จํานวน ๒ แห่ง มีการรับมอบข้าวสาร 
จํานวน ๑๖๔,๑๔๖ กระสอบ และมีการระบายออกไปแล้วคงเหลือข้าวสาร จํานวน ๓๒,๒๖๒ กระสอบ สําหรับ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ มีคลังสินค้ากลางจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๕ แห่ง อยู่ในพื้นที่
อําเภอแม่อาย จํานวน ๔ แห่ง และอําเภอพร้าว จํานวน ๑ แห่ง มีการรับมอบข้าวสาร จํานวน ๒๐๐,๑๘๓ กระสอบ
ยังไม่มีการระบาย 

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการจังหวัดและคณะทํางานระดับอําเภอ
ได้ร่วมกันตรวจสอบสต๊อกข้าวเปลือก ๒ แห่ง คลังกลางข้าวสาร ๑๐ โกดัง ผลการตรวจสอบมีปริมาณข้าวครบถ้วน 
และได้มีการเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกไว้เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ได้ทําการรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
คณะอนุกรรมการส่วนกลางทราบแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.7  การจ่ายเงินตามใบประทวนโครงการรบัจํานําข้าวเปลือกปี 2556/57  
จังหวดัเชียงใหม่  

ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(นายกฤษดา  พรหมเกียรติแก้ว) ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 – 26 มีนาคม  2557 ธ.ก.ส.จังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนํามาจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการับจํานําข้าวเปลือกปี 
2556/57 จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 40 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินจากงบกลาง 38 ล้านบาทและจากเงินกองทุน
ช่วยเหลือชาวนา 2 ล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน  27,802 ราย  มูลค่า 2,205,519,501 บาท ธ.ก.ส.
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จ่ายเงินไปแล้ว จํานวน 16,976 ราย เป็นเงิน 1,385,104,324 บาท คงเหลือเกษตรกร 
จํานวน 10,826 ราย เป็นเงิน 820,415,177 บาท  สาเหตุที่ตัวเลขค้างจ่ายเพิ่มจากเดือนก่อนเนื่องจากมี
เกษตรกรนําใบประทวนมาติดต่อขอรับเงินจาก ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ในระหว่างที่รอเงินจากรัฐบาลมาจ่ายให้กับเกษตรกร
ที่มีใบประทวนและยังค้างจ่ายในโครงการรับจํานําข้าวนั้นทาง ธ.ก.ส.ได้มีมาตรการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
เกษตรกร โดยปล่อยสินเชื่อพิเศษอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ให้กับเกษตรกรเพื่อนําไปซื้อปัจจัยการผลิต  นอกจากนี้ยัง
ได้จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือชาวนา ซึ่งการบริหารจัดการกองทุนฯ มีการบริหารงานที่แยกออกจากระบบปกติของ
ธนาคาร และดําเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานสากล รายงานผลการ
ดําเนินงานและสถานะกองทุนฯ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ โดยได้เปิดรับบริจาคและสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือ
ชาวนาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งการบริจาค
และสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาสามารถดําเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 

1. บริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา เลขที่บัญชี 0200 – 3 – 3477 – 582 ธ.ก.ส. 
สาขาบางเขน  

/2. สมทบเงินเข้ากองทุน... 
 
 



๒๗ 

 

2. สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา ชนิดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทน ต้ังแต่ 1,000 
บาท ขึ้นไป (ได้รับ ใบสมทบกองทุนฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 โดยกองทุนฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินสมทบก่อนกําหนด) 

 3. สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา ชนิดคืนต้นและมีผลตอบแทน ต้ังแต่ 1,000 
บาท ขึ้นไป (ได้รับ ใบสมทบกองทุนฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 โดยกองทุนฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินสมทบก่อนกําหนด)  

จากข้อมูลเมื่อ 26 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มียอดเงินในกองทุนช่วยเหลือชาวนาทั้ง
ประเทศจํานวน 1,348 ล้านบาท เฉพาะพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีเงินบริจาคและเงินสมทบเข้ากองทุน
ช่วยเหลือชาวนาทั้งสิ้น 54 ล้านบาท และเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวน 17.5 ล้านบาท 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาดังกล่าวเพื่อ
ช่วยเหลือชาวนา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.8  โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางจําหน่ายหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่ 
   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่(นางนิยดา  หมื่นอนันต์) ในปีการผลิต 2556/57           

มีพ้ืนที่เพาะปลูก จํานวน 9,400 ไร่ ผลผลิต จํานวน 33,311 ตัน เกษตรกร จํานวน 1,818 ราย ราคาสดคละ
กิโลกรัมละ 8-10 บาท  แห้งคละราคา  13 บาท มัดจุกตัดแต่ง ราคา 16-18 บาท ตามเกรด  ขณะนี้ได้รับการ
ประสานงานจากกลุ่มเกษตรกรอําเภอดอยสะเก็ด ผลผลิตเหลือจํานวน 70 ตัน ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือ  สํานักงาน
การค้าภายในจังหวัดได้ประสานกับผู้ประกอบการรับซื้อไปแล้ว 30 ตัน มูลค่า 420,000 บาท ราคาในพื้นที่
กิโลกรัมละ 8-10 บาท และได้จัดส่งไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชในราคา กิโลกรัมละ 14 บาท  โดยทางเกษตรกร
อําเภอดอยสะเก็ดรับผิดชอบในการจัดส่ง และสํานักงานการค้าภายในจังหวัด ได้ประสานให้นําไปขายในงานธงฟ้า
ราคาประหยัดที่จังหวัดตาก แต่ขายได้เพียง 100 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 17 บาทซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
แล้ว  สาเหตุที่ขายได้น้อยเนื่องจากว่าไม่มีการมัดจุกตัดแต่งให้สวยงาม  และได้มีการประสานให้นํามาขายภายในงาน
ธงฟ้าราคาประหยัดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร คือขาดความรู้ในการผลิตหอมแดงให้ได้
คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และขาดความพร้อมในการเป็นผู้จําหน่ายที่จะกระจายไปยังผู้บริโภคโดยตรง สํานักงาน
การค้าภายในจังหวัดได้ให้คําแนะนํา และให้พัฒนาในเรื่องของคุณภาพซึ่งขณะนี้พัฒนาแล้วดีขึ้นในระดับหนึ่ง  
สําหรับปัญหาของผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงในการรับสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพที่ตกลงไว้กับเกษตรกร มีการรับซื้อ
จากพ้ืนที่อ่ืนๆ ภาครัฐหาแนวทางที่จะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย เพื่อเป็นการชะลอผลผลิตไม่ให้เข้าสู่ระบบ
ตลาดจนเกินไปในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด  

ผู้แทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(นายสุรพล ทองเที่ยง) ตลาดมีความต้องการ
หอมแดงที่มีขนาดใหญ่ แต่เกษตรกรยังคงเพาะปลูกหอมแดงขนาดเล็ก ในส่วนของการมัดจุกตัดแต่งจะรับไป
ดําเนินการพัฒนาต่อไป 

ประธานในที่ประชุม ให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รับไปพัฒนาทั้งในเรื่องของคุณภาพของ
หอมแดง และการตัดแต่ง โดยให้มีการสั่งการผ่านทางเกษตรอําเภอ หากจะต้องมีการนําเด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงปิด
ภาคเรียนมาทําการฝึกฝนการตัดแต่ง ให้ประสานงานกับนายอําเภอเพื่อจะได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนใน
พ้ืนที่ 

/การค้าภายในจังหวดัเชียงใหม่... 



