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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 12/2555 

วันศกุรท์ี่  28  ธันวาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานความช่วยเหลือ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน           
3 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

2. ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการต้านภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่           
จากท่าอากาศยานเชียงใหม่  บริษัท  ท่าอากาศยานไทย  จํา กัด  (มหาชน )  จํานวน  350,000 บาท           
โดย  นางระวีวรรณ  เนตระคเวสนะ   ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีพุทธศักราช  2555 
จํานวน  8  ราย  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี
เชียงใหม่” ประจําปี 2555 จํานวน 4 รางวัล (คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม่)   

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๕  จํานวน  24 ราย  (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  แนะนําผูบ้รหิาร/หัวหนา้ส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั 
 

 
 

1. นายอดิศร กําเนดิศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจบุนั รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
2. นายเจรญิฤทธิ ์ สงวนสตัย์ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. นายสุรพล สตัยารกัษ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั นายอําเภอแม่ริม 
 ตําแหน่งใหม ่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. พนัตํารวจเอกชัยณรงค์   สตุสม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
 ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 
5. นายกติตบิูรณ ์  สุมันตกุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ปลัดองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 11/2555  เม่ือวันที่  30  พฤศจิกายน  2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  

     ผู้นาํเสนอ : นางพรอุมา  หมอยา นักวิชาการคลังชํานาญการ  
                   สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ่

3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2556 (งบพฒันาจังหวดั)   
      ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หวัหน้าสํานักงานจังหวดัเชียงใหม่ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1  การรบัเสด็จในเดือนมกราคม  2556  
    ผู้นําเสนอ :  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม  2556 
       ผู้นําเสนอ : นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ   ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ                     

                   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.3  รายงานสรปุสถานการณน์้าํจังหวดัเชียงใหม่ และการบรหิารจดัการน้ําปี 2556 

ผู้นาํเสนอ :  นายอดุลย์  ฉายอรุณ  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
4.4  การยกเลกิการจําหนา่ยน้าํมนัเบนซนิออกเทน 91  

ผู้นาํเสนอ :  นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5  แจ้งการยา้ยสํานักงานชั่วคราว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่  

ผู้นาํเสนอ  : นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
สํานักงานเชียงใหม ่

4.6  ผลการคดัเลือกบา้นนอแล เป็นหมูบ่า้น OTOP เพื่อการทอ่งเทีย่ว  
ผู้นาํเสนอ  :  นายศักด์ิชาย  วงศ์กนิษฐ์  นายอําเภอฝาง 

 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
    5.1 การปรบัปรุงภาคผนวก 1 ทา้ยระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
          พ.ศ.2526  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
    5.2 ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรือ่ง อัตราค่าจา้งขั้นต่าํ (ฉบบัที่ 7)  
          (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556  
           วันพุธที่  30 มกราคม  2556  เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก  
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   

   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

   ๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ ์สงวนสัตย์) 
   7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) 
   7.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 

                       ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานความช่วยเหลือ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน           
3 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)   ได้แก่   

- นางสาวชวนพิศ  สุวรรณโน  ได้รับทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยและทุนประกอบอาชีพ  
จํานวน 120,000 บาท 

- นายคําปัน  นิปุณะ  ได้รับทุนสนับสนุนการดํารงชีพ จํานวน 50,000 บาท 
- นางสาวจิตร  แสนใจอิ  ได้รับทุนสนับสนุนการดํารงชีพ จํานวน 50,000 บาท 

 
2. ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการต้านภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่           

จากท่าอากาศยานเชียงใหม่  บริษัท  ท่าอากาศยานไทย  จํา กัด  (มหาชน )  จํานวน  350,000 บาท           
โดย  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ   ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  

 
3.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีพุทธศักราช  2555 

จํานวน  8  ราย  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
- นายอรรถ  แสนใจ 
- นายสัมพันธ์  ช้างทอง 
- นายทรงยศ  เมืองแก้ว 
- ว่าที่ร้อยโท  สุรศักด์ิ  ลิ้มเจริญ 
- นายบงกช  อินทระชัย 
- นายเสฐียร  บุญลือ 
- นายสมบูรณ์  จันทร์หล้า 
- นายวิษณุ  ไชยแก้วเมร์  

 
4.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี

เชียงใหม่” ประจําปี 2555 จาํนวน 4 รางวัล (คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม่)   
- นางผ่องศรี  ตรีศิลสัตย์   
- นางสาวกุลสิริยา  หล้ากาศ 
- นางไพรวัลย์  วิชาคุณ 
- นายประวิทย์  ปัญญาวุฒิ 

 
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๕  จํานวน  24 ราย  (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 
  ๑.พระเทพมังคลาจารย ์   รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่ 

เจ้าอาวาสวัดทา่ตอน พระอารามหลวง  
ตําบลท่าตอน อําเภอแมอ่าย จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.พระวมิลมุน ี    เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่ 
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่



  ๖

๓.พระครูปลัดสุวัฒนวิสทุธิคณุ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร 
      ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

  ๔.พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคณุ  เลขานุการเจ้าคณะ 
จังหวัดเชียงใหม่ –แม่ฮ่องสอน-ลําพูน (ธ)  

๕.พระครสูิริเจติยานุกูล   เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๗  
วัดพระธาตุดอยสุเพทราชวรวิหาร  
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

๖.พระครูปลัดโอรส วชิรเมธี  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่
      วัดนิวาสสถาน ตําบลนิวาสสถาน  

อําเภอแมอ่าย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๗.พระครสูถาพรเขมกจิ   เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่
       วัดพันตอง ตําบลช้างคลาน  

อําเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่
๘.พระครูพิทกัษ์สิทธิคณุ   เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ตําบลหายยา 

       อําเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่
  ๙.พระครสูุวิมลธรรมรกัษ ์   เจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห ์ 
       ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐.พระปลัดอัมฤทธ์ิ พุทฺธสโร  ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่

      วัดพระธาตุดอยสะเกด็ พระอารามหลวง 
      ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

๑๑.พระครูปลดัขรรชัย ขนฺติโก  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ฯ 
      ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

๑๒.พระครูปลดัสุรเดช สริิสุวณฺโณ  รักษาการเจา้อาวาสวัดยางกวง 
      ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่

๑๓.พระครูสิรบิรมธาตุพิทกัษ ์  เจ้าอาวาสวัดอินทขลี  
      ตําบลศรีภูม ิอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่

๑๔.พระครูธีรสุตพจน ์   วัดผาลาด (สกิทาคาทีวนาราม) 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม ่

๑๕.พระมหาบญุช่วย เขมจาร ี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์ 
      ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่  
      จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖.พระมหานพดล วชิรปญฺโญ   รองเจ้าอาวาสวัดพันอ้น  ตําบลพระสิงห ์ 
      อําเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

๑๗.นายประยงค์ บุญช่วย   กลุ่มหนุม่สาวจงัหวัดเชียงใหม ่
  ๑๘.ดร.กิตติพัฒน์   สุวรรณชิน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

๑๙.ดร.ชวชาต ิ  สุคนธปฏิภาค  อาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
      ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม ่

๒๐.นายพงศก์ร  จันทราช   อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
 



  ๗

๒๒.นายเยีย่ม   กาวิละเวส  ไวยาวัจกร วัดสวนดอก พระอารามหลวง 
๒๓.นายดุสิต    ชวชาติ   พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม ่
๒๔.นายเฉลิมพล   จิตติวัฒนพงศ์   ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      / ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
       



  ๘

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจงัหวัด 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. นายอดิศร กําเนดิศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจบุนั รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
2. นายเจรญิฤทธิ ์ สงวนสตัย์ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น 
3. นายสุรพล สตัยารกัษ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั นายอําเภอแม่ริม 
 ตําแหน่งใหม ่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. พนัตํารวจเอกชัยณรงค์   สตุสม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
 ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 
5. นายกติตบิูรณ ์  สุมันตกุล 
 ตําแหนง่ปัจจบุนั ปลัดองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   



  ๙

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 11/2555  เม่ือวันที่  30  พฤศจิกายน  2555    

  
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 29 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๑๐
  

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 11/2555 

วันศกุรท์ี่ 30  พฤศจกิายน  2555  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4 นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
6 นางสาวศันสนีย์ ทาสม (รก.)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด

เชียงใหม่ 
9 นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่
11 นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
12 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

ลําปาง 
13 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
15 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสารภี 
16 นายเทพประสิทธ์ิ วงษ์ท่าเรือ นายอําเภอสันทราย 
17 นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
18 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู นายอําเภอดอยสะเก็ด 
19 นายกฤตพล รชตเมธา (แทน)นายอําเภอแม่ริม 
20 นางสาวภัชรีภรณ์ ทาวดี (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
21 นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
22 นายมนัส ขันใส นายอําเภอเชียงดาว 
23 นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ (รก.)นายอําเภอพร้าว 
24 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง 
25 นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
26 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
27 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
28 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอําเภอสันป่าตอง 

    
 
         / 29  นายสุรชัย  มณีประกร ...



  ๑๑
 

29 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
30 นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
31 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
32 นายสรธร สันทัด นายอําเภอแม่แจ่ม 
33 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
34 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
35 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
36 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
37 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
38 นายณรงค์                 ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

39 พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจคุณ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
40 พ.ต.อ.ทรงยศ  เดชจบ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
41 พ.ต.ต.พิเชษฐ์ หมายดี (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
42 พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขียวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 

43 นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
44 นายยุทธนา   โพธ์ิทองสุนันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
45 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

46 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
47 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
48 นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
49 นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
50 นายอิสระ อินทร์พรม (รก.)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย อําเภอฝาง 
51 พ.อ.กันตภณ ฉ่ําทรัพย์ (แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
52 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
53 พ.ต.อนสรณ์ เชียงแสง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
54 น.ท.ธรรมศักด์ิ มัณทน (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
55 พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่

56 นายสมชาย พุ่มจัน คลังเขต 5 
57 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
 
         / 58 นายอภิชา  ประสงค์ธรรม… 

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 



  ๑๒
 
58 นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
59 นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
60 นางณัฐธยาน์ เหมราสวัสด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
61 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
62 นางสาวสุรีรัตน์ คนธ์รัตนะกุล (แทน)สรรพากรภาค 8 
63 นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
64 นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
65 นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
66 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
67 นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
68 นายนภดล แสกรุง นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
69 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

70 นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
71 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
72 นายปรีชา ประไพพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
73 นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
74 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแหง่ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 

75 นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

76 นายสุเมษ สายสูง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ 10 
77 นางภาวดี อินปันบุตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
78 นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
79 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
80 นางวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
81 นางอจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
82 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
83 นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายอนิรุต แก้วสุวรรณ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม ่
85 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
86 นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา (แทน)หัวหน้าสาํนกังานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
87 นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ ผู้อํานวยศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสันกําแพง 
 
       / หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์



  ๑๓
 

88 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
89 นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
90 นายบุญสม ทองบุญอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
91 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ไสว (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
92 นางกรรณิการ์ พุทธิเมธากุล (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
93 นายสมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
94 นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
95 นายชรินทร์ เนตรนพรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
96 นายวิทยา สวนแก้วมณ ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
97 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
98 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
99 นางณัฏฐ์ชุดา เรืองวิลัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
100 นางจินตนา นิวาส (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
101 นางสาวจงรัก อ่ิมใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1 
102 นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
103 นางสุดคนิง อินทะเนตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

