


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 4/2555 

วันจันทรท์ี่ 30  เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

********************************* 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

1 หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4 นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายสุพิชญ์ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
6 นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายสุรพล ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายชัยสิทธ์ิ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

10 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิทยาเขตเชียงใหม ่

11 นายเฉลิมชัย สิงหะ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 
12 นายเกรียงศักด์ิ จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เขต 7 
13 นายชาญชัย ศรีเสถียร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
15 นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสารภี 
16 นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ (รก.)นายอําเภอสันทราย 
17 นายเศรษฐา เศรษฐีธร (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
18 นายพันธ์ศักด์ิ สมเปาล ี (แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด 
19 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอแม่ริม 
20 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
21 นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอําเภอฮอด 
22 นายชัชวาลย์ พุทธโธ  (รก.)นายอําเภอเชียงดาว 
23 นายมานิตย์ ไหวไว (รก.)นายอําเภอพร้าว 
24 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ (แทน)นายอําเภอฝาง 
25 นายเทอดศักด์ิ จารุอัคระ นายอําเภอไชยปราการ 
26 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
27 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
28 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอําเภอสันป่าตอง 
29 นายศิวะ ธมิกานนท์ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
30 นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)นายอําเภอแม่อาย 

       / 31 นายชุติเดช  มีจันทร ์...  



 ๒ 
 
31 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
32 นายพงศ์พีระ ชูช่ืน (รก.)นายอําเภอแม่แจม่ 
33 นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอําเภอดอยเต่า 
34 นายวิบูลย์ เทพนรรัตน์ (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
35 นายสุวิทย์ นะติกา (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
36 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
37 นายณัฐ สัจจวิโส (แทน)นายอําเภอกัลยานวัิฒนา 

38 นายจําเริญ ศรีคํามูล (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม ่

39 พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
40 ร.ต.อ.พิเชษฐ์ หมายดี (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
41 พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ กันทาหงษ์ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
42 พ.ต.ท. สัณหกช เกษากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 

43 นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
44 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

45 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
46 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
47 นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
48 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
49 พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
50 พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
51 พ.อ.อัครวัฒน์   วุฒิเดชโชติโภคิน (แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
52 พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่

53 นายชัยเวช อินทรักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ 

54 นางนฤมล วสิกชาติ คลังเขต 5 
55 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
56 นายปัญญา สวนจันทร ์ (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
57 นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
58 นายวิสูตร หิตะวนิช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
59 นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
60 นางสาวศิริลักษณ์ ไพโรน์รัตน์ สรรพากรภาค 8 
       / 61 นายสุรพล  วัฒนโยชน... 

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 



 ๓ 
61 นายสุรพล วัฒนโยชน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
62 นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร ์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
63 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ 
64 นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
65 นายสาธร สีแก้วเขียว (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่

66 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่

67 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
68 นายสบชนา อ๋ันประเสริฐ (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
69 นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
70 นายสุวิทย์ แลกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
71 นายก่อพงศ์ นําบุญจิตต์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกฬีาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 

72 นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

73 นายประมาณ ถาวรพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10 

74 นางประณมพร วชิรถาวรชัย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่ 

75 นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
76 นายวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
77 นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
78 นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
79 นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ 
80 นางสาวศิริญา อินทร์เหยี่ยว (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม ่
81 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
82 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 

83 นายบุญเรือง   ก้อนแก้ว (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
85 นางพิมพรรณ ปัญญามณ ี (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
86 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ไสว (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
87 นายวิฑูร โพธ์ิศรี (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
88 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
89 นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
90 นายชยุติ ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

      /91 นายนภดล  โค้วสุวรรณ.์.. 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงต่างประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



 ๔ 
91 นายนพดล โค้วสุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
92 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
93 นางสาวขนิษฐา ก่อต้ังทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
94 นางเอมอร ทองทรัพย์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
95 นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 1 
96 นายสมชาย กันจะวงษ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 
97 นายสุวิทย์ ม่วงเกษม ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 
98 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
99 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
100 นายชัยวุฒิ มากสังข์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง

จังหวัดเชียงใหม่ 
101 นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
102 นายขจร โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
103 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
104 นางปภาพินท์ จันทวิดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
105 นายประเทือง นรินทรางกูล           

ณ อยุธยา 
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
สาขาจังหวัดเชียงใหม ่

106 นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 

กระทรวงคมนาคม 
107 นางวราภรณ์ วรพงศธร (แทน)ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
108 นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
109 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
110 นางสาวศศิกานต์ อินต๊ะแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
111 นายบุญส่ง ตาแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา

เชียงใหม่ 
112 นายจุมพจน ์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
113 นายพงษ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
114 นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
115 นายชาญวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
 
 

/หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      



 ๕ 

116 นายพสิษฐ ์ ศึกษานภาพัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

117 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

118 นายวีระวัฒน์ ฉินทกานันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
(เชียงใหม่) 

119 นางสาวโสภา  สงคราม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 
120 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

121 นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
122 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
123 นายชาญ ไชยวงค์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
124 นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ 

125 นายสมพงษ์ ปิกอุด (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6 
126 นางศศิธร สรณธาวรกุล พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
127 นายอดิศร  สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) 

128 นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
129 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
130 นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
131 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
132 นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ช่ัง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
133 นายณรงค์ ตนาณุวัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์ TIS-C 

134 นายอนุกูล มุงเงิน (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
135 นายถาวร คงมัน (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
136 นางสาววิชชยา  กันอินต๊ะ (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
137 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
138 นางสาวทิพยาภรณ์ อนุกูล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
139 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
140 นางชญานี หวลทรง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
141 นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

      /หน่วยงานในสังกดักระทรวงแรงงาน 
 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 



 ๖ 

142 นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
143 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
144 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
145 นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
146 นางนาตยา ตันติวรานุรักษ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ 
147 นางสาวสุจินต์ ธาราพุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
148 นางสาวจันทร์แรม เรืองประพันธ์ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
149 นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
150 นายอดุลย์ วงค์มาลี (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
151 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

152 นางสาวมนัสนันทร์ นิธิไกรโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1 

153 นายอุดม แปงทิศ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 

154 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปรก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

155 นายพงษ์สวัสด์ิ อุ่นใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

156 นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

157 นายวิรัตน์ คงดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

158 นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

สถาบนัการศกึษา 
159 นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

160 นายสุรสิงห์ วิศรุตรัตน (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
161 นายบํารุง คงดี ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม ่
162 นางนภัสสรณ์   รังศิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 
163 นางสาวสังเวียน ธํารงวจณะเมธาวี (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
164 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
165 นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
166 นางผุสดี ธรรมานวัตร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
 
       /หน่วยงานในสังกดักระทรวงอุตสาหกรรม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 



 ๗ 

167 นายสงกรานต์ มูลวิจิตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
168 นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
169 นายเกียรติชัย ตุสาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

170 นายจิรศักด์ิ ธรรมธนกานต์ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
171 นางแสงพร เทสมุทร (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคเอกชน 
172 นายปราโมทย์ ประสิทธ์ิ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ 

173 นายคณพล ป่ินแก้ว (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
174 นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
175 นายไพโรจน์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
176 นายเอกชัย สายหยุด (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
177 นายพรชัย คําบุญเรือง (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 

178 นายหลักชัย พัฒนเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
179 นางสาวชมนาถ พรสมพล (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
180 นายวิศิษฐ์ วงศ์หิริวรกุล (แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
181 นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม ่
182 นายสุรัชฐพจน์ แก้วหิรัญ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
183 นายสงัด แก้วนัย (แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
สื่อมวลชน 