๒๘ 

 

การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์) ขณะนี้สถานการณ์หอมแดงมี
แนวโน้มดีขึ้น แต่ต้องรอดูสถานการณ์การส่งออก ซึ่งหอมแดงในพื้นที่อําเภอแม่แจ่มกําลังออกผลผลิต ปริมาณ 
10,000 ตัน สําหรับพ้ืนที่อําเภอดอยสะเก็ด และดอยเต่า ผลผลิตออกหมดแล้ว 

นายอําเภอแม่แจ่ม (นายวิจติร หลังสัน) หอมแดงในพื้นที่อําเภอแม่แจม่เริ่มเก็บเกี่ยว
แล้ว ราคาในพืน้ที่ประมาณ 6-10 บาท เปน็ที่พอใจของเกษตรกร ในเดอืนเมษายนจะเริ่มเก็บเกี่ยวหอมแดงดอย 
โดยพ่อค้าจะเข้าไปรับเหมาซื้อทั้งสวนแล้วนําไปมัดแขวนไว้เพื่อรอการตัดแต่งก่อนจําหน่าย ในปีนี้สถานการณ์
หอมแดงไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ ในพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

๓.๙  การเตรยีมการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์จงัหวดั
เชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557   

       ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางวาสนา           
วปินานนท์)  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕7  ระหว่างวันที่ 11 
– 17 เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕7 จังหวัดเชียงใหม่หัวข้อในการรณรงค์ คือ  “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเวลาการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน  2557 รวม 7 วัน  เป้าหมาย
การดําเนินการสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดย
ให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานด้วยตนเอง 

มาตรการในการดําเนินงานแบ่งเป็น ๒ มาตรการ คือ  
๑. มาตรการทั่วไป ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการ

สัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ
มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 

๒. มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ 
                                          ๒.๑ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการ ได้แก่  ไม่
สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายกําหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถโดยให้
เน้นหนักในการควบคุมความเร็วและเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ และให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์ 
รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเพื่อเล่นน้ําสงกรานต์ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย 

๒.๒ การควบคุมการด่ืมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรอืโดยสารยานพาหนะ โดย
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๒.๓ การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 

๒.๔ ควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
๒ .๕ การจัดพ้ืนที่ เล่นน้ําสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทุกชนิด 
ช่วงเวลาดําเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15 

– 28 กุมภาพันธ์  2557  ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน  2557  ช่วงควบคุมเข้มข้น 
ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน  2557 

/จังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดตัวช้ีวัด... 



๒๙ 

 

จังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดตัวช้ีวัด ได้แก่ 
๑. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้เหลือ

น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 
๒. สถิติการเกิดอุบัติเหตุใหญ่มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ซึ่งปีที่แล้วจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่   อุบัติเหตุใหญ่ คือ 
- อุบัติเหตุทางถนนที่มีจํานวนผู้เสียชีวิต 2 รายขึ้นไป หรือผู้บาดเจ็บต้ังแต่ 4 คน
ขึ้นไปหรือผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ต้ังแต่ 4 คน ขึ้น  

- บุคคลสําคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ Admit หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่ด้วย 

๓. สถิติการเรียกตรวจและจํานวนยานพาหนะที่ถูกดําเนินคดีตามมาตรการ 10 
มาตรการ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 

จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจุดตรวจบูรณาการ 25 อําเภอ จํานวน 52 จุด  จุดบริการ
ประชาชน จํานวน 142 จุด  ชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 56 ชุด และกําหนดให้ทุกอําเภอมีพ้ืนที่
เล่นน้ําสงกรานต์ตามแบบประเพณีอันดีงามของไทยโดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จังหวัดเชียงใหม่จะมีการ
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  

 

ประธานในที่ประชุม ให้นายอําเภอทุกอําเภอบูรณาการร่วมกับผู้กํากับการสถานีตํารวจ
ในพื้นที่ ในเรื่องของจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนให้เป็นปัจจุบัน ขอให้เน้นย้ําชุดเคลื่อนที่เร็วและจุดตรวจลอย 
เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดบนถนนสายรอง  และขอให้สํานักงานทางหลวงชนบท สํานักงานแขวงการทาง
เชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยของถนนหากพบถนนที่ชํารุด เป็นหลุม เป็นบ่อให้รีบดําเนินการซ่อมแซม  ให้
นายอําเภอประสานผู้นําท้องถิ่น และขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กําชับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพิ่มมาตรการทางด้าน
กฎหมาย  สําหรับอําเภอใดที่เพิ่มจุดตรวจและจุดบริการประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้รายงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบผ่านสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1  การรบัเสด็จประจําเดอืนเมษายน 2557 
       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  ในวันที่ 24 เมษายน  

2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดําเนินในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี้ 

๑. เสด็จพระราชดําเนิน เป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 11 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒. เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนย์ราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา  ตําบลแจ่มหลวง   
อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

๓. เสด็จทรงประกอบพิ ธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจํา           
อําเภอกัลยาณิวัฒนา  ณ โรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

/4. เสด็จพระราชดําเนิน... 
 

 



๓๐ 

 

4. เสด็จพระราชดําเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดจันทร์  ตําบลบ้านจันทร์  
คณะส่วนล่วงหน้าจะเดินทางมาประชุมและตรวจพื้นที่ในวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๗  จึง

ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมการรับเสด็จ  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

4.2  การจดังานวันทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจ้าอยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ
วันขา้ราชการพลเรือน ประจําปี 2557 

       หัวหน้าสาํนกังานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงาน
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2557  
ในวันที่ 31 มีนาคม 2557  พร้อมเวลา 0๘.00 น. พิธีเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี การแต่งกาย ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ใน
วันที่ 2 เมษายน 2557  พร้อมเวลา 0๘.00 น. พิธีเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 พธิีวันพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลกึมหาจกัรบีรม
ราชวงศ ์

           หัวหน้าสํานกังานจงัหวดัเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนด       
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจกัรี บรมราชวงศ์  ในวันที่ 6 เมษายน 
2557 พร้อมเวลา 0๘.00 น. พิธีเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โดยมผีู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี การแตง่กาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5  พิธีทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าหลวงจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่
ล่วงลับและทอดผ้าป่าสามัคคี 

   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่ กําหนด
จัดพิ ธีทํา บุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ กับอดีตข้าหลวงจั งหวัดและผู้ ว่ าราชการจั งหวัดเชียงใหม่ที่ ล่ วงลับ           
ในวันพุธที่ 9 เมษายน  2557 เวลา 09.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสดังกล่าวได้
กําหนดจัดพิธีทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะกุฏิสงฆ์วัดทุงยูง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดพ้ืนเมือง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีทําบุญ 

/ประธานในทีป่ระชุม... 
 



