
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่  7/2553 

วันพฤหัสบดีที่  29 กรกฎาคม  2553  เวลา  09.00  น. 
ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
หนวยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย 

1 นายวรการ  ยกยิ่ง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                                  ประธานในที่ประชุม 
2 นายชุติเดช  มจีันทร (แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
3 นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
4 นายสุพิชญ  มสุีวรรณ (แทน) เจาพนกังานที่ดนิจังหวัดเชียงใหม 
5 นางสาวศันสนีย  ทาสม (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชยีงใหม 
6 นายวิชัย  ขจรปรีดานนท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
7 นายประจญ  ปรัชญสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

นายประดิษฐ  ทายะมหา 
นายวิชัย  ปทมวิภาค 
นายเกรียงไกร  อินทาปจ 
นายสุรพล  สัตยารักษ 
นายมงคล  สุกใส 
นายอุทัย  ลือชัย 
นายเศรษฐา  เศรษฐีธร 
นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ ์
นายชนะ  แพงพิบูลย 
นายนําชยั  เจยีงวรีวงศ 
นายสุทธิลักษณ  รักษเจริญ 
นายภาษเดช  หงสลดารมย 
นายประกาศิต  มหาสิงห 
ร.ต.ชยันต  อยูสวัสดิ์ 
นายโชคดี  อมรวัฒน 
นายมานิตย  ไหวไว 
นายสายณัห  ใจบุญ 

ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
(แทน) หวัหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 5 
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
นายอําเภอหางดง 
นายอําเภอสารภ ี
นายอําเภอสันทราย 
(แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
นายอําเภอดอยสะเกด็ 
นายอําเภอแมริม 
(แทน) นายอําเภอแมแตง 
นายอําเภอฮอด 
นายอําเภอเชียงดาว 
นายอําเภอพราว 
นายอําเภอฝาง 
นายอําเภอไชยปราการ 
(แทน) นายอําเภอสะเมิง 
(แทน) นายอําเภอเวยีงแหง 
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25 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอสันปาตอง 
26 นายสุรชัย  มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
27 นายดํารง  เอมแยม (แทน) นายอําเภอแมอาย 
28 นายอดุลย  ฮวกนิล นายอําเภออมกอย 
29 นายธนู  คร่ังเนียม (แทน) นายอําเภอแมแจม 
30 นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
31 นายวิบูลย  เทพนรรัตน (แทน) นายอําเภอแมวาง 
32 นายเทอดศกัดิ ์ จารุอัคระ นายอําเภอแมออน 
33 นายคุณวัฒน  สุคันธะกุล นายอําเภอดอยหลอ 
34 นายนิมิตร  เมอืงเปย  (แทน) นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
35 นายจําลอง  กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 

หนวยงานในสงักัดตาํรวจแหงชาต ิ
36 พ.ต.อ.หญิง วชัรี  ชูกิจคุณ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
37 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ  พรกาศศรีน ุ (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
38 พ.ต.อ.พงศพิชญ  วงศสวัสดิ ์ ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 
39 พ.ต.ท.นิตินยั  สุขะวิริยะ (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5. กองกําลังการฝกพิเศษฯ 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
40 นายหัตถพงศ  เทียมพันธพงค (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
41 นายยุทธนา  โพธ์ิทองสุนันท อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

หนวยงานในสงักัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
42 นางสาวชนิสา  ชมศิลป (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพนัธ เขต 3 
43 นางราตรี  จักรแกว (แทน) ประชาสัมพันธจงัหวดัเชียงใหม 
44 นายสัมพันธ  ชางทอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวดั

เชียงใหม 
45 นายพยนต  ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 

46 นางณัชชา   อุตตะมัง (แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวดัเชยีงใหม 
47 นายอนุสรณ  กรานจรูญ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงกลาโหม 
48 น.ต.ธรรมนูญ  สังขริม ผูอํานวยการสถานีวิทยจุากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการคลัง 
49 นายวิโรจน  พริิยะกฤต (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
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50 นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ (แทน) คลังเขต 5  
51 นางสาวเสาวนีย  ไชยวณัณ คลังจังหวัดเชยีงใหม 
52 วาที่ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นทีเ่ชียงใหม 
53 นายสวาง  จิโน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
54 นางสดศรี  พงศอุทัย สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
55 นางสาวศิริลักษณ  ไพโรจนรัตน สรรพากรภาค  8 
56 นายสุรพล  วฒันโยธิน (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
57 นายพรเทพ  ศรีสิทธิโชค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
58 นายชัยวัฒน  วองสืบขาว (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
59 นายปญญา  สวนจนัทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการฯ 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
60 นายรชต  สําราญชลารักษ (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
61 นายกระเษยีร  นวชัย ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดัเชยีงใหม 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
62 นางพัฒนาพร  ณ ถลาง (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
63 นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
64 นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่  13  จังหวดัเชียงใหม 
65 นายทศพร  ถาวร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
66 นางสุรียพร  ชูสุข ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
67 นางพรทิพย  ชํานาญกิจ (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชยีงใหม 
68 นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
69 นางอุบลวรรณ  จันทรสุรินทร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ

(เชียงใหม) 
70 นายประสิทธิ์  มะโนกิจ (แทน) หวัหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
71 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม        
72 นายพิชิต  พรหมมูล หัวหนาบานมติรไมตรีเชียงใหม 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
73 นายบัญชา  นทีพายัพทิศ   (แทน) เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
74 นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
75 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
76 นายธงชัย  ธรรมเสฐียร ประมงจังหวัดเชียงใหม 
77 นายวิทูร  โพธ์ิศรี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
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78 นายชัยชาญ  สุวรรณกาศ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
79 นางอรุณี  จอมมาวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
80 นายเดช  สารเขาดํา (แทน) ผูอํานวยการสถานีพฒันาที่ดินเชยีงใหม 
81 นายวรสิทธิ์  วรพล ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม 
82 นางสาวนันทนา  นอยบุญเตมิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ ที ่7 (เชียงใหม) 
83 นางเอมอร  ทองทรัพย (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเชยีงใหม 
84 นางนารีรัตน  โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขต 1 
85 นางสุนี  บูรณพานิชพันธุ (แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชยีงใหม 
86 นายสุพจน   ศริิอารยา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวดัเชยีงใหม 
87 นายประพนธ  เครือปาน (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
88 นายบรรจง  จาํนงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
89 นางสาววราภรณ  พิมสาร 

 
(แทน) หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวดั
เชียงใหม 

90 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงคมนาคม 
91 นายสมศักดิ์  อัพภาสกิจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม 
92 นายอุดม  สามารถ (แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
93 นายอุดม  บุญชวย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
94 นายอภิสิทธิ์   คําภิโร (แทน) หวัหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
95 นายจุมพจน   นิยมศิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
96 นายพงศเทพ  วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 1 
97 นายปญญา  ภมูรินทร (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 2 
98 นายชาญวิทย   เผ่ือนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 3 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
99 นายประหยดั  อนันตประดษิฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดั

เชียงใหม 
100 นายสุรินทร  นําประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
101 นายธีรพล   วทุธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
102 นางสาวจารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 

 
 
 
 

/หนวยงานใน... 



 

 

5 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
103 นายจํานง  แกวชะฎา ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
104 นายไพโรจน  บุญลือ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
105 นายอมร  ไชยวงศ (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5 เชียงใหม 
106 นางสาวณฐักานต  อมาตยกุล (แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ สาขา

เชียงใหม 
หนวยงานในสงักัดกระทรวงพลังงาน 

107 นางสิริกร  สายยนต (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชยีงใหม) 
108 นางศศิธร  สรณถาวรกุล (แทน) พลังงานจังหวัดเชยีงใหม 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงพาณิชย 
109 นายสมภพ  กาศสกุล (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
110 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
111 นางนิยดา  หมืน่อนันต การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
112 นางสาวสุนทรา  ติละกูล หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชยีงใหม 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงยุติธรรม 
113 นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอาํเภอฝาง 
114 นางชมัยพร  ทองพลี (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
115 นายปรีชาพล  ภัทรโกมล ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวดัเชียงใหม 
116 นายเทพพรหม  ออนสีบุตร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงใหม 
117 นายปภาษิต  ใจมณ ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
118 นายมนัส  เฉยีวกุล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงแรงงาน 
119 นางสาวสลาลีย  ชัยศิริวงษ (แทน) แรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
120 นายสุทธิวงศ  กติกา (แทน) สวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
121 นางสาวเพ็ญศรี  ฤกษนันทน (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม   
122 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
123 นางบุษบา  บญุศรี (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
124 นางสาวกัญจนา  กล่ินทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงวัฒนธรรม 
125 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
126 นางสาวศิริพร  ภานุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
127 นายอดุลย  วงคมาลี (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม 

 
/หนวยงานใน... 
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หนวยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
128 นายภานุศร  สิทธิชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1 
129 นายอุดม  แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
130 นายบรรเทิง  จิตตะยโสธร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
131 นายเทวินส  สรอยเพชร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 3 
132 นายสุทัศน  ประสาธนสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
133 นายสินอาจ  ลําพูนพงศ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
134 น.ส. ทิพวรรณ  เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาสัยจงัหวัดเชียงใหม 
135 นางสุวรรณภา  ฉุยกลัด (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 

สถาบนัการศึกษา 
136 ดร.รักษ  พรหมปาลิต (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยพายัพ 
137 นายกิตติคุณ  โพธิยารมย (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยฟารอีสเทอรน 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
138 นายสุรสิงห  วศิรุตรัตน (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
139 นางสุดใจ  นันตารัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
140 นายวรพงษ  สําราญทวิาวัลย ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
141 น.พ. สมัย  ศิริทองถาวร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
142 นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
143 นายสงกรานต  มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
144 นายอรรคเดช  บุญไชย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
145 นายเกียรติชัย  ตุลาธรรมกุล  (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3  

(เชียงใหม) 
146 นางศุภิสรา  ชมพาน (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
147 นายจิรศักดิ์  วรรณธนกานต (แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่  8 
148 นายทรงพล  นาคะหน ุ (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชยีงใหม 
149 นางสาวพัชรี  ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 

หนวยงานภาคเอกชน 
150 นายสรภพ  เชือ้ดํารง  (แทน) หอการคาจังหวัดเชียงใหม 

 
 /หนวยงาน... 