ที่ 9 
104 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
105 นายวิวัฒน์ มัธยกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1 
106 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
107 นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
108 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้       

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
109 นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
110 นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
กระทรวงคมนาคม 
111 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
112 นายวรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
113 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
114 นางสาวนิธิประรด บุญยมาลิก (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 
         /115 นางวงเดือน เผือกนวม ...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



  ๑๔

 
115 นางวงเดือน เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
116 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
117 นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
118 นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 

119 นายสัญชัย เจริญหลาย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

120 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

121 นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
122 นางปราณี โควินทวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
123 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

124 นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
125 นายไพโรจน์ บุญลือ สถติิจังหวัดเชียงใหม ่
126 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
127 นายณัฐกานต์ อมาตยกุล (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 

128 นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6 
129 นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

130 นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
131 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
132 นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
133 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
134 นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 

135 นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
136 นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
137 นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
138 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
139 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
140 นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
141 นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
        /หน่วยงานในสังกดักระทรวงแรงงาน  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 



  ๑๕
 

142 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
143 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
144 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
145 นายฤชุชัย โปธา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
146 นางสาวพจนาพร ศราวุธสกุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
147 นางสาวสุจินท์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
148 นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
149 นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
150 นางสาวศิริพร ภานุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
151 นายอดุลย์ วงค์มาลี (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

152 นายสุชิน สาระจันทร ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
153 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
154 นายสินอาจ ลําพูนพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
155 นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
156 นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
157 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
158 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
159 นางนฤมล พรมมหาราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
160 นายสิทธิชัย มูลเขียน (รก.)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 
สถาบนัการศกึษา 
161 รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
162 รศ.ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
163 นายณรงค์ ชวสินธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่
 
 
 
        /หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 



  ๑๖
 

164 นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
165 นางสุดใจ นันตารัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 
166 นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
167 นายแพทย์สมยั ศิริทองถาวร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
168 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
169 นางฐิติรัตน์ ทองอินทร์ (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
170 นายอภิชาต มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

171 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
172 นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
173 นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

174 นายกฤษฎา สวนสมภาค (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
175 ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
176 นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
177 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
178 แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
179 นางสุภาวดี ปุณศรี ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
 

180 นางนงเยาว์ อินทร์แสง (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
181 นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
182 นายไพโรจน์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
183 นายธงชัย อัปการัตน์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
184 นายประพันธ์ นัยเนตรสุวรรณ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 

185 นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ช้ันพิเศษ) 

186 นายสุขพันธ์ วุทธานนทร์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
187 นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
188 นายมนัส พิรณฤทธิ์ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
189 นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
190 นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ ฝา่ยปฏิบัติการภาคเหนือ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

/191 นางทัศนีย์  ศรมีงคล...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 

ส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 



  ๑๗
 

191 นางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อํานวยการอุทยาหลวงราชพฤกษ์ 
192 พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ 
193 นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
194 นายชัยรัตน์ พงศ์พีระ นายช่างเทคนิคอาวุโส สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
195 นางสุภาพร ทองพุก ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่-ลําพูน 
196 นายกมล ทองพุก ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่-ลําพูน 
197 นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
198 นายชัชวาล ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
199 นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
200 นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
201 นางสาววิราชินี คําชมพู หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
202 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
203 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน)หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
204 พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
205 นายอภิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
206 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
207 นายเจรวัฒน์ ย่ิงสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้จัดการสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
208 นายเสริมศักด์ิ มุ่งดี ผู้จัดการแผนกบริหาร  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
209 นายเดชา พิสุทธ์ิจงศกร ผู้จัดการบริหาร สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
210 นางวันเพ็ญ สกุลพันธ์ นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนครพิงค์ 
211 นางศิริลักษณ ์ ช้ินอร่ามรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) 
212 นายปรีชา ประไพพันธ์ พนักงานการตลาด สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
213 นายภาณุเมศ ต้นรักษา ผู้สื่อข่าวไทยโพสต์ 
    

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 



  ๑๘

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555  จํานวน 7 ราย (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 

ผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้า 
ลําดับที่ ช่ือสถานประกอบการ ช่ือ-นามสกุล ช่ือผลิตภัณฑ์ 
รางวัลที่ 1 กลุ่มทอผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้าน

ต่อเรือ 
นางแสงอรุณ ไชยรัตน์ เสื้อคลุมสตรี “หลากหลาย

สไตล์บนลายผ้า” 
รางวัลที่ 2 หจก.มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ นางอัจฉรี  ศรีไชยวงค์ กางเกงอลาตินและเสื้อกล้าม 
รางวัลที่ 3 กลุ่มตัดเย็บผ้าแต่งไทยบ้านสัน

มะนาว 
นางสายพิณ  บุญถึง ชุดสตรีผ้าฝ้าย 

ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
รางวัลที่ 1 กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลัก นายเทพทัย  สุริยลักษณ์ พระพุทธรูปปางสีลาพุทธ

มณฑลประทับยืนบนเรือ
หงส์บิน 

รางวัลที่ 2 กลุ่มออกแบบตัดเย็บเคหะ
สิ่งทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูปท่า
กว้าง(ยาโน) 

นายนครินทร์ ยาโน ผลิตภัณฑ์ผ้าอเนกประสงค์ 
3 in 1  

รางวัลที่ 3 งามล้านนา นายวีระพล เอมศิรานันท ์ ตะเกียงน้ํามันหอมระเหย
ถ้วยทองแดง 

รางวัลชมเชย แนนช็อป นางธัญชนก สินลี้ พานผ้าสาน 
 
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ แก่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ระดับจังหวัด ปี 2555  จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  
(1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านดง หมู่ที่ 5  ตําบลแม่ทะลบ อําเภอไชยปราการ  
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้แก่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 10  ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง 
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ บ้านหม้อ หมู่ที่  12  ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย 
 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดพบปะวาระยามเช้า “Morning Session”  
4. ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรุณามอบนโยบายให้จัดการพบปะวาระยามเช้า “Morning 

Session” เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีที่  2  และ ที่  4 ของเดือน นั้น  โดยให้สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2555 
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13  ธันวาคม  2555  เวลา 07.00 น. ณ โครงการเจเจมาร์เก็ต  โดยมีกระทรวงสาธารณสุข
เป็นเจ้าภาพ 

       
 
      / ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 



  ๑๙

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจงัหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 10/2555  เม่ือวันที่  30 ตุลาคม 2555   

 - จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 35 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   
      คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจนัทร์) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
      

     1. สรุปผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด

ติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

 

        / ไตรมาสที่ 1 ... 

 

1. นายไพโรจน ์ กุลละวณชิย ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั  รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        นักวิชาการพาณิชย์ ชํานาญการพิเศษ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม 
2. นายบพติร วิทยาวิโรจน ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        วัฒนธรรมจังหวัดตาก 
3. นายสุเมษ สายสูง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
 ตําแหน่งเดิม        พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน 
4. นางสาวพทัธธ์รีา ขุนชะ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสันกําแพง 
 ตําแหน่งเดิม        หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 



  ๒๐

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

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

๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๑๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๔.๐๐ 

๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐ 

๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐ 

 การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๖,๙๔๕.๙๘ ๘,๑๙๓.๗๐ ๔๘.๓๕ ๘,๗๕๒.๒๘ 

ประจํา ๑๔,๑๒๔.๒๖ ๗,๙๐๗.๔๐ ๕๕.๙๘ ๖,๒๑๖.๘๖ 

ลงทุน ๒,๘๒๑.๗๒ ๒๘๖.๓๑ ๑๐.๑๕ ๒,๕๓๕.๔๑ 

สรุปผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๘๓ ๑,๐๙๐.๗๔ ๙๘.๖๔ ๑๕.๐๙ 

 
       /ส่วนราชการที่มีผลการเบกิจ่ายภาพรวมสูงสดุ...  



  ๒๑

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ 
เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ งบประมาณ 
เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 

๑ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ 
๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร ๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๔๔๙.๑๔ ๘๓.๙๖ - - - 

๔ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

เชียงดาว 
๑๕.๓๔ ๙.๒๑ ๖๐.๐๒ - - - 

๕ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๒๓.๒๙ ๑๓.๕๑ ๕๘.๐๐ - - - 

๖ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑๒.๕๕ ๗.๑๐ ๕๖.๕๙ - - - 

๗ 
สํานักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
๑,๓๘๖.๖๙ ๗๗๗.๔๑ ๕๖.๐๖ - - - 

๘ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๒๑๖.๗๓ ๑๑๔.๗๘ ๕๒.๙๖ - - - 

๙ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์

อุปถัมภ์ 
๐.๑๒ ๐.๐๖ ๕๒.๐๘ - - - 

๑๐ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  

๓๐ 
๒๐.๕๖ ๑๐.๗๐ ๕๒.๐๕ - - - 

ที่มา :  รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๖๐ หน่วยงาน  
มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗   ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๔๖ หน่วยงาน     
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๖  และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๖๗ (เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายไตรมาสร้อยละ ๑๐.๐๐ / สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ 
๑๐.๐๐)  ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๕๓  
หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา  ๓๒.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๕๘.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 

         / 3 โรงพยาบาลนครพิงค์...



  ๒๒

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๓ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๔.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๑.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕ จังหวัดเชียงใหม่ ๖๕.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๔๙.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๔๓.๙๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ สํานักงานศิลปากรที่  ๘ ๘๗.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๔๓.๙๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ สํานักงานศิลปากรที่  ๘ ๘๗.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๐ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเชียงใหม่ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๖.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๒๓.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๔ สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ ๑๖ ๒๑๑.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ๑๑.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ
เชียงใหม่ 

๒๐๗.๔๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ วิทยาเขตภาคพายัพ ๖๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑   ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑๐ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๑.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ โรงพยาบาลประสาท ๑๒.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 

        /25 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1...



  ๒๓

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๕ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ๐.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๗ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๘ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๙ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๐ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๓๙.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๒ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๘.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๖ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่๖ (เชียงใหม่) ๐.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๒ ๐.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๑๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๙ สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๐ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๓๔.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๑ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๒ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๓ สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๑ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๔ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๑๕.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๕ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๐.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๒๘๕.๔๒ ๐.๐๘ ๐.๐๓ 
๔๘ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๑๕๔.๐๗ ๐.๓๑ ๐.๒๐ 

๔๙ สํานักชลประทานที่  ๑ ๑๑๕.๗๒ ๐.๕๗ ๐.๕๐ 

๕๐ สํานักงานทางหลวงที่  ๑ ๓๘.๒๓ ๐.๓๒ ๐.๘๔ 
 
 

        /51  ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษา...