184 นายกมล เครือนิล หนังสือพิมพ์เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ 
185 นางรุ่งทิวา แก้ววรรณ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
186 นางวรากรานต์ สุยะวาด หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
187 นายอดุลย์ ฮวกนิล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
188 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
189 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
190 นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
191 นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
192 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

      /193 นางสุรย์ีพร  หอมจันทร์ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 

ส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 



 ๘ 
193 นางสุรีย์พร หอมจันทร ์ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
194 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
195 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 
196 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม่ 
197 นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนครพิงค์ 
     

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 



 ๙ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  
จํานวน  24  ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ที ่ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 
1 เด็กชาย ประกิต  ณชา มัธยมศึกษาปีที ่1 เวียงแหงวิทยาคม เวียงแหง 
2 เด็กหญิง เฟื่องฟ้า  จันทร์โพธ์ิ ประถมศึกษาปีที่5 บ้านกองลม เวียงแหง 
3 เด็กหญิง ชรินรัตน์  อภิไชย มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านปงตํา ไชยปราการ 
4 เด็กหญิง จันทร์นภา  ตุนุ ประถมศึกษาปีที่4 บ้านห้วยบง ไชยปราการ 
5 เด็กหญิง อักษราภัค  วรรธนากร ประถมศึกษาปีที่4 บ้านเหล่าป่าฝาง แม่วาง 
6 เด็กหญิง พิศณุ   กันทา ประถมศึกษาปีที่6 บ้านกาด(เขมอังส์) แม่วาง 
7 เด็กหญิง พิเชาภา  มานะเจริญกุล ประถมศกึษาปทีี่ 3 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 แม่ออน 
8 นาย ธนธัญ  นางเมาะ มัธยมศึกษาปีที่5 แม่ออนวิทยาลยั แม่ออน 
9 นาย สุวีร์  คําปวน มัธยมศึกษาปีที่4 สันติสุข ดอยหล่อ 
10 นางสาว ผกาวดี  ขัดทา มัธยมศึกษาปีที่5 สองแคววิทยาคม ดอยหล่อ 
11 นาย ดิเรก  ประโพ มัธยมศึกษาปีที่2 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 
12 เด็กหญิง พรวิภา  วิบูลย์จารุวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 บ้านขุนแม่รวม กัลยาณิวัฒนา 
13 เด็กหญิง อรวรรณ  ตาลศรี ประถมศึกษาปีที่6 วัดร้องวัวแดง สันกําแพง 
14 เด็กหญิง สิริกัญญา  บัวใจ ประถมศึกษาปีที่6 วัดร้องวัวแดง สันกําแพง 
15 เด็กหญิง บุญยอร  รุ่งวัฒนจินดา ประถมศึกษาปีที่4 ดาราวิทยาลัย กรมทหารราบที่7 
16 นางสาว ศรวณีย์  มณีศรี ปริญญาตรีปีที3่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมรบพิเศษที5่ 
17 เด็กหญิง พรปวีณ์  เตจะนัง ประถมศึกษาปีที่6 อนุบาลเชียงใหม่ ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม่ 
18 นาย พันธการ   สมวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่5 วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม่ 
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ 

19 เด็กหญิง ญาณิศา  กมลลักษ์สกุล มัธยมศึกษาปีที่2 สันป่าตองวิทยาคม บุตรสี่ล้อแดง 
20 เด็กหญิง วาสนา  ปินสม มัธยมศึกษาปีที่1 จอมทอง บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กหญิง สรัลชนา  สัตน์มูล มัธยมศึกษาปีที่2 เทพบดินทร์ บุตร อส.จ.ชม. 
22 นาย จิรเดช  สุภามลู ปริญญาตรีปีที2่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กหญิง ปิยาภรณ์  จุลวรรณ ประถมศึกษาปีที่4 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย บุตร.ขรก.สนจ.ชม. 
24 นาย วทัญญู  เปรมมณ ี มัธยมศึกษาปีที่6 นวมินทราชูทิศพายัพ  
 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน 5 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
  1)  นายปธิกร   เอี่ยมสะอาด   ปลัดอําเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ) ที่ทําการปกครอง
อําเภอแม่อาย  มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2) นางสาวเสาวลักษณ์  ยาสวุรรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลพร้าว  
มีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด 
       /3) นางสาวอัมพร  กําบุตร…



 ๑๐ 
  3) นางสาวอัมพร  กําบุตร  ครูชํานาญการ  โรงเรียนสหกรณ์ดําริ อําเภอพร้าว 
  4) นายจรัส พรหมวงศ์  รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
  5) พ.ต.ท.พัฒนศักด์ิ  ปัญญาเพียร  สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตํารวจภูธรแม่อาย 
มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
 
 3) พิธีมอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกพ่นักงานจา้งทั่วไป  สังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ จํานวน 1 ราย  
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่   
  -  นางสุนีย์  เงางาม     แขวงกาวิละ 
 
 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่  ที่มีผลงานดีเด่นในการดําเนินโครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจําชุมชน/หมู่บ้านเฉลิม           
พระเกียรติฯ  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

       
 5) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่อําเภอที่มีผลงานดเีดน่ด้านการรณรงคล์ดอบุตัเิหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานตป์ระจําปี 2555  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 
 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อําเภอที่มีการรายงานไฟป่าและหมอก
ควันดีเดน่  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) แก่   
     -  อําเภอดอยสะเก็ด  
     -  อําเภอดอยหล่อ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ... 
 
 
 



 ๑๑ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  

1.    นายพลูศักดิ์  ศรีเจรญิ  
        ตําแหนง่ปัจจบุัน :  อัยการจังหวัดเชียงใหม ่
        ตําแหนง่เดิม : อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลําปาง 
2.    นางสาวนวรตัน์  เสนะวัต   
       ตําแหนง่ปัจจบุัน : อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตําแหน่ง  
   อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม ่
       ตําแหนง่เดิม :  อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรอง)  
        สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

3. นายอทุัย  ทะริยะ 
     ตําแหน่งปัจจบุนั :  หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม :  หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.  นายสุรพล   สัตยารักษ ์
     ตําแหน่งปัจจบุนั  :  นายอําเภอแม่ริม 
     ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอหางดง 
5.  นายอาคม  สุขพันธ์   
     ตําแหน่งปัจจบุนั  :  นายอําเภอหางดง  
     ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 2/2555  เม่ือวันที่  28  กุมภาพนัธ์  2555 

ฝ่ายเลขานุการ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ประกอบด้วย
เอกสาร 25 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งได้
นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th   ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่
อย่างใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
 
มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

    /ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย



 ๑๒ 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 - การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

 คลังจังหวดัเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรจีันทร์) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ :   
๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้     

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ 

สิ้นไตรมาส (%) 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ 

สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๒๓.๐๐ ๔๒.๐๐ 

๓ ๔๓.๐๐ ๖๗.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วน
ราชการ รวมทั้งงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๒๖,๒๓๙.๑๑ ๑๘,๘๔๐.๘๑ ๗๑.๘๐ ๗,๓๙๘.๓๐ 

ประจํา ๒๑,๖๖๐.๐๒ ๑๗,๒๙๐.๒๕ ๗๙.๘๓ ๔,๓๖๙.๗๗ 

ลงทุน ๔,๕๗๙.๐๙ ๑,๕๕๐.๕๖ ๓๓.๘๖ ๓,๐๒๘.๕๓ 

 

