


 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่3/2558 

วันศกุรท์ี่ 27  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม 
2. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายชาตรี ธินนท์ รกท. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
8. นายสมหวัง  บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางวาสนา วปินานนท์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
12. นางสาวสมใจ ชมใจ (แทน)หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม)่ 
14. นายประดิษฐ์ สุวรรณศักด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

10 ลําปาง 
15. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกํานันผูใ้หญ่บ้านจงัหวัดเชียงใหม ่
16. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน)ป้องกนัจงัหวัดเชียงใหม ่
17. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกน.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอ 
23. นายประพัฒน์ วงศ์ชมภู (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
24. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 

/25. นายวรกิตติ... 
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25. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี 
26. นายธนกร ประมูลผล (แทน)นายอําเภอสันทราย 
27. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
28. นายชูศักด์ิ รู้ย่ิง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
29. นายภาษเดช หงส์ลดารมย ์ นายอําเภอแม่ริม 
30. นางสาวณัชธน์กมล พ่อค้า (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
31. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอฮอด 
32. นายชนะศึก หนูชัย (แทน)นายอําเภอเชียงดาว 
33. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอพร้าว 
34. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอําเภอฝาง 
35. นายแสวง กาศรีวิชัย (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
36. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
37. นายชานนท์ ดวงมณี (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
38. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
39. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
40. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
41. นายนรินทร์ชัย เลื่อมใจหาญ (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
42. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
43. นายวิโรจน์ คงสุวรรณ (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
44. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอแม่วาง 
45. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอแม่ออน 
46. นายณรงค์พัชญ ์ นาคทรัพย์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
47. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
48. นายดุษฎี ศรีวิชัย (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
49. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
50. พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิป (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
51. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร (แทน)ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
52. พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.บงการ เจริญสุข (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก

พิเศษฯ  
54. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
55. ร.ต.อ.เทอดศักด์ิ จุลศิลป์ (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
56. พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
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หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
57. นายนราธิป ธารากรสันติ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
58. นายปองพล กนกเวชยันต์ (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
59. นางสาวฑิตา พิทักษ์สันติสุข (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
60. นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
61. นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ ่ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
62. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นางนันทนา อินหลี (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม ่
65. พ.ท.มงคล พันธ์ุทอง (แทน)รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม่ (ทหาร) 
66. นางรัชนก มหาผล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
67. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
68. ร.ต.บุญธรรม คําเรือง (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
69. พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
70. พ.ท.เฉลิมชาติ สุขเกษ ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
71. น.อ.สุขุม ณีระไชย (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
72. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
73. น.ต.รุ่งศักด์ิ ฑีฆายุ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม ่
74. พ.อ.ภูวดล ศรีพูล (แทน)หัวหน้าส่วนบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ภาคเหนือ 
75. น.อ.ประสิทธ์ิ จันทร หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
76. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
77. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
78. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
79. นายสรวง จิโย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
80. นายทนง พิมพ์ทอง (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
81. นายชวลิต ช่ืนจิตต์ศิริ สรรพกรภาค 8 
82. นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
83. นายพิพัฒน์ วรมาลี สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 

 
/84.นางสุนทรี บุญยวงศ์... 
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84. 
 

นางสุนทรี บุญยวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่/(แทน)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)่ 

85. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
86. นายเอนก มนัสนิลุบล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
87. นางสาวสุทธดา รัตนวิภานนท์ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
88. นายไพชยนต์ นามเพ็ง (แทน)นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
89. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
90. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
91. นายอนันต์ สีแดง (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สาํนักงานเชียงใหม ่
92. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
93. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
94. นายก่อพงศ์ นําบุญจิตต์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
95. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
96. นายสุเมษ สายสูง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ 10  
97. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
98. นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
99. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
100. นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
101. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
102. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
103. นายวิเชียร โนจ๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
104. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
105. นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
106. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
107. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
108. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ         

สันกําแพง 
109. นางรมิดา แกรนด์สแตน ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
/110.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
110. นายสิทธิพงษ์ ขําเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
111. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
112. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 
114. นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
115. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
116. นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
117. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
118. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
119. นางสุรีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
120. นางสุจิรา สายพิน (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
121. นายอนุสรณ์ พรชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
122. นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
123. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
124. นายสุรชัย สุดสาคร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
125. นางปภาพินท์ จันทรดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
126. นายส่งศักด์ิ คําชัยลึก (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

แมลงเศรษฐกจิจังหวัดเชียงใหม่ 
127. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
128. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
129. นายสมพงษ์ มอญไข ่ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางหลวงชนบทเชียงใหม ่
130. นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าทา่ภูมิภาคที ่1 
131. นางศรีสุภี เพชรโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม ่
132. นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
133. นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
134. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
135. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
136. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
137. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
138. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
139. นางสุวารี สิงห์เพ็ชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 
140. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
141. นายดนัย สรรพศร ี (แทน)ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
142. นางมนัสนันท์ ทิพยทัศน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่ม

น้ําปิง 

143./หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
144. ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธ์ิ เอี่ยมอนันชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
145. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
146. นายวรรเทพ ทรงศุภชัยกุล โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
147. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติสาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
148. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
149. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
150. นางนิยดา หมื่นอนันต์ รกท.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
151. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
152. นางมนสิชา ไชยมณี รกน.การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม ่
153. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
154. นายอนุกูล  มุ้งเงิน (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
156. นายชวลิต พงษ์พิพัฒน (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
157. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
158. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
159. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
160. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
161. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
162. นางสาวอาภากร ตัวละมูล (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
163. นายจักรพงษ์ ดํารงไทย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
164. นายชลธี วิชัยแสง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
165. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
166. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
167. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
168. นางสาวสุภา ศักดาทิวากร (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
170. นายกิตติบุญญฤทธิ์ คณิตใจอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
171. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
172. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
173. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
174. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
175. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รกท.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
176. นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
177. นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
178. นางอุไร กุศล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
179. นายโสภณ โปธินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
180. นายวันชยั รัตนากรไพบูลย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
181. นายทวนทอง ศรีสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
182. นายบุญทวี จิตติวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
183. นายพรชัย โพคันโย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๕ 
184. นายเดช ศิรินาม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
185. นางดวงนภา ชินจิรัฐติกาล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
186. นางภัทราธร โฆษะโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
สถาบนัการศกึษา 
187. นายไพสิฐ พาณิชย์กุล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
188. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
189. ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
190. นางชวนชม บุญศิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
191. นางชาริณี จินดาวงษ์ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
192. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐ 

เชียงใหม่  
193. นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
194. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
195. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
/196. นายแพทย์สมบูรณ์... 
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196. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
197. นายถาวร ขาวแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
198. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
199. นางธนาภรณ์ เจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
200. นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
201. นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
202. นางสุรางค์รัตน์ ณ ลําปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม ่
203. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
204. นางสุรีย์รัตน์ ลัคนานิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ 
205. นายทฤษฎี ชุติวงษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
ส่วนท้องถิน่ 
206. นางกัลฑริดา กรุงวงศ์ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
207. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
208. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
209. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
210. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
211. นายมงคล วัลยะเสวี (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
212. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
213. นายสุรชัย อ่องไพบูลย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
214. นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
215. นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
216. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
217. นางอัญชลี จรัสสัมฤทธ์ิ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
218. นายเศวต คลายนาทร ผู้แทนบริษทั เอ็นแคด คอนซลัแตนท์ จํากัด ที่ปรึกษา