  ๒๔
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕๑ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่  ๗  (เชียงใหม่) ๐.๖๗ ๐.๐๓ ๓.๙๙ 
๕๒ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๕๒.๙๕ ๒.๓๙ ๔.๕๒ 
๕๓ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๘.๗๔ ๐.๗๕ ๘.๕๕ 

ที่มา :  รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 
 
๒.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๘ เรื่อง คือ 
 ๒.๑ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๓ /ว ๔๓๒  ลงวันที่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การยกเลกิและกําหนดพืน้ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไขเ้จบ็ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

   กรมบัญชีกลางแจ้งประกาศยกเลิกพ้ืนที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บของจังหวัดแพร่ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  และได้ประกาศใหม่คือ 
1. ตําบลแม่พุง อําเภอวังชิ้น 2. ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง 3. ตําบลห้วยไร่ อําเภอเด่นชัย  เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณากําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.๒ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๑๒๘  ลงวันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  อัตราดอกเบีย้เงนิกู้สาํหรบัใช้เปน็เกณฑ์ในการคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง 
กระทรวงการคลังประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับใช้  เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ที่อัตราร้อยละ ๗  ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สําหรับตาราง
Factor F ให้ใช้ตามเอกสารหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓  
มีนาคม  ๒๕๕๕ 
  ๒.๓  หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว ๔๓๖  ลงวันที ่ ๓๑ ตลุาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกี่ยวกบัสญัญาเชา่ในระบบ GFMIS 
   กรมบัญชีกลางได้กําหนดแนวทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับระบบ GFMIS โดยครอบคลุมทั้งกรณีสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐอาจจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าแล้วแต่กรณี 
  ๒.๔ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๑๒๙  ลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
   เรื่อง  การเบกิจ่ายค่ายากลูโคซามีนซลัเฟต 

ตามท่ีกระทรวงการคลัง ได้ยกเลิกการเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต(ยาบรรเทาอาการปวดเข่า) 
เนื่องจากยาดังกล่าวไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และเอกสารวิชาการที่มีอยู่ไม่สามารถแสดง
ประสิทธิผลในการรักษาที่ชัดเจน ทั้งนี้สําหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไปนั้น เนื่องจากมีผู้ป่วยบางรายใช้ยาดังกล่าวได้ผล และขณะนี้มีแพทย์และผู้ป่วยบางกลุ่มได้ย่ืนร้องต่อศาลปกครอง
เพื่อขอความคุ้มครองเป็นการชั่วคราว ดังนั้นกระทรวงการคลังกําลังดําเนินการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อลดความขัดแย้ง จึงขอชะลอการบังคับใช้ยาดังกล่าวออกไปพลางก่อน และให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ายากลู
โคซามีนซัลเฟตได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕        
                        

 / ๒.5 หนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๑๓๐... 



  ๒๕

 
๒.๕ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๑๓๐  ลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การลงทะเบียนในระบบเบกิจา่ยตรงผูป้่วยนอกกบัสถานพยาบาลของทางราชการกรณี
ผูป้่วยโรคเรื้อรัง 

   ตามที่กระทรวงการคลัง แจ้งให้ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เลือก
สถานพยาบาลประจําตัว ๑ แห่ง ต่อ ๑ โรคเรื้อรัง หรือ ต่อทุกโรคเรื้อรัง โดยให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และจะเริ่มมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  นั้น  เนื่องจากระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยและการรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลใกล้บ้านยังมีข้อจํากัดบางประการไม่พร้อมที่จะรองรับการลงทะเบียน
เลือกสถานพยาบาลประจําตัวได้ ดังนั้นจึงขอเลื่อนการบังคับใช้ดังกล่าวไปก่อน และจะแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้
ทราบในคราวต่อไป 
  ๒.๖ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๗ /ว ๑๓๔  ลงวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การเบกิจ่ายค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีด่ําเนนิการสอบ 
   กระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่เบิกจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  ดังนี้ 
   ๑. ค่าสถานที่สอบ เบิกจ่ายได้ตามท่ีหน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ ทั้งนี้ให้พิจารณาสถานที่ของทาง
ราชการเป็นลําดับแรกหากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่อ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ตามความ
จําเป็น เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

๒. กรณีที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา  ดังนี้ 

    ๒.๑ ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง ในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน/วัน 
    ๒.๒ ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง ในอัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาท/คน/วัน 
    ๒.๓ ปฏิบัติงานในวันทําการปกติไม่น้อยกว่า  ๖ ช่ัวโมง ในอัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาท/คน/วัน 
    ๒.๔ ปฏิบัติงานในวันทําการปกติไม่น้อยกว่า  ๓ ช่ัวโมง ในอัตราไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/วัน 
๓. กรณีมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้ขอทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลังเป็นกรณี ๆ ไป 
  ๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๑๔  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕  

เรื่อง  ปรบัปรงุแผนการใช้จา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ในระบบ GFMIS 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  กรมบัญชีกลางได้นําเข้าข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้าสู่ระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐ
ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้บันทึกไว้ในระบบ EVMIS และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน
ดังกล่าว ขอให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินพร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุงในระบบ GFMIS Web online  ได้ ต้ังแต่
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
  
 
        /๒.๘ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๐... 



  ๒๖

 ๒.๘ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  มาตรการเรง่รดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
   ๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ 
   ๓. ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม  
๒๕๕๖ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ช้ีแจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผล
ความจําเป็นต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
   ๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มี
หนี้ผูกพัน สําหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเงินที่ได้รับให้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เร่งรัดดําเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เนื่องจากกระทรวงการคลังจะไม่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวต่อไป 
   ๕. กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
   ๖. ให้นําผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่ ครม.กําหนด เป็นตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๗. ให้ส่วนราชการ และจังหวัดจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน และติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ทําไว้ ให้ปรับปรุงแผนฯให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ 
GFMIS พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุง โดยให้ดําเนินการตั้งแต่วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 
   ๘. ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเร่งดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผน
งบประมาณที่ต้องดําเนินในเขตพื้นที่จังหวัด ยกเว้นงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ไปยังสํานักเบิก
ส่วนภูมิภาคน้ันๆ โดยไม่ชักช้าแต่อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยเคร่งครัด  
   ๙. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต้องดําเนินการ
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ ๒ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ GFMIS Web 
Online 
   ๑๐. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
         ๑๐.๑ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอํานาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ     
ให้โอนเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
         ๑๐.๒ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ โดยส่ง
เรื่องให้สํานักงบประมาณภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   ๑๑. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 
         ๑๑.๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ติดตามและกํากับดูแล  หน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด               
         ๑๑.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานที่ไม่เป็นไป
ตามแผน หรือปรับแผนฯ ต่อคณะกรรมการ หรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างช้าก่อน
สิ้นไตรมาส 
 

         / ๑๑.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด...  



  ๒๗

        ๑๑.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
หรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในเขตพื้นที่จังหวัดของแต่ละจังหวัด 
        ๑๑.๔ ให้คณะทํางานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ 
เพื่อตรวจสอบติดตามหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานและการเบิกจ่ายล่าช้าเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ     
   ทา่นสามารถเข้าดูรายละเอยีดหนังสือดังกลา่วข้างต้นไดท้ีเ่ว็บไซด์ของสํานักงานคลงั
จังหวดัเชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.2  ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
       (งบพฒันาจังหวดั)   

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) :  งบประมาณปี 2555 ส่วนราชการที่
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งกรณีมีหนี้ผูกพัน 23 รายการ งบประมาณ ย่ีสิบสามล้านบาท  ส่วนราชการสามารถ
ทยอยเบิกเงินผ่านระบบได้แล้ว  สําหรับส่วนราชการและอําเภอที่เบิกเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ไม่ได้ทําจัดซื้อ
จัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบจํานวน  18 รายการ งบประมาณ ย่ีสิบสี่ล้านบาท ขณะนี้ระบบยังไม่ได้ปลดล็อค 
จังหวัดได้ตรวจสอบแล้วอยู่ในระหว่างการอนุมัติจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง  ขอให้ส่วนรากชารเตรียมทํา
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน โดยมีหมายเหตุว่าลงนามสัญญาไม่ได้รับการแจ้งงบประมาณ  เนื่องจากว่าไม่ได้ปลดล็อคเงิน           
จึงไม่สามารถให้ดําเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ แต่ให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน   
 ส่วนงบประมาณปี 2556 จํานวน 29 โครงการ จํานวนเงิน หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านบาท ขณะนี้ส่ง
โครงการให้จังหวัด จํานวน 27 โครงการ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ส่วนอีก  2 โครงการยังไม่เรียบร้อย ใน
งบประมาณปี 2556 จังหวัดมี 2 งาน ต้องขออนุญาตแจ้งหน่วยงานทั้งกลุ่มจังหวัดและจังหวัดว่า เนื่องจากจังหวัดมี
การจัดงานประจําปี คืองานฤดูหนาว  จึงขอให้ขอให้ส่วนราชการได้ปรับแผนมาจัดงานช่วงงานฤดูหนาว จํานวน           
1 กิจกรรม ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแผนให้สอดคล้องกับการจัดงานด้วย 
 อีกส่วนหนึ่งได้รับการประสานงานกับผู้ตรวจราชการสํานักนายก เมื่อเช้าวันนี้ ว่า อาจจะมีการจัดงาน
เปิดศูนย์ประชุมนานาในช่วงปลายเดือนธันวาคม ซึ่งยังไม่ได้นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  การเปิดงานจะเรียน
เชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน ขอให้ส่วนราชการที่มีงบของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด จะต้องปรับแผนเพื่อมาจัด
งาน โดยเบื้องต้นอาจจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดมาร่วมกิจกรรมกับเชียงใหม่ แต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจน 
เมื่อผู้ตรวจราชการสํานักนายกทราบข้อมูลที่แน่นอนแล้วจะแจ้งจังหวัดเชียงใหม่ทราบโดยด่วน  
        
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 

    4.1 การรบัเสด็จในเดือนธนัวาคม  2555  
     หัวหน้าสาํนกังานจังหวดัเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ

การรับเสด็จในเดือนธันวาคม  2555  ดังนี้  
- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาทรงติดตามผล

การดําเนินโครงการ To Be Number One ของจังหวัดลําพูน ทรงเปิดชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ  
 

      / To Be Number One... 
 



  ๒๘

To Be Number One โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน จังหวัดลําพูน และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดง
คอนเสิร์ต To Be Number One ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน จังหวัดลําพูน ในวันที่ 6 ธันวาคม  2555 
เวลา 17.00 น. โดยจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จมา – กลับกรุงเทพฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
จังหวัดเชียงใหม่  

- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  จะเสด็จมาทรงวาง
ศิลาฤกษ์พระวิหารพระเจ้าแสนแซ่  และทรงสวมยอดปลีฉัตรพระบรมธาตุเจ้า “จ๋อมสะหลีปุรีนามน่างรั้ว”ในวันศุกร์
ที่ 7  ธันวาคม  2555  เวลา  16.00 น. ณ วัดยางกวง  ตําบลหายยา  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

-  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดสันปูเลย ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา 11.40 น. 

- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรง
อัญเชิญรัตนมหาสุวรรณชาติขึ้นประดิษฐานบนองค์พระธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 10  ธันวาคม  2555  เวลา  16.39 น.  และเสด็จมาทรง
เป็นประธานงานเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสประจําปี และงานกาลาดินเนอร์การกุศลฯ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท 
เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม  2555  เวลา 18.30 น.  รวมทั้งมี
กําหนดการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์และทรงบันทึกวีดีทัศน์รายการ “เที่ยวละไม...            
ไทยแลนด์เวิลล์”  ในระหว่างวันที่ 21  ธันวาคม  2555 – 27 ธันวาคม  2555  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

-  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จประทับแรม ณ บ้านพักรับรองศูนย์
ควบคุมการบินเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นมา  (ส่วนพระองค์) 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 
4.2  การจดังานพธิีของจงัหวดัเชียงใหมป่ระจําเดือนธนัวาคม 2555 
      หัวหนา้สาํนกังานจังหวดัเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : แจ้งต่อที่ประชุมว่าจังหวัด

เชียงใหม่กําหนดจัดงานพิธีในเดือนธันวาคม  2555 ดังนี้ 
       1. พธิเีฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั “5 ธนัวามหาราช ประจาํป ี

2555”  ในวันที่  5  ธันวาคม   2555   ประกอบด้วย  
-  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 06.00 น.   