 

   /การดําเนนิการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕



 ๑๓ 
การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 
ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๙.๘๗ ๔,๕๐๕.๒๑ ๙๔.๖๕ ๒๕๔.๖๖ 

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๐๘๓.๖๕ ๒๕๑.๒๙ ๒๓.๑๙ ๘๓๒.๓๖ 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้ 

     หน่วย : ล้านบาท 

ภาพรวม ลงทนุ 
ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน งบประมา
ณ 

เบกิจ่าย ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ 
สํานักงานพัฒนาภาค ๓ 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๙๒.๑๘ ๙๑.๘๐ ๙๙.๕๙ ๕๙.๑๓ ๑๙.๗๓ ๓๓.๓๖ 

๒ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์

อุปถัมภ์ 
๙.๒๙ ๙.๑๑ ๙๘.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๓๓.๑๗ ๓๐.๗๐ ๙๒.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๔ 
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ 
๒,๗๔๑.๑

๖ 
๒,๔๖๙.๔๑ ๙๐.๐๙ ๗๘๖.๖๖ ๗๑๖.๙๑ ๙๑.๑๓ 

๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๕,๑๘๔.๖

๗ 
๔,๖๔๔.๗๖ ๘๙.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๖ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๑๔.๙๓ ๑๓.๓๕ ๘๙.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๗ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

๓๐ 
๒๘.๒๖ ๒๒.๙๑ ๘๑.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๘ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียง

ดาว 
๒๒.๓๔ ๑๘.๐๓ ๘๐.๖๘ ๐.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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 ๑๔ 
 

ภาพรวม ลงทนุ 
ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน งบประมา
ณ 

เบกิจ่าย ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
เบกิจ่าย ร้อยละ 

๙ 
กองบังคับการสืบสวน

สอบสวนตํารวจภูธรภาค ๕ 
๑๓๓.๑๙ ๑๐๖.๓๙ ๗๙.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๑๐ องค์การสวนพฤษกศาสตร ์ ๑๗๒.๐๙ ๑๓๕.๖๐ ๗๘.๗๙ ๘.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุต่ํากว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒  (กําหนดการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๓.๐๐)  เรียงลําดับตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก  มีทั้งสิ้น  ๗๕  
หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๕๗.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๔๔.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ ๑.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ๑.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๕                                   ๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ๓๗.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ เชียงใหม่ ๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒ ๑.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ ด่านศุลกากรเชียงดาว ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๒.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ ๓.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ๑๕.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 

      /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่



 ๑๕ 
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๒๐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ 

๗.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๓.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ สํานักงานศุลกากรภาค ที่ ๓ ๑.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๒.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๔.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๑๔.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม ่ ๔.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ ๐.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ๕.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ๐.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๔.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๕.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ ๑ ๒.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๙ ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ ๑.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๐ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๗.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๔๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๒ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๓.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๔ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ๑๘.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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 ๑๖ 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๔๖ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่๙ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ วิทยาลัยเทคนคิสารภี ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๐ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๐.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อ.แมแ่จม่ ๔.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๒ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๓ องค์การสวนพฤษกศาสตร ์ ๘.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๐.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๕ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๘.๔๒ ๐.๐๒ ๐.๑๙ 

๕๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๓.๒๐ ๐.๖๔ ๐.๖๒ 

๕๗ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๖๖.๒๑ ๑.๔๘ ๒.๒๓ 

๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ๒๑.๙๘ ๐.๖๖ ๓.๐๑ 

๕๙ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑.๗๖ ๐.๐๖ ๓.๕๕ 

๖๐ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ๑.๑๖ ๐.๐๕ ๔.๕๘ 

๖๑ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๔๑.๓๙ ๑.๙๖ ๔.๗๓ 

๖๒ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๔๖๒.๕๖ ๓๙.๗๗ ๘.๖๐ 

๖๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓.๘๐ ๐.๓๓ ๘.๗๔ 

๖๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓.๓๓ ๑.๒๓ ๙.๒๒ 

๖๕ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ ๑.๓๘ ๐.๑๓ ๙.๒๔ 

๖๖ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม)่ ๑๓.๗๖ ๑.๒๙ ๙.๓๖ 

๖๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๓.๖๒ ๐.๔๓ ๑๑.๘๑ 

๖๘ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ ๑.๓๒ ๐.๑๘ ๑๓.๕๗ 

๖๙ แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๒ ๑๕๘.๔๖ ๒๔.๖๓ ๑๕.๕๕ 

๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๒.๔๘ ๖.๘๙ ๑๖.๒๑ 

๗๑ ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๙๐ ๓.๕๖ ๑๖.๒๔ 
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 ๑๗ 
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๗๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๔๓.๐๘ ๗.๐๒ ๑๖.๒๙ 

๗๓ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๖๒.๔๙ ๑๑.๕๓ ๑๘.๔๕ 

๗๔ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์ ๕๓.๑๔ ๙.๙๑ ๑๘.๖๔ 

๗๕ แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๑ ๘๙.๗๐ ๒๐.๑๑ ๒๒.๔๒ 

 
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟี้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย  ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ณ วันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  มีทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน  เรียงตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 
ลํา 
ดบั 

ชื่อหน่วยงาน 
 
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ เบกิจ่าย 
เบกิจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ ๑๒.๑๗ ๑๒.๑๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๑๗ 
๒ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๒๑ ๓.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๒๑ 
๓ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ ๑๔.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔.๕๑ 
๔ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ 

๕ 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๒ 

๒.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๑๒ 

๖ วิทยาลัยเทคนคิสารภี ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๙๐ 
๗ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๑ ๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๔๙ 

๘ 
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
(ค่ายนเรศวรมหาราช) 

๐.๐๓ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๓ 

๙ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                 ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๓ 
๑๐ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๕๙๕.๙๖ ๕๒๖.๐๔ ๑๔.๗๑ ๒.๔๗ ๕๘๑.๒๕ 

๑๑ 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๑ 

๑.๗๓ ๐.๓๙ ๐.๐๕ ๒.๖๖ ๑.๖๙ 

๑๒ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๕๕.๑๑ ๒๗.๐๔ ๑.๘๐ ๓.๒๗ ๕๓.๓๑ 
๑๓ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๒๔.๗๔ ๑๑.๗๔ ๑.๐๕ ๔.๒๓ ๒๓.๗๐ 
๑๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ ๖๕.๕๓ ๕๖.๘๓ ๒.๘๕ ๔.๓๖ ๖๒.๖๘ 

๑๕ 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๓๔ 

๑.๔๔ ๐.๑๔ ๐.๑๐ ๖.๗๘ ๐.๓๒ 

๑๖ 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๓ 

๐.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๖.๙๙ ๐.๗๙ 

 
 
         /1 แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ ... 
 