กรมทางหลวง 
219. ผศ.ยุทธนา สินสุขเศรษฐ ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา วิทยา

เขตพายัพ  ที่ปรึกษาโครงการ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 

220. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
     

เริ่มประชุมเวลา 13.00  น. 
/การสวดมนต์ไหว้พระ 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจําปี 

2557 จํานวน 9 รางวัล  (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 
    1.1 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น  รางวัลที่ 1  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

1.2 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น  รางวัลที่ 1 นางสาวสุวิชญา  แซ่ลี  โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชยีงใหม่ 

1.3 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น รางวัลที่ 1 นางอุรี  โยริยะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ 

1.4 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ รางวัลที่ 1 ศูนย์ส่งเสริม
และผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา  

1.5 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําไร ่ รางวัลที่ 2  นายนคร  ป๋ันคํา 
1.6 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม  รางวัลที่ 2 นายศรีทนต์  น้อยคําเขียว 
1.7 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอ่ืนๆ  รางวัลที่ 2 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ด

พันธ์ุข้าวบ้านสันต้นดู่ 
1.8 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทํานา  รางวัลชมเชย นายสะอาด  ไชยสุวรรณ 
1.9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น  รางวัลชมเชย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยใยกัญชง 

2. การมอบเกียรติบัตรรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จํานวน 7  ราย (สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) 

2.1 นางวรัญญา       รุ่งเรือง      โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนชัย   
2.2 นางจันทร์รอง      ดวงเพชร   โรงเรียนบ้านแม่หลวงน้อย  
2.3 นางศิริกานต์        ทศิแจ้         โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   
2.4 นายริน               ศีลธรรม      โรงเรียนบ้านขอบบ้อง  
2.5 นายฉรวย            พันทอง       โรงเรียนเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  

     2.6 นางพรรณี            ต้ังใจดี        โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
             2.7 นายอนุรักษ ์         นิธิพัชราพร  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนมีนาคม 2558(สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
       ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
       1.1  ผู้บรหิารและหัวหนา้ส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน                   
4 ท่าน  และทีป่ระชุมแจ้งเพิ่มเติม  1  ท่าน  รวม  6 ท่าน  ดังนี้ 

1) นายธีระศกัดิ์    จรัสศรีวิสษิฐ์ 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
    ตําแหน่งเดิม   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน   

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 

/2) ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธ์ิ... 
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2) ว่าทีร่้อยตรี ธนะสทิธิ์   เอี่ยมอนันชัย 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
    ตําแหน่งเดิม   ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ   

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตอนล่าง  

3) นายธีระ     เหลียวสธุีร ์
    ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอแม่อาย 
    ตําแหน่งเดิม     นายอําเภอกระสัง 
    (แนะนําตัวต่อที่ประชุมในเดือนเมษายน 2558) 
4) นายอนันต ์   ภทัรเดชมงคล 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอฮอด 
    ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอแม่ทะ 

        (แนะนําตัวต่อที่ประชุมในเดือนเมษายน 2558) 
5) นางจงด ี   หลกีาญจนา 
     ตําแหน่งปจัจุบัน  หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
     ตําแหน่งเดิม   หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนลําปาง 
6) พลตรีโกศล   ปทุมชาต ิ
    ตําแหนง่ปัจจุบัน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
    ตําแหน่งเดิม   ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน 
 

1.2 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งต้ัง/โยกย้ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
5 ท่าน และที่ประชุมแจ้งเพิ่มเติม จํานวน 2  ท่าน  จํานวน  7 ท่าน  ดังนี้ 

    1) นางนิภาวด ี   อินปันบตุร 
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์ อําเภอสันกําแพงตามพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ตําแหน่งเดิม     ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ 
        (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
    2) นางรมิดา   แกรนดส์แตน 
        ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ 
        (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
        ตําแหน่งเดิม   นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
     
    3) นายคมกรชิ   ตรธีญัญพงศ ์
        ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอสันป่าตอง 
         ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอพร้าว 

4) นายชาญชยั   ศรีเสถียร 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอพร้าว 
    ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอฮอด 

/5) นายวิจิตร  
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5) นายวิจติร   หลังสัน 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  นายอําเภอเชียงดาว 
    ตําแหน่งเดิม   นายอําเภอแม่แจ่ม 
6) นายรณรงค ์   เส็งเอี่ยม 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  คลังเขต 5 
    ตําแหน่งเดิม   คลังจังหวัดเชียงใหม ่
7) พลตรีอทุยั   ชัยชนะ 
    ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 
    ตําแหน่งเดิม   รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 

1.3  ผู้บริหารและหวัหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ ณ ส่วนกลาง/จงัหวัดอ่ืน 
จํานวน  3  ท่าน  ที่ประชุมแจง้เพิ่มเติม  1  จาํนวน   รวม  4  ท่าน  ดังนี้ 

1. นายศักดิช์าย  วงศ์กนษิฐ์ 
ตําแหน่งเดิม  นายอําเภอสันป่าตอง 
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  นายอําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

     2. นางญาณ ี   แสงศรจีนัทร ์
         ตําแหน่งเดิม  คลังเขต 5 
        ย้ายไปดํารงตําแหน่ง           ผู้อํานวยการสํานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  
                กรมบัญชีกลาง 

3. นายพรเทพ   การศพัท ์
    ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
    ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง  
4. พลตรีศรายุธ   รังษ ี
    ตําแหน่งเดิม   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
    ย้ายไปดํารงตําแหน่ง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 ท่าน (พลโท) 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
  ครั้งที่ 2/2558   เม่ือวันพฤหสับดทีี่ 26  กุมภาพนัธ์  2558  

ประธานในที่ประชุม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่      
ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น  

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 26 หน้าโดยมีนายสุริยะ 
ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมซึ่งได้นําลงเผยแพร่ ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 และ
รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meetingแล้ว จึงเสนอ ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
/ระเบียบวาระที่ ๓... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๒ 

 

- ๑๒ -

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานของสว่นราชการและนโยบายเรง่ดว่น 
                       3.1  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําป ีพ.ศ.2558 
  คลังจังหวดัเชียงใหม่ (นายรณรงค์  เสง็เอี่ยม) นําเสนอต่อที่ประชุม  

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ตาม
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน  
     การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ภาพรวม ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 
ถึง วันที่ 20  มีนาคม  2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 
ร้อยละ 

คงเหลือ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 25,942.755 16,016.434 61.74 55.00 9,926.321 1,714.823 

ลงทุน 7,072.890 2,820.712 39.88 55.00 4,252.178 1,625.497 

ประจํา 18,869.865 13,195.722 69.93  5,674.143 89.326 
เงินเหลื่อม
ปี ๒๕๕7 

2,669.819 1,457.250 54.58  1,212.569 616.607 

  การจัดลําดับผลการเบิกจ่ายภาพรวมระดับประเทศ งบประมาณ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป 
ลําดับที่  1 จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 22,050.98 ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ 70.34  ลําดับที่ 2 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 25,942.75 ล้านบาท  เบิกจ่ายร้อยละ 61.74  สําหรับการจัดลําดับผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนระดับประเทศ งบประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ลําดับที่  1 จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ 7,942.01 ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ 40.90  ลําดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
7,072.89 ล้านบาท  เบิกจ่ายร้อยละ 39.88 
ส่วนราชการทีมี่งบลงทนุ ๕๐ ล้านบาทขึน้ไป เบกิจ่ายตามเป้าหมาย มีดังนี ้

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
1 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ 100.07 68.15 68.11 

2 สํานักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม ่ 217.55 146.47 67.33 

3 สํานักพัฒนาภาค 3 387.80 259.81 66.99 

2. หนังสือสํานักงบประมาณ  ด่วนที่สุด นร 0704/ว48 ลงวันที่ 6 มีนาคม  2558 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเเนวทางปฏิบัติ
สําหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ   โดยรายละเอียดดูได้จาก
เว็บไซต์สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

/ประธานในที่ประชุม... 
 