 

 

7 

หนวยงานสวนทองถิ่น 
151 นายคณพล  ปนแกว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
152 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
153 นายวิมล  มงคลเจริญ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

หนวยงานรัฐวสิาหกิจ 
154 นายกิตติ  วภิาสวงศ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9  
155 นายวงษนพิัทธ  แกวกุลวงษ (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
156 นายนรินทร  ชัยมณ ี (แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัดเชียงใหม 
157 นางพจรัตน  เหนือเมฆ (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 

 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1 นายชุติเดช  มจีันทร จาจังหวัดเชยีงใหม 
2 นายพัฒน  แสงลี ผูชวยปองกนัจังหวดัเชยีงใหม 
3 นายเกรียงศักดิ ์ จิระพงษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต  7 
4 นายโชคชัย  เหมวงศกุล ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
5 นายสัญญา  ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

จังหวดัเชยีงใหม 
6 นายสําเริง  ไชยเสน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
7 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
8 นายสมศักดิ์  ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
9 นายชัยนรงค  วงศใหญ หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  

10 นางสาววิราชนิี  คําชมภ ู หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานจังหวดัฯ 
11 นายเชวง  บัวผัด นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
12 นายสงัด  จิโนวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน  สํานักงานจงัหวดัเชยีงใหม 
14 นางศิริพร  รือเรือง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
  - การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา  โดยพระครูอดุลสีลกิตติ์  เจาอาวาสวัดธาตุคํา  
เจาคณะตําบลหายยา  (สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม) 
 
 /ระเบียบวาระที่ 1.... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน (นายวรการ  ยกยิ่ง  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)  กลาวเปดการประชุม  แนะนํา 
หัวหนาสวนราชการที่ยายมาใหม คือ นายพิชิต  พรหมมูล   หัวหนาบานมิตรไมตรีเชยีงใหม   ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการ ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 27 จังหวดัปทุมธานี  พรอมทั้งแจงวาเนื่องจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  
รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี) รวมทั้งปลดัจังหวัดเชียงใหม  ติดภารกจิไมสามารถเขารวม
ประชุมได  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหเปนประธานการประชุมในวันนี ้
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 6/2553  เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน  2553   
                             ซ่ึงไดนาํลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  www.chiangmai.go.th 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ 
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่ 6/2553  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2553 ณ หองประชุม
เอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ประกอบดวยเอกสาร  จํานวน  24  หนา   มีนายอมรพันธุ                
นิมานันท   ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม  เปนประธาน  ซ่ึงไดนําเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม เรียบรอยเปน
การลวงหนาแลว   
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2553  เมื่อวันที่ 29 มถุินายน  2553 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
  3.1  การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  ผูแทนสํานักบริหารยุทธศาสตร กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายชยันรงค  วงศใหญ) 
นําเสนอความเปนมาของกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 และรายงานผล  “ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ”  สรุปไดดังนี ้
  แนวทางการจดัทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  มติ ก.น.จ. เมือ่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 กําหนดแนวทางในการจดัทาํแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุม
จังหวดั และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

หลักการ 
  1. กรอบหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวดัและกลุมจังหวัด โดยยึดตามกรอบนโยบายของ
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคยุทธศาสตรรายสาขา รวมทั้งผลการศึกษาของสวนราชการที่เกี่ยวของ 
  2. มุงเนนการทํางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน โดยคํานึงถึงความพรอมของทุกภาคสวน
ในการบูรณาการ แผนงาน/โครงการตามแผนจังหวดั/กลุมจังหวดั 
  3. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน-ในจังหวัด โดยกระบวนการชุมชน และนําขอมูล
แผนชุมชนมาประกอบการจดัทําแผน 

/4. ใหความสําคัญ.... 
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  4. ใหความสําคัญกับแผนพฒันากลุมจังหวัดมากขึน้ 
ขอบเขตของแผนพฒันาจงัหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

  - แผนพัฒนาจงัหวัด มุงเนนการพัฒนาจังหวัดแบบองครวม ที่ครอบคลุมทุกมิติ ในดานเศรษฐกจิ
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิต  สรางโอกาสและอาชีพ  ซ่ึง
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในจังหวดั 
  - แผนพัฒนากลุมจังหวัด มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม เพือ่เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของกลุมจังหวัด และนําไปสูการกระตุนใหเกดิการลงทุนของภาคเอกชน และสรางรายไดใหกลุม
จังหวดั 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
1. การจัดประชุมเพื่อกําหนดตําแหนงยุทธศาสตร (Position) กลุมจังหวัด (10 กรกฎาคม 2552) 
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตรกลุมจังหวดั (13-14 กรกฎาคม 2552) 
3. สงขอมูลแตละจังหวัดเพิ่มเติมแกไขประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธและ Flagship Projects  

     (15-31 กรกฎาคม 2552) 
4. การประชุมหนวยงานทีเ่กีย่วของ ในแตละประเดน็ยุทธศาสตร เพื่อจัดทํารายละเอยีด/ 
    บูรณาการโครงการ (Flagship Project) 7 สิงหาคม 2552 
5. ทุกจังหวัดในกลุมจัดประชุมปรึกษาหารอืเพื่อรับฟงความคิดเห็นแบบพัฒนากลุมจงัหวัด  
    (10-28 สิงหาคม 2552) 
6. ประชุม ก.บ.ก. เพื่อเหน็ชอบแผนพัฒนาที่ปรับปรุงแกไขแลว นําเสนอ ก.น.จ. เพือ่ให 
    คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ (31 สิงหาคม 2553) 
7. ก.บ.ก. นําแผนพัฒนาฯ ทีค่ณะรัฐมนตรี อนุมัติจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด 
    ประจําป  พ.ศ. 2554 

 จากการดําเนินการ สามารถสรุปภาพรวมการใหคะแนนคณุภาพแผนพฒันาจังหวัด/แผนพัฒนากลุม
จังหวดั โดยมผีลคะแนน คือ 
 

ลําดับท่ี กลุมจังหวัด/จังหวัด ผลคะแนน 
1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  85 
2 จังหวดัเชยีงใหม  88 
3 จังหวดัแมฮองสอน  82 
4 จังหวดัลําปาง 88 
5 จังหวดัลําพูน  83 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 
 - วิสัยทัศนกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 : ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุนสูสากล โดดเดน
วัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถ่ินที ่

/ประเด็นยุทธศาสตร….. 
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ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 1. เพิ่มศักยภาพและยกระดบัมาตรฐานการทองเที่ยว  เพือ่เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
(ลานนา) และธรรมชาติของภูมิภาค เนนพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ สราง
มูลคาเพิ่มและสรางความเชื่อมโยง พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว สงเสริมการตลาดเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการทองเทีย่ว 
 2. สงเสริมการคาการลงทุน และพัฒนาระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ 
เนนการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพ (การบริการสุขภาพ, หัตถอุตสาหกรรม) พัฒนาบุคลกรที่มีศักยภาพรองรับ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการโลจิสตกิส  สรางโอกาสความรวมมอืการคาการลงทุน 
 3. ปรับโครงสรางการผลิตสูเกษตรปลอดภยั และสงเสริมเกษตรมูลคาเพิ่ม เนนพัฒนาสินคาเกษตรตลอด
หวงโซมูลคา สรางมูลคาเพิ่ม เชื่อมโยงการตลาดอยางครบวงจร 
 4. ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี เนน 
อนุรักษ ฟนฟู เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน 