 ๑๘ 
 
ลํา 
ดบั 

ชื่อหน่วยงาน 
 

งบประมาณ 
ใบสั่งซื้อ เบกิจ่าย 

เบกิจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

๑๗ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ ๐.๕๕ ๐.๒๐ ๐.๑๖ ๒๙.๕๔ ๐.๓๙ 

๑๘ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๓๕ ๐.๐๒ ๐.๑๕ ๔๒.๕๓ ๐.๒๐ 

๑๙ สนง.พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๓.๘๒ ๐.๐๐ ๖.๔๓ ๔๖.๕๐ ๗.๓๙ 

๒๐ 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๔ 

๐.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๕๐.๔๕ ๐.๒๕ 

๒๑ 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๖ 

๐.๙๓ ๐.๑๗ ๐.๕๐ ๕๓.๓๕ ๐.๔๔ 

๒๒ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที ่๑๓ ๔.๑๒ ๐.๐๐ ๒.๙๘ ๗๒.๓๐ ๑.๑๔ 
๒๓ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๒๕๙.๓๕ ๒๕.๕๑ ๑๙๕.๖๓ ๗๕.๔๓ ๖๓.๗๒ 
๒๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ๐.๒๖ ๐.๐๖ ๐.๒๐ ๗๖.๘๖ ๐.๐๖ 
๒๕ สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๒๒ ๘๙.๓๒ ๐.๐๓ 
๒๖ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ ๘.๘๙ ๐.๐๓ ๘.๕๕ ๙๖.๒๑ ๐.๓๔ 
๒๗ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๘๗ ๙๙.๓๙ ๐.๐๑ 
๒๘ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ๐.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๘๐ ๙๙.๗๘ ๐.๐๐ 
๒๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 ๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๐ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๑ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๒ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 6 ๑.๙๘ ๐.๐๐ ๑.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๓ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๔ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๕ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐.๗๗ ๐.๐๐ ๑๐.๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๐๘๓.๖๕ ๖๖๔.๖๓ ๒๕๑.๒๙ ๒๓.๑๙ ๘๓๑.๓๓ 

๒.  สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน  ๖  เรื่อง คือ 
๒.๑    หนังสือด่วนทีส่ดุที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๑๑๗  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕เรื่อง  การปรบัปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS 
 กรมบัญชีได้พัฒนาระบบ GFMIS เพื่อรองรับ มติ ครม. ที่เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด

ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และติดตามประเมินผล หากการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กําหนด ให้ปรับปรุงแผนฯให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS  ซึ่งส่วนราชการสามารถดําเนินการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวในระบบ 
GFMIS ได้ต้ังแต่วันที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

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

     / ๒.๒ หนังสือ ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓ /ว ๑๒๐... 



 ๑๙ 
 ๒.๒ หนังสือ ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓ /ว ๑๒๐   ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม   ๒๕๕๕ เรื่อง  การกําหนด
หลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลอืกผู้มีคณุสมบตัเิบื้องตน้ในการซื้อและการจ้าง 
  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนัยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ วรรคสองโดยเคร่งครัดที่กําหนดให้
ส่วนราชการต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วประสงค์ที่จะขอเลื่อนชั้น หรือให้บุคคลที่
ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น มีสิทธิย่ืนคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเข้า 
รับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคํา
ขอและเอกสารครบถ้วน  หากไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดให้รายงาน กวพ. ทราบด้วย ทั้งนี้การ
ดําเนินการดังกล่าวข้างต้นส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม  และจะต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใด กลุ่มบุคคลหนึ่ง และสามารถใช้กับงานที่มี
ลักษณะหรือประเภทเดียวกันทุกงาน 

๒.๓  หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒. ๒ /ว ๑๒๖  ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง  การเบกิจา่ยเงนิ
ค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป้่วยในตามเกณฑก์ลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม 
   กระทรวงการคลังมีประกาศ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ ๒) โดยแจ้ง
ให้สถานพยาบาลของทางราชการใช้การจัดการกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ําหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๕ (Thai DRGs 
Version ๕) ซึ่งมีความละเอียดในการจัดกลุ่มโรคมากขึ้น แทนเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ตามประกาศลง
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงการคลังนี้จะมีผลใช้บังคับกับผู้ป่วยในที่สถานพยาบาลได้จําหน่าย
ออกจากสถานพยาบาลตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๒.๔ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๑. ๕ /ว ๒๗  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ชใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ แทนการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และยังมีข้อกําหนดกรณีมีความคาบเกี่ยวในการใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
เดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงขอซักซ้อมความเข้าใจประกอบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ในบางประเด็น  ดังนี้ 
  ๑. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนปรับปรุงใหม่ ต้ังแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการที่มีการหยุดต่อเนื่องกัน  ดังนั้น วันเริ่มใช้หลักเกณฑ์ที่ทบทวนใหม่
ดังกล่าว จึงเป็นวันเปิดทําการวันแรกหลังจากการหยุดราชการช่วงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
  ๒. ในวันเปิดทําการวันแรกตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๒.๑ ยกเลิกหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์รายละเอียดประกอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศและ
หนังสือเวียนอื่นใด 
 ๒.๒ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คํานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯเดิม และอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งหมายถึงได้ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TORสําหรับ
การจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ก็ให้ดําเนินการต่อไป 

     / ๒.๓  โครงการ/งานก่อสร้างใด... 



 ๒๐ 
 ๒.๓  โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คํานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯเดิม และหัวหน้า
หน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วเกิน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดทําการวันแรกตามข้อ ๑ และยังไม่เริ่มดําเนินการจัด
จ้างก่อสร้าง ให้คํานวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนปรับปรุงใหม่นี้ 
 ๒.๔  โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คํานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯเดิม และหัวหน้า
หน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดทําการวันแรกตามข้อ ๑ และยังไม่เริ่มดําเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่
ทบทวนปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่ 

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

  ๒.๕  หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๐.๓ /ว ๑๔๕  ลงวนัที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๕  เรื่อง  ขอให้แจง้ยอด
ค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชพีและเงินชดเชยส่วนเพิ่ม 

       ให้ส่วนราชแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายการการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ และรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและ 
เงินปรับวุฒิข้าราชการ  ในสว่นที่จะต้องจ่ายจากเงินงบประมาณ งบกลาง โดยแจ้งยอดจนถึงสิ้นเดือนกันยายน  
๒๕๕๕  ให้กรมบัญชีกลางทราบตามแบบที่กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 

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

๒.๖ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง  การซ้อม
ความเข้าใจเกีย่วกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรบังานโครงการขดุลอกคูคลอง 
  เพื่อให้การตรวจรับงาน ขุดลอกคูคลองตามโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย มีมาตรฐานเดียวกัน  คุ้มค่า โปรงใส และตรวจสอบได้  กรมบัญชีกลาง จึงกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การตรวจรับงานตามโครงการดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ส่วนราชการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

๑. ก่อนการขุดลอก ขอให้ดําเนินการสํารวจตรวจสอบสถานที่ดําเนินการ เช่น สภาพภูมิประเทศ 
และความลึกของท้องน้ํา ค่าระดับท้องคลอง เป็นต้น 

๒. ประมาณการปริมาณดินก่อนขุดลอก รวมถึงแบบรูป รายการละเอียดของงานในแต่ละงาน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานของงาน  เพื่อประกอบการจัดจ้าง 

๓. ตรวจสอบปริมาณดินหลังขุดลอก โดยตรวจสอบปริมาณงานดินที่ขุดได้ และเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานที่กําหนดไว้ในรายงาน หรือสัญญา ตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ส่วนราชการกําหนด โดยมีผู้รับผิดชอบลง
นาม  ตรวจสอบก่อนดําเนินงาน ระหว่างดําเนินงาน และเมื่อดําเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจรับงาน 
และการเบิกจ่ายเงิน 

๔. ให้มีการถ่ายรูปสถานที่ ก่อนการดําเนินงาน ระหว่างการดําเนินงาน และเมื่อดําเนินงาน    
แล้วเสร็จ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดทํารายงานการตรวจรับงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

หากส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้ อาจขอความร่วมมือจากส่วน
ราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวได้ 

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

     / ทั้งนี้ คลังจังหวัดเชียงใหม่... 