หน่วย : ล้านบาท 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๓ 

 

- ๑๓ -

ประธานในที่ประชุม  ให้ส่วนราชการเร่งเบิกจ่ายให้ทันวันที่ 31 มีนาคม  2558 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 

 3.3.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปี                
พ.ศ. 2558  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 34 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 218,611,700 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 29,615,078.89 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 13.55 

3.3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2557  จํานวน 126,739,098.87 บาท                
ผลการเบิกจ่าย จํานวน 53,546,049.99 บาท คงเหลือ 73,193,048.88 บาท และงบประมาณประจําปี 
2558 จํ านวน  284 ,801 ,200 บาท   ผลการ เบิ กจ่ า ย  11 ,674 ,253 .43 บาท  คง เหลื อ 
273,126,946.57 บาท 

ประธานในที่ประชุม  ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณด้วย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ตอนเช้าของวันนี้ได้มี
การประชุมติดตามงบประมาณ   โดยจังหวัดได้แจ้งข้อมูลส่วนกลางจังหวัดแล้ว  ทุกหน่วยงานจะต้องรายงาน
เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ  3 กรณี   คือ กรณีแรก  ถ้าดําเนินการก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2558ได้                
และสามารถดําเนินการการเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 ให้รายงานตามแบบที่ 1   กรณีที่ 2 
คือ ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันวันที่ 31 มีนาคม  2558  แต่เบิกจ่ายทันภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 ให้รายงาน
ตามแบบที่ 2  กรณีที่ 3  ก่อนผูกพันไม่ทันวันที่  31 มีนาคม 2558  แต่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการและสามารถ
ดําเนินการทันภายในวันที่ 15 กันยายน 2558  ให้รายงานตามแบบที่ 3   ให้ส่วนราชการช่วยดูและรายงาน
มาที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อจะได้แจ้งไปที่ส่วนกลาง  จะได้เป็นข้อปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่  

ประธานในที่ประชุม  ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือต้องไปชี้แจงกับนายกรัฐมนตรี
ทราบถึงสาเหตุ   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 การรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่               
(นายจงคล้าย วรพงศธร) การดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา  ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าแรงพอสมควรทั้งกลางวันกลางคืน  มีประชาชน เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า  
เจ้าหน้าที่ทหาร และกํานันผู้ใหญ่บ้านหลายๆ แห่งเข้ามาช่วยดําเนินการดับไฟป่า  มีการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจ
ตลอด 24 ช่ัวโมง  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์               
ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ บินตรวจสภาพอากาศและ   การลักลอบเผาป่าที่อําเภอ  เชียงดาวและอําเภอแม่แตง    

 
/การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๑๔ 

 

- ๑๔ -

การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าห้วงเดือนมีนาคม 2558 ดังนี้  
    1. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558  แม่ทัพภาคที่ 3 และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เดินทางมาร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   
    2.เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558  พลตรีสุทัศน์ จารุมณี   ผู้บัญชาการกองพลทหาร
ราบที่ 7  ร่วมกับผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้ขึ้นบินตรวจสอบ
พ้ืนที่อําเภอพร้าว และอําเภอดอยสะเก็ด 
   3. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558  รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ             
แพ่งพิบูลย์ ได้ขึ้นบินตรวจสอบพื้นที่บริเวณอําเภอแม่แจ่ม และอําเภอจอมทอง 
    4. มีการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพ้ืนที่ภาคเหนือ/                
การบริหารจัดการน้ําวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

5. เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2558 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีและปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหมอก
ควันไฟป่าภาคเหนือ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เชียงใหม่ 

การแก้ไขปัญหาช่วงวิกฤต มีการสนธิกําลังดับไฟและจับกุม  ในหลายพื้นที่ศูนย์เฉพาะกิจฯ 
ระดับอําเภอ  ไฟป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  มณฑลทหารบกที่ 33  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตํารวจ  รวมจํานวน 80 นาย  โดยมีนายอําเภอเป็นผู้สั่งการ 

การปฏิบัติภารกิจ  โดยอากาศยาน BT67 จํานวน 2 ลํา ปฏิบัติการโปรยน้ําวันละ          
4 เที่ยวบิน  ซีนุก จาก ทบ.สิงคโปร์ จํานวน 2 ลํา ปฏิบัติการโปรยน้ําและดับไฟป่า  AU23 จํานวน 2 ลํา 
ปฏิบั ติภาร กิจประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อยับ ย้ั งการเผา  วันละ2 เที่ ยว บิน  และเฮลิคอปเตอร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ลํา  

คุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที ่ 27  กุมภาพันธ์ 2558 จากผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่  27 มีนาคม 2558 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง    มีค่าระหว่าง 23– 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี   โดย สถานีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่ค่า PM10  อยู่ที่  23 μg/m3  และสถานีโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย อยู่ที่  40 μg/m3 

HOTSPOT สะสมต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2558  -  27  มีนาคม  2558 พ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ 577 จุด  พ้ืนที่ป่าสงวน  706 จุด  พ้ืนที่เกษตร  200 จุด  รวมสะสมทั้งหมด  1,483 จุด  
รายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม  ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 – 27 มีนาคม 
2558  รวมจํานวน 932 ครั้ง  พ้ืนที่ป่าเสียหายจํานวน 9,632.87 ไร่  

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศ ช่วง 60 วัน แห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอก
ควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่  ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จํานวน 
16 วัน  คือวันที่ 2,3,4 และ 9-22  มีนาคม 58   โดยมีค่า PM10 สูงสุดที่  299 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร       
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2558   

การดําเนินคดีกับผู้จุดไฟเผา ในช่วง 60 วัน แห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษ
หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 

1. อําเภอฮอด  เมื่อวันที่ 12  มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น. ได้จับกุมผู้กระทํา
ผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (เผาป่า) จํานวน 3 คน   