ผลการจัดสรรงบประมาณกลุมจังหวัด ป 2553 
 

ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. โครงการกลุมจังหวัดตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
    จํานวน 4 โครงการ  งบประมาณ 28,879,900 บาท ไดแก 
โครงการลานนาราชพฤกษ 2010  15,000,000 
โครงการมรดกโลกลานนา 5,000,000 
โครงการคาราวานสงเสริมการทองเที่ยว 4 จังหวดัลานนา 3,879,900 
คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 
2. โครงการกลุมจังหวัดภายใตแผนปฏบิัติการไทยเขมแขง็ 2555  
    จํานวน 16 โครงการ 138,556,350 บาท  ไดแก 
ผลการจัดสรร รอบที่ 1 จํานวน 11 โครงการ 100,355,950 
ผลการจัดสรร รอบที่ 2 จํานวน 3 โครงการ 26,303,900 
ผลการจัดสรร รอบที่ 3 จํานวน 2 โครงการ 4,026,500 
อยูระหวางการจัดงบประมาณจากสํานกังบประมาณ  
จํานวน 1 โครงการ 

- 

    การดําเนินโครงการ
กลุมจังหวัด จะเนนการ 
บูรณาการทุกจงัหวัด
ภายในจังหวดั โดยยดึ
หลักการกระจายพื้นที่ 
กระจายผลประโยชน และ
กระจายการมสีวนรวม 

 

 

กรอบปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดป 2555 
 1. การจัดอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด ระหวาง 14 – 16 
มิถุนายน 2553 (ทบทวนวิสัยทัศน ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค) 
 2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 (Project Idea 
19 กรกฎาคม-12 สิงหาคม 2553) (Value chain แผนงาน โครงการ) 

/3. จัดสงแผน.... 
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 3. จัดสงแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่มกีารปรับปรุงใหทุกจังหวดัในกลุมจัดประชุมปรึกษาหารือเพือ่รับฟง
ความคิดเหน็ (14 -18 สิงหาคม 2553) 
 4. ประชุม ก.บ.ก. เพื่อใหความเห็นของแผนพัฒนากลุมจงัหวัดและรางแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุม
จังหวดั (Project Idea) (20  สิงหาคม 2553) 
 5. กลุมจังหวดัจัดสงรางแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจงัหวัด (Project Idea) ให อ.ก.น.จ. พิจารณา 
(22 สิงหาคม 2553) 
 6. คณะกรรมการกลุมภารกจิฯ (Cluster) จัดประชุมปรับปรุงคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจําป ตาม
ความเหน็ อ.ก.น.จ. และบูรณาการแผนงาน/โครงการกับหนวยงานในระดับตางๆ ตลอดจนจดัประชมุกลุมยอย 
(Focus Group) เพิ่มเติมเพื่อใหไดแผนที่มีคณุภาพมากที่สุด (25 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2553) 
 7. จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก.ดานการกลั่นกรองฯ พิจารณารางแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุม
จังหวดั (3 กันยายน 253) 
 8. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก.เพื่อใหความเหน็ชอบแผนรางแผนปฏิบัติบิตกราชการประจําปกลุม
จังหวดั (10 กนัยายน  2553) 
 9. กลุมจังหวดัจัดสงแผนปฏบิัติการราชการประจําปกลุมจังหวดัฉบับสมบูรณให อ.ก.น.จ. พิจารณา  
(17 กันยายน 2553) 

ปญหาและอุปสรรคดานแผนงาน/งบประมาณ 
 

ท่ี ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
1. สวนกลาง (กระทรวงกรม) ไมไดมีการบรรจุโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ทีต่องดําเนินการ
โดยอาศัยงบประมาณจากสวนกลางเนื่องจากเปนโครงการ
ขนาดใหญและตองใชงบประมาณคอนขางสูงไวในแผนงานฯ 

- สวนกลาง (กระทรวงกรม) ควรนําเอา
แผนงานความตองการของกลุมจังหวัดไป
บูรณาการแผนระดับกระทรวงเพื่อใหการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดบัพื้นที่เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. กลุมจังหวัดและจังหวัดไดดาํเนินงานยุทธศาสตรเชิงรุก
หลายประการ เชน การพัฒนาระบบโลจิสติกส, การทําความ
ตกลงบานพี่เมอืงนอง (Sister City) การทําการตลาดเชิงรุก, 
การทํา Road Show, การจับคูธุรกิจการคา (Business 
Matching) ขับเคลื่อนซึ่งสอดคลองกับศักยภาพและเปนสิง่ที่
กลุมจังหวัดใหความสําคัญ แตไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณสาํหรับดําเนนิการทําใหสูญเสียโอกาสเปนอยาง
มาก 

- สวนกลางควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณ 
เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุกของ
กลุมจังหวัดบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว 
 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

/3.2 สรุปผล... 
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3.2  สรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ และการจัดทําแผนปฏิบตัริาชการ  
                                  ประจําป 2555 

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  รายงานสรุปผลการ 
ดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2555  ดังนี ้

การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 
ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนนิการเกีย่วกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจงัหวัด/กลุม 

จังหวดัประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามลําดับขั้น ไดแก 
1) คณะกรรมการบริหารงานจัดงหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุม 

จังหวดั (ก.บ.ก.)ไดกําหนดทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และจัดทําโครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําป 
(Project Idea) (ระหวางวนัที่ 10 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2553) 

2) ผูวาราชการจังหวดั/หวัหนากลุมจังหวัด เสนอแนะพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวดัที่ทบทวนแลว 
เสนอตอคณะอนุกรรมการนโยบายการบรหิารงานจังหวดัและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ดานแผน
ยุทธศาสตรฯ (วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2553) 

3) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบรหิารงานกลุม 
จังหวดั (ก.บ.ก) จดัทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปตามที่ไดผานความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. ดาน
แผนยุทธศาสตรฯ (วนัที่ 28 สิงหาคม – 8 ตุลาคม 2553) 

4) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบรหิารงานกลุม 
จังหวดั (ก.บ.ก.) เสนอตอ อ.ก.น.จ. ดานแผนฯ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะรัฐมนตรี (วนัที่ 9 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2553) 

ทั้งนี้ แนวทางการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป กําหนดให 
มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดินแผนชาติ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค รวมถึงศกัยภาพ  โอกาส  สภาพปญหา และความตองการของประชาชนในพืน้ที ่

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
(รอบ 9 เดือน) แยกตามมิติการประเมิน 4 ดาน 

มิติที่ 1 : มิติดานประสทิธิผล (รอยละ 50) 
  - การบรรจุแผนกลุมจังหวัด/จังหวดั 
  - นโยบายเรงดวนรัฐบาล 
  - การพัฒนาสงัคม คุณภาพชวีิต ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย 

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละ 20) 
  - ความพึงพอใจ 
  - ความเปดเผยโปรงใส 

มิติที่ 3 : มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ (รอยละ 10) 
  - การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

/การบริหาร..... 



 

 

13 

  - การบริหารงบประมาณ 
  - ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
  - การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

มิติที่ 4 : มิติดานการพฒันาองคการ (รอยละ 20) 
 ผลการดําเนินงานตามคาํรับรองปฏิบตัิราชการกลุมจังหวัด/จังหวัด ป 2553  ดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 

คะแนนรวมจงัหวัดเชียงใหม เทากับคะแนน (เต็ม 5) 1.9425  สําหรับรายละเอียด ผลการดําเนินการใน 
แตละประเด็น มีดังนี ้
 1) มิติท่ี 1 :  มิติดานประสิทธิภาพ  น้ําหนกัรอยละ 50 คาคะแนนที่ได 2.2762 คะแนน แยกเปน 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

1.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการบรรลุ 
   เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดและจังหวัด 

20 n/a 2.1905 
 

2. ระดับความสําเร็จในการขบัเคลื่อนนโยบายเรงดวนของ 
    รัฐบาล 

10  3.0000 
 

3. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมัน่คง  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

20  2.0000 

 

2) มิติท่ี 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก รอยละ 20 )ผลการดําเนินงาน 1.6500 คะแนน  
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
    (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)  

3 n/a 1.0000 

5. รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนตอภาพลักษณ - 
    การบริหารงานจังหวัดของจังหวดั (สํานกังานจังหวดั) 

3 n/a 1.0000 

 
 
 

มิต ิ ดาน รอยละของการประเมิน คาคะแนนที่ได 
1 ประสิทธิผล รอยละ 50 2.2762 
2 คุณภาพการใหบริการ รอยละ 20 1.6500 
3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รอยละ 10 2.1042 
4 การพัฒนาองคการ รอยละ 20 1.3200 

/6. ระดับความสําเร็จ.... 
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6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ 
    เคานเตอรบริการประชาชน (องคการบรหิารสวนจังหวัด) 

3 ระดับ 2 2.0000 

7. รอยละความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 
    (สํานักงานจังหวดั) 

3 n/a 1.0000 

8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน 
    และปราบปรามทุจริต (สํานักงานคลังจังหวัด) 

5 ระดับ 3 3.0000 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรียน 
    จากประชาชนใหไดขอยตุิ (สํานักงานจงัหวัด) 

3 n/a 1.0000 

 

3) มิติท่ี 3  : มิติประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ น้ําหนักรอยละ 10 ผลการดําเนนิงาน 2.1042 
คะแนน  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ 
      รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  
      (สํานักงานสาธารณสุข) 

3 n/a 1.0000 
 

11. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม  
      (สํานักงานจังหวัด) 