๓๑ 

 

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดทุงยู ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยได้มีการถวายพระปางห้ามโรค สูง ๑๗๐ เซนติเมตร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ นาย
ประเทือง สินพงษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ล่วงลับไปแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายบพิตร วิทยาวิโรจน์) ในเดือนเมษายนเป็นช่วงของ

เทศกาลสงกรานต์ หรือประเพณีป๋ีใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน และประชาชนสวมใส่
เสื้อผ้าพื้นเมือง อู้กําเมือง และแต่งกายที่สุภาพ ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดเดือนเมษายน ปฏิบัติตามจารีต
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง เช่น การรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ การทําบุญตักบาตร การปล่อยนกปล่อยปลา  สิ่งที่น่าเป็น
ห่วงคือพฤติกรรมที่ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงามของไทย ขอให้หน่วยงานที่จัดงานมีการรณรงค์และช้ีแนะแนว
ทางการปฏิบัติตน หากมีภาพข่าวออกมาแล้วจะทําให้เสียภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ 

ประธานในที่ประชุม ให้นายอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมและดําเนินคดีลงโทษสูงสุด เพื่อไม่ให้เป็นเยื่องอย่าง  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ได้มีการประชุมหารือกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นหลัก ๒ ประเด็น คือ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดให้วันที่ ๑๕ เมษายน เป็น
วันจัดงานสระเกล้าดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ แต่เมื่อปี ๒๕๕๖ ชมรม
โหราศาสตร์เสนอว่ามีการเคล ื่อนทางสุริยคติ ทําให้ต้องเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ ๑๖ เมษายน แต่ในปีนี้ทางชมรม
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอให้มีการจัดงานในวันที่ ๑๕ เมษายนเหมือนเดิม เพื่อจะได้
สอดคล้องตามหลักสากล แต่ทางชมรมโหราศาสตร์อยากจะให้การจัดงานเป็นไปตามสุริยคติ แต่เมื่อประเมินจาก
เสียงส่วนมากแล้วให้จัดในวันที่ ๑๕ เมษายน  สรุปได้ว่าปีนี้การจัดงานสระเกล้าดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัด กําหนดจัด
ในวันที่ ๑๕ เมษายน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  การจดังานประเพณสีงกรานต์จังหวดัเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557   
       ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) เทศบาลนครเชียงใหม่  ร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-16 
เมษายน 2557 ภายใต้แนวคิดป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่สําคัญในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ 
ประจําปี 2557  มีดังนี้  

วันที่ 6 เมษายน 2557  เวลา 18.00 น. พิธีแถลงข่าวงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียง
ใหม่ ประจําปี 2557 

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.39 น. พิธีถวายเครื่องสักการะท้าวเทวาลัย           
ณ  สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

/วันที่ 12 เมษายน 2557... 
 
 



๓๒ 

 

วันที่ 12 เมษายน 2557   
- เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรครบรอบ 718 ปี เมืองเจียงใหม่  

ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
- เวลา 08.09 น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ สํานักงาน

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
- เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  
- เวลา 10.09 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
วันที่ 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 – วัด

พระสิงห์ 
วันที่ 14 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ขบวนแห่ไม้ค้ําสะหลีและขนทรายเข้าวัด ณ 

สะพานเหล็ก – วัดบนถนนท่าแพ 
วันที่ 12, 15 เมษายน 2557 เวลา 19.30 – 20.30 น. การแสดงแสง สี เสียง 

“เล่าขานต๋ํานาน 718 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เจียงใหม่” ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ ประตูท่าแพ 
วันที่ 13-14 เมษายน 2557  เวลา 19.00 – 24.00 น. การประกวดเทพี-

เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนา  ณ  ข่วงประตูท่าแพ  
วันที่ 13-15 เมษายน 2557 ชมอุโมงค์น้ํา“สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอล           

กอออล์” กิจกรรม “สืบฮีต  สานฮอย  ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง 718 ปี เวลา 18.00 – 24.00 น. การประกวดเทพี-
เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ 

 กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ สสส. รณรงค์ให้ประชาชน           
ทุกท่านงดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามด่ืมและ
ห้ามขายในที่สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงขอฝากทุกท่าน
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 การจดัพธิี สระเกลา้ดําหัวป้อเมืองเจยีงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2557  
      ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี  อมรวัฒน์) เชิญร่วมพิธี “สระเกล้าดําหัว           

ป้อเมืองเจียงใหม่” เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่  ประจําปี  ๒๕๕7 วันอังคารที่ ๑5 เมษายน ๒๕๕7  ณ  
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกําหนดการดังนี้ 

/- เวลา  13.30  น. ... 



๓๓ 

 

เวลา  13.30  น. ขบวนสระเกล้าดําหัวพร้อมกันเพื่อจัดริ้วขบวน ณ บริเวณประตูท่าแพ (ข้าง
โรงแรมมนตรี) ไปจนถึงสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

- เวลา  14.00  น. ขบวนแห่เคลื่อนจากประตูท่าแพไปตามถนนท่าแพไปยังจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

- เมื่อขบวนถึงบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/
นายอําเภอ/ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ขอพรจากป้อเมืองเจียงใหม่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.9 พธิีรดน้ําดําหวัพระเถระผู้ใหญแ่ละเจา้นายฝ่ายเหนอื และพธิสีรงน้ําสิ่งศกัดิส์ทิธิ์
คูบ่้านคูเ่มืองจงัหวดัเชียงใหม่  ประจาํปี พ.ศ.2557  

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัด
พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่และเจ้านายฝ่ายเหนือ และพิธีสรงน้ําสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่  
ประจําปี พ.ศ.2557 จํานวน ๒ วัน ดังนี ้

1. วันพุธที่ 16 เมษายน  2557  พิธีสรงน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่และรดน้ําดําหัว
เจ้านายฝ่ายเหนือ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จะนําคณะเดินทางไป
สรงน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่และรดน้ําดําหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ รวม ๙ แห่ง คณะพร้อมกันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ออกเดินทางในเวลา 08.00 น. ไปยังวัดบุพพาราม วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  วัดเจ็ด
ยอดพระอารามหลวง  บ้านพักคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ุ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดศรีโสดา
พระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  

2. วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน  2557 พิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดย           
ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  จะนําคณะเดินทางไปทําพิธีสรงน้ํา           
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง  จํานวน 12 แห่ง คณะพร้อมกันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกเดินทาง           
ในเวลา 08.00 น.ไปยังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ พระเจดีย์ขาว ศาลหลักเมือง เสาอินทขิล ศาลพญามังราย           
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย ศาลคู่เมืองเชียงใหม่ (เจ้าพ่อคําแดง) อนุสาวรีย์ช้างเผือก  
อนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 การจดังานพธิสีกัการะกูเ่จ้าหลวงเชยีงใหม่ ประจาํปี พ.ศ.2557 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายบพิตร วิทยาวิโรจน์) ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบ

สานวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่           
วัดสวนดอก พระอารามหลวง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ชมขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะเจ้าหลวง
เชียงใหม่ จากบริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัด
สวนดอกพระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการนําของนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ กลุ่มพลังมวลชน  นักเรียน  นักศึกษา ชม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  ชมการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติกู่เจ้า
หลวงเชียงใหม่ จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดพ้ืนเมือง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.11 รายงานสภาวะอากาศ... 