 
/2. อําเภอแม่แจ่ม... 
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2. อําเภอแม่แจ่ม  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พบพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ โดยขณะที่
เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้พบผู้กระทําผิดกําลังสูบฝิ่น จากนั้นได้ว่ิงหลบหนีเข้าป่า แต่เจ้าหน้าที่ว่ิงตาม
ไม่ทันจึงได้ยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลาง  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 ได้จับกุม 
 จํานวน 1 ราย ข้อหาเผากิ่งไม้และใบไม้ที่บริเวณแนวรั้วของตนเอง  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2558 เจ้าหน้าที่
ได้จับกุม จํานวน 2  ราย  กรณีที่เผาใบไม้ที่บริเวณถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด เขตพื้นที่หมู่ที่ 12 ตําบลกองแขก     
โดยได้รับสารภาพว่าได้เผาใบไม้จริง เนื่องจากเคยรถยนต์เสียบริเวณดังกล่าว แล้วได้มีการบนบานสานกล่าวไว้
จึงมาแก้บน ซึ่งเห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีใบไม้กองเป็นจํานวนมาก จึงเผาเพื่อสะดวกในการทําพิธี  และกรณีเผา
ใบไม้ในรั้วบ้านของตนเอง จากการสอบปากคําได้รับสารภาพว่าได้เผาใบไม้จริง เนื่องจากกลัวไฟจะลุกลามเข้าไป
ในบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง ซึ่งมีความผิดตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยเจ้าหน้าที่ได้
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 500 บาท 

3. อําเภอแม่ออน  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจับกุม  
จํานวน 1 ราย ขณะเมาสุราได้ยิงปืนพลุไฟ และใช้ไม้ขีดไฟจุดไฟเผาในพื้นที่เกษตรกรรม  

4. อําเภอเชียงดาว  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 58 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการเผาขยะ
และเศษใบไม้ ทําให้เกิดกลุ่มควันรบกวนผู้อ่ืน จึงลงตรวจสอบพื้นที่ และได้เข้าจับกุมนายตู่ บุญมี สัญชาติเมียร
มาร์ ซึ่งได้ให้การยอมรับว่าเป็นผู้จุดไฟเผาจริง  และเมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2558  เจา้หน้าที่ได้เข้าจับกุม 
จํานวน 1 ราย ลักลอบจุดไฟเผาที่อําภอเชียงดาว  

5. อําเภอแม่อาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 58 เจ้าหน้าที่สนธิกําลังร่วมกันตรวจ
ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การ
ปราบปรามและการหยุดย้ังการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่ ตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย ในเขต
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ได้ตัวผู้กระทําผิด 3 คน   

6. อําเภอดอยสะเก็ด  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  ได้จับกุมผู้ที่กระทําผิด 
จํานวน 1 ราย  ข้อหาเผาหรือกระทําด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทําให้
ไม่ปลอดภัยแก่การจราจร เหตุเกิด ถนนสายคันคลองเข้าเขื่อนแม่กวง ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 
  การดาํเนินคดกีบัผู้เข้าไปในพืน้ทีป่า่โดยไม่ได้รบัอนญุาต  ในช่วง 60 วัน แห่งการ
เฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี ้

1. อําเภอแม่อาย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 21.30 น. - 01.30 น. 
พบชายไทย 3 คน.เข้าในเขตอุทยานฯ ในยามวิกาล คณะเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบแล้ว เหน็ว่า ทั้ง 3 คน นํา
ยานพาหนะเข้าออกในทางที่มิได้จัดเพื่อการนั้น ได้ทําการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 3 คน 

2. อําเภอหางดง  เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2558 จับกุมผู้กระทําผิดได้ 1 ราย           
ฐานเข้าไปในเขตอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตและนําเครื่องมือล่าเข้าในเขตอุทยานของกลางมีหนังสต๊ิก 1 อัน
พร้อมกระสุนดินจํานวน 19 ลูก 

การเยียวยา วันที่ 1 มีนาคม  2558 ได้เข้าเยี่ยมและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 
จากการเข้าไปร่วมดับไฟทางขึ้นพระธาตุบ้านปง ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง  และ 22 มีนาคม 2558                
รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่  และผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  
ได้เข้าเยี่ยมนางสุพร ธรรมลังกา อายุ 50 ปี  ชาวบ้านออบหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการดับไฟป่าและมอบเงินเยียวยา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
/3.4 การปฏิบัติการฝนหลวง... 
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3.4  การปฏิบัติการฝนหลวงกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า  
          ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง) 

การปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าควบคู่กับแผนการป้องกันและแก้ไขภัย
แล้ง ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน  2558  จํานวนวันปฏิบัติการต้ังแต่วันที่ 6 – 29 มีนาคม 
2558  มีฝนตกรวม 15 วัน  คิดเป็นร้อยละ 70  ครอบคลุม 15 จังหวัด 

ภาพแสดงพิกัดพ้ืนที่ปฏิบัติการฝนหลวงทั้งเมฆอุ่นและเมฆเย็น รวมถึงพิกัดพ้ืนที่
ปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ ช่วยดูดซับฝุ่นควัน เร่งกระตุ้นให้เกิดเมฆและ
ฝนภายใต้สภาพอากาศที่มีความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม (60%) และในปีนี้มีอุปสรรคสําคัญคือ 
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ระดับปฏิบัติการ 5,000 – 10,000 ฟุต ตํ่ามากๆ โดยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่า  
30%  จึงได้ทําการประยุกต์กรรมวิธีการทําฝนหลวงตามตําราฝนหลวงพระราชทาน มาช่วยบรรเทาปัญหา
หมอกควันในขณะที่สภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อการทําฝน และไม่มีโอกาสเกิดเมฆและฝนได้ในช่วงระหว่าง   
วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2558   (อธิบายวิธีการและเทคนิคการทําฝนหลวงให้ที่ประชุมทราบ) 

ประธานในที่ประชุม  ให้ติดตามพ้ืนที่ที่มีเชื้อเพลิงคงเหลือ แล้วรายงานให้ทราบเป็น
ระยะๆ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

3.5  การรายงานผลการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปี พ.ศ.2558 

    ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางวาสนา               
วปินานท์) จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศเรื่อง จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายความมั่นคง) และนายกองค์การบริหาร
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ฯ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ โดยมีหัวหน้าสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                
(ภัยแล้ง) ไปแล้วทั้งสิ้น 23 อําเภอ 99 ตําบล 918 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 115,901 ครัวเรือน 
347,663 คน พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 53,105 ไร่ ประมง 220 กระชัง ปศุสัตว์ 1,000 ตัว 
เหมือง/ฝาย 22 แห่ง 
    อําเภอที่ได้รับการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(ภัยแล้ง) จํานวน  23 อําเภอ  ดังนี้  1) อําเภอเชียงดาว ตําบลปิงโค้ง  2) อําเภอหางดง  ตําบลหารแก้ว         
ขุนคง สบแม่ข่า 3) อําเภอดอยเต่า ตําบลบ้านแอ่น บงตัน ท่าเด่ือ  มืดกา ดอยเต่า และโป่งทุ่ง 4) อําเภอดอยหล่อ 
ตําบลสันติสุข สองแคว ยางคราม และดอยหล่อ5) อําเภอสันกําแพง ตําบลออนใต้ 6) อําเภอฮอด ตําบลฮอด 
และนาคอเรือ 7) อําเภอสะเมิง ตําบลแม่สาบ  สะเมิงเหนือ สะเมิงใต้ บ่อแก้ว และ ย้ังเมิน 8) อําเภอ            
ดอยสะเก็ด ตําบลตลาดใหญ่ ลวงเหนือ ป่าเมี่ยง ตลาดขวัญ ป่าป้อง สง่าบ้าน ป่าลาน เทพเสด็จ แม่ฮ้อยเงิน    
แม่คือ และเชิงดอย 9) อําเภอแม่แจ่ม  ตําบลช่างเคิ่ง ท่าผา กองแขก บ้านทับ ปางหินฝน แม่นาจร และแม่ศึก 
10) อําเภอสันทราย ตําบลแม่แฝกใหม่ หนองแหย่ง ป่าไผ่ หนองหาร สันทรายน้อย สันพระเนตร หนองจ๊อม  
และแม่แฝก 11) อําเภอกัลยาณิวัฒนา ตําบลแจ่มหลวง  บ้านจันทร์ และแม่แดด 12) อําเภอไชยปราการ 
ตําบลหนองบัว ศรีดงเย็น ปงตํา และแม่ทะลบ  13) อําเภอแม่ออน ตําบลออนกลาง  14) อําเภอเวียงแหง 