10  5.0000 
 

 11.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจาย 
                      ลงทุน 

0.5 รอยละ 97.87 1.0000 

 11.2 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจาย 
                      ภาพรวม 

0.5 รอยละ 66.61 1.0000 

    11.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุน 
                      ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  

1 รอยละ 58.72 1.0000 

12. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ 
      ประหยดัพลังงาน (สํานักงานพลังงานจงัหวัด) 

1 ระดับ 2.04 2.0400 

13. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน  
      (สํานักงานจังหวัด) 

2 ระดับ 3 3.0000 

14. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  
      (สํานักงานจังหวัด) 

2 ระดับ 3 3.0000 

 
 
 

/4 มิติที่ 4.... 
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4. มิติท่ี 4 : มิตดิานการพฒันาองคการ  น้ําหนักรอยละ 20  ผลการดําเนนิงาน 1.3200 คะแนน   
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนัก 
รอยละ 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ท่ีได 

15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

20  1.0000 

 15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑ   
                      คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 
                      (สํานักงานจังหวัด) 

20  1.0000 
 

  15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ 
              บริหารจัดการภาครฐัระดับพืน้ฐาน  
             (วัดกระบวนการในการดําเนินการ 
                                        พัฒนาองคการในหมวดทีด่ําเนนิการ 
                                       ปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  

8 รอยละ 68 1.8000 

  15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
                                       ถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมาย 
                                       ความสําเร็จของผลลัพธในการ 
                                        ดําเนินการพัฒนาองคการ (วัด 
                                        ผลลัพธของการพัฒนาองคการใน 
                                        หมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ 
                                        พ.ศ. 2553)  

2 n/a 1.0000 

  1.5.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ 
                                        การบริหารจัดการภาครัฐระดับ 
               พื้นฐาน (ในหมวดทีจ่ังหวดั 
                                        ดําเนินการไมผานเกณฑฯ ใน 
                                        ปงบประมาณ พ.ศ. 2552)  

2 n/a 1.0000 

15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
         ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ 

          ผลลัพธการดําเนนิการของจังหวดัตามเกณฑ 
                      คุณภาพการบริหารภาครัฐพืน้ฐาน (หมวด 7)  

4 n/a  1.0000 

 15.3  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของการ 
                      จัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2554  

4 n/a 1.0000 

/ทั้งนี้ .... 
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ทั้งนี้ ขอความรวมมือสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสวนราชการทีเ่ปนเจาภาพหลักตามประเดน็
ของตัวช้ีวัด ไดจัดประชุมสวนราชการที่เปนเจาภาพรองเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่
กําหนดไวตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   เนื่องจากผลการดําเนนิการตามตัวช้ีวดั บางสวนราชการไดมีการ
ดําเนินการไปมากแลว  แตบางสวนยังไมมคีวามคืบหนา ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม จะจดัการประชุมเพื่อ
เรงรัด ประสานการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการในโอกาสถัดไป 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบ และมอบหมายสวนราชการที่เปนเจาภาพหลักตัวช้ีวดั ดําเนนิการตามขอเสนอของที่ 
                          ประชุม 
 

3.3 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกจิ 4 ดานตามยทุธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม 
3.3.1 กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 

  1) โครงการ “Chiang Mai Innovation Market and Lanna OTOP Village Exhibition” (CIM 
& LOVE 2010) 
  ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต  มูลวิจิตร) นําเสนอแนวทางการของกลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ และเชิญชวนทุกภาคสวนเขารวมเที่ยวชมงานแสดงสินคา ตามโครงการ “Chiang Mai Innovation 
Market and Lanna OTOP Village Exhibition” (CIM & LOVE 2010) หรือ ตลาดนวัตกรรมเชียงใหมและหมูบาน
ทองเที่ยวหัตถกรรมลานนา ดังนี ้
  กําหนดจัดงาน CIM & LOVE 2010 ระหวางวันที่ 30 กรกฎคม – 3 สิงหาคม 2553 ระหวางเวลา 
10.00 – 20.30 น. ณ หอประชุมใหญ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
  ลักษณะของการจัดงาน ไดกาํหนดใหมีรูปแบบเหมือนตลาดนัดการซื้อขาย ผลงาน การวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรมการทองเที่ยว ที่มีศกัยภาพในเชิงพาณิชยของผูที่ประสบความสําเร็จ ผูประกอบการการ
ทองเที่ยวและนักวจิัยที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกบัผลิตภัณฑและเสริมสรางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของภูมิภาค โดยแบงการจัดแสดงภายในงาน
ออกเปน 7 หมวด ไดแก 
  1) อาหารและการทองเที่ยว (Food & Travel Around The World) เลาเรื่องของวัฒนธรรม
อาหารของโลกและลานนา ผานมุมมองของการเดินทางทองเที่ยวของมนุษยในสวนตางๆ  

(1) การทองเทีย่วเชิงธุรกจิและวัฒนธรรมอาหารในตะวนัออกไกล การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ  การ
เดินทางเยี่ยมเยียนคนรูจัก หรือศึกษาดูงาน คือเปนการเดนิทางทองเที่ยวในดินแดนตางๆ การจําลองตลาดการคา
แถบตะวนัออกไกล การจําลองวิถีชีวิตตลอดในเมือง Morocco  

(2) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความรุงเรอืงแหงอารยธรรมอินเดีย การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
คือรูปแบบการทองเที่ยวที่ผสมผสานแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยว ที่มนุษยสรางขึ้นโดย
สอดแทรกกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพ เชน สปา นวดแผนไทย ฯลฯ โดยนําเสนอผานการจําลองการเดินทาง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

/4) การทองเที่ยว.... 
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(3) การทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม อาหารอิทธิพลอารยธรรมจีน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปน
การทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แสดงถึงความรุงเรืองทางวัฒนธรรม เชน การเยี่ยมชม 
วัดโบราณประสาท พระราชวัง รวมถึงการดําเนินวิถีชีวติของบุคคลในแตละยุคสมัยนําเสนอผานสถาปตยกรรมจีน 
และวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่ไดรับอิทธิพลจากประเทศจีน 

(4) การทองเทีย่วเชิงเกษตร และวัฒนธรรมการกินแบบอังกฤษ การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปน
การทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม เชน สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว การทําประมง และสัตวเล้ียงในบาน 

(5) สวนแสดงนิทรรศการ 50 ป การทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยสํานักงานการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ภาคเหนือเขต 1 จัดพื้นที่ Relax Zone สําหรับผูเยี่ยมชมงานสามารถพักรอไดบริเวณนี ้

(6) ไทยทองเที่ยวและวฒันธรรมอาหารไทย ที่ผูกพันกบัสายน้ํา วัฒนธรรมอาหารที่เกิดขึ้น
พรอมกับชีวิตริมน้ํา วัฒนธรรมชาวน้ํา ตลาดน้ําคลองดําเนินสะดวก กวยเตี๋ยวเรือ ฯลฯ 

(7) Land Mark 4 จังหวดัภาคเหนือ เปนการรวมแหลงการคาในทองถ่ินจังหวดัเชยีงใหม 
ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน 

2) ตลาดสีเขียว Green Market ธุรกิจอาหาร และการทองเที่ยวแบบ Organic ตลาดและวิถีชีวิต
แบบทองถ่ิน 

3) ทองเที่ยวสุขใจ อาหารปลอดภัย Always Save Always Safe ผูประกอบการผลิตภัณฑอาหาร
ปลอดสารพิษ รานอาหารที่ไดรับมาตรฐาน Tourism standard 

4) พอเพียง เพยีงพอ Sufficiency Living การนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง หมูบานตัวอยาง
หมูบานพอเพยีง มาแสดงภายในงาน 

5) สมบัติแหงโลก World treasure การแสดงในฐานะที่ขาวเปนแหลงอาหารของโลก ขาวหอม
มะลิ อาหารไทย สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร World historical heritage 

6) โลกแหงความเปลี่ยนแปลง Time to change  ผูประกอบการที่ประยกุตใชนวตักรรมอาหาร
ไทย นวัตกรรมการทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในระดับสากล 

7) ความสุขแหงชีวิต Wellness Being อาหารเพื่อการรกัษาโรค ยา สมุนไพร ธุรกิจสปา และทัวร
สุขภาพ 

นอกจากนี้ ภายในงานยังไดจัดแสดงนิทรรศการหมูบานทองเที่ยวหัตถกรรมลานนาในลักษณะ
ตางๆ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

  2) โครงการปลอยปลาฉลามกบ และเตาทะเลสูธรรมชาติ (เพาะพันธุบนดอย ปลอยสูทะเล)  
  ผูแทน Chiang Mai Zoo Aquarium (นายพชพนัธ  ธุวนริน)  ประชาสัมพันธการดาํเนินกจิกรรม
ของ Chiang Mai Zoo Aquarium และกิจกรรมการปลอยเตาทะเล 779 ตัวและฉลามกบ 99 ตัว กลับคืนสูถ่ินกําเนิด 
ณ  อําเภอสัตหบี จังหวดัชลบุรี สรุปไดดังนี ้