การแต่งกาย ขุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง 
-  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เวลา 09.00 น.  การแตง่กาย  เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลา

กลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. การแต่งกาย  ชุดไทยพระราชทาน ชุดพ้ืนเมือง ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง สีชมพู 
 2. งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา           
ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม  โรงแรมดิเอ็มเพรส  ในวันที่ 6 ธันวาคม  2555  เวลา 18.00 น. การแต่งกาย 
เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
      / 3. พิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์กีฬาแห่งชาติ... 



  ๒๙

 
     3. พิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” และกีฬา           

คนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์”  วันที่ 7-9 ธันวาคม  2555  ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

      จึงขอเรียนเชิญทุกท่านและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.3  การจดักจิกรรมรณรงคยุ์ตคิวามรนุแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครวั 
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายวรชาติ 

พัฒนสิน) : ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  มติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวัน  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๒  กําหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
และสตรี” ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือควบคุมมิให้เกิดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว เกิดกับคนใกล้ชิด 
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดกับครอบครัวก็ไม่มีใครอยากที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะถูกละเมิดมากที่สุดคือ 
กลุ่มของเด็กและสตรี  ในส่วนของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทําการแถลง
ข่าวเพื่อจะรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2555 โดยแถลงข่าวประจําสัปดาห์ 
โดยจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และความรุนแรงในครอบครัว ในเดือนมกราคม  
๒๕๕๖ ภายใต้ช่ือ “จาวเจียงใหม่  ฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรง”  เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และความรุนแรงในครอบครัว  สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและยุติปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  และความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบต่างๆ  

         จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชน ร่วมกัน  “ไม่ยอมรับ – ไม่นิ่งเฉย – ไม่กระทํา 
ความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และความรุนแรงในครอบครัว” 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.4  ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 และแนวโน้ม   
      ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ (นางสุภาวดี ปุณศรี) : 

ในโอกาสนี้ขอเสนอภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือในไตรมาสที่ 3 โดยภาพรวมเศรษฐกิจของภาคเหนือแบ่งเป็น           
4 ภาค ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายของภาครัฐ และการส่งออก เมื่อดูด้านการ
บริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ภาคเหนือขยายตัวได้ดีมาก เนื่องจากมีการกระตุ้นจากภาครัฐ ภาวะการเงิน           
ผ่อนคลาย รายได้เกษตรกรดี เพราะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ ทําให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12 ส่งให้เกิดความเชื่อมั่นมีรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายทําให้ภาคท่ีขยายตัว  

การลงทุนภาคเอกชน ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจดีขึ้น ภาคเหนือ
และเชียงใหม่มีการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายช่วยให้การลงทุนในภาคเอกชน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

การใช้จ่ายภาครัฐ การเบิกจ่ายของภาครัฐซึ่งมีการเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายประจําและการลงทุนพิเศษ 
แม้ว่าการเบิกจ่ายจะช้า แต่ก็ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของภาคเหนือและเชียงใหม่ขยายตัวได้ดี 

 
       / ภาคการส่งออกในภาคเหนือ...
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ภาคการส่งออกในภาคเหนือเมื่อเทียบกับทั้งประเทศแล้วไม่ค่อยจะขยายตัวมากนัก แต่ภาคเหนือ

ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสนใจและติดตามรวมถึงการพัฒนาก็คือการค้าชายแดน หากทําได้จะ
ช่วยให้เศรษฐกิจในภาคเหนือและเชียงใหม่ขยายตัวได้มาก  ในไตรมาสที่ 3 การส่งออกของภาคเหนือขยายตัวถึงร้อย
ละ 16 การค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ 44  ขณะที่การค้าชายแดนมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเกินครึ่ง ของมูลค่า
การค้าทั้งหมดของภาคเหนือ 

เสถียรภาพในภาพรวมของเศรษฐกิจ อยู่ในเกณฑ์ดี สินเชื่อขยายตัวดี อัตราการว่างงานของเหนือ
เชียงใหม่ตํ่าซึ่งใกล้เคียงกับของประเทศ  เงินเฟ้อจะปรับขึ้นบ้างแต่ก็น้อย 

การท่องเที่ยวของภาคเหนือและเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ดีมากในไตรมาสที่ 3 ซึ่งไม่ใช่ช่วงของHigh 
season แต่จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูง ประมาณ 16 % โดยเดินทางผ่านท่าอากาศยาน จํานวน 1.3 ล้านคน 
รวมท้ังปี 3.7 ล้านคน ซึ่งนักท่องเที่ยวดังกล่าวเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เยอะที่สุดประมาณ 1 ล้านคน และมี
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น 5 % ที่ผ่านมาจุดที่สนับสนุนได้แก่การจัดประชุมสัมมนาภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่ม อปท.ตอนนี้เรา
จะรับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจากจีนและรัสเซีย ในไตรมาสที่ 4 การท่องเที่ยวจะโตได้ดีต่อเนื่อง 

ภาวะการเงิน ขณะนี้ผ่อนคลายมากล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศคงดอกเบี้ยไว้ที่
ร้อยละ 2.75 ต่อปี เป็นอัตราที่อยู่ในระดับผ่อนปรนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะต่อไป แรงกดดันเงิน
เฟ้ออยู่ในระดับตํ่า สนับสนุนให้การบริโภคภารเหนือและเชียงใหม่ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งเชียงใหม่อยู่ในระดับ
ร้อยละ 25 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.5  การจัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านพลังงาน มหกรรม

พลังงานทั่วไทย 2555  มีพลังงาน มีความสุข” 
  ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต 6 (นายธีระศักดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ์) : ประชาสัมพันธ์ 

การจัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านพลังงาน  มหกรรมพลังงานทั่วไทย 2555           
มีพลังงาน มีความสุข” ตามท่ีกระทรวงพลังงานกําหนดให้ภูมิภาคดําเนินการจัดงานมหกรรมพลังงานทั่วไปใน 6 เขต
ภูมิภาค ในภาคเหนือกําหนดจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 
22.00 น.  ณ ลานพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงพลังงานในรอบ 10 ปี           
การสาธิตการผลิตเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 13 จังหวัดภาคเหนือ การจําหน่ายสินค้าประหยัดพลังงานของ
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดต่างๆ  และผู้ประกอบการด้านการพลังงาน การสัมมนาเวทีให้ความรู้  และจะมีพิธี
เปิดงานในวันที่  6 ธันวาคม  2555   

หลักการและเหตุผลของการจัดงานเพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชฯ ครองสิริราชสมบัติครบรอบ 66 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา  รวมทั้งแสดงผลงาน
กระทรวงพลังงานครบรอบ 10 ปี  

วัตถุประสงค์ของงาน ประกอบด้วย 
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน ที่ทรง 

พระปรีชาสามารถ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานในการเป็นต้นแบบทางความคิด และแรงบันดาลใจให้
พสกนิการนําไปประยุกต์ใช้  

2. เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงนโยบายด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

      / 3. เพื่อให้กลุม่เป้าหมาย... 



  ๓๑

3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและเข้าใจถงึหลักการการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน  

4. เพื่อเสนอผลงานกระทรวง และหน่วยงานรอบ ๑๐ ปี  
   เป้าหมาย  ได้แก่ประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ  ข้าราชการ และ
สื่อมวลชน   
   ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานดังกล่าวในวันที่ 6 -8 ธันวาคม  2555  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.6  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2555  

         ผู้อํานวยการส่วนพยากรณอ์ากาศศนูย์อตุุนิยมวิทยาภาคเหนอื(นางสันทนีย์   
ไชยเชียงพิณ) : เดือนธันวาคม 2555 มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ       
ทําให้อากาศจะหนาวเย็นลงต่อเนื่องเป็นระยะๆ และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้กับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งบริเวณ
เทือกเขา ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเช้า  ขณะที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ และ
มีฝนได้บางวันเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกซึ่งนําพา ความช้ืน เมฆ/ฝนเคลื่อนที่ผ่านภาคเหนือ เดือนนี้ปริมาณฝน           
มีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย  จังหวัดเชียงใหม่ ตอนเช้าอากาศหนาวทางตอนบน 
อุณหภูมิตํ่าสุด 15-17 องศาเซนเซียส เทือกเขายอดดอย อากาศหนาวและหนาวจัดได้กับมีน้ําค้างแข็งได้บางวัน 
อุณหภูมิตํ่าสุด 3-10 องศาเซนเซียส  บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซนเซียส  มีเมฆทวีขึ้น กับมีฝนเล็กน้อย           
บางแห่งเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านแล้วอากาศจะเย็นลงอีก และหมอกหนาบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็น
อ่อนกําลังลง  ปริมาณฝน 15-20 มิลลิเมตร จํานวน   2-3 วัน   ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 45-93  ทัศนวิสัย 5-7 
กิโลเมตร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ข้อควรระวัง  อากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะ
เทือกเขายอดดอย ควรรักษาสุขภาพและร่างกาย ตลอดจนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่น น้ําค้างแข็งอาจทําความเสียหายให้แก่
ผลผลิตบนที่สูงได้ จึงควรเตรียมการป้องกัน ภัยหนาว ลมแรง หมอกหนา  สําหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย 
ควรใช้น้ํ าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-277919           
053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7  กิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนธนัวาคม  2555 
      ท่องเทีย่วและกฬีาจังหวดัเชียงใหม(่นางจุไรรตัน์  แพรวพราย) : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนธันวาคม  2555 ของจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 
   1. “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555 ” (Flora Fest’ @ Royal 

Park Rajapruek 2012) วันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-21.00 น. สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5 หรือ www.royalparkrajapruek.org  

 2. สวนพฤกษศาสตรแ์ฟร์ ครั้งที่ 3 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  อําเภอ
แม่ริม เที่ยวชมฟรีตลอดงาน ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2555  ต้ังแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. พิเศษวันเสาร์
และวันอาทิตย์เปิดถึงเวลา 18.00 น.  สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 
053-841234 และ www.qsbg.org   

 
/ 3. Northern EXPO 2012... 