/ตําบลเมืองแหง... 
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ตําบลเมืองแหง แสนไห และเปียงหลวง  15) อําเภอพร้าว ตําบลแม่ป๋ัง สันทราย แม่แวน และป่าตุ้ม                
16) อําเภอสารภี ตําบลยางเนิ้ง สารภี หนองผึ้ง ท่าวังตาล ชมพู หนองแฝก ท่ากว้าง ดอนแก้ว ขัวมุง สันทราย  
ป่าบง และไชยสถาน 17) อําเภอแม่อาย ตําบลท่าตอน 18) อําเภอแม่วาง ตําบลแม่วิน ดอนเปา บ้านกาด  
ทุ่งปี้ และทุ่งรวงทอง 19)อําเภอจอมทอง ตําบลสบเต๊ียะ ดอยแก้ว บ้านแปะ แม่สอย บ้านหลวง และข่วงเปา 
20) อําเภอสันป่าตอง ตําบลบ้านแม และยุหว่า 21) อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลแม่เหียะ สุเทพ และ
ช้างเผือก 22) อําเภอแม่แตง ตําบลสบเปิง 23) อําเภอแม่ริม ตําบลโป่งแยง 
   การให้ความช่วยเหลือ  1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคําสั่งให้ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ กําแพงเพชร  เขต ๙ 
พิษณุโลก เขต ๑๐ ลําปาง และ เขต ๑๕ เชียงราย  นําบุคลากรและเครื่องจักรกลประจําในพื้นที่ที่ประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) โดยมีนายคมสัน  สุวรรณอัมภาผู้อํานวยการศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลําปาง เป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
พิบัติได้ทันท่วงที และสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนระดับจังหวัด   
    คณะกรรมการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัด
เชียงใหม่  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23  มีนาคม  ๒๕๕๘                  
เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่               
เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกําหนดพื้นที่การให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง จังหวัด
เชียงใหม่  สรุปประเด็นการประชุมที่สําคัญมีดังนี้ 
     ๑) ให้อําเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานกับสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการสํารวจความต้องการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยเน้นพื้นที่ขาดแคลนน้ํา ซึ่งไม่มี
แหล่งน้ําผิวดินรวมถึงพื้นที่ที่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและในช่วงที่ผ่านมาไม่มีบ่อน้ําบาดาลใช้งาน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระบบบ่อบาดาลแบบใช้เครื่องเทอร์ไบน์ (เครื่องดีเซลต้นกําลัง) ไปให้ 
   ๒) ให้อําเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานกับสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการสํารวจพื้นที่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึง แต่ในช่วงระยะที่ผ่านมายังไม่มีบ่อน้ํา
บาดาลใช้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดสรรระบบบ่อบาดาลแบบซับเมอร์สไฟฟ้าไปให้ 
        โดยการดําเนินการทั้งสองรายการข้างต้นให้ระบุพิกัดกลางของหมู่บ้านไม่ต้องระบุ
พิกัดที่จะขุด โดยไม่ต้องคํานวณราคาขุดเจาะเพราะจะใช้ราคาของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลคํานวณ  

    จังหวัดเชียงใหม่ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการขุดเจาะบอ่บาดาลในพื้นที่และรายงาน
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบซึ่งมีพ้ืนที่หมู่บ้านที่ต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งปี 2558 และเป็นพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 
จํานวน 184 หมู่บ้าน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.6 การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 
จังหวัดเชียงใหม่   

  ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางวาสนา               
วปินานท์)  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 จังหวัด
เชียงใหม่  หัวข้อในการรณรงค์  “สติ วินัย น้ําใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ช่วงเตรียมความ
พร้อมวันที่ 1 – 8 เมษายน 2558  ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558   

     
/เป้าหมาย... 
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เป้าหมาย  1) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2558 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557  2) สถิติการเรียกตรวจ
และจํานวนยานพาหนะที่ถูกดําเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ (10 รสขม) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 

 มาตรการทั่วไป  ได้แก่  1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ  2) มาตรการด้านถนน
และการสัญจรอย่างปลอดภัย  3) มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย  4) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย   5) มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  

มาตรการเน้นหนัก  ได้แก่  1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตามมาตรการ                
1ร 2ส 3ข 4ม (10 รสขม) ได้แก่  1ร = ขับรถเร็ว  2ส = ขับย้อนศรและฝ่าฝืนสัญญาณไฟ  3ข = เข็มขัด
นิรภัย ใบขับขี่ และแซงในที่คับขัน  4ม = เมาไม่ขับ หมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยและโทรศัพท์มือถือ   
ขณะขับรถ  2) ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทํางานร่วมกันโดยใช้มาตรการทางสังคม    
และการตั้งจุดสกัดประจําชุมชน เพื่อป้องปรามและตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เหมาะสม             
3) นําบทเรียนจากอุบัติเหตุที่ผ่านมา กําหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ํา  4) การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อทุกชนิดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสํานักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  5) การกําหนดพื้นที่
เล่นน้ําที่มีความปลอดภัยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Zoning)  

 ยอดรวม ปี 2558  จุดตรวจบูรณาการ จํานวน 54 จุด จุดสกัด / จุดบริการประจํา
ชุมชน จํานวน 163 จุด  ชุดเคลื่อนที่เร็ว จํานวน 56 ชุด  จุดบริการแขวงการทาง จํานวน 15 จุด 

ประธานในที่ประชุม  ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทราบด้วย  ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุม
คณะทํางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเข้มงวดในการจับกุมผู้กระทําผิด  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.7 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมีนาคม 
2558  
           หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผ่านช่องทาง 10 ช่องทาง ในช่วงเดือนมีนาคม 255
๘ จํานวน 95 เรื่อง  ยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคม –มีนาคม 2558 จํานวน  600 เรื่อง   โดยแยกเป็นการขอ
ความช่วยเหลือ จํานวน 207 เรื่อง  การร้องเรียนเรื่องเดือดร้อนทั่วไป จํานวน 68 เรื่อง การร้องเรียน
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 66 เรื่อง  การร้องเรียนปัญหาที่ดิน จํานวน 34 เรื่อง  การแจ้งเบาะแส
การกระทําผิด จํานวน 25 เรื่อง  เรื่องอื่นๆ จํานวน   6 เรื่อง  และป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1 เรื่อง
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  จํานวน 582  เรื่อง  และสามารถยุติเรื่องแล้ว จํานวน  
17 เรื่อง 