๓๔ 

 

4.11 รายงานสภาวะอากาศเดือนเมษายน 2557  
         ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ) เดือนเมษายน 2557 

ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อน ความกดอากาศตํ่าเนื่องจากความร้อน ปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน ทําให้ มีอากาศแห้ง 
ร้อน ถึงร้อนจัด อบอ้าว ในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว(หมอกแดด)เกือบตลอดวัน และเมื่อมวลอากาศเย็นเสริม
เข้าปกคลุมเป็นครั้งคราว และ บางช่วงจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือ จะเกิด
สภาพอากาศแปรปรวน พายุฤดูร้อน ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ เดือนนี้ 
อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย   

จังหวัดเชียงใหม่ กลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดู
ร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส บ่าย 
อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด(ฟ้าหลัว) อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน 55-60 มิลลิเมตร
จํานวน  6-8 วัน ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 35-78 ทัศนวิสัย 7-9 กิโลเมตร ลมอ่อน 6-12  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ข้อควรระวัง อากาศแห้ง ร้อนถึงร้อนจัด อบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไปและพายุฤดูร้อน
ระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ 
ตลอดจนยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ซึ่งทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่
ในอากาศ อากาศเป็นพิษ และทําให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ และมะเร็งปอด  ติดตามสภาพ
อากาศ โทรศัพท์ 053-277919 053-922365 และ www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.12 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ปดิไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 
        รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เชียงใหม่ (นายประหยัด  อนันต์ประดิษฐ์)  ด้วยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014)” ร่วมกับทุก
ประเทศทั่วโลก มากกว่า ๗,๐๐๐ เมือง ๑๕๔ ประเทศ  ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๒๐.๓๐-
๒๑.๓๐ น. โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่ใช้งาน เป็นเวลา ๑ ช่ัวโมง เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับกรุงเทพมหานครสํานักสิ่งแวดล้อม โดยกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือจังหวัด
เชียงใหม่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา ๑ ช่ัวโมง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๒๐.๓๐- ๒๑.๓๐ น. และเลือกจุด Landmark ของจังหวัด เพื่อร่วมปิดไฟเป็นสัญลักษณ์ นับว่าเป็นการขยายความ
ร่วมมือไปยัง ทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการลดใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน ทั้งนี้ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2014)” ในวันเสาร์ที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัด
ส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานองค์กร
ภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพร้อมกันปิดไฟ ดวงที่ ไม่จําเป็น เป็นเวลา ๑ ช่ัวโมง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น.  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.13 การเลอืกตั้งสมาชกิวุฒสิภา... 



๓๕ 

 

4.13 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 
        ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชนินท์ จินตนา) 

การเลือกต้ังสภาวุฒิสภา ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557  การดําเนินการการเลือกต้ังทั่วไปในวันนี้จะมีการเดิน
รณรงค์การเลือกต้ังครั้งสุดท้าย โดยขบวนจะเริ่มที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 16.00 น. ขบวนเคลื่อนไป
ยังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จากนั้นจะรวมตัวกันบริเวณเวทีกลางลานพิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา จะมีการแนะนําตัวของ
ผู้สมัครทั้ง 13 ราย จํานวน  2 รอบ  สําหรับการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาที่มีกอง
ลูกเสืออาสา กกต. ที่ได้อบรมไปแล้ว จํานวน  250 คน และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อําเภอเมืองและอําเภอใกล้เคียง  

     ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรณรงค์การเลือกต้ัง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การ
เลือกต้ังสภาชิกวุฒิสภาในครั้ง  

ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่ามีผู้นําท้องถิ่น
บางอําเภอมีการช่วยเหลือหาเสียงให้กับผู้สมัคร ทําให้ผู้สมัครคนอื่นมีหนังสือร้องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจังหวัดเชียงใหม่  และการเลือกต้ังในครั้งผู้สมัครพยายามที่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่วางตัวไม่เป็นกลาง     

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) การใช้สิทธิเลือกต้ังในครั้งนี้เกรงว่าจะมี
ผู้มาใช้สิทธิน้อย จึงได้มีการรณรงค์ผ่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและไปใช้
สิทธิเลือกต้ังให้มาก  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทํากิจกรรมการประกวดการรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
แบ่งเกณฑ์อําเภอออกเป็น 3 ขนาด คือ  

- ไม่เกิน 30,000 คน  จํานวน  2 รางวัล   
- 30,001 – 60,000 คน จํานวน 2 รางวัล  
- 60,001 ขึ้นไป จํานวน 2 รางวัล  
ได้มีการประชุมซักซ้อมกับนายอําเภอเกี่ยวกับการเลือกต้ังแล้ว และทางปกครอง

จังหวัดได้สนับสนุนการจัดทําบัญชีรายช่ือ และจัดบุคลากรไปประจําหน่วยเลือกต้ัง รวมถึงการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการเลือกต้ังของทุกหน่วย  

ประธานในทีป่ระชมุ  ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ และไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ให้อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเลือกต้ังกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประ
จังหวัดเชียงใหม่   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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    

๕.๒  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
  -  

 
/ระเบียบวาระที่ ๖... 



๓๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  
    ประธานในที่ประชุม  ขอเน้นย้ํา จํานวน 3 เรื่อง  

1. ไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 30 มีนาคม  2557  
2. ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่ 12 -17 เมษายน  2557  
3. ร่วมงานพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 วันที่ 2 เมษายน 

2557 และวันที่ 6 เมษายน  2557  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

เลิกประชุม  เวลา 11.50 น.    
       
           
        วัลยา  สิปปพันธ์   บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           
                     วิราชินี  คําชมภู            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววิราชินี  คําชมภู ) 
                                         หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 



๓๗ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๓     เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล  นโยบายจงัหวดัเชียงใหม่   
 นโยบายของสว่นราชการทีเ่กี่ยวกบัจังหวดัเชียงใหม ่ 

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

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒  ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละ
หน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาส
ที่ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจา่ยลงทนุ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจา่ยภาพรวม 

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  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมายร้อยละ 
(ไตรมาสที่ ๓) คงเหลือ 

รวม ๓๒,๒๗๐.๖๙ ๒๒,๒๓๑.๓๒ ๖๘.๘๙ ๗๐ ๑๐,๐๓๙.๓๗
ลงทุน ๔,๓๗๐.๒๓ ๑,๕๗๑.๓๗ ๓๕.๙๖ ๗๐ ๒,๗๙๘.๘๖
ประจํา ๒๗,๙๐๐.๔๖ ๒๐,๖๕๙.๙๕ ๗๔.๐๕ - ๗,๒๔๐.๕๑

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕๖ ๓,๑๕๓.๙๐ ๒,๑๑๔.๗๔ ๖๗.๐๕ - ๑,๖๓๐.๖๖

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 

/การเบิกจ่ายเงิน... 



๓๘ 

 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๓) 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทนุ 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๔,๓๗๐.๒๓ ๑,๕๗๑.๓๗ ๓๕.๙๖ ๒,๗๙๘.๘๖
   ส่วนราชการ ๔,๐๐๕.๔๑ ๑,๓๖๔.๗๖ ๓๔.๐๗ ๒,๖๔๐.๖๕
   ท้องถิ่น ๒๕๘.๒๓ ๒๐๒.๒๙ ๗๘.๓๔ ๕๕.๙๔
   กลุ่มจังหวัด ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๖๙
   จังหวัดเชียงใหม ่ ๘๓.๙๐ ๔.๓๒ ๕.๑๕ ๗๙.๕๘
 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบิกจา่ยภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดบั ดังนี ้

     

ที่ ชื่อหน่วยงาน ภาพรวม ลงทนุ 
งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เกษตร ๕๐๓.๐๐ ๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ ๒๙๖.๓๑ ๒๙๖.๓๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

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

๔ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ ๖.๘๑ ๖.๗๘ ๙๙.๕๓ - - - 

๕ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๖.๘๗ ๖.๘๓ ๙๙.๓๔ - - - 

๖ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๙๒.๗๑ - - - 

๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๔๓๒.๓๖ ๕,๐๑๕.๕๗ ๙๒.๓๓ - - - 

๘ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒,๔๐๕.๗๔ ๒,๑๔๖.๑๔ ๘๙.๒๑ ๒๑๘.๓๘ ๒๐๒.๒๙ ๙๒.๖๓ 

๙ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๙๐.๖๕ ๘๐.๘๓ ๘๙.๑๖ ๘๓.๗๙ ๗๖.๘๖ ๙๑.๗๓ 

๑๐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๒๔.๐๙ ๒๑.๔๑ ๘๘.๘๕ - - - 

ที่มา :  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗                
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง /งบส่วนกลางที่จังหวัด)  

 

  

หน่วย : ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน......