  ๓๒

3. Northern EXPO 2012 ขอเชิญร่วมงาน ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม  2555           
ณ ลานจอดรถ P1  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดการจัดดําเนินงาน 
บริษัทเอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จํากัด โทรศัพท์ 02-6408013-15   

4. NAP 2012  วันที่ 5 ธันวาคม 2555 - 10 ธันวาคม 2555 ณ ถนนนิมมานเหมินท์  
ซอย 1  งานแสดงบนถนนสายศิลปะ พบกับงานศิลปะ ของตกแต่งบ้านและกิจกรรมน่าสนใจมากมาย  

5. เที่ยวงาน "แอ่วเฮือนเยือนผญา" สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-943625 ,053- 943635  

6. งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจําปี 2555  ณ พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดารา
ภิรมย์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อําเภอแม่ริม 
053-297 201  

7. Chiangmai Food Fair 2012 ระหว่างวันที่ 12-29 ธันวาคม 255 ณ ลานจอดรถ P1           
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดการจัดดําเนินงาน บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ 
โกลบอล เน็ทเวอร์ค จํากัด โทรศัพท์ 02-6408013-15 

8. หนาวนี้.....ที่เมืองแกน  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม  2556 พบกับ
กิจกรรมข่วงวิถีชีวิตแบบฉบับคนเมืองแกนที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย กิจกรรมการละเล่นแบบเก่า           
ชมทุ่ ง ดอกคํ าแผ้ แหล้  จับจ่ ายซื้ อสิ นค้ า โอทอป  ติ ด ต่อ เทศบาลฯ  สามารถ โทรศัพท์ ไ ด้ที่ เ บอร์ โทร           
053-857387  053 - 857360 ต่อ 18 งานประชาสัมพันธ์ 

9. งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่
เชิญเที่ยว...งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2555 - 
12 มกราคม  2556  ณ สนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ตรงข้ามสนามกีฬา 700 ปี)  

10. มหกรรมสินค้าไทย ภูมิปัญญาไทย  ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555  - 13 
มกราคม 2556 ณ ลานจอดรถ P1  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด
การจัดดําเนินงาน บริษัทเอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จํากัด โทรศัพท์ 02-6408013-15   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8   ประชาสัมพันธ์งาน  “หนาวนีท้ีเ่มืองแกน ครั้งที ่3” 
       ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (นายไพโรจน์  นันโท) :  วันที่ 25 ธันวาคม 2555 - 

3 มกราคม  2556  ณ ลานกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง  ภายในงานมีการแสดง
กายกรรมจากจีน  คณะกายกรรมกวางเจาปะทะ คณะกายกรรมฉางซา ในวันที่ 1 มกราคม 2556 เวลา 20.00 น.  
ชมมวยคาดเชือกนานาชาติ ในวันที่ 2 มกราคม 2556 กับคู่มวยนานาชาติระหว่าง ไทย,ลาว,เขมร,และเมียนม่าร์  
เริ่มชกเวลา 16.00 น.  ชมทุ่งดอกคําแผ้แหล้บานแล้วที่เมืองแกน  เชิญชิม  “ไส้อ่ัวสมุนไพรย่างยาวที่สุดในโลก” 
ด้วยฝีมือกลุ่มแม่บ้านสูตรเด็ดที่ใครมาต้องลองและซื้อติดมือกลับบ้านมีทุกวันที่กาดม่วน ก๋ินลํา ในงานหนาวนี้ที ่          
เมืองแกน  แข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์  วันที่ 30  ธันวาคม 2555  ฮาล์ฟมาราธอน วันที่  29 ธันวาคม 2555  
การละเล่นแบบโบราณสู่การแข่งขันระหว่างประเทศกับการชิงแชมป์ขว้างโหว้ ปี 2 วันที่  29 ธันวาคม 2555  
ห้อย Zipline ก๋ายผ่อดอก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอด 10 วัน ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม  2555 – 3 
มกราคม  2556  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.9 ประชาสัมพนัธ์การจดังาน “ย่านการค้าพาณิชยบ์า้นถวาย หมูบ่า้นสรา้งสรรค์ ครั้งที ่3” 
        นายอําเภอหางดง (นายอาคม  สุขพันธ์) : จากการที่ได้รับนโยบาย จากท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการพัฒนาบ้านถวายให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภาคเหนือ 
และจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้ามาหมู่บ้านถวายให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การตลาด สินค้าของบ้านถวายซึ่งในกิจกรรมในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวบ้านถวายและของดีอําเภอหางดง ถือว่าเป็น
กิจกรรมหลัก (Highlight)ของเทศกาลนี้คือ การจัดงาน “ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3”  
         นายกสมาคมผู้กอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย (นายวสันต์ ) : จากการประสานงาน
ของสมาคมผู้กอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายร่วมกับอําเภอหางดงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่           
ได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 28 
ธันวาคม  2555  โดยกําหนดการจัดงานเริ่มต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ในงานมี
กิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมประกวดสินค้าดีไซน์ใหม่ ประจําปี  2556 การจัดตกแต่งหน้าร้าน           
จุดถ่ายภาพประทับใจ การนําเที่ยวในหมู่บ้านถวาย เป็นต้น  ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของบ้านถวาย  
 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์) : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ได้มอบแนวทางการพัฒนาด้านการตลาด โดยสินค้าไม้ขอให้ร้านค้าติดป้ายราคาด้วย เพื่อผู้บริโภคจะได้ทราบราคา
และทางราคาจะได้นําไปปรับกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.10  กิจกรรมเชียงใหมเ่มืองสร้างสรรคเ์ดือนพฤศจกิายน  2555  

  ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Mr.Martin Venzky Stalling) :  
แจ้งต่อที่ประชุม ว่ากิจกรรมที่เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์กําลังทําในขณะนี้ ได้แก่ โครงการครีเอทีพ ล้านนา           
การจัดเตรียม – เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โดยUNESCO  อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมซอฟแวร์  ส่วน
กิจกรรมที่มาผ่าน ในเดือนสิงหาคม  มีงานเปิดตัวและสัมมนา Handmade Chiang Mai เว็บไซต์สื่อประสมที่แสดง
ถึงความเป็นมาความหลากหลายและคุณภาพของหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเกิดจากโครงการความร่วมมือ
ระหว่างเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และบริติชเคานซิล ประเทศไทย ภายใต้ช่ือโครงการหลัก Chiang Mai Digital 
Crafts  นิทรรศการ Chiang Mai Design Awards (CDA) 2012 ณ นอร์ทเทิร์นวิลเลจ ช้ัน 2 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาช่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พิธีเปิดนิทรรศการรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ 2555  นวัตกรรมในงาน
ออกแบบแฟชั่น โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ณ นอร์ทเทิร์นวิลเลจ 
ช้ัน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงานสัมมนาของสํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และกระทรวงด้านการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ของ MICE จัด
งานเลี้ยงอาหารค่ําเฉลิมฉลองวันครบรอบปีของหน่วยงาน CMCC  ณ ห้องอาหารแสนคําเทอเรซ SaenKan 
Terrace  

เดือนกันยายน คณะผู้แทนจากงาน CMCC เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา  จัดงาน 
Handmade Chiang Mai เพื่อเข้าร่วมแสดงงานนิทรรศการในประเทศสาธารณรัฐประชาจีน คณะผู้แทนจาก
หน่วยงาน CMCC และหน่วยงาน TDCI เดินทางไปประเทศเยอรมัน การสัมมนาการศึกษาอาเซียน จัดการประชุม
คณะกรรมการการพัฒนาหน่วยงาน CMCC   

 
/ เดือนพฤศจิกายน  - เดือนธันวาคม... 
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เดือนพฤศจิกายน  - เดือนธันวาคม จัดงานสัปดาห์ผู้ประกอบการโลก ในวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ การพบปะของหน่วยงานเทคโนโลยี ณ งานแกลลอรี่แสงดี หน่วยงาน 
CMCC และหน่วยงานมีดี ร่วมจัดงานบอลลูน ประเทศไทย  

เดือนธันวาคม  หน่วยงาน CMCC และหน่วยงานมีดีร่วมจัดงานศิลปะนิมมานและออกแบบ
ขบวนพาเหรดในวันที่  5 – 10 ธันวาคม  2555  จัดการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาหน่วยงาน CMCC 

ปี 2556 จัดนิทรรศการ Chiang Mai Design Awards 2012 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม  2556 เปิดงาน Chiang Mai Design Awards 2013 จัดงานสัปดาห์
ผู้ประกอบการโลกครั้งที่ 2 จัดงานกิจกรรม 3 วัน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีศิลปะเชียงใหม่ วันที่  8-14 
กุมภาพันธ์ 2556 เปิดงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม 2556 และการจัดงาน
ผู้ประกอบการโดย TEDxThapae Gate ปี 2556 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี)  :  แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องที่
ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ มีทั้งหมด 1 เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการได้นําเอกสาร
รายละเอียดเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  www.chiangmai.go.th  หัวข้อ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าว ได้แก่           
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออกเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2555  

  วันพฤหัสบดีที่  27  ธันวาคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
 (1) จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์  ปัญญา) : ประชาสัมพันธ์การจัดงานฤดูหนาวและงาน 

OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2556  ระหว่างวันที่ 30  ธันวาคม  2555 – 12 มกราคม  2556           
ณ สนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  การจัดงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ จะนําสินค้า OTOP ทั้งหมด           
ในเชียงใหม่มาแสดงสาธิตการทําและจําหน่าย  โดยเปิดโอกาสให้มีการพบปะระหว่างผู้ค้าและผู้ขาย  และการจัดงาน
ในปีนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของรถไฟชมงานซึ่งขาดหายไปหลายปี  โดยที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ขอความ
ร่วมมือจากส่วนราชการ คือ วันที่ 4 ธันวาคม  2555 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะมีการจัดงาน  “วันรวมน้ําใจ
ช่วยกาชาดประจําปี 2556” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับบริจาคสิ่งของสําหรับใช้เป็นรางวัลร้าน
มัจฉากาชาด   และขอความร่วมมือช่วยซื้อและจําหน่ายสลากกาชาด ซึ่งผลิตจํานวน 80,000 ฉบับ โดยท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะทําการแจกจ่ายสลากให้กับอําเภอและส่วนราชการช่วยจําหน่าย   

      /ประชาสัมพันธ์การจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ... 



  ๓๕

ประชาสัมพันธ์การจัดงานไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ครั้งที่ 37 ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่           
1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ประกอบด้วย 9 กิจกรรม  ได้แก่  การจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและ
การจัดสวน  การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดนางงามบุปผาชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติการ
จัดกาดหมั้วครัวฮอม การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรี         
ในสวนและการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา  การตกแต่งเส้นทางการทําถนนดอกไม้ การจัดมหกรรมอาหาร           
การประกวดหน้าบ้านน่ามอง 

 

(2) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร) :  
ขอแจ้งกําหนดการพิธีเปิดการแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 9  ธันวาคม  2555 เริ่มเวลา 
18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  สําหรับเส้นทางเข้า-ออก
สนามกีฬา 700 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม  2555  นั้น เจ้าหน้าที่จราจรได้มีการกําหนดเส้นทางการจราจรอย่างชัดเจน 
การเข้าสู่สนามกีฬา 700 ปี จะเข้าทางทิศใต้ของสนาม  และออกทางด้านทิศเหนือของสนาม  ในโอกาสนี้ศูนย์การกีฬา
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยขอมอบบัตรเชิญและบัตรที่จอดรถ VIP ให้กับทุกท่าน  สามารถนํารถยนต์เข้าไป
จอดได้บริเวณที่จอดรถ VIP ซึ่งบรรจุได้ประมาณ 480 คัน 
 

(3)  ผู้แทนผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง (พันเอก ชัยณรงค์  แกล้วกล้า) ขอเรียนชี้แจงการ
ปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อกรุณาทราบ ดังนี้  

     ๑.  ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ     
        ๑.๑ การพัฒนาสัมพันธ์กับทหารประเทศเพื่อนบ้าน 

         ในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555) กองกําลังผาเมือง           
ได้มีการพัฒนาพบปะสัมพันธ์กับทหารประเทศเพื่อนบ้านอย่างไม่เป็นทางการระหว่าฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน ๖ ครั้ง  
 -  เมื่อวันที่  4 ตุลาคม  2555  ผบ.บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๕  ได้เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ           
ทมม.พัน.คร.๖๕ บริเวณจุดประสานเขตแดนกิ่วผาวอก ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว  

-  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2555  ผบ.บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๕ ได้เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ           
ทมม.พัน.ร.๖๕ บริเวณจุดประสานเขตแดนกิ่วผาวอก ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 

-  เมื่อวันที่  7 ตุลาคม  2555  น.ฝยก.บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕  ได้เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ 
ทมม.พัน.  ร.๒๗๙  ฐานฯปาคี บริเวณ ร้านตามาตาเต บ้านนอแล ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง  

-  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2555  ผบ.ร้อย.ม.๑ ฉก.ม.๕ เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ทมม.พัน.           
คร.๓๒๘บริเวณจุดประสานเขตแดนตรงข้าม ฐานฯวัดฟ้าเวียงอินทร์ บ้านหลักแต่ง ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 

-  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2555  ผบ.บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕ และคณะ ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ           
ทมม.พัน.ร.๒๒๕ ด้านตรงข้าม ฐานฯ บ้านนอแล หมู่ ๑๔ ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง  

-  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  2555  ผบ.ฉก.ม.๕ และคณะ ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ทมม.พัน.ร.๒๙๓ 
นําโดย พ.อ.เมียวมิ้นอ่องผบ.บก.ยว.๒ ห้วยฮะ ที่บริเวณจุดประสานระหว่างฐานฯ อินทรีย์ และฐานฯ บก.พัน.ร.๒๙๓ 

ในการพัฒนาสัมพันธ์ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์อันดีในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และหารือ
ในเรื่องความร่วมมือด้านยาเสพติดโดยเฉพาะการแจ้งข่าวสารด้านยาเสพติดในพื้นที่ให้ทราบ รวมทั้งเรื่องการ
ดําเนินการตามโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนด้วย 

 
       / ๑.๒  การดาํเนนิการโครงการ...



  ๓๖

 
      ๑.๒  การดําเนินการโครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนาน 
           ตามท่ีผู้บัญชาการทหารบก ได้กําหนดให้กองกําลังป้องกันชายแดน จัดทําโครงการ
หมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานในพื้นที่ของหน่วยที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีของราษฎร           
ทั้ง ๒ ประเทศ ตามแนวชายแดน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมามีการปฏิบัติ จํานวน ๓ ครั้ง  ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ป ี
คูห่มูบ่้าน 

กิจกรรมทีป่ฏบิตั ิ
ไทย สหภาพเมียนมาร์ 

๒๐ สิงหาคม 
2555 

บ้ านหลั กแ ต่ ง  ตํ าบล เปี ย งหลว ง  
อําเภอเวียงแหง  

บ้านปางก้ําก่อ  พบปะพัฒนาสัมพันธ์ 

22 สิงหาคม
2555 

บ้ านแก่ งทรายมู ล  ตํ าบลท่าตอน 
อําเภอแม่อาย 

บ้านเปียงคํา พบปะพัฒนาสัมพันธ์ 

๒๑พฤศจิกายน 
2555 

บ้านนอแล ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง บ้านปาคี เมืองต่วน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่

 
๒. การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน 

ในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555) กองกําลังผาเมือง มีปฏิบัติ
ภารกิจในการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้ 

  
ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว.พิสูจน์ทราบ 
ลว. 

หาข่าว 
เฝ้าตรวจ ซุ่มโจมตี 

ปิดล้อม/
ตรวจค้น 

ต้ังจุดตรวจ
ถาวร 

ต้ังจุดตรวจ
ช่ัวคราว 

๔๕๒ ๓๑๔ ๕๓๔ ๒๓ ๑๘ ๑๖ จุด ๒๔๑ 
 

สรุปผลการจับกุมยาเสพติด  ในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองกําลังผาเมือง มีผลการสกัดก้ัน  
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  มีจํานวน ๓๖ ครั้ง ของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้า จํานวน 
๗๓,๓๕๖ เม็ด และจับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน ๔๙ คน  
 

พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ่
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาบ้า 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน  
(กรัม) 

ไอซ์  
(กรัม) 

อําเภอเวียงแหง ๔ ๗ ๘๖ - - 
อําเภอเชียงดาว ๑๖ ๒๓ ๒,๕๗๐ - - 

อําเภอไชยปราการ ๖ ๑๐ ๖,๘๒๒ - ๐.๙๘ 
อําเภอ.ฝาง ๔ ๓ ๖๓,๘๐๐ ๒๓.๓๐ - 

อําเภอแม่อาย ๖ ๖ ๗๘ - - 
อําเภอแม่แตง - - - - - 
อําเภอพร้าว - - - - - 

รวม ๓๖ ๔๙ ๗๓,๓๕๖ ๒๓.๓๐ ๐.๙๘ 
 
      /(4) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ... 



  ๓๗

(4) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทํา 
ส.ค.ส. จํานวน 6 แบบ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ และอําเภอช่วย
จําหน่าย ส.ค.ส. ด้วย ติดต่อขอรับได้ที่งานการเงินและบัญชี สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  

 
ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

           ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์   สุภาแสน) :  ในเดือนนี้มีข้อสังการ จํานวน           
2 เรื่อง  ได้แก่  

1. เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่สามของปีงบประมาณ 2556 ให้ส่วนราชการตรวจสอบ
งบประมาณของหน่วยงานว่าตามที่ได้รับอนุมัติมาแล้ว หน่วยงานของท่านได้ทําแผนการเบิกจ่าย แผนการจัดซื้อ       
จัดจ้าง  ส่งมาที่สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่แล้วหรือยัง โดยเรื่องดังกล่าวนี้ได้มี
หนังสือแจ้งหน่วยงานของท่านไปแล้วและจังหวัดได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจํานวน 2 คณะ  ได้แก่ 
คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  คณะกรรมการกํากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและประเมินผล ที่จะช่วยในการ
ดําเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวง และจะมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแล
เหมือนที่ปฏิบัติมา ต้ังแต่วันที่  7 ธันวาคม  2555 เป็นต้นไป 

 จากท่ีได้มีการพูดคุยจะมีการมอบหมายหน้าที่ให้กับรองผู้ ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ได้แก่           
ท่านอดิศร  ให้ดูแลด้านความมั่นคง และงานด้านการปกครอง งานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สําหรับท่านฤทธิพงศ์ 
ให้ดูแลด้านงานยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด งาน กรอ.จังหวัด  ท่านเจริญฤทธิ์ ดูแลด้านงานท้องถิ่น งานนโยบาย
ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ และงานประสานกับฝ่ายการเมือง  สําหรับกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด 
จะจัดให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยจะให้สํานักงานจังหวัดเสนอเรื่องโดยด่วน หากหน่วยงานประสงค์จะทํางานร่วมกับ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดขอสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่สํานักงานจังหวัดเพื่อความสบายใจในการ
ทํางานของท่าน 

2. งานยาเสพติด 90 วัน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ศพส.จังหวัดเชียงใหม่ ควรจะสรุปงาน  
2 เดือน 60 วัน ให้ทราบได้แล้วว่าเป็นอย่างไร เป้าหมายที่ต้ังไว้ตามรัฐบาลแจ้ง  ได้มีการปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไรบ้าง ในเรื่องของผู้เสพรายย่อย ผู้ค้ารายย่อย  90 วันมีสถิติอย่างไรขอให้สรุป และ 30 วันหลังก่อนจะปิด 
90 วัน ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยให้ตรวจสอบว่าบุคคลท่ีแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ ตอนนี้กลับมาในพื้นที่หรือยัง และ
นําเข้าบําบัดให้ครบตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจ  

ข้อสั่งการพิเศษ  ได้แก่ เรื่องเชียงใหม่แบรนด์ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้ได้มีการประชุม
ไปแล้ว 2 ครั้ง จะได้มีการมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทํางาน เรื่องของการตกแต่งเมือง
เชียงใหม่ เทศบาล  กําแพงเมือง คูคลองต่างๆ ซึ่งจะต้องร่วมกันทํา ส่วนในเรื่องของงานยุทธศาสตร์ที่จะต้องช่วยกัน
ขับเคลื่อนและต้องมีข้อมูลเร่งด่วน คือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ หลังจากที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ย้ายออกไปแล้ว 
ฝ่ายนโยบายจะจัดให้มีการทําบุญเมืองครั้งใหญ่ก่อนสิ้นปี 2555 โดยจะหารือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอีกครั้ง จะมีการแต่งต้ังคณะทํางาน เพราะฝ่ายนโยบายเร่งรัดมา ทั้งนี้ สํานักงาน
จังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาพูดคุยกันในเรื่องของ
การขอให้พ้ืนที่ต่อไป 

การก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม ขณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี           
ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นเงินทุนก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม จํานวน 35 ล้านบาท แต่สถานที่ก่อสร้าง          
ยังไม่ได้สรุป มีอยู่ 2 ส่วนคือ ตชด.และเกษตร อยากจะเชิญมาคุยกันว่าขัดข้องตรงจุดใด และจะขอเชิญธนารักษ์
พ้ืนที่เชียงใหม่ด้วย หากจังหวัดมีการทูลเชิญพระองค์ท่านมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์  พระองค์ท่านจะเสด็จมา
เป็นองค์ประธานให้  

 
        /เรื่องอําเภอกัลยาณิวัฒนา...  



  ๓๘

เรื่องอําเภอกัลยาณิวัฒนา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัด และอําเภอกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญมาพูดคุยเกี่ยวกับการก่อสร้างวัด 9 วัด ว่าติดขัดข้องตรงจุดใด เพราะว่า 
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าตอนนี้ที่อําเภอกัลยาณิวัฒนายังไม่ได้มีการแต่งต้ังเจ้าคณะอําเภอ เกรงว่าการปกครอง
ทางฝ่ายสงฆ์จะมีปัญหา 

เรื่องที่ขอเล่าให้ที่ประชุมฟัง ในเรื่องของวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ คือ 
นครแห่งชีวิตและความมั่นคั่ง เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  เชียงใหม่เมืองน่าอยู่ ได้มีการเชิญนักวิชาการมาคุยในเรื่อง
ของอีโก้วิลเลจ  และกรีนวิลเลจ การสร้างเมืองน่าอยู่โดยได้ทําการส่งแบบสอบถามไปยังอําเภอ 7 อําเภอ และได้มี
การประชุมกับนักวิชาการอิสระที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ โดยนําเอาอีโก้วิลเลจมาปรับใช้กับเชียงใหม่เพื่อรองรับการ
ประชาคมอาเซียน ใน 2 ปีข้างหน้า  ประชากร 70 % ที่เป็นเกษตรกรควรจะเป็นโกลกรีน แต่ยังไม่ได้มีการสรุป
เพียงแต่พูดคุยกันเท่านั้น  ทางอําเภอให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากสรุปแล้วอยากจะให้อําเภอนํากลับไปทํา
ใหม่อีกครั้ง เพื่อจะได้นํามาทําเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยให้นายอําเภอเป็นผู้บูรณาการในพื้นที่   
ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนแนวทางการพัฒนา คาดว่าจะร่วม
ดําเนินการในเดือนมกราคม 2556  