 ข้อมูลสถิติจํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ช่วงเดือนมีนาคม  2558  รวมจํานวน 2,533 ราย  โดยแยกเป็น งานบริการชําระค่าไฟฟ้า จํานวน 810 ราย  
งานบริการชําระค่าน้ําประปา จํานวน 1,074 ราย งานบริการชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จํานวน 517 
ราย งานบริการรับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้านคดีความ จํานวน 55 ราย และงานบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
จํานวน 77 ราย 

  
/ประเด็นเน้นย้ํา... 
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ประเด็นเน้นย้ําของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่   
1. ให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลสถิติการรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอลงในแบบแบบรายงานผล รายงานให้จังหวัดทราบเป็นประจําทุก
วันที่ 20 ของเดือน ก่อนเวลา 16.30 น.  ขณะนี้มีอําเภอที่รายงานผลเพียง  15 อําเภอ ขาดอีก 10 อําเภอ 

2. ให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่รายงานผลการตรวจสอบ/แก้ไขปัญหา ให้จังหวัดทราบภายในระยะเวลา 15 วัน เนื่องจากมีผู้ร้องบาง
รายได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน  2558 

    ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย) 
ช่วงวันที่ 28 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลง 
ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองลดลง กับมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไป  ซึ่งในเดือนเมษายนหลาย
พ้ืนที่จะมีอากาศร้อนจัด  อุณหภูมิอาจสูงถึง  40  องศาเซลเซียส  อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2558 จะมี
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่  
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4.2  กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2015)”            
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่        

(นายจงคล้าย วรพงศธร) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครในการรณรงค์
กิจกรรม “ปิดไฟ  ๑ ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2015)” ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่ใช้งาน เป็นเวลา ๑ ช่ัวโมง เพื่อเป็นการลด
การใช้พลังงาน และร่วมปิดไฟเป็นสัญลักษณ์  พร้อมขยายความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการลด
ใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน  จึงขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยพร้อมกันปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็น เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. 
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4.3  บันทึกข้อตกลง(MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมา                
ภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ได้จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่างสํานักงานปลัด                
สํานักนายกรัฐมนตรี กับส่วนราชการอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                
ในภาครัฐ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

/แก้ไขปัญหา... 
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แก้ไขปัญหาการทุจริตคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 และนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ร่วมทั้งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ . 2546 ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558                
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4  การรับรางวัล Flower Festival of The year 
 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2558  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ และนายวิรุฬ พรรณทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
เกียรติเข้าร่วมสัมมนาและรับรางวัล International Garden Tourism Awards ในการประชุม 2015 North 
America Garden Tourism Conference ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา  โดยคณะกรรมการผู้ตัดสิน
โหวตให้เชียงใหม่รับรางวัล ‘Flower Festival of the Year’ จากงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และฮอกไกโด 
รับรางวัล ‘Garden Festival of the Year’ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก เพราะเชียงใหม่และฮอกไกโด 
เป็น 2 เมืองในเอเชียเท่านั้น ที่เข้ารับรางวัลที่ทรงคุณค่าในครั้งนี้ 
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4.5  การจัดงานพิธีของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน 2558 
     หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  ในห้วงเดือนมีนาคม – 

เมษายน  2558  มีวันสําคัญของรัฐพิธีและงานพิธี  จํานวน  3 พิธี  ซึ่งจังหวัดจะดําเนินการประกอบพิธี  ได้แก่ 

1. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหา
เจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน  ประจําปี  2558  วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.                
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

2. การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จํานวน  3 พิธี  ดังนี้ 

     2.1 พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์  จํานวน  61 รูป                
เวลา 06.45 น. ณ  ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ชุด
พ้ืนเมืองโทนสีม่วง 

2 .2 พิ ธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุ ดี เฉลิมพระเกี ยร ติ                
พร้อมเวลา 08.30 น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว  

2.3 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราช
สดุดี พร้อมเวลา 18.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดไทยพระราชทาน/ชุด
พ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ 

3. การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  วันที่  6 เมษายน  2558 เวลา  09.00 น. ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  
การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว 
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/4.6 พิธีเปิดงาน... 
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4.6 พธิีเปดิงาน Chiang Mai Big Cleaning Day 
  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม่                
ได้กําหนดจัดงาน “Chiang Mai Big Cleaning Day” ในวันที่ 6 เมษายน 2558 (kick off โครงการ)  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558  และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน
ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่ในการ
รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองเนื่องในประเพณี“ป๋ีใหม่เมือง” และลดมลพิษจากฝุ่นละอองและ
หมอกควันอีกทั้งเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว และนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมการฉลองสมโภชเชียงใหม่            
60 รอบปีนักษัตร (720 ปี)  ในปี พ.ศ. 2559 โดยกําหนดพื้นที่หลัก บริเวณ 4 มุมเมือง ได้แก่ 1) บริเวณลาน
ประตูท่าแพ  2)บริเวณลานประตูเชียงใหม่  3)บริเวณลานประตูสวนดอก 4) บริเวณลานประตูช้างเผือก  
กําหนดให้มีพิธีเปิดงาน ณ บริเวณลานประตูท่าแพ   ในวันที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. โดย                
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี  และกําหนดให้จัดพร้อมกันในพื้นที่ทุกอําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  
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4.7 สรุปกิจกรรมประจําเดือนมีนาคม 2558 ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 

  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์) ในเดือนมีนาคม 2558               
ได้ดําเนินการ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) วันที่ 8-9 มีนาคม  2558  ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ   
๗ รอบ พระชนมพรรษา การออกหน่วยบริการของหน่วยงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการ
กระทรวงแรงงานพบประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ การจัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่ในระดับจังหวัด อําเภอ  ในครั้งนี้เป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทาง                
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และ
เป็นการส่งเสริมให้ภาคราชการเข้ารับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  การสอน
อาชีพเสริมสร้างรายได้  การตรวจสุขภาพ และยังมีการแสดงผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
และภาคเอกชนกว่า 100 แห่ง การบริการตรวจสุขภาพ ทําบัตรประชาชน เปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ 
หน่วยบริการกาชาด การแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP การจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด และกิจกรรม
บันเทิงมากมาย 

2) วันที่ 19 มีนาคม  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนประดู่วิทยา หมู่ ๑ 
ตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว   นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มอบเงิน
สงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเชียงใหม่การกุศล 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน สํานักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม่ แจกพันธ์ุสัตว์น้ําให้ตัวแทนแหล่งน้ํานําไปปล่อย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้ง
ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับจังหวัด
อําเภอครั้งนี้ เป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเป็นการส่งเสริมให้ภาคราชการเข้ารับทราบ 