/ความเปนมา... 
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  ความเปนมาของ เชียงใหม ซู อควาเรียม เปดใหบริการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2551 ตั้งอยูในพื้นที่องคการสวนสัตวเชยีงใหม มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร พรอมพื้นที่แสดงพันธุสัตวน้าํกวา 13,985 
ตารางเมตร ซ่ึงภายในประกอบดวยอุโมงคน้ําจืดและน้ําเค็มยาวกวา 133 เมตร ถือไดวามีความยาวที่สุดในโลก 
รวมทั้งมีทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ ยาว 133 เมตร ซ่ึงมีมาตรฐานและทันสมัย 
  วัตถุประสงคของการกอตัง้  เพื่อเปนศูนยกลางทางดานการศึกษาพนัธุปลาน้ําจืดและน้ําเค็มของ
ภาคเหนือ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวดัเชยีงใหม 
  กิจกรรมภายในอคาเรียม จัดแสดงพันธุปลาน้ําจืด และน้ําทะเล จากทั้งภายในประเทศและนอก
ประเทศ กวา 250 สายพันธุ  จํานวนกวา 20,000 ตัว แบงออกเปนสวนจัดแสดง 2 ช้ัน คือ 

1. สวนจัดแสดงพันธุปลาน้ําจดื และน้ําทะเล 
2. อุโมงคน้ําจืด และน้ําทะเล 

โครงการจัดแสดงนิทรรศการเตา (Turtle Festival) 
 - กอตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวาง 3 องคกร คือ เชียงใหม ซู อควาเรยีม ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล 
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง และองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ 
 - วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหความรู ปลูกฝงจิตสํานึกในการรักและหวงแหน 
พันธุเตาน้ําจดืและน้ําทะเล ที่กําลังสูญพันธุ เพื่อใหเกิดการอนุรักษอยางยั่งยืน และเพือ่สงเสริมและเผยแพรการ
ทองเที่ยวในจงัหวัดเชียงใหม  พรอมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษใหแกนกัทองเที่ยวในเมืองเชียงใหม 
 - ระยะเวลาจัดแสดง 5 มิ.ย. 2553 – 30 ก.ย.2553 

สวนจัดแสดงนิทรรศการเตา  แบงเปนสวนจัดแสดง 3 สวนคือ สวนจดัแสดงเตาบก เตาครึ่งบกครึ่งน้ํา เตา
น้ําจืด  สวนจดัแสดงเตาทะเล และสวนจดัแสดงนิทรรศการ (ภายในอาคารจัดแสดง)  
 กิจกรรมระหวางการจัดแสดงนิทรรศการเตาฯ 
 1. โครงการประกวดวาดภาพระบายส ี
     ประกวดวาดภาพหัวขอ “อนุรักษเตา กบั เชียงใหม ซู อควาเรียม” ชิงทุนการศึกษามูลคารวมกวา 40,000 
บาท และโลประกาศเกยีรติคณุจากกองทัพเรือฯ พรอมสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย 
 2. โครงการตอบคําถามชิงรางวัล สําหรับลูกคาที่เขาชม รวมสนุกตอบคําถามเกี่ยวกบัเตา เพื่อรับสิทธิพิเศษ
รวมปลอยเตาและฉลามกบคืนสูถ่ินกําหนด 
 3. โครงการปลอยเตาทะเลและฉลามกบคืนสูถ่ินกําเนิด เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 
12 สิงหาคม และเนื่องในวันคลายวันสถาปนาศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือ ครบรอบ 60 ป  เชียงใหม ซู -
อควาเรียม ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ จัดกจิกรรมปลอยเตาทะเล 779 ตัว 
และฉลามกบ 99 ตัว กลับคนืสูถ่ินกําเนิด ณ อ.สัตหีบ โดยเตาบางสวนและฉลามกบทั้งหมด ถือกําเนิดตาม
ธรรมชาติ ณ ทะเลบนยอดดอย เชียงใหม ซู อควาเรียม 
 
 
 

/กิจกรรมเพื่อ... 
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กิจกรรมเพื่อกระตุนการทองเท่ียว 
1. เพื่อตอนรับวันแมแหงชาติ คุณแมที่เกิดในเดือนสิงหาคม จะไดรับสทิธิพิเศษเขาชมฟรี นอกจากนั้นเพื่อ

สงเสริมสถาบันครอบครัว ครอบครัวแม-ลูก สิทธิถายรูปทําพวกกุญแจฟรี ในวนัที่ 12-15 สิงหาคม 2553 นี้ 
2. โปรโมชั่น ซ้ือ 2 แถม 1 คืนกําไรใหแกชาวเชียงใหม ในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2553 (ซ้ือบัตร

เขาชม 2 คน สามารถเขาชมฟรีได 1 คน จากราคาปกติ 290 บาท) 
3. แพคเกจเที่ยว 2 ซู ราคาเดยีว 999 บาท เพื่อกระตุนการทองเที่ยวในเชยีงใหม โดยอควาเรียม รวมกับ

เชียงใหม ไนทซาฟารี ไดจดัเสนการทองเที่ยวใหมพรอมที่พัก 1 คืนและรถบริการตอลดการเดินทางโดยสามารถ
เที่ยวชมสวนสตัวเชียงใหม หมีแพนดา เชียงใหม ซู อควาเรียมและเชยีงใหมไนทซาฟารี ตั้งแตเดือนสิงหาคม 
จนถึงเดือนตุลาคม  2553 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.3.2 กลุมภารกิจดานสังคม 
- สถานการณโรคไขเลือดออก 
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายสุรสงิห  วิศรุตรัตน) นําเสนอสถานการณ 

ไขเลือดออกในจังหวัดเชยีงใหม และแนวทางในการปองกันโรคไขเลือดออก  ดังนี้ 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก (DHF DF และ DSS) จังหวัดเชียงใหม ป 2553 (ณ วันที่ 20 

กรกฎาคม 2553) สถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชยีงใหม ป 2553 พบผูปวยจํานวนทั้งสิ้น 1,145 ราย คิดเปน
อัตราปวย 68.55 ตอแสนประชากรเปนผูปวยไขเลือดออกเดงก ี(dengue hemorrhagic fever-DHF) 400 ราย ไขเดงกี 
(Dengue fever - DF) 710 ราย โดยพบผูปวยรายแรกวนัที ่2 มกราคม 2553 ที่ อําเภอหางดง และ อําเภอดอยสะเกด็ 
รายสุดทายวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ที่ อ.สันกําแพง และ อ.เมือง อําเภอที่มีอัตราปวยโรคไขเลือดออกสูงสุด ไดแก 
อําเภอหางดง อัตราปวย 374.24 ตอแสนประชากร รองลงมาคือ อําเภอแมวาง อัตราปวย 151.03 โดยภาพรวมผูปวย
ป 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับคา Median 5 ป (2548 – 2552) พบวาในชวงเดือนมิถุนายน จํานวนผูปวยสูงกวาคา 
Median 

2. การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ขอความรวมมือกําจัดยุงลาย  
- โดยการกําจดั ทําลายแหลงกักเก็บน้ําที่จะเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
- แจงสมาชิกในครอบครัว ปองกันการถูกยงุกัด โดยการปองกันสวนบุคคล เชน การใสเสื้อผาที่

หนาพอสมควร และควรเปนเสื้อและกางเกงขายาว การใชยาฆายุง กล่ินกันยุง หรือนอนในมุงลวดหรือมุง เปนตน 
- หากพบวามสีมาชิกในบานหรือชุมชนเปนไขเลือดออก หรือมีการระบาดของไขเลือดออก หรือมี

การระบาดของโรคไขเลือดออกควรแจงหนวยงานที่เกี่ยวของมาฉีดยา หมอกควนัเพือ่กําจัดยุงลาย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.3.3 กลุมภารกิจดานความมัน่คงปลอดภยั 
- การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนสิงหาคม 2553  

ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศในระหวางเดือนกรกฎาคม –  
สิงหาคม 2553 เพื่อแจงสถานการณและการเตรียมการรองรับของหนวยงานที่เกีย่วของ สรุปได ดังนี ้

เดือนกรกฎาคม 2553 เปนชวงที่เขาสูฤดูฝนอยางเต็มที่ และในชวงนี้ ไดมีมรสุมตะวันตกเฉยีงใต
พัดปกคลุมประเทศไทย และอาวไทยเกือบตลอดเดือน ประกอบกับในชวงกลางเดือนมีไตฝุน “โกนเซิน” (Conson) 
และพายุไตฝุน “จันทู” (CHANTHU) รวมทั้งมีรองความกดอากาศพาดผานบริเวณภาคตางๆ ของประเทศไทย  ทํา
ใหประเทศไทยมีฝนตกคอนขางสม่ําเสมอ และมีฝนกระจายเกือบทั่วไป รวมถึงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ สําหรับ
ในเดือนสิงหาคม 2553 คาดการณวาจะมีปริมาณฝนชุกหนาแนน ทําใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง อาจมีน้ําปาไหล
หลาก น้ําทวมแบบเฉียบพลันดินโคลนถลมในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา น้ําลนตลิ่งตลอดจนน้ําทวมขัง 
บริเวณที่ลุมน้ํา   หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจะติดตามสถานการณอยางใกลชิดเพื่อเตรียมพรอมรองรับสถานการณ 