๓๙ 

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๓ รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่
ที่ร้อยละ ๓๕.๙๖ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐๕ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๙ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๒ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๗๖  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๒๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๒  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 สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๓๔ ๑.๓๔ ๑๐๐.๐๐
๔ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๓ ๐.๙๓ ๑๐๐.๐๐
๕ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๑.๙๓ ๑.๙๓ ๑๐๐.๐๐
๖ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐
๗ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐
๘ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐
๙ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๓.๘๓ ๓.๘๓ ๑๐๐.๐๐
๑๐ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ๐.๓๔ ๐.๓๔ ๑๐๐.๐๐
๑๑ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๘๓ ๐.๘๓ ๑๐๐.๐๐
๑๒ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๙๙.๙๗
๑๓ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๙๙.๙๒
๑๔ โรงพยาบาลดารารัศม ี ๒.๒๐ ๒.๑๙ ๙๙.๕๐
๑๕ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๙๓ ๐.๙๒ ๙๙.๓๙
๑๖ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๙๙.๒๐
๑๗ สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๙๘.๙๘
๑๘ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๙๓ ๑.๙๐ ๙๘.๒๖
๑๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๐.๓๕ ๐.๓๔ ๙๗.๙๙
๒๐ สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๔ ๐.๗๘ ๙๓.๒๔
๒๑ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒๑๘.๓๘ ๒๐๒.๒๙ ๙๒.๖๓
๒๒ สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ ๘๓.๗๙ ๗๖.๘๖ ๙๑.๗๓

 /ลําดับ ๒๓ 



๔๐ 

 

 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๒๓ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๓๐ ๐.๒๗ ๘๙.๓๓
๒๔ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๙๖ ๑.๖๕ ๘๔.๔๐
๒๕ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                     ๐.๖๐ ๐.๕๐ ๘๓.๐๐
๒๖ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๔.๓๗ ๓.๖๑ ๘๒.๖๐
๒๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๒.๔๘ ๒.๐๓ ๘๑.๘๔
๒๘ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๑๔ ๘๐.๓๓
๒๙ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม ่ ๔๓.๘๐ ๓๒.๘๕ ๗๕.๐๐
๓๐ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๘๓.๑๕ ๕๔.๗๗ ๖๕.๘๗
๓๑ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๐๘ ๖๓.๙๙
๓๒ สนง.พัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๕.๔๖ ๓.๔๕ ๖๓.๒๕
๓๓ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๕.๑๑ ๓.๑๓ ๖๑.๒๒
๓๔ สนง.พัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๓๗๙.๖๒ ๒๑๘.๓๒ ๕๗.๕๑
๓๕ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๗๙ ๐.๔๕ ๕๖.๘๓
๓๖ ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๑ ๐.๘๔ ๕๕.๙๓
๓๗ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๙๓.๐๕ ๕๑.๔๙ ๕๕.๓๔
๓๘ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๔๕.๒๗ ๒๒.๒๘ ๔๙.๒๑
๓๙ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๘๐.๙๙ ๓๖.๒๒ ๔๔.๗๒
๔๐ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๒๒.๓๗ ๙.๖๔ ๔๓.๑๐
๔๑ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ (เชียงใหม)่ ๑๘๔.๐๐ ๗๖.๓๔ ๔๑.๔๙
๔๒ วิทยาลัยนาฎศิลป์ ๑.๒๗ ๐.๕๒ ๔๐.๖๑
๔๓ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๒๓.๗๖ ๙.๑๖ ๓๘.๕๗
๔๔ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๒๐ ๐.๐๗ ๓๗.๒๐
๔๕ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๕๕ ๗.๘๕ ๓๖.๔๒
๔๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๑๘๒.๑๐ ๖๕.๕๕ ๓๕.๙๙
๔๗ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๖๙๑.๑๔ ๒๔๖.๑๑ ๓๕.๖๑
๔๘ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๐๖ ๐.๗๓ ๓๕.๒๘
๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๗๓.๐๖ ๘๙.๑๙ ๓๒.๖๖



๔๑ 

 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๕๐ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๒๑๑.๓๖ ๖๑.๓๔ ๒๙.๐๒
๕๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๐.๙๖ ๐.๒๗ ๒๘.๐๒
๕๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๒๐.๙๐ ๕.๘๓ ๒๗.๘๙
๕๓ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๓๓๖.๕๐ ๙๐.๗๓ ๒๖.๙๖
๕๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๒๗.๕๒ ๕๙.๗๐ ๒๖.๒๔
๕๕ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๓๒.๓๔ ๓๐.๓๐ ๒๒.๙๐
๕๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ๑๙.๘๖ ๔.๐๙ ๒๐.๕๘
๕๗ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๑.๓๕ ๐.๒๕ ๑๘.๖๖
๕๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๓.๑๘ ๐.๕๘ ๑๘.๒๕
๕๙ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๙๖ ๐.๑๔ ๑๔.๔๗
๖๐ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๐.๙๖ ๐.๑๔ ๑๔.๓๕
๖๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙๖.๕๐ ๑๓.๗๐ ๑๔.๑๙
๖๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒๒.๘๑ ๓.๐๖ ๑๓.๔๔
๖๓ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๙.๑๕ ๑.๐๙ ๑๑.๙๗
๖๔ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๒๐๕.๓๓ ๒๑.๕๒ ๑๐.๔๘
๖๕ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๙๘.๒๕ ๗.๓๔ ๗.๔๗
๖๖ กก.บก.กฝ. ๕ ๔.๕๙ ๐.๓๔ ๗.๔๑
๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๖.๙๓ ๒.๖๘ ๕.๗๑
๖๘ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑๗.๔๐ ๐.๙๖ ๕.๕๑
๖๙ จังหวัดเชียงใหม่ ๘๓.๙๐ ๔.๓๒ ๕.๑๕
๗๐ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑๗.๙๒ ๐.๙๑ ๕.๐๘
๗๑ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๒.๗๕ ๓.๑๖ ๕.๐๔
๗๒ กองบิน ๔๑ ๒.๙๓ ๐.๑๓ ๔.๔๔
๗๓ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑๐ ๐.๐๔ ๓.๒๗
๗๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒.๙๓ ๐.๐๙ ๓.๐๗
๗๕ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๔.๑๒ ๐.๓๘ ๑.๕๖
๗๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๙.๗๒ ๐.๐๗ ๐.๖๗

/ลําดับ ๗๗ 



๔๒ 

 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๗๗ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๙.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๘ สนง.สรรพากรภาค  ๘ ๑.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗๙ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๑ ๑.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๐ สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  ๒ ๖.๑๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๑ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๒ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๑.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๓ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๔ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๕ สนง.การค้าต่างประเทศ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๖ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐.๔๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๗ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๘ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๐ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๐.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๖.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๑.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อ.แมแ่จม่ ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๖ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๗ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๙ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๒.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๔.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๑ วิทยาเขตภาคพายัพ ๒๘.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๒ โรงพยาบาลประสาท ๕.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๓ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐

/ลําดับ ๑๐๔ 



๔๓ 

 

 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๑๐๔ ตชด.  ๓๓ ๓.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐๕ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐

  ที่มา :  รายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่
จังหวัด) 

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

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

 
การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ข้อมลู ณ เดือนเมษายน  2557) 
 

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

2. สรุปผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ที ่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบกิจา่ย   คงเหลือ  

1 โครงการเสริมสร้างและปรับแต่ง 
อัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์
การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

48,444,000.00  459,154.00  47,984,846.00  

2 โครงการเสริมพ้ืนฐานทุนทางสังคม 
และทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศ 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
การค้า และการลงทุน 

30,000,000.00  11,707,960.00  18,292,040.00  

3 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์ที่เป็น 
อัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว 