 ๒๑ 
ทั้งนี้ คลังจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม จํานวน  3 หลักสูตรได้แก่   
หลักสูตรที่  1 แนวทางกํากับดูแลการปฏิบัติงานการเงินการคลังสําหรับผู้บริหาร ในวันอังคารที่  

15 พฤษภาคม  2555   
 หลักสูตรที่  2 การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 สําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังเขต 5 ในวันที่ 18 พฤษภาคม  2555 
 หลักสูตรที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ในวันที่ 25 

พฤษภาคม  2555  
พร้อมนี้ขอแจ้งเรื่องการยุติบทบาทการแลกจ่ายเหรียญกษาปณ์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยจะดําเนินการจ่ายแลกถึงวันที่ 30 เมษายน  2555 และจะทําการถ่ายโอนภารกิจให้กับกรมธนารักษ ์ 
 
ผู้แทนสํานักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ (นายปัญญา สวนจันทร์) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า

สืบเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ มายังสํานักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ทั้งหมด  ซึ่งจะดําเนินการนับต้ังแต่ได้รับมอบภารกิจจากสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่
ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ 
ข้าราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงาน จํานวน 22 อัตรา จะรับผิดชอบจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
และจะเป็นคลังแม่ที่รับผิดชอบในการจ่ายแลกเหรียญในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจะเปิดเป็นทางการในวันที่ 2 
พฤษภาคม  2555 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ประชาชนรายย่อยสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่ว
ประเทศ  

   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2555 
       ผู้อํานวยการส่วนพยากรณอ์ากาศศูนย์อตุนุิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสนัทนีย์  ไชยเชียงพณิ) : 

รายงานสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงฤดูกาล จากฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูฝน ครึ่งแรกของเดือน
สภาพอากาศจะแปรปรวน จะมีฝนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ต่อเนื่อง ระยะครึ่งหลังของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัด
ปกคลุมประเทศไทย และอาจมีร่องมรสุม เริ่มขยับขึ้นจากภาคใต้ พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ทําใหม้ีฝน
เพิ่มมากขึ้นส่วนมากทางตอนล่างของภาค โดยทั่วไป เดือนนี้ อุณหภูมิใกลเ้คียงค่าเฉลี่ย และปริมาณฝนสูงกว่าเคียง
ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย  

จังหวัดเชียงใหม่  ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  22-24 องศาเซลเซส บ่ายมีหมอกแดด อากาศร้อนอบ
อ้าว  อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซส  มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนมากตอนล่างของภาค           
ในระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณฝน  160-180 มิลลิเมตร จํานวน 15-17 วัน  ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ           
51-87  ทัศนะวิสัย  10-12 กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ข้อควรระวัง  สภาพอากาศแปรปรวน ความกดอากาศต่ําที่ก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน มีโอกาส           
ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และเคลื่อนตัวทางเหนือค่อนทางตะวันออก เข้าใกล้ด้านตะวันตกของภาคเหนือ           
ซึ่งอาจทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากได้ จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย  ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลข
โทรศัพท์  053-277919 053-922365  และใน www.cmmet.tmd.go.th  ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   
   
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
     / 4.2  รายงานผลการปฏิบัติการรื้อถอนบ้านพักอาศัย... 



 ๒๒ 
4.2  รายงานผลการปฏบิตักิารรื้อถอนบา้นพกัอาศัยของแรงงานต่างด้าวพืน้ทีบ่า้นหนองผึง้ 

หัวหน้ากลุ่มงานขา่ว กอ.รมน.จังหวดัเชียงใหม่ (พันเอกอัครวฒัน์  วุฒเิดชโชติโภคนิ) :  รายงาน
ผลการปฏิบัติการรื้อถอนบ้านพักอาศัยของแรงงานต่างด้าวพ้ืนที่บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 18 ตําบลอินทขลิ อําเภอ           
แม่แตง จังหวดัเชียงใหม่  ในห้วงวันที่  2-6 เมษายน  2555 สรุปได้ดังนี้ 

1. รื้อถอนและทุบทําลายบ้านส่วนที่เหลือ จํานวน  37 หลังคาเรือนได้ทั้งหมด และขนย้ายเศษวัสดุ
ออกจากพื้นที่ได้ จํานวน 80 % คงเหลือกองเศษวัสดุ  บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง จํานวน  20 % (เศษวัสดุ
ทั้งหมดจํานวนประมาณ 1,000 เที่ยว/1 เที่ยว  คือ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด คิว) ซึ่งส่วนที่เหลือจะทําการขนย้าย 
ในห้วงก่อนพิธีส่งมอบพื้นที่ ต่อไป 
      2.  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการต่อต้านจากแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว/บุคคลบน
พ้ืนที่สูง หรือกลุ่ม NGO /กรรมการสิทธ์ิฯ เข้ามาเคลื่อนไหวแต่อย่างใด 
บทเรียนสําคัญ (๑๑ ประการ) 
 ๑. มีแผนที่ชัดเจน ทั้งเปิดเผยและปกปิด 
 ๒. ใช้มาตรการทั้งอ่อนโยนและเด็ดขาด 
 ๓. ใช้บุคลากรที่มีความรู้และความมุ่งมั่น 
 ๔. ทัศนคติส่วนบุคคล 
 ๕. อย่าปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นนานเกินไป 
 ๖. จังหวะเวลาที่เหมาะสม 
 ๗. ปฏิบัติงานตามปกติ ในขั้นต้น  
   ๘. ทําความเข้าใจกับสื่อต่างๆ 
   ๙. กลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆ (NGO) และอื่นๆ  มีบทบาทท้ังสนับสนุนและขัดขวาง 
 ๑๐. มีชุดมวลชนเกาะติดพ้ืนที่ 
 ๑๑. ใช้การบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยที่เข้าร่วมปฏิบัติ (๒๒ หน่วย) 
 ๑. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่   (๕ กลุ่มงาน)  
  ๒. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. อําเภอแม่แตง (นายอําเภอสะเมิง, นายอําเภอฮอด) 
  4. สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  
  5. เทศบาลตําบลอินทขิล  
 6. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
  7. สถานีตํารวจภูธรแม่แตง 
 ๘. สํานักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
  ๙. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑๐. สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอแม่แตง 
 ๑๓. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ 
 ๑๔. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ 
 ๑๕. มณฑลทหารบกที่ 33  
 
        / ๑๖. กองกําลังผาเมือง 
 



 ๒๓ 
 ๑๖. กองกําลังผาเมือง 
 ๑๗. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายที่ 33  
 ๑๘. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  32 
 ๑๙. กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่  
 ๒๐. ชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จว.ช.ม. 
 ๒๑. ชรต.กอ.รมน.จว.ช.ม.  
 ๒๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 นายอําเภอแม่ริม (นายสุรพล  สัตยารักษ์) : สอบถามทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ
มาตรการในการควบคุม และแนวทางการป้องกันแรงงานต่างด้าว 
 
 หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (พันเอกอัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน) : แจ้งว่า
แรงงานต่างด้าวที่ถูกรื้อถอนบ้านเรือน  จําแนกเป็น แรงงานด้าวต่าง 20 % บุคคลพื้นที่สูง 70 % และ คนไทยเชื้อ
สายไทยใหญ่ 10 % โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 20 % จะกลับไปอยู่กับนายจ้าง ส่วนบุคคลพ้ืนที่สูงทั้งหมด 70 % 
นั้น แต่เดิมย้ายมาจากอําเภอเชียงดาว ฝาง เวียงแหง แม่ริม แม่แตง และจังหวัดเชียงใหม่  โดยส่วนหนึ่งได้กลับไปยัง
ภูมิลําเนาเดิม  ส่วนหนึ่งทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดชุด ปจว. และ ปจส. ติดตามหาข้อมูล และส่วนหนึ่ง
ยังคงอยู่ในพื้นที่แต่อยู่กับนายจ้าง   แผนการควบคุมต่อไปคือจะหาข้อมูลว่าแรงงานดังกล่าวย้ายไปอยู่ที่ไหนและจะ
ทําเป็นบัญชีควบคุมไว้ โดยให้คนไทยควบคุมแรงงานต่างด้าวอีกทีหนึ่ง 
 เป้าหมายต่อไป ในส่วนของ 5 อําเภอชายแดน  ทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ จะได้ประสานกับกอง
กําลังผาเมือง และ 5 อําเภอชายแดนต่อไป  และส่วนของในพื้นที่อําเภอชั้นในได้แก่ อําเภอแม่แตง จํานวน 3 ตําบล  
ชุมชนป่าแพง ตําบลช้างม่อย  และชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตัน/ตําบลช้างเผือก (ใกล้โลตัสคําเที่ยง) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3  การจดังานวนัมะม่วงน้าํดอกไม้สทีองอาํเภอพร้าว ครั้งที่ 1/2555 
          รักษาราชการแทนนายอําเภอพร้าว  (นายมานิตย์  ไหวไว) : ในวันที่ 15-19 พฤษภาคม 
2555  อําเภอพร้าว  โดยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน และกลุ่มมวลชน
ต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดงาน "วันมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองอําเภอพร้าว ปี 2555"ครั้งที่1ขึ้น ที่บริเวณตลาดนัด           
อําเภอพร้าว  ตําบลเวียง  อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรก  เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและ
ช่ือเสียงของมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเอาไว้ และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้าน
การผลิต  การตลาด  ตลอดจนส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอําเภอพร้าวให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย  กิจกรรมในงานจะประกอบไปด้วย  นิทรรศการๆผลิตมะม่วง  นิทรรศการและการออกร้านของ           
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กร  บริษัทห้างร้าน  และกลุ่มมวลชนต่างๆ  การแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์           
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  การแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  การประกวดมะม่วงและผลิตภัณฑ ์          
จากมะม่วง  การแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง  การจําหน่ายมะม่วงและสินค้าเกษตรอื่นๆในราคาถูก สําหรับมะม่วง
น้ําดอกไม้สีทอง  ถือเป็นผลผลิตที่โดดเด่นของเกษตรกรในอําเภอพร้าว  นอกเหนือไปจากข้าวหอมมะลิ105 และ
ลําไยที่มีลักษณะเด่นเฉพาะคือเป็นพันธ์ุที่เปลือกหนาน้ําน้อยและให้ดอกผลสุกช้ากว่าแหล่งอื่นที่ปลูกตามหลัก
ธรรมชาติ  จุดเด่นของมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองคือเป็นพันธ์ุที่มีสีสวย  เปลือกหนา  เนื้อแข็ง  เกษตรกรมุ่งเน้นปลูกเพื่อ 
 
        / ส่งออกเป็นหลัก... 
 



 ๒๔ 
ส่งออกเป็นหลัก  ปัจจุบันอําเภอพร้าวมีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงรวมกัน 16,440 ไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 16,000 
ตัน  มูลค่าการส่งออกในปี 2554 ประมาณ 320 ล้านบาท  ซึ่งพันธ์ุมะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง และมะม่วงน้ําดอกไม้
เบอร์4  ถือเป็นสายพันธ์ุที่เกษตรกรพร้าวนิยมปลูกมากที่สุดเพราะสร้างรายได้ดีเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ           
มีการประกันราคาให้เกษตรกรที่ปลูกทุกคนในราคาที่สูง   หากเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์4  จะขายได้ในราคา
กิโลกรัมละ 42 บาท  ส่วนมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองขายได้ในราคากิโลกรัมละ 46 บาท   ลผลิตส่วนใหญ่มีบริษัท           
รับซื้อเพื่อส่งออกไปจําหน่ายยังประเทศ  ญี่ปุ่น  เกาหลี  จีน  มาเลเซีย  สิงคโปร์  สหภาพยุโรป ฯลฯ  โดยทาง
เกษตรอําเภอเน้นส่งเสริมให้ปลูกและควบคุมการผลิตในระบบจีพี คือเป็นมะม่วงที่ปลอดจากสารพิษ   
  

  ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกุล) : ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกล่องบรรจุ
ภัณฑ์มะม่วงน้ําดอกไม้สีทองที่ส่งออก ควรจะเพิ่มรายละเอียดพ้ืนที่ผลิตไปบนกล่อง เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น  เช่น 
Product of Phrao  chiangmai……Thailand เป็นต้น 
 

  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปานจิตต์  พิศวง) : แจ้งเพิ่มเติมว่าปัจจุบันความต้องการของ
ตลาดส่งออกผลไม้ ผู้ประกอบด้านการส่งออกจะเข้าไปติดต่อสั่งซื้อในพื้นที่โดยตรง  โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ ได้นํากลุ่มผู้ประกอบการด้านการส่งออกเข้าไปเจรจาธุรกิจผลผลิตเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่จังหวัด
พิจิตร ซึ่งตัวแทนของอําเภอพร้าวโดยอาจารย์เจริญ ก็เข้าร่วมด้วย  สําหรับแบรนด์ GAP สําคัญมากเพราะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิต  ถ้าจังหวัดเชียงใหม่จะส่งเสริมก็จะตรงกับนโยบายอาหารปลอดภัย ในขณะนี้
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปส่งเสริมด้านการตลาดและเชิญคุณราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นผู้ซื้อจากเจโท้           
เข้ามาเจรจากับอาจารย์เจริญ ก็มีการสั่งซื้อมะม่วงเพื่อทําการประชาสัมพันธ์ที่กรุงเทพมหานคร โดยเจโท้จะจัดงาน
ส่งเสริมสินค้าผลไม้กับห้างอิเซตัน และพารากอน  หากมีการติดแบรนด์ GAP บนกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้นสําหรับ
สินค้าเกษตรก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสินค้าได้มากขึ้น  ทั้งนี้ก็ควรจะประชาสัมพันธ์แบรนด์ GAP 
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.4   การประมูลป้ายทะเบยีนรถเลขสวยครั้งที่ ๙  หมวดอกัษร ขค  
            ผู้แทนสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นางวราภรณ์  วรพงศธร) :  แจ้งต่อทีประชุมว่า

สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม (เลขสวย)  
ครั้งที่ ๙  ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนเข้า  “กองทุนเพื่อความปลอดภัย           
ในการใช้รถใช้ถนน”  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จากการใช้รถใช้ถนน  ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗  พฤษภาคม  255๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส           
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 

  ป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวยเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งของจังหวัดเชียงใหม่จะ
มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว   บ่งบอกความเป็นเชียงใหม่ทั้งเทือกดอย  กําแพงเมือง แม่น้ําปิง ร่มบ่อสร้าง 
รวมท้ังครอบครัวแพนด้า โดยสัญลักษณ์รูปภูเขาและกําแพงเมือง สื่อความหมายถึงความมั่นคง หนักแน่น สายน้ํา  
สื่อความหมายถึงลําน้ําปิงอันสงบ  ร่มเย็น  มีความอุดมสมบูรณ์  ร่มบ่อสร้าง อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่   
พร้อมครอบครัว “หลินปิง”  ซึ่งทั้งหมดรวมกันแล้วจะสอดคล้องตามศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ย  เพื่อความเจริญ           
หนักแน่น  มั่นคง  ร่มเย็น  และเป็นศิริมงคลของผู้ครอบครอง  และความหมายของแผ่นป้ายทะเบียนรถในหมวด
อักษร ขค เป็นหมวดอักษรที่เป็นมงคลยิ่งหมายถึง “ ขุมทรัพย์แห่งล้านนา  ล้ําเลอค่านครพิงค์ ” จํานวน ๓๐๑ 
หมายเลข 

     /นอกจากผู้ที่ประมูลได้จะได้รับทั้งสิ่งที่เป็นมงคล...