สําหรับปริมาณฝนเปรียบเทยีบป 2552, 2553 และคามาตรฐาน 30 ป ของอําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม พบวา 

- คามาตรฐานปริมาณน้ําฝนในระยะ 30 ป พบวาคามาตรฐานของปริมาณฝนอยูที่ 1134.0 
มิลลิเมตร และในป 2552 มีปริมาณน้ําฝนจํานวน 1070.2 มิลลิเมตร คือมีปริมาณใกลเคียงคามาตรฐาน  

- สวนในระวางวันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2533 ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่เขตอําเภอเมือง
เชียงใหม อยูที ่269.8 มิลลิเมตร ต่ํากวาคามาตรฐาน ซ่ึงมีปริมาณน้ําฝนอยูที่ 521.1 มิลลิเมตร ตางจากปริมาณฝนใน
ป 2552 ที่มีปริมาณน้ําฝนใกลเคียงกับคามาตรฐาน คือมีปริมาณเทากับ 520.8 มิลลิเมตร  

- เดือนกรกฎาคม 2553 ปริมาณน้ําฝนที่ตกที่วัดไดในเขตอําเภอเมืองเชยีงใหม มีปริมาณ 82 
มิลลิเมตร (คามาตรฐานอยูที ่157.6 มิลลิเมตร) เทียบกับในเดือนกรกฎาคม 2552 จะมปีริมาณน้ําฝนต่ํากวาคา
มาตรฐานเล็กนอย (เดือนกรกฎาคม 2552 มีปริมาณน้ําฝนอยู 124.0 มิลลิเมตร) 

นอกจากนี้ จากการสํารวจประมาณฝนเปรยีบเทียบ ในป 2552, 2553 โดยเทยีบกับคามาตรฐาน 
30 ป บริเวณดอยอางขาง อําเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม พบวาคาเฉลี่ยปริมาณฝนในระยะ 30 ป อยูที่ปริมาณ 1921.0 
มิลลิเมตร โดยในป 2552 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 1680.8 มิลลิเมตร  

สําหรับในชวงระหวาง วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2553 มีคาเฉลี่ยที่ 943.0 มิลลิเมตร  ในป 
2552 คาเฉลี่ย 792.8 มิลลิเมตร และในป 2553 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 943.0 มิลลิเมตร และในการสํารวจปริมาณฝนตกใน
เดือนกรกฎาคม พบวาคาเฉลีย่ปอยู 283.1 มลิลิเมตร ในเดอืนกรกฎาคม ป  2553 มีปริมาณฝนอยูที่ 329.1 มิลลิเมตร 
สูงกวาปริมาณฝนในเดือนกรกฎาคม ป 2552 ที่มีปริมาณฝนอยูที่ 186.4 มิลลิเมตร 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 

 

/3.3.4 กลุมภารกิจ.... 



 

 

21 

3.3.4 กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
- โครงการสงเสริมการใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสาน ป 2553 
ผูแทนสํานักงานพลังงานจงัหวัดเชียงใหม (นางศศิธร  สรณถาวรกุล)  ประชาสัมพันธโครงการ 

สงเสริมการใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสาน ป 2553 และเชิญชวนผูสนใจเขารับชมขอมูล หรือ
เขารวมโครงการ  ดังมีรายละเอียด ตอไปนี ้

1) ลักษณะของโครงการ 
- การดําเนินโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหการสนับสนุน

การศึกษาความเหมาะสมเบือ้งตน ผูเขารวมโครงการไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะพิจารณาจากผูสมัคร
กอนและมีศกัยภาพ เบื้องตนทางเทคนิคและการลงทุนตดิตั้ง 

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ใหการสนับสนุนการลงทุนบางสวนในป 
2553 มีจํานวน 10,000 ตารางเมตร เมื่อผูประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ สามารถขอไดสูงสุดไมเกนิ 1,000 
ตารางเมตร/แหง และคณะกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดพิจารณาความเหมาะสมในการ
สนับสนุน 

2) คุณสมบตัิของผูรับการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้ง 
2.1 เปนกิจกรรม โรงแรม โรงพยาบาล หรืออาคารธุรกิจ หรือโรงงานที่ใชน้ํารอนในการผลิตหรือ

การใหบริการ และมีความประสงคจะใชระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย ดวยระบบผสมผสาน 
2.2  มีความพรอมในการลงทนุในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม และตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ซ่ึงเปนผูมีอํานาจลงนามโดย
การยืนยันการเขารวมโครงการ 

2.3 เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย 
3) กําหนดระยะเวลารับสมัคร แบงเปน 2 รอบ คือ 

รอบที่ 1 เร่ิมวันที่ 12 เมษายน 2553 – 15 มิถุนายน 2553 
รอบที่ 2 เร่ิมวันที่ 16 มิถุนายน 2553 – 16 สิงหาคม 2553 

ทั้งนี้  ผูสนใจสามารถเขาชมขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.dede.go.th หรือกรมพัฒนาพลงังานทดแทน 
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน โทรศัพท (02) 223 2831, (02) 223 0021 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.4  การเรงรัดเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553  
  คลังจังหวัดเชยีงใหม  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553 และเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ สําหรับสวนราชการที่มีผลการเบิกจายในภาพรวมต่ํากวาเปาหมาย  สรุป ไดดังนี ้
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ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการ  
จายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเปาหมาย
การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไมนอยกวา รอยละ 75.00 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละ
หนวยงาน  การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 94.00 ของวงเงินงบประมาณรายจาย 1,700,000 
ลานบาท   แยกเปนรายไตรมาสดังนี้             

ไตรมาสที่ เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน        
สะสม ณ ส้ินไตรมาส (%) 

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม          
สะสม ณ ส้ินไตรมาส (%) 

1 12.00 20.00 
2 33.00 43.00 
3 56.00 68.00 
4 75.00 94.00 

  

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึง 23 กรกฎาคม 2553 
ขอมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)   

หนวย : ลานบาท 

 งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

รวม 24,815.86 22,364.89 90.12 2,450.97 
งบประจํา 20,098.04 18,466.45 91.88 1,631.59 

งบลงทุน 4,717.82 3,898.44 82.63 819.38 

 
การดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏบิัติการไทยเขมแขง็ 2555  

ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ 2553 ตัง้แต 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2553 
(ขอมูลจากรายงานสถานะการใชจายงบประมาณระดับหนวยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS ) 

       หนวย : ลานบาท 

งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

4,248.46 2,878.86 67.76 1,369.59 
 

สวนราชการที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 10 อันดับแรก  คือ 
1.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับจัดสรรงบประมาณ  4,135.89 ลานบาท เบิกจาย 3,877.65  ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 93.76  ไมมีงบรายจายลงทุน 

/8. สํานักวิจัย.... 
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2.  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรงบประมาณ 3,204.96 ลานบาท  
เบิกจาย  3,134.94 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 97.82  รายจายลงทุน 2,253.81 ลานบาท เบิกจาย 2,170.33 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 97.82 

3.  สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16  ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 726.04 ลานบาท เบิกจาย 569.52  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 78.44  รายจายลงทุน  216.15 ลานบาท  เบิกจาย 179.69 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 83.13 

4.  มหาวิทยาลัยแมโจ ไดรับจัดสรรงบประมาณ  682.92 ลานบาท  เบิกจาย 548.09 ลานบาท   คิดเปน 
รอยละ 80.26  รายจายลงทุน  175.59 ลานบาท  เบิกจาย  168.85 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 96.16 

5.  มณฑลทหารบกที่ 33  ไดรับจัดสรรงบประมาณ  540.29 ลานบาท เบิกจาย 384.54 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 71.17  รายจายลงทุน  15.08 ลานบาท  เบิกจาย 5.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 33.54 

6.  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 473.89 ลานบาท  เบิกจาย 
353.42 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 74.58  รายจายลงทุน  6.11 ลานบาท  เบิกจาย 2.97 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 48.68 

7.  โครงการชลประทานเชียงใหม ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 377.48 ลานบาท เบิกจาย 286.34  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 75.85  รายจายลงทุน 363.99  ลานบาท เบิกจาย 275.23  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 75.61 

8. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 365.71 ลานบาท  เบิกจาย 
316.01 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 86.41  ไมมีงบรายจายลงทุน 

9.  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 335.17 ลานบาท  เบิกจาย  147.22  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 43.93  รายจายลงทุน  89.87 ลานบาท  เบิกจาย 0 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0  

10.  วิทยาเขตภาคพายัพ  ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 243.70 ลานบาท เบิกจาย 93.48 ลานบาท     
คิดเปนรอยละ 38.36  รายจายลงทุน  86.77 ลานบาท  เบิกจาย 93.47 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 61.60 
สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด 10 อันดับแรก  คือ 

1. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 81.42 ลานบาท  เบิกจาย 
81.42 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 100   

2. ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 64.26 ลานบาท  
เบิกจาย 64.23 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 99.95 

3. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5.24 ลานบาท  เบิกจาย 
5.20 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 99.29 