18,400,000.00  0.00 18,400,000.00  

4 โครงการพัฒนาทิศทางการสร้าง 
อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

  3,000,000.00  0.00 3,000,000.00  

5 โครงการจัดงานส่งเสริมการคา้ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 

55,811,600.00  1,564,117.00  54,247,483.00  



๔๕ 

 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย   คงเหลือ  

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

18,240,000.00  2,257,140.0  15,982,860.00  

7 โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 28,239,500.00  0.00 28,239,500.00  

8 โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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  3,281,630.00  16,718,370.00  

11 โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

5,000,000.00  1,679,926.34  3,320,073.66  

  รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 294,000,000.00  20,949,927.34  273,050,072.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3.3 สถานการณส์นิค้าเกษตร (ข้าว/หอมแดง/กระเทยีม) 
 ผู้นาํเสนอ :  นางนิยดา  หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม  
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3.4 การจา่ยเงินโครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกป ี2556/57 และมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกร จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นายกฤษดา  พรหมเกียรติแก้ว ผู้แทนสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

ผลการจ่ายเงนิกูต้ามโครงการรบัจาํนาํข้าวเปลือก ปกีารผลติ 2556/57 
ข้อมูล ณ 28 เมษายน 2557 

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

รวมทั้งโครงการ 
  

28,606  
  

32,136  
  

137,433  
  

2,211,945,396  

จ่ายเงินกู้แล้ว 
  

16,976  
  

20,163  
  

86,245  
  

1,385,104,324  

คงเหลือ 
  

11,630  
  

11,973  
  

51,188  
  

826,841,072  
 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน โครงการกองทนุช่วยเหลือชาวนา 
ข้อมูล ภาคเหนือตอนบน จงัหวดัเชียงใหม่  

ข้อมูล ณ 24/04/2557 

จังหวัด
เชียงใหม่ 

กองทนุที่ 1 กองทนุที่ 2 กองทนุที่ 3 
รวม 3 กองทนุ 

บริจาค (แบบไม่มีผลตอบแทน) (แบบมผีลตอบแทน) 

ยอดรบับริจาค ยอดรบัฝาก ยอดรบัฝาก ยอดรวม 

จํานวน
บัญชี 

จํานวนเงิน 
จํานวน
บัญชี 

จํานวนเงิน 
จํานวน
บัญชี 

จํานวนเงิน 
จํานวน
บัญชี 

จํานวนเงิน 

รวม 0 243,426.00 483 13,211,385.22 132 7,454,838.04 615 20,909,649.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
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3.5 สรปุผลการดําเนนิงานการปอ้งกันและลดอุบตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

พ.ศ. 2557 จังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา  สดุดี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
  

                                  
   

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนเมษายน  พุทธศักราช  2557 
 

สรปุผลการปฏบิตักิารปอ้งกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงสงกรานต ์ 2557   
 

สถิติอุบัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ 2557 ของจังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 116 ครั้ง มากกว่า ปี 2556 จํานวน 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของปี 2556) 

อําเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่  
 

ลําดับที่ อําเภอ จํานวนอุบัติเหตุ(ครั้ง) 
1 ฝาง 14 
2 เมืองเชียงใหม่ 12 
3 จอมทอง 10 

 
- อําเภอที่ไม่มีอุบัติเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่  
                  อําเภอแม่วาง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
- วันที่มีจํานวนอุบัติเหตุมากที่สุดคือ  

(1) วันที่ 13 เมษายน 2557    จํานวน 24 ครั้ง 
(2) วันที่ 14 และ 15 เมษายน 2557   จํานวน 20 ครั้ง 
(3) วันที่ 12 และ 16 เมษายน 2557   จํานวน 16 ครั้ง  

วัน/เดือน/ปี 
จํานวนครั้ง 

ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

11 เมษายน 2557 11 8 3 11 0 0 0 
12 เมษายน 2557 16 11 5 16 0 0 0 
13 เมษายน 2557 24 21 7 28 1 0 1 
14 เมษายน 2557 20 14 4 18 2 1 3 
15 เมษายน 2557 20 15 13 28 0 0 0 
16 เมษายน 2557 16 10 7 17 1 0 0 
17 เมษายน 2557 9 17 9 26 1 3 4 

รวม 116 96 48 144 5 4 9 

ศูนย์ปฏบิัติการร่วมป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม่) 

เลขที่ 118/4  ถ. อนุสาวรีย์สิงห์  ต. ช้างเผือก  อ. เมืองเชียงใหม่  จ. เชียงใหม่  50300 
โทร,โทรสาร 0-5322 –1470,05-3213-872   http://www.disaster.chiangmaipoc.net 
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- สถิติรวมทั้งประเทศ จํานวน 2,992 ครั้ง จังหวัดที่มีจํานวนอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่  
(1) จังหวัดเชียงใหม่   จํานวน 116 ครั้ง 
(2) จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 111 ครั้ง 
(3) จังหวัดนครสวรรค์   จํานวน 104 ครั้ง  

2. จํานวนผู้เสียชีวิต 9 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 4 คน มากกว่าปี 2556 จํานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 13) 
อําเภอที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่  

ลําดับที่ อําเภอ จํานวนผู้เสียชีวิต(คน) 
1 อําเภอฮอด 4 
2 อําเภอเมืองเชียงใหม่  2 
3 อําเภอแม่ริม, สันทราย, หางดง 1 

 
- สถิติรวมทั้งประเทศ จํานวน 322 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ 

(1) จังหวัดนครราชสีมา    จํานวน 14 คน 
(2) จังหวัดเชียงราย     จํานวน 11 คน 
(3) จังหวัดนครสวรรค์, เชียงใหม่, ราชบุรี   จํานวน 9 คน 

3. จํานวนผู้บาดเจ็บ 144 คน เป็นชาย 96 คน หญิง 48 คน มากกว่า ปี 2556 จํานวน 34 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 31)  อําเภอที่มีจํานวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่  

 
ลําดับที่ อําเภอ จํานวนผู้บาดเจ็บ (คน) 

1 อําเภอฮอด 27 
2 อําเภอฝาง 17 
3 อําเภอจอมทอง 12 

- สถิติรวมทั้งประเทศ จํานวน 3,225 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่  
(1) จังหวัดเชียงใหม ่  จํานวน 144 คน 
(2) จังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน 127 คน 
(3) จังหวัดนครสวรรค ์   จํานวน 106 คน 

4. อําเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่   
อําเภอแม่วาง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

5. สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจาก  
 

ลําดับที่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1 เมาสุรา 56 32.94 
2 อื่นๆ (แฉลบล้มเอง) 39 22.94 
3 ขับรถเร็วเกินกําหนด 28 16.47 
4 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 15 8.82 
5 ทัศนวิสัยไม่ดี 11 6.47 
6 ตัดหน้ากระชั้นชิด 8 4.71 
7 ไม่มีใบขับขี่ 5 2.94 
8 หลับใน 3 1.76 
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9 มีสิ่งกีดขวาง 2 1.18 
10 แซงรถผิดกฎหมาย 1 0.59 
11 ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1 0.59 
12 บรรทุกเกินอัตรา 1 0.59 

6.ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่  
ลําดับที่ ประเภทยานพาหนะ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1 จักรยานยนต์ 96 73.34 
2 ปิคอัพ 19 15.70 
3 อ่ืนๆ(จักรยาน 1, คนเดินถนน 2) 3 2.48 
4 รถเก๋ง/รถแท็กซี ่ 2 1.65 
5 รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 1 0.83 