 ๒๕ 
   นอกจากผู้ที่ประมูลได้จะได้รับทั้งสิ่งที่เป็นมงคล ภายใต้รูปแบบและความหมายที่งดงาม แล้วยังถือ
ว่าได้ร่วมทําบุญในการมีส่วนช่วยสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพราะรายได้จากการประมูลทั้งหมด 
จะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน 
ล่วงหน้าได้ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-270412,053-277156 และ 053 - 278265 
สํานักงานขนส่งจังหวัด สาขาอําเภอจอมทอง โทรศัพท์ 053-369666-9  สํานักงานขนส่งจังหวัด สาขาอําเภอฝาง  
โทรศัพท์  053-346420  สํานักงานขนส่งจังหวัดสาขาอําเภอแม่แตง โทรศัพท์  053-471415 และ           
081-๗๒๑๗๙๙๙, 089-๒๐๓๑๔๘๑ 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

         ฝ่ายเลขานกุาร (นายพิรณุ  พรรณเทวี) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสาร จํานวน 3 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ 

5.1 การจดังานพธิถีวายราชสดดุ ีเนื่องในวโรกาสวันฉตัรมงคล  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธี
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล  เพื่อเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี ในวันที่  5  พฤษภาคม  2555  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินทร์  อําเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่   การแต่งกาย เครื่องแบบ
เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

5.2 โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555  
5.3 ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ริโภคของจังหวดัเชยีงใหม่ เดือนมีนาคม  2555  

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
    6.1 ฝา่ยเลขานุการ (นายพริณุ  พรรณเทวี) : แจ้งกาํหนดการประชมุหัวหน้าส่วนราชการประจาํ
จังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2555  ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                
การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 6.2  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายทองสุข  พระบาง) : รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดเชียงใหม่  ระยะแรกมีการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           
โดยสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (กศน.จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 
18 -29 กุมภาพันธ์ 2555  จํานวน 106,497 คน  ต่อมารัฐบาลขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2555 มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง รับสมัครสมาชิกร่วมกัน  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการ
ดังนี้ 

      /- 5 มีนาคม  2555 ...



 ๒๖ 
 

 - 5 มีนาคม  2555 จังหวัดได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาการอําเภอ 
ปลัดอําเภอ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอําเภอ โดยต้ังกลุ่มเป้าหมายสมาชิกเป็นสตรีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครไปแล้วมีจํานวนทั้งสิ้น 475,608 คน แบ่งเป็นบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบจํานวน  293,594 คน และอยู่ระหว่างดําเนินการบันทึกข้อมูล จํานวน 182,014 คน  โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ รับผิดชอบดูแล และท่านได้มีการติดตามและเรียกประชุมหารือ
ระหว่างสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทําการปกครอง
จังหวัดและสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่  และมีมติสรุปให้กําหนด
เป้าหมายรับสมัครสตรีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 85 คิดเป็นจํานวน 571,883 คน ต้องขอความร่วมมอืทกุ
ภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อําเภอ ในการติดตามดูแลในการรับสมัครสมาชิก  ปัญหาที่พบได้แก่  ข้อมูล
ซ้ําซ้อนบ้างต้องตรวจสอบจากการบันทึกข้อมูลในระบบ การกรอกเอกสารในใบสมัครใส่ข้อมูลไม่ครบในบางราย ทั้งนี้
การรับสมัครยังคงมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 6.3 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) : ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ในส่วนภูมิภาค ประจําปี  2555  ซึ่งมหาเถร
สมาคมมีมติให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาหขบูชา ปี 2555  เป็นพิเศษ ให้ช่ืองานว่า งานฉลองพุทธชยันตี 
2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม  2555 - 4 
มิถุนายน  2555  รวม 7 วัน  โดยมีกิจกรรมเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และกําหนดพื้นที่จัดกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ณ ท้องสนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิ  
 - กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดศูนย์กลางในการจัดทํารถบุปผชาติแสดง
เรื่องราวการประสูติของ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 29 พฤษภาคม  2555  โดย
จังหวัดได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นแกนหลักในการจัดทํารถบุปผชาติร่วมกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ   
 - จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี โดยได้มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ดําเนินการ  โดยมีกําหนดการทอดผ้าป่าในวันที่ 4 มิถุนายน  2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร โดยปัจจัยที่ได้จะจัดส่งให้กับมหาเถระสมาคมต่อไป  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 - ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดส่งบุคคลเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ 199 รูป ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม  
2555 - 15 มิถุนายน  2555   จํานวน  2 คน  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 6.4 ผูแ้ทนกองกําลังผาเมือง (พนัเอกมีชยั  นิลศาสตร์) : แจ้งว่ากองทัพบกมีโครงการนําร่องการปลูกป่า
สร้างฝายในพื้นที่บ้านนาหวาย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว และได้มีหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาตรวจเยี่ยม
ความก้าวหน้าของโครงการในวันที่ 24 พฤษภาคม  2555  และทางกองกําลังผาเมืองได้มีหนังสือแจง้จังหวัด
เชียงใหม่เข้าร่วมโครงการด้วย 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
      / ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  



 ๒๗ 
ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

7.1  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธพิงศ์  เตชะพนัธุ์) 
 ฝ่ายเลขานุการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์           

เตชะพันธ์ุ)  ติดราชการสําคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้   
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
  

7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) : รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการ
โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน 
จํานวน  4 โครงการ ได้แก่   

1. โครงการขุดลอกแม่น้ําปิง ระยะทาง  111 กิโลเมตร  แบ่งเป็นจํานวน 26 ตอน 
2. โครงการขุดลอกแม่น้ํากวง  ระยะทาง 61 กโลเมตร แบ่งเป็นจํานวน 10  ตอน 
3. โครงการติดต้ังระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทา           

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ  ซึ่งได้ดําเนินการติดต้ังโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ การติดต้ัง
เกือบแล้วเสร็จ 

4. โครงการติดต้ังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําเพื่อรับมือน้ําท่วมจังหวัดเชียงใหม่  
สําหรับโครงการขุดลอกแม่น้ําปิง และโครงการขุดลอกแม่น้ํากวงหลายตอนได้ดําเนินการเสร็จสิ้น โดยเริ่มทําสัญญา
ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม  2555 - 30 เมษายน  2555  บางช่วงตอนกําลังเร่งรัดดําเนินการ เพื่อไปให้เป็นตาม
นโยบายรัฐบาล เพื่อเร่งแก้ไขอุทกภัยในปีที่ผ่านมาต้องการให้เสร็จก่อนฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงในปีนี้ รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทย  จากการออกตรวจ และติดตามโครงการพบว่าประชาชนพึ่งพอใจกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับปัญหาอุทกภัยดังกล่าวเพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้มากขึ้น  
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ตามโครงการขุดลอกแม่น้ําขอให้สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ประสานและเชื่อมโยงในพื้นที่อยากให้มีการปลูกหญ้าแฝกให้มากที่สุด           
เพื่อช่วยเสริมรักษาคันดิน  ตลิ่ง ให้มีความมั่นคงและเป็นไปตามพระราชดําริของในหลวง   
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการรณรงค์ปลูก
ต้นทองกวาว ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้น เพราะหาดูได้ยากมากในขณะนี้  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
 