4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.76 ลานบาท  เบิกจาย 3.73 ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ 99.06 

5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 ไดรับจดัสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 32.33 ลานบาท  เบิกจาย 
31.91 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 98.73 

6. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6.07 ลานบาท  เบิกจาย 5.99 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 98.62 

/7. โรงเรียนยุพราช... 
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7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14.31 ลานบาท  เบิกจาย 14.07 ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ 98.28 

8. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
3,204.96 ลานบาท  เบิกจาย 3,134.94 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 97.82 

9. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8.51 ลานบาท  เบิกจาย 
8.28 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 97.33 

10. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22.28 ลานบาท  เบิกจาย 
21.55    ลานบาท  คิดเปนรอยละ 96.70 
สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมต่ําสุด 10 อันดับแรก  คือ 

1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
2. สํานักงานสรรพากรภาค 8  
3. วิทยาลัยนาฏศิลป  
4. วิทยาเขตภาคพายัพ 
5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ   
6. จังหวัดเชียงใหม   
7. โรงเรียนกาวิละอนุกูล  
8. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
9. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ   
10.    กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 เชียงใหม   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.5  เคร่ืองแบบขาราชการฝายผลเรือน ตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 94 (พ.ศ.2553) 
  หัวหนาฝายอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ประชาสัมพันธการแตงเครื่องแบบ
ขาราชการฝายพลเรือน ตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ใหไวเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 โดยนําเสนอเฉพาะรูปแบบ
อินทรธนูและเครื่องบนอินทรธนูของเครื่องแบบขาราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้ 

1) ขาราชการพลเรือน ในระดับทักษะพิเศษ (9 เดิม) ของตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทรงคุณวุฒ ิ
(10-11 เดิม) ระดับเชีย่วชาญ (9 เดิม) ของตาํแหนงประเภทวิชาการ  ระดับสูง (9 เดิม) ในตําแหนงประเภท
อํานวยการ  และระดับสูง (10-11 เดิม) ระดับตน (9 เดิม)ในตําแหนงประเภทบริหาร  ใหใชอินทรธนูเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการ 1 แถบใหญ – กึ่งกลางติดตราครุฑพาห 1 แถบเล็กบน-ขมวดวงกลม  สําหรับอินทรธนูเครื่องแบบ
พิธีการ  มีลักษณะแถบสีทองเปนขอบและปดที่ฐานดานลาง ชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลาง 
 
 /2. ขาราชการพลเรือน.... 
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2) ขาราชการพลเรือน ในระดับอาวุโส (7-8 เดิม) ของตาํแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญการ 
พิเศษ (8 เดิม) ระดับชํานาญการ (6-7 เดิม) ของตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับตน (8 เดิม)ในตําแหนงประเภท
อํานวยการ  ใหใชอินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติ 1 แถบใหญ 1 แถบเล็กบนขมวดวงกลม  สําหรับอินทรธนู
เครื่องแบบพิธีการ  มีแถบสีทองเปนขอบชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลาง 

3) ขาราชการพลเรือนในระดับชํานาญงาน(5-6 เดิม) ของตาํแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ  
(3-5 เดิม) ของตําแหนงประเภทวิชาการ  ใหใชอินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 3 แถบเล็ก  แถบบนขมวด
วงกลม สําหรับอินทรธนูเครื่องแบบพิธีการ  มีแถบมีทองเปนขอบชอชัยพฤกษ มี 3 ดอก 

4) ขาราชการพลเรือน ในระดับปฏิบัติงาน (1-4 เดิม) ของตําแหนงประเภทท่ัวไป  ใหใชอินทรธน ู
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 2 แถบเล็ก แถบบนขมวดวงกลม  สําหรับอินทรธนูเครื่องแบบพธีิการ  มีแถบสีทองเปน 
ขอบชอชัยพฤกษ มี 2 ดอก 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  - การเตรียมความพรอมการจัดงาน “เชียงใหม  GMS Fair” 

ผูแทนหอการคาจังหวัดเชียงใหม (นายสรภพ  เชื้อดํารง ) เพื่อเสนอที่ประชุมทราบ และ 
พิจารณาใหความเห็น/ขอแนะนําเกี่ยวกับโครงการ “CHIANGMAI GMS FAIR” ดังนี้ 

โครงการ CHIANGMAI GMS FAIR 
วัตถุประสงค 
1) เพื่อสงเสริม สรางโอกาสและเชื่อมโยงตลาดของสินคาและบริการที่มีศักยภาพของกลุมจังหวดั 

ภาคเหนือตอนบน 1 
2) เพื่อสรางเครือขายการสงเสริมและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในภาคการคาใหเขมแข็งมุงเนนการ

พัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 
3) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการสรางรายไดใหภาคการผลิตและ

บริการ พรอมทั้งกระตุนการใชจายของประชาชน 
4) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจการคากบักลุมประเทศ GMS และประเทศ

จีนตอนใต 
งบประมาณดาํเนนิการ 15 ลานบาท มีหนวยงานหลัก คือ สํานักงานพาณิชยจงัหวัดเชยีงใหม 
ระยะเวลาการจัดงาน 10 วัน (วันศกุร 24 กนัยายน – อาทิตยที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 21.00 น.) 
สถานที่จัดงาน อุทยานหลวงราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัเชยีงใหม 
เปาหมายผูเขารวมงาน  200,000  คน  กลุมเปาหมาย แบงเปน 2 กลุม คอื 
1) ผูเขารวมงาน กลุมประเทศ GMS, ผูประกอบการ SME ผูผลิตสินคาชุมชนและ ทองถ่ินของจังหวดั

เชียงใหมและจังหวดักลุมลานนา และผูประกอบการทัว่ประเทศ 
 /2) ผูรวมชมงาน.... 
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2) ผูรวมชมงาน กลุมผูคาในประเทศและกลุมผูเขารวมสงออก กลุมประชาชนทัว่ไป 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 
1) งานแสดงสนิคา/จําหนวยสินคาและบริการของประเทศในกลุม GMS จํานวน 600 บูธ 
2) งานประชุมนานาชาติ เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนในกลุม GMS 
3) การแสดงศลิปวัฒนธรรมลานนาและกลุมประเทศ GMS 
ความคืบหนาโครงการ 
1. พิจารณาการเสนอราคาการจัดงาน Chiang Mai GMS Fair 2010 จากผูประกอบการเมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม ที่ผานมา 
2. แผนการประชาสัมพันธ มสัีดสวนการประชาสัมพันธในพื้นทีภ่าคเหนือและตางจงัหวัด คดิเปน

อัตราสวน 70:30 เชน การโฆษณาผานปาย Billboard, Mini Cutout ธงญี่ปุน หนังสอืพิมพ วิทยุ และการจัดแถลง
ขาว เปนตน 

3. บูธแสดงสินคา/จําหนายสินคา จํานวน 600 บูธ แบงเปนบูธตางประเทศ จํานวน 250 บูธ และบูธ
ภายในประเทศ 350 บูธ  ซ่ึงไดรับการตอบรับจากผูประกอบการประเทศในกลุม GMS เกือบครบถวนแลว 
สําหรับบูธภายในประเทศกระจายผานสํานักงานพาณิชยของแตละจังหวัด 

4. การเตรียมการประชุมนานาชาติ เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนในกลุม GMS มีเปาหมายผูเขารวม
ประชุม 300 ราย ความคืบหนาลาสุดอยูระหวางการเชิญวิทยากรกลุมเปาหมายผูมารวมงาน และจดัเตรียมรูปแบบ
การจัดงาน รวมถึงการจัดเตรยีมนิทรรศการ และงาน Business Matching ระหวางผูประกอบการ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองแจงท่ีประชุมทราบ โดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล  สามารถ Download เนื้อหาไดใน 
เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 10 เร่ือง 

      หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม   แจงเรื่องเพื่อทราบและเชิญชวนผูรวมประชุมรวมกิจกรรม
สําคัญในเดือนสิงหาคมนี้ ไดแก การรวมพธีิเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถและการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานวุงศ  นอกจากนีย้ังมีเร่ืองสําคัญอื่นๆ ตามรายละเอียดใน
หัวขอตางๆ ตามลําดับ ดังนี ้
  5.1  การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ 

       (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
5.2 การเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ เสด็จไปทรงติดตามผลการ 

ดําเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวดัเชียงใหม  ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2553 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

  5.3  โครงการถวายพระพรออนไลน 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม 2553 กระทรวงเทคโนโลยี 
                                   สารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานจังหวดัเชียงใหม) 
 /5.3 การเตรียมการ... 
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5.3 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภยั วาตภัย และดินถลม จังหวัดเชียงใหม ป 2553  
             (สํานักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชยีงใหม) 

  5.5  การดําเนนิงานศูนยประสานงานองคการชุมชน (ศอช.)   
                                  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม) 

5.6 การดําเนนิงานโครงการหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ป พ.ศ.2553 จังหวดัเชียงใหม 
       (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม) 

  5.7  ความกาวหนาในการขบัเคลื่อนระเบยีบวาระแหงชมุชนจังหวัดเชยีงใหม 
             (สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดเชยีงใหม) 