/ปัญหา... 
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ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด
เชียงใหม่, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่,สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่,สํานักสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน,สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ,ศูนย์ฟ้ืนฟูสภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจกเครื่อง
อุปโภค-บริโภค จํานวนมาก, แจกพันธ์ปลา จากกรม การสอนอาชีพเสริมสร้างรายได้,การตรวจสุขภาพ เป็นต้น 
งานนี้ประชาชน ได้ให้ความสนใจอย่างมาก  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8  การจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2558 
        ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) เทศบาลนครเชียงใหม่  
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 
13-15 เมษายน 2558  ภายใต้แนวคิด : ป๋าเวณีป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่ “สุขก๋าย  เย็นใจ๋  ปลอดภัย                
ไร้แอลกอฮอล์”  เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไป 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่สําคัญในงาน
ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจําปี 2558  มีดังนี้   

   1. วันที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. พิธีแถลงข่าวงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง
เจียงใหม่ ประจําปี 2558 

   2. วันที่  12 เมษายน 2558  เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรครบรอบ 
719 ปี เมืองเจียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  เวลา 08.09 น. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์                
สามกษัตริย์  ณ  ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  เวลา 08.09 น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่  
ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  เวลา 09.09 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงท้าวมหาพรหมประดิษฐาน
เทวาลัย ณ เทศบาลนครเชียงใหม่  เวลา 10.39 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์
มหาสงกรานต์ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 15.00 น. กิจกรรมข่วงวัฒนธรรม  ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
เวลา 15.00 น. การประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง  ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

3. วันที่ 13 เมษายน 2558 เวลา 06.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรและพิธีเปิด
งานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง ประจําปี 2558 ณ ข่วงประตูท่าแพ  เวลา 07.00 น. ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถ
ถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต  ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน – ข่วงประตูท่าแพ เวลา 09.09 น. พิธีอาราธนา
พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เวลา 13.30 น. ขบวนแห่พระพุทธรูป 
รถนางสงกรานต์  ณ สี่แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์   

4. วันที่ 14 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ขบวนแห่ไม้ค้ําสะหลีและขนทราย
เข้าวัด ณ สะพานเหล็ก – วัดบนถนนท่าแพ   

5. วันที่ 13-14 เมษายน 2558 เวลา 19.00 – 24.00 น. การประกวดเทพี-
เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนา  ณ  ข่วงประตูท่าแพ  

6. วันที่ 15 เมษายน 2558  เวลา 13.30 – 18.00 น.  ขบวนแห่เครื่อง
สักการะสระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียงใหม่  ณ สี่แยกกลางเวียง – จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ สสส. รณรงค์ให้ประชาชนทุก
ท่ า น ง ดดื่ ม แ อลกอฮอล์ แ ล ะ ง ดสู บ บุ ห รี่  ต ามพระ ร า ชบั ญญั ติ ค วบคุ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์                
พ.ศ. 2551 ห้ามด่ืมและห้ามขายในที่สาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ   
ทั้งจําทั้งปรับ จึงขอฝากทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.9  การจัดพิธีสระเกล้า... 



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒๓ 

 

- ๒๓ -

4.9  การจัดพิธีสระเกล้าดําหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2558 
   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์) เชิญร่วมพิธีสระเกล้าดําหัวป้อ

เมืองเจียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจําปี 2558  ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2558                
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  โดยเริ่มต้ังขบวนในเวลา 13.30 น. ณ บริเวณประตูท่าแพ ไปจนถึง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  เวลา  14.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.10 พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผู้ ใหญ่และเจ้านายฝ่ายเหนือ และพิธีสรงน้ํา               
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่  ประจําปี พ.ศ.2558 
                 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่  จะทําพิธีสรงน้ําดํา
หัวพระเถระผู้ใหญ่และสรงน้ําสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่  เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2558                
วันที่  16-17  เมษายน  2558  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีสรงน้ํ า ดําหัวฯ ในวันดังกล่าว   
พร้อมเวลา 07.45  น.  ณ  บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย : ชุดพ้ืนเมือง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.11  การจัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2558 
        วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ์) จังหวัดเชียงใหม่ 

ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและคณะเจ้านายฝ่าย
เหนือ  กําหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  ประจําปี  ๒๕๕๘  
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๘  ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  วัดสวนดอกพระอารามหลวง  อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ทําให้
เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  ขอเชิญชวนร่วมงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  กิจกรรมเริ่ม
ต้ังแต่เวลา  17.00 น.  ชมขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ริ้วขบวนแห่เคลื่อนที่ออกจากหอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไปยัง  ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่  วัดสวนดอกพระ
อารามหลวง  และชมการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง นพบุรีศรีนครเชียงใหม่ จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ใน
เวลา 19.00 น. การแต่งกาย  ชุดพ้ืนเมือง   

   การรณรงค์ส่งเสริมป๋ีใหม่เมืองเจียงใหม่  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ได้มีหนังสือรณรงค์  5 เรื่องดังนี้ 

1. เชิญชวนในสมาชิกในครอบครัวเข้าวัดทําบุญตักบาตร ทําพิธีทางศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม 

2. การสระเกล้าดําหัวผู้ใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญู 
3. การเล่นน้ําอย่างสุภาพ 
4. การแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองสีม่วงตลอดเดือนเมษายน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
5. ส่งเสริมฟ้ืนฟูการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ให้สืบทอดตลอดไป 
 

/วิธีการสระเกล้าดําหัว... 
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วิธีการสระเกล้าดําหัวป๋อเมืองเจียงใหม่ มีขั้นตอนที่ถูกต้อง คือ  หัวหน้าส่วน
ราชการที่อาวุโสจะนําเครื่องดําหัว พร้อมด้วยเครื่องสักการะ ได้แก่ น้ําขมิ้น ส้มป่อย มอบให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด จากน้ันจะกล่าวคําขอขมาต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะรับคําขอ
ขมาและนํามาส้มป่อยลูบศีรษะของท่าน จํานวน  3 ครั้ง ทั้งนี้ จะไม่นิยมนําน้ําส้มป่อยรดที่มือของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.12 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภาคเหนือ 
        วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ์) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  สภา
วัฒนธรรมจังหวัดและศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช็อปป้ิงเซ็นเตอร์ จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ                
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภาคเหนือ  ประเภทวงกลองสะบัดชัยและวงกลองตึ่งโนง  ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฎ
ศิลปิน และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวงดนตรี การแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ กําหนดจัดการประกวดในวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๘ สําหรับการประกวดวงกลองสะบัดชัย และในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สําหรับการประกวด               
วงกลองตึ่งโนง ณ ลานกิจกรรมน้ําพุ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์  ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่   เมื่อวันที่ 1๔ มีนาคม ๒๕๕๘   นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่      
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็น  ประธานจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน                
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานกิจกรรมน้ําพุ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์
สไตล์ ช็อปป้ิงเซ็นเตอร์  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.13 ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่อง ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6 อวสานหงสา 
         ผู้แทนบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เนื่องด้วยบริษัท เมเจอร์ 
ซีนีเพล็ก กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้นําธุรกิจโรงภาพยนตร์ในรูป แบบ Total Lifestyle Entertainment 
Complex ภายใต้ Concept สุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลก นําเสนอภาพยนตร์ เรื่อง 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6 กําหนดฉายประมาณวันที่ 9 เมษายน 2558 ภาพยนตร์แนวดราม่า  
แอ็ดแวนเจอร์  กํากับโดย มจ.ชาตรี เฉลิมยุคล  และนําแสดงโดย พ.ต.วันชนะ สวัสดี, นพชัย ชัยนาม,                
พ.ท.วินธัย  สุวารี, อินทิรา  เจริญปุระ, ทักษอร ภักด์ิสุขเจริญ ภาพยนตร์เรื่อง  ตํานานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 6  เป็นภาพยนตร์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ และ
ประวัติศาสตร์ไทย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
       