OTOP ได้รับงบประมาณในการดําเนินการตั้งศูนย์ OTOP ของทุกอําเภอที่อําเภอสันกําแพง    
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดทั้งป ีเชิญชวนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมกัน 

งานลอยกระทงในช่วงนี้มีเสียงพุหรือประทัดดังมากตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้า จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ช่วยไปตรวจสอบดู จากการที่ได้ประชุมเพื่อวางมาตรการการให้ใช้โคมลอยปลอดภัย และการกําหนดเวลาการ           
ปล่อยโคมประสบผลสําเร็จดี และจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเริ่มทําต่อเนื่อง    
ได้แล้ว ให้ติดต่อกับผู้ผลิตโคมลอย ให้ผลิตตามมาตรฐาน ม.อ.ก.808  

เชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางภาคเหนือตอนบน ในการเชื่อมไปยังจีน ผ่านถนน R3A 
ยุทธศาสตร์เชียงใหม่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนา โดยคาดว่าในปี 2556 จะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.5 ล้านคน โดยเฉพาะประเทศจีน  จากที่ทราบมาว่านักท่องเที่ยวจีนที่มี           
รถยนต์ส่วนตัวทําเรื่องขอมาที่จังหวัดเชียงรายในการนํารถเข้ามาในประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการขับขี่ตามเส้นทาง
จราจรแตกต่างกัน และปัญหาการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยสื่อสารไม่ได้  จึงขอฝากให้
สํานักงานขนส่งจังหวัดและตํารวจภูธรจังหวัดมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกภาษาหนึ่งด้วย เพื่อ
รองรับประชาชมอาเซียน ในอีก 2 ปีข้างหน้า   

บ้านถวาย ในช่วงที่มีการจัดงานกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการ ขอฝากให้นายอําเภอจัดเอกสาร
การประชาสัมพันธ์ โบชัวร์ ป้ายประชาสัมพันธ์บ้านถวาย ตามถนนภายในสนามกีฬา 700 ปี และสถานีที่พักของ
นักกีฬา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมื่อนักกีฬาเว้นว่างจากการแข่งขันจะได้ไปเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้า  

 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
               

เลิกประชุม  เวลา 12.00  น.   
  
     วัลยา  สิปปพันธ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ์) 
 
          เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
                                   รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 

        สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่



  ๓๙

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
                        3.1 การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ขอ้สั่งการกระทรวงการคลัง   

 ผู้นาํเสนอ :  นางพรอุมา  หมอยา นักวิชาการคลังชํานาญการ  
                   สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ่

   งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๑๘,๗๔๓.๗๐ ๙,๘๓๙.๙๙ ๕๒.๕๐ ๒๐.๐๐ ๘,๙๐๓.๗๑ 

ลงทุน ๓,๓๓๓.๔๓ ๔๐๔.๔๗ ๑๒.๑๓ ๑๐.๐๐ ๒,๙๒๘.๙๖ 

ประจํา ๑๕,๔๑๐.๒๗ ๙,๔๓๕.๕๒ ๖๑.๒๓ - ๕,๙๗๔.๗๕ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555 
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 

หน่วย : ล้านบาท 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ี เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
๓,๑๐๑.๗๑ ๙๓๐.๗๐ ๓๐.๐๑ ๒,๑๗๑.๐๑ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

๑๔๗.๐๕ ๑๓๒.๕๖ ๙๐.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๔.๔๙ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๘๓ ๑,๐๙๐.๗๔ ๙๘.๖๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๕.๐๙ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 



  ๔๐

 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ลํา 
ดับ ชื่อหน่วยงาน 

ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิก 
จ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิก 

จ่าย ร้อยละ 

๑ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐.๐
๐ - - - 

๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐.๐
๐ - - - 

๓ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๖๔๑.๒๘ ๘๗.๕๙ ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๑๐๐.๐๐

๔ โรงเรียนฝางชนปูถัมภ์ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๘๐.๓๖ - - - 

๕ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๙.๘๕ ๗.๘๖ ๗๙.๘๓ - - - 

๖ ตํารวจภูธรอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ่ ๒.๑๖ ๑.๗๒ ๗๙.๒๙ - - - 

๗ หน่วยป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้ําจืดเขือ่นภูมิพล ๐.๒๘ ๐.๒๑ ๗๓.๑๕ - - - 

๘ หน่วยป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้ําจืดเขือ่นแม่กวง ๐.๔๓ ๐.๒๙ ๖๘.๐๙ - - - 

๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชยีงดาว ๑๕.๓๘ ๙.๘๔ ๖๓.๙๗ - - - 

๑๐ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ๐.๑๒ ๐.๐๗ ๖๑.๖๗ - - - 

ท่ีมา :  รายงานสถานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๘๒ หน่วยงาน  
มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๑๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙   ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๕๕ หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๗  และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๖๔ (เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายไตรมาสร้อยละ ๑๐.๐๐ / สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ 
๑๐.๐๐)  ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๖๗  
หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒ จังหวัดเชียงใหม่ ๖๖.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่ ๔๑.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๔.๙๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐



  ๔๑

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๕ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๑๑.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๖ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ ๓๐.๕๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๗ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๓๖.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๔๙.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๙ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ๑.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๑.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ๑๘.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๓ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๔ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๕ วิทยาเขตภาคพายัพ ๖๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๖ โรงพยาบาลประสาท ๑๒.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๘ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๓๔.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๓๙.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๑ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๒ สนง.สหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๔ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๕ วิทยาลัยนาฎศิลป์ ๑๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๖ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๗ สพม. ๓๔ ๑๑.๔๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๘ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๙ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๐ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๑ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓ ๑๔.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๓ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๓๔ สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๕ สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๑ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐



  ๔๒
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๓๖ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑๐ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๗ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ ๓.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๘ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๙ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชียงใหม ่ ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ ๑๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๑ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่๙ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๒ สนง.สรรพากรพื้นที่ ๒ ๐.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๓ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๔ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ ๕.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๕ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๖.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๖ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๗ สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๘ สนง.สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๙ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ๑๕.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๐ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๑ ๓.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๓.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๑.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๓ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๕.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๔ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๕.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๕ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๕.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๖ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๐๔ ๐.๐๘

๕๗ สนง.พัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ๘๘.๓๓ ๐.๐๗ ๐.๐๘

๕๘ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๑๕๗.๓๗ ๐.๖๐ ๐.๓๘
๕๙ สนง.ศิลปากรที่ ๘ ๘๗.๘๙ ๑.๑๗ ๑.๓๔
๖๐ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ ๑๐ เชียงใหม่ ๘.๑๓ ๐.๑๓ ๑.๖๕
๖๑ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๓๕๘.๕๙ ๖.๘๒ ๑.๙๐
๖๒ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๓๐ ๐.๐๔ ๒.๙๔
๖๓ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๐.๙๔ ๓.๐๔
๖๔ สํานักชลประทานที่ ๑ ๑๑๙.๘๓ ๓.๗๙ ๓.๑๖
๖๕ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๔๕.๗๕ ๒.๑๒ ๔.๖๓



  ๔๓
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
๖๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๗๒.๘๑ ๕.๒๘ ๗.๒๕
๖๗ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗  (เชียงใหม่) ๐.๖๗ ๐.๐๗ ๙.๘๙

ที่มา :  รายงานสถานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 

 
๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕ จํานวน ๔ เรื่อง คือ 

 

 ๒.๑ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๑๓๘  ลงวันที ่๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมนิผลงาน 

   กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการใหม่ให้ครอบคลุมกับการประเมินทุกประเภทและระดับตําแหน่ง ตามรายละเอียดและให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติตามแนวทาง  ดังนี้ 
   ๑. กรรมการผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าที่อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแต่ละประเภท เพื่อเลื่อนระดับตําแหน่ง ย้ายประเภทตําแหน่ง ให้ดํารงตําแหน่ง  
ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ หรือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนการอ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 
   ๒ . ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้ อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน      
วิชาการ ยกเว้นกรรมการที่มีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินดังกล่าวมิให้
เบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยเบิกจ่ายในอัตรา  ดังนี้ 
       ๒.๑ กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
อาวุโสลงมาหรือตําแหน่งเทียบเท่า ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ในอัตราคนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อผู้ขอรับการ
ประเมิน ๑ ราย 
       ๒.๒  กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ในอัตราไม่เกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท
ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย 
       ๒.๓ กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับตําแหน่ง  ย้ายประเภท
ตําแหน่ง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือตําแหน่งที่เทียบเท่าในอัตราคนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ 
บาทต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย 
       ๒.๔ กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เพื่อให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งให้ได้รับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า คน
ละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผู้เข้ารับการประเมิน ๑ ราย 
   ๓. กรณีส่วนราชการได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน 
ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เดิมให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ 
นี้แทน   



  ๔๔

       ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ ที่ได้ดําเนินการก่อนหลักเกณฑ์นี้
ใช้บังคับ และยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณีต่อไป
จนแล้วเสร็จ 
   ๔. วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนท่ีมิได้กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม และการเบิกจ่ายที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง    
      

 ๒.๒ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๒ /ว ๔๗๓  ลงวันที ่๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทนุ 
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศ เรื่องนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุนเมื่อวันที่ ๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทดแทนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ได้กําหนดไว้เดิม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้สําหรับ
การจัดทําบัญชีและรายงานการเงินในกรณีที่หน่วยงานมีกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในปัจจุบันของ
ประเทศไทย โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องเงินลงทุนได้จากเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง  
    

 ๒.๓ หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๑๔๘  ลงวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
กระทรวงการคลังพิจารณาขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว คล่องตัว และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ได้หมายรวมถึง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น(เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทุกรายการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

๒. ให้หน่วยงานตามข้อ ๑ ไม่ต้องดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
ผ่านระบบ GFMIS ในรอบระยะเวลาเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

๓. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสําหรับรอบระยะเวลาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน ตามข้อ ๑ 
หากเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป กระทรวงการคลังไม่รับพิจารณาการขออุทธรณ์การขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน 
    

 ๒.๔ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐.๕ /ว ๔๘๒  ลงวันที ่๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การกําหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสําหรบังบบุคลากรและเงินอื่นที่กําหนด 
จ่ายสิน้เดือน 
กรมบัญชีกลาง ได้กําหนดตารางวันที่ และวิธีการปฏิบัติงานสําหรับรายการขอเบิกงบบุคลากรและ

เงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน (KO) ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้การสั่งจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดและมีประสทธิภาพเรียบร้อย ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  
   ท่านสามารถเขา้ดูรายละเอยีดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลงัจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 
มตทิีป่ระชุม  
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  ๔๕

 3.2  ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
       (งบพฒันาจังหวดั)   

        ผู้นําเสนอ :  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หวัหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
        
  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   
จํานวน  29 โครงการ  งบประมาณ 192,929,700 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน    ดังนี้ 
 1.  ด้านเศรษฐกิจ   จํานวน 12 โครงการ  งบประมาณ 87,555,100 บาท 
 2.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  จํานวน 6 โครงการ  งบประมาณ 27,221,600 บาท 
 3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน  6 โครงการ  งบประมาณ 46,891,600 บาท 
 4.  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  จํานวน 3 โครงการ  งบประมาณ 19,361,400 บาท 
 5.  ด้านการบริหารจัดการ   จํานวน 2 โครงการ  งบประมาณ 11,900,000 บาท 
  