  5.8  รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต (ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน 
              2553 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม) 

5.9  รายงานสถานการณอาชญากรรม ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 
       (ตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม) 

  5.10 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม 2553  (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืนๆ 

  6.1 แนวทางปฏิบัติการแกปญหาของราษฎรตามโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี  
        นายวรการ  ยกยิ่ง  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   แจงติดตามผลการดําเนินโครงการ “ผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน” ที่จัด
ขึ้น เปนประจําทุกเดือน  โดยเฉพาะในการออกโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน”  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553  ณ พื้นที่หมูที่ 2 ตําบล     
อมกอย  อําเภออมกอย   ซ่ึงพบปญหาความเดือดรอนของราษฎรในหลายประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่
ราษฎรรองขอใหหนวยราชการที่เกี่ยวของชวยแกไข ไดแก  ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อทําการเกษตร  เปนผลทํา
ใหราษฎรไมสามารถเพาะปลูกเพื่อทําการเกษตรได   จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการดําเนินงานใน
สวนที่เกี่ยวของใหทราบ 
 

ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายประพนธ  เครือปาน) ใหขอมูลตอที่ประชุมวา  ตามที ่
เกษตรกรในพื้นที่อําเภออมกอย ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อทําการเกษตร โครงการชลประทานเชียงใหม
ไดทําการศึกษา  ตรวจสอบโครงการเพื่อพิจารณาความเปนไปได และอยูระหวางการจัดทํารายงาน ในพื้นที่อําเภอ
อมกอย  มีจํานวนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  4  โครงการ   ซ่ึงหนึ่งในโครงการจัดหาแหลงน้ํานี้  เปนโครงการที่
ริเร่ิม เมื่อป 2540  แตติดขัดปญหาเนื่องจากราษฎร 7 ราย ไมยินยอมใหใชพื้นที่เพื่อใหคลองสงน้ําผาน โครงการ
ชลประทานเชียงใหม  จึงยังไมสามารถดําเนินโครงการเชื่อมตออ่ืนๆ ได  สวนโครงการจัดหาแหลงน้ําตามที่
ราษฎรรองขอในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ วามีแผนงาน/โครงการหรือไม จากการสํารวจ มีโครงการจัดหาแหลง-

/น้ําในฝาย... 
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น้ําในฝายแมหาด  ตําบลนาเกียน  ซ่ึงปจจุบันยังไมไดจัดเขาแผนงาน  และจะไดบรรจุเขาแผนงานตามลําดับ
ขั้นตอน เพื่อดําเนินการตอไป 
 

ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม (นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตต)  ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การดําเนนิการแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตางๆ ใน  2  ประเด็น คือ 

1) สํานักงานเกษตรจังหวัดฯ ไดการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกขาวที่ขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูกขาว 
นาป  มีพื้นที่อําเภอตางๆ  ที่ขาดแคลนน้ํา รวม  7 อําเภอ  คือ อําเภอสันกําแพง มีพื้นที่ขาดแคลนน้ํา  33,484 ไร  
อําเภอฝาง  มีพื้นที่ขาดแคลนน้ํา 10,0236 ไร   อําเภอฮอด มีพื้นที่ขาดแคลนน้ํา  8,439 ไร   อําเภออมกอย  มีพื้นที่    
ขาดแคลนน้ํา 1,354  ไร  อําเภอดอยเตา มีพื้นที่ขาดแคลนน้ํา 3,122  ไร  อําเภอแมแจม มีพื้นที่ขาดแคลนน้ํา   5,189 
ไร และอําเภอแมแตง มีพื้นที่ขาดแคลนน้ํา 2,492  ไร  รวมทั้งหมด 64,316  ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 45 ของพื้นที่
เพาะปลูกขาว  (จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งหมด 168,436  ไร)   

2)  การปลูกขาวในพื้นที่อมกอย  เกษตรกรสามารถปลูกขาวไรได 37 % สวนพื้นที่ที่เหลือ 67 %  
ไมสามารถเพาะปลูกได  สําหรับพื้นที่นาลุม มีการเพาะปลูกขาวไดเพียง  20 % แตเนื่องจากขณะนี้มีฝนตกลง
มาแลว เกษตรกรจะสามารถปลูกขาวเพิ่มขึ้นไดอีก ซ่ึงคาดการณวาจะไมเกิน 40 % ของพื้นที่เพาะปลูก ซ่ึงจะสงผล
ใหมีการขาดแคลนขาวบริโภค  ดังนั้น จึงควรสงเสริมการการปลูกพืชอายุส้ัน ที่ตองการน้ํานอย  มาทดแทน เชน 
มะเขือเทศ  กะหล่ํา  ถ่ัวเหลืองฤดูฝน หลีกเลี่ยงการปลูกขาวโพดเก็บฝก เพราะจะสงผลตอปญหาหมอกควัน  
นอกจากนี้ จังหวัดและอําเภอจะไดสํารวจจํานวนผูที่ไมสามารถเพาะปลูกขาวได ความตองการบริโภคขาว และ
เมล็ดพันธุขาว  เพื่อกําหนดแนวทางความชวยเหลือและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม 
 

  หัวหนาสํานักงานจงัหวัดชยีงใหม  ใหขอมลูเพิ่มเติมประเด็นการกลั่นกรองปญหาของราษฎรใน
พื้นที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ซ่ึงรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรการ  ยกยิ่ง) ไดเสนอแนะแนวทาง
ไวคือ  ขอใหอําเภอไดจัดประชุมสวนราชการ/หนวยงานในพืน้ที่ (กอนมีการออกจังหวัดเคลื่อนที่ ประมาณ 20 
วัน) เพื่อสรุปปญหาความตองการของราษฎรในพืน้ที่ และจัดสงใหที่ทําการปกครองจังหวดั เพื่อจะไดพจิารณา
กล่ันกรอง คัดแยกปญหา และแนวทางการแกไขปญหา กอนการลงพื้นที่จริง 
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6.2  แนวทางการจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม   ไดช้ีแจงแนวทางการจัดประชุมหวัหนาสวนราชการประจํา 

จังหวดั  และขอความรวมมือกับทุกภาคสวนใหความรวมมือแนวทางการจัดประชุม  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากฝาย
เลขานุการไดประชุมหารือกับสวนราชการซึ่งเปนผูแทนกระทรวง ในระดับจังหวดั และหนวยงานที่ไมสังกัด
กระทรวง  โดย ที่ประชุมไดเห็นชอบใหมกีารปฏิรูปการจัดการประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจังหวดั ใน
ประเด็นตอไปนี้ 

- การเขารวมประชุม ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานรวมประชุมดวยตนเอง 
 /- เนื้อหาของ... 
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- เนื้อหาของการประชุม  จะเนนบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีเนื้อหากระชับ  มี 
สาระที่โดดเดน สะทอนหรือตอบโจทยปญหาของจังหวัดไดอยางแทจริง 

- การบรรยายธรรมและพระธรรมเทศนา จะปรับปรุงเวลาใหกระชับมากขึ้น  
- การมอบรางวัลและเกียรตบิัตรของสวนราชการ/หนวยงานตางๆ  ขอใหพิจารณาเฉพาะรายที่มี

ความสําคัญ และกําหนดจํานวนผูรับมอบรางวัลนอยราย  
- เพื่อทราบโดยเอกสาร  หนวยงาน/สวนราชการ สามารถนําเขาวาระการประชุมได โดยใช     

ดุลยพินิจของหนวยงาน 
- เพื่อทราบโดยการอธิบายประกอบ หรือเร่ืองเพื่อพิจารณา  เร่ืองที่นําเสนอควรเปนเรือ่งเรงดวน 

เร่ืองที่เปนปญหาสําคัญของจังหวดั เชน การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของจังหวัด   หรือ การขับเคลื่อน
นโยบายของกรม กระทรวง  เร่ืองสรางสรรคอ่ืนๆ เชน การเสริมสรางความแข็งแกรงในการบริหารจัดการ  เปนตน 

 และในวาระนี้ ที่ประชุม ไดมอบหมายใหสวนราชการที่เปนผูแทนกระทรวง ไดไปประชมุชี้แจง 
/ ทําความเขาใจกับสวนราชการ/หนวยงานในสังกดักระทรวง โดยใหหนวยงาน/สวนราชการ  เปนผูพิจารณาเสนอ 
วาระ และกลัน่กรองเรื่องเพือ่นําเสนอในทีป่ระชุม  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
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6.3  การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี 8/2553   
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม  แจงกาํหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

เชียงใหม  คร้ังท่ี 8/2553   กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม  ในวนัจันทรท่ี 30  
สิงหาคม  2553  เวลา 09.00 น.  ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม (ชั้น 3) โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน  ทั้งนี้  ขอ
ความรวมมือสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download  หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมฯ  และรายงานการ
ประชุม  ผานชองทางเว็บไซตจังหวดัเชียงใหม (www.Chiangmai.go.th)   
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ปดประชุมเวลา  11. 30  น.  

 
 

           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
               
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาววิราชินี  คาํชมภู) 
                                                หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