7. ลักษณะสถานที่ที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่  
 

ลําดับที่ ประเภทสถานที่เกิดเหตุ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 
1 ทางตรง 69 59.48 
2 ทางโค้ง 30 25.86 
3 ทางแยก 16 13.79 
4 ทางมีสิ่งกีดขวาง 1 0.86 

8. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่  
 

ลําดับที่ ประเภทถนน จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1 กรมทางหลวง 52 44.83 
2 อบต./หมู่บ้าน 45 38.79 
3 ในเมือง/เทศบาล 14 12.07 
4 ทางหลวงชนบท 2 1.72 

9. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา  
 

ลําดับที่ ช่วงเวลา จํานวน (ครั้ง)  ร้อยละ 

1 16.01 – 20.00 น. 38 32.76 
2 12.01 – 16.00 น. 24 20.69 
3 08.01 – 12.00 น. 19 16.38 
4 20.01 – 00.00 น. 17 14.66 
5 00.01 – 04.00 น. 12 10.34 
6 04.01 – 08.00 น. 6 5.17 
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10. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  
 

ลําดับที่ ช่วงอายุ (ปี) จํานวน (คน)  ร้อยละ 

 30 – 39 31 20.26 
 15 – 19 30 19.61 
 50 ปีขึ้นไป 26 16.99 
 1 – 14 20 13.07 
 40 – 49 17 11.11 
 25 – 29 16 10.46 
 20 – 24 13 8.50 

11. ข้อมูลอุบัติเหตุแยกรายอําเภอเปรียบเทียบเทศกาลสงกรานต์ 2556 

อําเภอ 
เทศกาลสงกรานต์ 2556 เทศกาลสงกรานต์ 2557 เปรียบเทยีบ (+เพิ่ม,-ลบ) 

จํานวน
ครัง้ บาดเจบ็ เสียชีวติ 

จํานวน
ครัง้ บาดเจบ็ เสียชีวติ 

จํานวน
ครัง้ บาดเจบ็ เสียชีวติ 

เมืองเชยีงใหม ่ 8 8 1 12 11 2 +4 +3 +1 

จอมทอง   8 6 2 10 12 0 +2 +6 -2 

แม่แจ่ม   0 0 0 2 3 0 +2 +3 0 

เชียงดาว   2 2 0 2 3 0 0 +1 0 

ดอยสะเก็ด   6 6 0 6 6 0 0 0 0 

แม่แตง   0 0 0 5 5 0 +5 +5 0 

แม่ริม   8 9 0 4 4 1 -4 -5 +1 

สะเมิง   5 5 0 4 4 0 -1 -1 0 

ฝาง     8 7 2 14 17 0 +6 +10 -2 

แม่อาย   4 4 0 5 6 0 +1 +2 0 

พร้าว     5 7 0 4 4 0 -1 -3 0 

สันป่าตอง   5 5 0 5 7 0 0 +2 0 

สันกําแพง   5 10 1 2 2 0 -6 -8 -1 

สันทราย   8 8 0 8 7 1 0 -1 +1 

หางดง   8 9 0 7 6 1 -2 -3 +1 

ฮอด     9 6 2 7 27 4 +2 +21 +2 

ดอยเต่า   5 3 0 2 2 0 -1 -1 0 

อมก๋อย   3 1 0 2 2 0 +1 +1 0 

สารภี   1 3 0 6 6 0 +3 +3 0 

เวียงแหง   3 1 0 1 1 0 -2 0 0 

ไชยปราการ   1 4 0 5 6 0 +4 +2 0 

แม่วาง   2 2 0 0 0 0 -2 -2 0 

แม่ออน   0 0 0 1 1 0 +1 +1 0 



๖๐ 

 

               

อําเภอ 
เทศกาลสงกรานต์ 2556 เทศกาลสงกรานต์ 2557 เปรียบเทยีบ (+เพิ่ม,-ลบ) 

จํานวน
ครัง้ บาดเจบ็ เสียชีวติ 

จํานวน
ครัง้ บาดเจบ็ เสียชีวติ 

จํานวน
ครัง้ บาดเจบ็ เสียชีวติ 

ดอยหล่อ   3 4 0 2 2 0 -1 -2 0 

กัลยาณิวัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 104 110 8 116 144 9 +12 +34 +1 

12. ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร   
ผลการเรยีกตรวจ (คัน) ผลการดําเนนิคดี (คัน) 

ปี 2556 ปี 2557 +เพิ่มขึ้น / 
-ลดลง 

ร้อยละ ปี 2556 ปี 2557 +เพิ่มขึ้น / 
-ลดลง 

ร้อยละ 

36,138 77,234 41,096 113.72 10,062 24,997 14,935 148.42 

13 ลําดับการกระทําผิดสูงสุดได้แก่   
ลําดับที่ การกระทําผิดและดําเนินคดี จํานวน (ราย) ร้อยละ 

1 ไม่สวมหมวกนิรภัย 8748 34.98 
2 ไม่มีใบขับขี่ 8563 34.24 
3 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2898 11.59 
4 ความเร็วเกินกําหนด 2425 9.70 
5 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 1254 5.01 
6 เมาสุรา 367 1.47 
7 โทรศัพท์ขณะขับขี่ 319 1.29 
8 ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรไฟ 196 0.78 
9 ขับรถย้อนศร 149 0.60 

10 แซงในที่คับขัน 92 0.37 
 
14.  จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจร่วม มีตํารวจเป็นกําลังหลัก รองลงมาได้แก่ สมาชิก อปพร. กํานัน/

ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามลําดับ มีการต้ังด่านตรวจ จํานวน 54 จุด  
มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจทั้งหมด  11,532  คน เฉลี่ย 30 คน/จุด  และเฉลี่ย 2 จุด/อําเภอ  ด้านการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน มีจุดบริการประชาชน จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง และอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือน
ภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วม 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  



๖๑ 

 

 

3.6 สรปุผลการดําเนนิการ “80วันแหง่การเฝา้ระวังและควบคุมหมอกควนัไฟปา่
จังหวดัเชียงใหม”่   

 ผู้นาํเสนอ :  นายจงคล้าย วรพงศธร  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 (ห้วงระหว่างวันที ่๑ กุมภาพนัธ์ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

********************************************************* 
๑. คณุภาพอากาศจังหวดัเชยีงใหม ่

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมงมีค่าระหว่าง ๑๗ – ๒๘๒ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี – มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

PM10 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ μg/m3 
เฉลี่ย ๒๔ชั่วโมง) 

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 ๒๔ชั่วโมง ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ μg/m3 

**๒.ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๐๐ 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ 
 

กราฟคา่คณุภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ของสถานีศาลากลางและสถานียุพราชฯ ตัง้แต่วันที่ 1 ก.พ. – 21 เม.ย. 2557 

 
 
 



๖๒ 

 

ตารางเปรยีบเทียบสถานการณ์มลพษิหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม ่
ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 – 2557 

ปี พ.ศ. 
สถานีวัดอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

2550 จํานวนวัน 30 วัน 31 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 303.9 (14 มี.ค. 50) 382.7 (14 มี.ค. 50) 

2551 จํานวนวัน 1 วัน 6 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 171.3 ( 24 มี.ค. 51) 206.2 (24 มี.ค. 51) 

2552 จํานวนวัน 16 วัน 20 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 215 (14 มี.ค. 52) 238.3 (14 มี.ค. 52) 

2553 จํานวนวัน 9 วัน 11 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 268.40 (17 มี.ค. 53) 279.90 (17 มี.ค. 53) 

2554 จํานวนวัน ไม่มีจํานวนวันที่เกินมาตรฐาน 

 
ปริมาณสูงสุด 92.00 (8 มี.ค. 54) 109.90 (8 มี.ค. 54) 