  ขณะนี้มีส่วนราชการระดับจังหวัดจัดส่งรายละเอียดโครงการให้จังหวัดเพื่อเสนอ  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่  อนุมัติแล้ว จํานวน 27 โครงการ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติโครงการไปแล้ว 
จํานวน 17 โครงการ  
 

การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2556 
 

     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จํานวน 192,929,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 
1,132,771 บาท  คงเหลืองบประมาณ  191,796,929 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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  ๔๖

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
    4.1 การรบัเสด็จในเดือนธนัวาคม  2555  

      ผู้นําเสนอ :  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หวัหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ             

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  21 – 25 มกราคม  2556  ดังนี้ 
วันจันทรท์ี่  21  มกราคม  2556   

-  เสด็จฯ ไปโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านหญิงประไพ ศิวะโกเศศ  และโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานที   อําเภออมก๋อย    

- เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (รว่มกับ กศน.) ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 

วันอังคารที่ 22  มกราคม  2556  
-  เสด็จฯ ไปโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง อุปถัมภ์  อําเภอพร้าว 
-  เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ สถานีทวน

สัญญาณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง โดยประทับแรม ณ เรือน
รับรองที่ประทับดอยผาต้ัง ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช   

 

วันพุธที่  23  มกราคม  2556  
- เสด็จฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่าง

มูลนิธิชัยพัฒนา – สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งในส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนาและในส่วนที่ได้รับมอบโครงการระยะ           
ที่  1  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตําบลโป่งน้ําร้อน  อําเภอฝาง ทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนและทรง
เยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ําป่า บริเวณบ้านเปียงกอก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 

 

วันพฤหัสบดีที่  24 มกราคม  2556 
- เส ด็จฯ  แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ สํ า เร็ จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

วันศุกร์ที่ 25  มกราคม  2556 
- เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา           

บรมราชชนนี  
 
ทั้งนี้ กรมราชองครักษ์และจังหวดเชียงใหม่ มีกําหนดการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ          

ในระหว่างวันที่   2 - 5 มกราคม  2556   
 
 

มตทิีป่ระชุม  
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  ๔๗

4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2556 
         ผู้นําเสนอ : นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ   ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ                     

               ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  เดือนมกราคม 2556 

ลักษณะทั่วไป  เดือน มกราคม 2556 ช่วงกลางฤดูหนาว มวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ 
ตลอดเดือนและมีกําลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ทําให้อากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็ง
บางพื้นที่บริเวณเทือกเขายอดดอย มีหมอกบางในตอนเช้า  และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลงัลง จะมีหมอกหนาได้บางพื้นที่  มีฝนตก
ได้บางวันเมื่อกระแสลมบนพัดพาความชื้นเคลื่อนผ่านภาคเหนือ เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
เล็กน้อย 
ข้อควรระวัง อากาศหนาวเย็นทั่วไป หนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่บนเทือกเขายอดดอย หมอกหนาเป็นครั้งคราว จึงควรรักษา
สุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตท่ีอาจได้รับผลกระทบ และเพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา สําหรับพื้นที่ท่ีมี
ปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ โทรศัพท์  053-277919 053-922365  
และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

เดือน มกราคม 2556 
คาดหมายอณุหภูมิ(°เซลเซยีส) 
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลเิมตร) 
จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน

 
ภาคเหนือ 

 
 

ฟ้าโปร่งส่วนมาก ตอนเช้าหมอกบางและหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนบน
ของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 12-17°ซ เทือกเขายอดดอย
หนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งได้บางพ้ืนที่ อุณหภูมิตํ่าสุด  3-8°ซ ตอนล่าง
ของภาค  ค่อนข้างหนาว  และหนาวเป็นบางวัน  อุณหภู มิ ตํ่าสุด  
17-20°ซ บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 28-34°ซ ปริมาณฝน 10-15 มม. 
จํานวน  2 วัน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 13-15  30-
32 

15/2 

เชียงราย 12-14 28-30 15/2 
พะเยา 13-15 29-31 15/2 

เชียงใหม่ 15-17 29-31 10/2 
ลําพูน 14-16 30-32 10/2 
ลําปาง 15-17 31-33 10/2 
น่าน 14-16 20-32 10/2 
แพร ่ 15-17 31-33 15/2 

อุตรดิตถ์ 17-19 32-34 15/2 
สุโขทยั 18-20 31-33 15/2 
พิจิตร 18-20 31-33 15/2 

พิษณุโลก 18-20 31-33 10/2 
ตาก 17-19 32-34 10/2 

เพชรบูรณ์ 17-19 32-34 15/2 
กําแพงเพชร 18-20 32-34 10/2 

สรุป  มกราคม 2556 มีหมอกบางในตอนเชา้ และหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนบนของภาคอากาศหนาวโดยทัว่ไป และหนาว
จัดกับมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณเทอืกเขายอดดอย มีฝนตกได้บางวันเมือ่กระแสลมบนพัดพาความชื้นเคลื่อนผ่านภาคเหนือ 
เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

อากาศเย็น 16-23 °ซ อากาศหนาว 8-15 °ซ อากาศหนาวจัด ตํ่ากว่า 8 °ซ 

ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนกั 35.0-90.0 มม. ฝนหนกัมาก 90.1 มม.ขึ้นไป 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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4.3  รายงานสรปุสถานการณน์้าํจังหวดัเชียงใหม่ และการบรหิารจดัการน้ําปี 2556 
ผู้นาํเสนอ :  นายอดุลย์  ฉายอรุณ  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม  
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4.4  การยกเลกิการจําหนา่ยน้าํมนัเบนซนิออกเทน 91  
      ผู้นําเสนอ :  นายชํานาญ  กายประสทิธ์ิ  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการยกเลิกการจําหน่ายน้ํามันเบนซิน ออกเทน ๙๑ เพื่อส่งเสริมการ

ใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามัน
เบนซินฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้เหลือน้ํามันเบนซินเพียงชนิดเดียว ใช้ช่ือว่า “น้ํามันเบนซิน” ที่มีค่า
ออกเทน ๙๕ และให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
จะไม่มีการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน ๙๑ แต่จะยังคงมีน้ํามันเบนซินออกเทน ๙๑ ที่เหลือค้างระบบอยู่บ้าง ซึ่งคาด
ว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ - ๓ เดือน ในการจําหน่ายออกไป หลังจากนั้น จะเหลือเพียงน้ํามันเบนซินที่มีค่าออกเทน 
๙๕ และน้ํามันแก๊สโซฮอล์จําหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้ สําหรับผู้ผลิตรถในประเทศได้ให้การยืนยันแล้วว่า
รถยนต์ที่เป็นหัวฉีดที่ผลิตต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) และรถมอเตอร์ไซด์ที่เป็นเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ทุกรุ่น 
สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้ และมีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ที่สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ อี ๒๐ ออกจําหน่าย
มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ แล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันมีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์มากกว่า ๑๘ ล้านคัน ที่สามารถใช้น้ํามันแก๊ส
โซฮอล์ได้ โดยรายละเอียดรุ่นรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ที่สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้สามารถตรวจสอบได้จาก 
http:// www.doeb.go.th สําหรับเครื่องยนต์การเกษตร ๔ จังหวะ ก็สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้เช่นเดียวกัน 
ขณะเดียวกัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานตระหนักดีถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับรถรถยนต์ที่ผลิตก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ รถมอเตอร์ไซด์ ๒ จังหวะ และเครื่องยนต์การเกษตร ๒ จังหวะ จึงได้
จัดทําโครงการจัดต้ังศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ 
(ระยะที่ ๑)  โดยได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาจัดต้ังศูนย์การปรับแต่งเครื่องยนต์กว่า ๒๐๐ แห่ง กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ให้บริการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้โดย  ไม่คิดค่าแรง โดยในจังหวัด
เชียงใหม่มีสถาบันการอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓ แห่ง คือ 

๑. วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 
๒. วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
๓. วิทยาลัยเทคนคิสารภี 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๑-๙๓๘๘๖๖๙ ๐๘๑-๙๓๘๘๓๑๒  ๐๘๑-๙๓๘๘๙๒๗  
e mail : gasohol@dede.go.th หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
โทร. ๐ – ๒๒๒๓ - ๐๐๒๑-๙ 

 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
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4.5  แจ้งการย้ายสาํนกังานชั่วคราว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่  
                          ผู้นําเสนอ  : นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

สํานักงานเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม  
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5.6  ผลการคดัเลือกบา้นนอแล เป็นหมูบ่า้น OTOP เพื่อการทอ่งเทีย่ว  
ผู้นาํเสนอ  :  นายศักด์ิชาย  วงศ์กนิษฐ์  นายอําเภอฝาง   
 

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้คัดเลือกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง เข้ารับรางวัล Hiramatsu Award   ในงานสัมมนา 
OVOP/OTOP Award  2012 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นครั้งที่ 
2 ที่ประเทศไทยมีผู้เข้ารับรางวัลนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์)   
    5.1 การปรบัปรุงภาคผนวก 1 ทา้ยระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
          พ.ศ.2526    (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 
ด้วย  สํานักนายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงการกําหนดเลขประจําหน่วยงานใน

ราชการส่วนภูมิภาคท่ีสังกัดจังหวัดหรืออําเภอ  ในข้อ 2.2.2 ของภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี        
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เสียใหม่ทั้งหมด  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในรอบระยะเวลา          
5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปีปัจจุบัน   ทั้งนี้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามความใน ข้อ  8           
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 จึงให้ปรับปรุงการกําหนดเลขประจําหน่วยงาน
ในราชการส่วนภูมิภาค ในข้อ 2.2.2 ของภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ          
พ.ศ.2526  โดยให้ถือปฏิบัติต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งการปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526  เพื่อทราบและถือปฏิบัติต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการส่วนภูมิภาค
แล้ว 



  ๖๕



  ๖๖



  ๖๗

บญัชเีลขประจาํหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจําจังหวดัเชียงใหม่ 
 

ที ่ ส่วนราชการ เลขหนังสือ 

1 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่   ชม 0001/ 

2 สํานักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ชม0002/ 

3 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0003/ 

4 สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0004/ 

5 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชม 0005/ 

6 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0006/ 

7 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0007/ 

8 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0008/ 

9 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0009/ 

10 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0010/ 

11 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ชม  0011/ 

12 สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0012/ 

13 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0013/ 

14 สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0014/ 

15 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0015/ 

16 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0016/ 

17 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0017/ 

18 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0018/ 

19 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0019/ 

20 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0020/ 

21 สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0021/ 

22 สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0022/ 

23 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0023/ 

24 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0024/ 
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ที ่ ส่วนราชการ เลขหนังสือ 

24 เรือนจําอําเภอฝาง ชม  0025/ 

25 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0026/ 

26 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0027/ 

27 สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0028/ 

28 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0029/ 

29 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0030/ 

30 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ ชม 0031/ 

31 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0032/ 

32 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0033/ 

33 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ชม 0034/ 

 



  ๖๙

5.2 ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่อง อัตราคา่จ้างขัน้ต่ํา (ฉบบัที่ 7)  
          (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่) 



  ๗๐

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556  
           วันพุธที่  30 มกราคม  2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   
ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย  

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



  ๗๑

     6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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  ๗๒

ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
   ๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ ์สงวนสัตย์) 
   7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) 
   7.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 

                       ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
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