4.14 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 1349 อําเภอสะเมิง-
บ้านวัดจันทร์ (ตอน 2) 
         ผู้แทนบริษัทเอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จํากัด  (นายเศวต คลายนาทร) โครงข่าย
คมนาคมขนส่งทางบกระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนิยมใช้อยู่ 2 เส้นทาง ได้แก่  1) ทางหลวงหมายเลข 
107 เชียงใหม่ – อ.แม่ริม เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1095  อําเภอแม่ริม – แม่ฮ่องสอน ระยะทาง  250 
กิโลเมตร  2) ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ – อําเภอฮอด – แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 350 กิโลเมตร 

/เส้นทางทั้ง 2 เส้น... 
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เส้นทางทั้ง 2 เส้น มีสภาพภูมิประเทศที่ต้องลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่มีความสูงชัน และมีโค้งอันตรายหลายแห่ง 
ทําให้ต้องใช้เวลาเดินทางยาวนาน ไม่ตํ่ากว่า 6 ช่ัวโมง และไม่สะดวกปลอดภัย หลังจากอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่  ยกฐานะเป็นระดับอําเภอแล้ว แต่โครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างอําเภอและจังหวัดเชียงใหม่
ยังคงใช้เส้นทาง รพช.เดิม สาย ชม. 4066 (อ.สะเมิง – วัดจันทร์) ซึ่งมีสภาพชํารุดทรุดโทรม จึงจําเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงให้มีสภาพที่ใช้งานได้ และรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต กรมทางหลวงจึงดําเนินการ
พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1349 อําเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 92 กิโลเมตร 

ทางหลวงหมายเลข 1349 อําเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ แบ่งออกเป็น            
2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ต้ังแต่ กม. 0+000 ถึง กม. 46+000 อําเภอสะเมิง – บ้านห้วยเต่า กรมทางหลวง
ดําเนินการแล้วเสร็จ ส่วน ช่วงที่ 2 ต้ังแต่ กม. 46+000 ถึง กม. 92+000 บ้านห้วยเต่า – บ้านวัดจันทร์    
(อ.กัลยาณิวัฒนา) ดําเนินการได้เพียงบางส่วน เนื่องจากแนวเส้นทางส่วนใหญ่ผ่านพื้นที่อนุรักษ์ เช่น พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา กรมทางหลวงจึง
ต้องดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2555 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 
ตอนพิเศษ 97 ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555) 

ขอบเขตการศึกษา เพื่องานทบทวนรายงานการศึกษาเดิม งานศึกษาความ
เหมาะสมเบื้องต้นของโครงการ งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะเวลา
ดําเนินการ 15 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559  
             มีการประชุมหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวง
หมายเลข 1349  อําเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ (ตอน 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน  2558 เวลา 
09.00 – 12.00 น  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอกัลยาณิวัฒนา  และเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.15  การนําเสนอรูปแบบเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมือง
เชียงใหม่ และรายงานความคืบหน้าของโครงการ 
     ทีป่รกึษาโครงการ (ผศ. ยุทธนา สินสุขเศรษฐ์) รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลําพูน ลาํปาง   
     วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อออกแบบเบื้องต้น (preliminary Design)  
ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่              
เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนที่เป็นไปได้ รูปแบบการส่งมอบงานที่เหมาะสม ตลอดจนองค์กรและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ เพื่อทดลองปฏิบัติการ จัดระเบียบรถสองแถว เพื่อ
ทําให้เกิดระบบรถประจําเส้นทางได้ในทางปฏิบัติ  

    ระบบขนส่งมวลชน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่   
    1) Elevated System เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่  โครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  ระยะทาง 13 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 28,000 ล้านบาท (2,100  
ล้านบาท/กิโลเมตร)  รถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ รถไฟฟ้าขนาดเบา  โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 
ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 50,770  ล้านบาท (1,470 ล้านบาท/กิโลเมตร)  

/2) At Grade on Ground ... 
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              2) At Grade on Ground  เช่น  รถโดยสารด่วนพิเศษ โครงการแผนแม่บท
ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2550 ระยะทาง 54 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 7,322 ล้านบาท (136 
ล้านบาท/กิโลเมตร)  รถประจําทางด่วนพิเศษ (BRT) กรุงเทพมหานคร  รถไฟฟ้าล้อยาง  ราคาประมาณ  369 
ล้านบาท/กิโลเมตร  รถไฟฟ้าล้อเหล็ก ว่ิงบนรางเหล็กสองราง  โครงการ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต  
ระยะทาง 60 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 24,000 ล้านบาท (400 ล้านบาท/กิโลเมตร) รถไฟฟ้าล้อยาง           
รางเดี่ยว  ระยะทาง 50 กิโลเมตร  (384 ล้านบาท/กิโลเมตร)     

    3) System  Under Ground System  เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน โครงสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน สายเฉลิมรัชมงคลช่วงบางซื่อ - หัวลําโพง  ระยะทาง 21 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 
51,800 ล้านบาท  (2,467 ล้านบาท/กิโลเมตร)  

  ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก ที่เป็นไปได้ สําหรับเมืองเชียงใหม่ ได้แก่              
รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)   รถโดยสารไฟฟ้า (Trolley bus)  รถไฟฟ้าล้อยาง รางเดี่ยว (Tram on a central 
rail) และรถไฟฟ้าล้อเหล็ก ว่ิงบนรางเหล็กสองราง (Tram on two rails) 

ผู้แทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  นายทฤษฎี ชุติวงษา  จะมี
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม  ในวันที่ 2 เมษายน 2558  เวลา 09.00 - 12.00 น.             
เป็นต้นไป  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวล์   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2558 

                                    วันพุธที่ 29 เมษายน  2558   เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ             
80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย เสื้อสีม่วง
ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
       5.2.1. ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 7 ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างพระบรม                

ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 “ทุ่งยั้งทัพ” จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ และส่วนของพิพิธภัณฑ์  เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2558  ผู้บัญชาการทหารบกได้
เดินทางมาวางศิลาฤกษ์แท่นฐานการก่อสร้าง 

5.2.2  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ พรรณเทวี) ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่  21 เมษายน 2558  ณ ร้านกาแล  โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ 

           
ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  

  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์)  ข้อสั่งการเพิ่มเติม 
1. ขอความร่วมมือจองเข็มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ในราคาเข็มละ 300 บาท 
2. ส่วนราชการใดมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอให้นํามาแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบด้วย 

 
เลิกประชุม  เวลา 17.00 น.   
    



 
 
 
 

E/วัลยา/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/2558/กุมภาพันธ์/รายงานการประชุม กพ58/ ๒๗ 

 

- ๒๗ -

 
    วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 

      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 
       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

   
             วิราชินี คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางสาววิราชินี คําชมภู) 
               หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 