7.3   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกย่ิง) 
        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกย่ิง) ติดราชการสําคัญ จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งต่อ
ที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่  โดยท่านได้กําหนดตรวจพื้นที่
โครงการฯ  ในวันที่  1-2 พฤษภาคม  2555  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมแรด 
ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ๋ม  จึงขอให้ทางอําเภอแม่แจ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่โดยพร้อมเพรียง
กัน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
       
   / 7.4 ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (หมอ่มหลวงปนดัดา ดศิกลุ)



 ๒๘ 
 7.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนดัดา ดศิกลุ): มอบนโยบายและข้อราชการ 
ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้    
        1.  การขับเคลื่อนนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   
               นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดํารงไว้ซึ่ง
พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ 
 นโยบาย กิจกรรม 
1 การสร้างแนวร่วมทางความคิด การยึดมั่น 

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

-  การบรรยายให้ความรู้โครงการพระราชดําริ การเรียนรู้ตาม      
รอยพระยุคลบาท 

-  จัดให้มีวิชาเรียน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับความสําคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ 

-  การจัดอบรมสัมมนา เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
เผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการเกษตร ป่าไม้ ชลประทาน 
และพลังงานทดแทน 

2 การสร้างความตระหนักและสาํนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 
 

-  ศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

-  ขยายผล/ส่งเสริมโครงการพระราชดําริ 
-  น้อมนําพระบรมราโชวาทเป็นแนวปฏิบัติ 
-  เผยแพร่พระราชนิพนธ์ 
-  การประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และดูแลรักษาสญัลักษณ์

ที่แสดงถึงสถาบัน  ให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยสมพระเกียรติ 
3 สร้างเครือข่ายด้านการข่าว 

 
-  จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสาร 
-  ดําเนินมาตรการทางการข่าว มิให้มีการจาบจ้วง 
-  มีการบูรณาการด้านการข่าว 

 

2. กําชับกวดขันการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมาย 
            กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดตามกฎหมายการพนัน
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 
 2.1 ศึกษารายงานการดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 ให้นําเรื่องการพนันออนไลน์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย
เพื่อกําหนดแนวทาง 
 2.3  อําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจ สอดส่องกวดขันมิให้มีการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย 
 2.4  ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาให้ตระหนักถึงปัญหาการเล่นการ
พนันออนไลน์/ร้านอินเตอร์เน็ต 
  

3. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการพฒันาผลติภณัฑ์กลุม่ผู้ผลติ และผูป้ระกอบการ OTOP  
             จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียน จํานวน 986 ราย           
มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับประเทศ จํานวน 517 ราย โดยระดับ 3 – 5 ดาว 
จํานวน 371 ราย  และระดับ 1-2 ดาว จํานวน 146 ราย  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
5,120 ล้านบาท  และพบว่ากลุ่มผู้ผลิตฯ ระดับ 1- 2 ดาว มีการผลิตสินค้ายังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร  
       /เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตฯ OTOP...  



 ๒๙ 
เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตฯ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จึงกําหนดให้มีการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP  จังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-2 ดาว  ให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนายกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
    -เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มผูผ้ลิต และผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-2 ดาว จํานวน 100 ราย  ดําเนินการ 2 รุ่นๆ ละ 50 ราย 
กําหนดดําเนินโครงการภายในเดือน พ.ค. 55 โดยใช้งบประมาณดําเนินการรุ่นละ 50,000 บาท จํานวน 2 รุ่น  
รวมเป็นเงิน จํานวน 100,000 บาท   
หน่วยงานดําเนินการ 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ , สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ , สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแกนนําการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 
     ตามที่รัฐบาลได้น้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  และได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนและชุมชน มีความพร้อม รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ และพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  จังหวัดเชียงใหม่ มีอําเภอ 25 อําเภอ จํานวน 2,066 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการได้
ร่วมกันดําเนินการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และได้คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ต้ังแต่ปี 2552 – 2554  จํานวน 77 หมู่บ้าน                 
             ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการจึงกําหนดให้มีการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อทบทวนซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ให้แกนนําหมู่บ้าน
รู้และเข้าใจ สามารถขยายผลหมู่บ้าน  เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 แกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 50 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน  
กําหนดการดําเนินโครงการภายในเดือนพฤษภาคม  2555  โดยใช้งบประมาณดําเนินการรุ่นละ 50,000 บาท  
จํานวน 2 รุ่น  รวมเป็นเงินจํานวน 100,000 บาท   
หน่วยงานดําเนินการ 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ , ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  , สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 
 
   
     / 5.  โครงการ "มหาดไทย ดํารงธรรม ดํารงราชานภุาพ"...



 ๓๐ 
  5.  โครงการ "มหาดไทย ดาํรงธรรม ดํารงราชานภุาพ" 
       กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวโครงการ "มหาดไทย ดํารงธรรม ดํารงราชานุภาพ" เป็นโครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย           
ในโอกาสปี 2555 ครบ 150 ปี วันประสูติ และ 120 ปี ที่ก่อต้ังกระทรวง 
  วัตถุประสงค์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย           
ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิต
พอเพียง โดยมีประชาชนเป็นผู้เสนอชื่อเข้ามา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า แผ่นดินไทยยังคงมี
ข้าราชการที่ดีเพื่อบําบัดทุกข์  บํารุงสุข พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกําลังใจความเชื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
มุ่งมั่นในการทําความดี  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับรางวัล "ดํารงราชานุภาพ" โดยแบ่งออกเป็น 8  สาขารางวัล 
ดังนี้ 
 1.  รางวัลสําหรับข้าราชการประจําในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 2.  รางวัลสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 3.  รางวัลสําหรับลูกจ้างและพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 4.  รางวัลสําหรับผู้บริหารและสภาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 
 5.  รางวัลสําหรับข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.  รางวัลสําหรับผู้ปกครองท้องที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  
 7.  รางวัลสําหรับอาสาสมัครประเภทต่างๆในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ อาสาสมัคร
รักษาดินแดน(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  
 8.  รางวัลเกียรติยศ เป็นการมอบรางวัลให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความโดดเด่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นบุคคลที่มีคุณูปการกับสังคม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
 
ประชาชนสามารถเสนอชื่อคนในมหาดไทยที่คิดว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องมาที่ ตู้ปณ. 200 ปทจ.ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10300 และทางอีเมล์ damrongtham150@hotmail.com ต้ังแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม  
2555  โดยกระทรวงจะมีการประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้ง 8 สาขา ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2555  ณ โรงละคร
อักษราคิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 
  6. พิธสีระเกลา้ดาํหัวป้อเมืองเจียงใหม่ เนือ่งในงานประเพณสีงกรานตเ์ชียงใหม่ ประจําปี 
2555  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน 
   

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 