2555 จํานวนวัน 16 วัน 14 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 207.25 (19 มี.ค. 55) 215.87 (19 มี.ค. 55) 

2556 จํานวนวัน 10 วัน 25 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 193 (25 มี.ค. 56) 212 (22 มี.ค. 56) 

2557 จํานวนวัน 18 วัน 16 วัน 

 
ปริมาณสูงสุด 282 (22 มี.ค. 57) 233 (22 มี.ค. 57) 

 

๒. รายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม 
พบรายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

รวมจํานวน ๙๔๒ ครั้ง พ้ืนที่ป่าเสียหายจํานวน ๙,๑๔๗ ไร่ 
(ท่ีมา: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๖) 
 

 



๖๓ 

 

๓. รายงานจดุ Hotspot สะสม 

 
 

 
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (GISTDA)   
 

การดาํเนินงานตามแผนแกไ้ขปญัหา 
มลพษิหมอกควันจังหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
• ก่อนเกดิ (ตลุาคม-ธันวาคม 2556)  

- ทําแนวกันไฟ (อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าตอบแทน)  
 - ชิงเผาตามหลักวิชาการ   
 - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา โดยการทําปุ๋ยอินทรีย์  
 - ประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสาย, ป้ายประกาศ)  
 - ประกวดชิงรางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา 
 - แจ้งเตือนตําบลที่ม ีhotspot อยู่ในระดับสูง (ระดับ 3-4) 
 - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในระดับอําเภอ  
 



๖๔ 

 

•  ระหว่างเกดิ (มกราคม-เมษายน 2557) 
- จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ  
- จัดชุดปฏิบัติการ โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน (อปพร., เทศบาล, อบต., ผู้นําชุมชน, กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน) และใช้สื่อทุกรูปแบบ  
- รายงานสถานการณ์ (ไลน,์ โทรศัพท์) ในการแจ้งเหตุ 
- ประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เร้นท์และส่งข้อมลูไปยังอําเภอ เพื่อให้ข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่ เช่น 

hotspot ค่าคุณภาพอากาศ  
- ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการออกเสียงตามสายในชุมชน/หมู่บ้าน 
- ตรวจติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูล hotspot, คา่ PM10, ค่าAQI, พยากรณ์อากาศ, การเกิดไฟป่า, การเผาใน

ที่โล่ง เป็นต้น เพื่อส่งข้อมูลให้อําเภอ ตําบล ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวางแผนและดําเนินการในพื้นที่  
 
•  หลังเกดิ (พฤษภาคม-กันยายน 2557)  

- ฟ้ืนฟพ้ืูนที่ (ปลูกต้นไม้, ทําแนวกันไฟป่าเปียก) 
- ขยายผลองค์ความรู้ และเพิม่มูลค่าเชื้อเพลิง 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน  
- กิจกรรมถอดบทเรียน  
- กิจกรรมประเมินศักยภาพอําเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง/มอบรางวัล  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



๖๕ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ  
4.1 การจดัพธิถีวายราชสดดุเีนื่องในโอกาสวนัฉัตรมงคล ประจําป ี2557 
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

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



๖๖ 

 

 

4.2 สปัดาหส์่งเสรมิพระพทุธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบชูา 
 ผู้นาํเสนอ:  นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ 

              นางฉัตรรัตน์ มณีวงค์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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4.3 รายงานสภาวะอากาศเดือนพฤษภาคม 2557 
 ผู้นาํเสนอ :  นายสมาน  ปราการรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 

ประกาศศนูยอ์ุตุนยิมวทิยาภาคเหนือ  
ฉบบัที ่1 

เรื่อง  พายุฤดรู้อน 
-----------------------------------------  

บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 26 เมษายน 2557 ต่อจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
โดยจะปกคลุมต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ
ของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน 

สําหรับภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 27-30 เมษายน 2557   

             จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไมใ้หญ ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย 

  

       ประกาศ  ณ  วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557  
ออกประกาศ เวลา 07.00 น. 

  

  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๖๘ 

 

  

ส่วนพยากรณอ์ากาศ ศูนย์อตุนุิยมวทิยาภาคเหนือ 
กรมอตุุนิยมวทิยา  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  เดือน  พฤษภาคม 2557 
พฤษภาคม 2557 เป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงฤดูกาล จากฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูฝน ครึ่งแรกของเดือนสภาพอากาศจะแปรปรวน จะมีฝน
เพิ่มขึ้น แต่ไม่ต่อเนื่อง ระยะครึ่งหลังของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทย และอาจมีร่องมรสุม เริ่มขยับขึ้น
จากภาคใต้ พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนมากทางตอนล่างของภาค โดยท่ัวไป เดือนนี้ 
อุณหภูมิ  สูงกว่าค่าเฉลี่ย และปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 
ข้อควรระวัง  สภาพอากาศแปรปรวน ความกดอากาศตํ่าท่ีก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน มีโอกาสทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และ
เคลื่อนตัวทางเหนือค่อนทางตะวันออก เข้าใกล้ด้านตะวันตกของภาคเหนือ ซ่ึงอาจทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากได้ จึงควร
เตรียมพร้อมป้องกันภัย  ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  053-277919 053-922365  และ 
ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

เดือน พฤษภาคม 2557 

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

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน 
  
  
  

ภาคเหนือ
ตอนบน 

ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  21-25 °ซ บ่ายมีหมอกแดด อากาศ
ร้อนอบอ้าว  อุณหภูมิสูงสุด 32-36 °ซ  มีเมฆมากขึ้นกับมี
ฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนมากตอนล่างของภาค ในระยะ
ครึ่งหลังของเดือน ปริมาณฝน  160-220 มม. จํานวน15-
19 วัน  ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25 กิโลเมตรชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 22-24 34-36 180/18 
เชียงราย 21-23 32-34 220/19 
พะเยา 22-24 32-34 180/17 

เชียงใหม่ 22-24 33-35 170/16 
ลําพูน 23-25 34-36 160/15 
ลําปาง 23-25 34-36 170/16 
น่าน 22-24 34-36 180/17 
แพร่ 23-25 34-36 180/15 

  
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

 
ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  23-26 °ซ บ่ายมีหมอกแดด อากาศ
ร้อนอบอ้าว  อุณหภูมิสูงสุด 33-36 °ซ  มีเมฆมากขึ้นกับมี
ฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนมากตอนล่างของภาค ในระยะ
ครึ่งหลังของเดือน ปริมาณฝน  160-240 มม. จํานวน 14-
17 วัน  ลมตะวันตกเฉียงใต้10-25 กิโลเมตรชั่วโมง 

อุตรดิตถ์ 24-26 34-36 240/15 
สุโขทัย 23-25 33-35 160/16 
พิจิตร 24-26 33-35 170/15 

พิษณุโลก 24-26 34-36 180/15 
ตาก 24-26 34-36 180/14 

เพชรบูรณ์ 23-25 32-34 170/17 
กําแพงเพชร 24-26 34-36 200/15 

สรุป  อากาศแปรปรวนระยะครึ่งแรกของเดือน ต่อจากนั้นจะมีฝนมากขึ้นทางตอนล่างของภาค โดยท่ัวไป เดือนนี้ เดือนนี้ 
อุณหภูมิ  สูงกว่าค่าเฉลี่ย และปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

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  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 



๖๙ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5      เรื่องอื่น ๆ  
5.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2557  
      วันพฤหสับดีที่ 29 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด 
 

    5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 



๗๐ 

 

ระเบยีบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
6.2  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 

        6.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวนิ สินธุสอาด) 
        6.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 

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


