
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

-------------------------------------------------------------------- 
รายชื่อผูมาประชุม 
หนวยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย 
๑ หมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานที่ประชุม 
๒ นายวรการ  ยกยิ่ง  รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม  
๓ นายชูชาติ  กฬีาแปง  รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม  
๔ นายสุรชัย   จงรักษ  ปลัดจังหวดัเชยีงใหม       
๕ นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ (แทน) หวัหนาสํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
๖ นายสุวิชา  ดามพวรรณ     เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
๗ นางสาวศันสนีย  ทาสม  (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชยีงใหม 
๘ นายวิชัย  ขจรปรีดานนท  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
๙ นางศิริพรรณ  บุณยมาลิก  (แทน) หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
๑๐ นายชัยสิทธิ์   อาศิระวชัิย  ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
๑๑ วาที่ ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต ผูอํานวยการวทิยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 
     เชียงใหม 
๑๒ นายเฉลิมชัย  สิงหะ  หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๕ 
๑๓ นายชาญชัย  ศรีเสถียร  (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม  
๑๔ นายสุรพล  สัตยารักษ  นายอําเภอหางดง 
๑๕ นายอุทัย  ลือชัย     นายอําเภอสารภ ี
๑๖ นายฉัตรชัย  สุวรรณวงศ    (แทน) นายอําเภอสันทราย 
๑๗ นายเศรษฐา   เศรษฐีธร  (แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
๑๘ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ ์  นายอําเภอดอยสะเกด็ 
๑๙ นางสาวนิตยิา  พงษพานิช (แทน) นายอําเภอแมริม 
๒๐ นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร (แทน) นายอําเภอแมแตง 
๒๑ นายอดิศกัดิ์   วรรณลักษณ นายอําเภอฮอด  
๒๒ นายศิริพงษ    นําภา  (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
๒๓ นายมานิตย  ไหวไว     (แทน) นายอําเภอพราว 
๒๔ นายประกาศิต  มหาสิงห  นายอําเภอฝาง 
๒๕ นายทณิศักดิ์  บุญดิเรก  (แทน) นายอําเภอไชยปราการ  

/๒๖ นายศรัณยู... 



 ๒

๒๖ นายศรัณยู   มทีองคํา  นายอําเภอสะเมิง 
๒๗ นายนิเวศน  พลูสวัสดิ์  นายอําเภอเวยีงแหง 
๒๘ นายสงัด  บูรณภัทรโชต ิ  (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
๒๙ นายสุรชัย  มณีประกร  นายอําเภอจอมทอง 
๓๐ วาที่ ร.ต.กนก  ตัณฑเสน  (แทน) นายอําเภอแมอาย 
๓๑ นายชุติเดช   มจีันทร  นายอําเภออมกอย 
๓๒ วาที่ ร.ต.อดิศกัดิ์  ดวงจินดา (แทน) นายอําเภอแมแจม 
๓๓ นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล          (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
๓๔ นายวิบูลย  เทพนรรัตน          (แทน) นายอําเภอแมวาง 
๓๕ วาที่ ร.ต.สมัย  คําชมภ ู          นายอําเภอแมออน   
๓๖ นายรพินทร  ถาวรพันธ          นายอําเภอดอยหลอ 
๓๗ นายฉัทธนาตย  เทียนขาว         นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
๓๘ นายณรงค  ทรงอารมณ  ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
๓๙ พ.ต.อ.สมบัติ  สุภาภา  (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
๔๐ พ.ต.ท.อพิวัฒน   กล่ันวาร ี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓  
๔๑ พ.ต.ท.กันตพงษ  วงควิชัย (แทน) ผูบังคับการกองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง ๕  
๔๒ พ.ต.ท.นิตินยั  สุขะวิริยะ  (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 
๔๓ พ.ต.ท.พงษศักดิ์   เขี้ยวแกว (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
๔๔ พ.ต.ท.สัณหกช   เกษากจิ  ผูกํากับดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
๔๕ นายเฉลิมเกยีรติ  ไชยวรรณ (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
๔๖ นายยุทธนา  โพธ์ิทองสุนันท อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
๔๗ นางสาวนวรัตน  เสนะวัต  (แทน) อัยการจังหวดัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
  

หนวยงานในสงักัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
๔๘ นางจินตนา  สิงหสุรเมธ  ผูอํานวยการสํานักประชาสมัพันธเขต ๓ 
๔๙ นางปรัธยาภรณ  สงครอด ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
๕๐ นางสาวมัณฑนา  อาษากจิ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย  
     จังหวดัเชยีงใหม 
๕๑ นางณัชชา  อุตตะมัง  (แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวดัเชยีงใหม   
๕๒ นายอนุสรณ  กรานจรูญ  ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง   

/หนวยงาน... 



 ๓

หนวยงานในสงักัดกระทรวงกลาโหม 
๕๓ พ.ท.กฤษฎา  ถาวรอัตร  (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
๕๔ พ.ท.ศิริรัตน  แสงชาง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ 
๕๕ พ.อ.อัครวัฒน  วุฒิเดชโชติโภคิน  (แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
๕๖ พ.อ.สมจริง  กอรี  สัสดีจังหวดัเชยีงใหม 
๕๗ น.ท.จารุวัฒน  วัดละเอยีด  (แทน) ผูบังคับการกองบิน ๔๑  
๕๘ น.อ.ปฐมพงษ   แกนจันทร หัวหนาสถานวีัดความสั่นสะเทือนจังหวดัเชียงใหม  
๕๙ น.ต.ชวลิต  อมราภรณ  ผูอํานวยการสถานีวิทยจุากทหารเรือ ส.ทร. ๑๑ เชียงใหม  
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการคลัง 
๖๐ นางวรินธร  ชัยววิัฒน  (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน 
     ภาคเหนือ 
๖๑ นางญาณี  แสงศรีจันทร          คลังจังหวัดเชยีงใหม 
๖๒ นายนิพนธ  นลิพันธุ  (แทน) ธนารักษพื้นที่เชยีงใหม 
๖๓ นายจรัส  มูลมั่ง   (แทน) ผูอํานวยการสรรพสามิต ภาคที่ ๕ 
๖๔ นายอรรถพันธ  พงศอุทัย  สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
๖๕ นายฤาชา  ธีรกุล   (แทน) สรรพากรภาค ๘ 
๖๖ นางสาววรรธนภรณ   ทนุอนิทร (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม ๒ 
๖๗ นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
     ภาค ๑ (เชยีงใหม) 
๖๘ นายศักดิ์พัฒน  รุงเรือง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓  
๖๙ นายสาธร  สีแกวเขยีว  (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
๗๐ นายสมเกยีรติ  พิสุทธิ์เจริญพงศ นายดานศุลกากรเชียงดาว 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการตางประเทศ 
๗๑ นางสาวลดา  ภูมาศ  หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทางชั่วคราวเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
๗๒ นายชัยสิทธิ์   สุริยจันทร  (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
๗๓ นายวิทยา  ฉุยกลัด  (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
๗๔ นายสุวิทย  แรกขาว  (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕  
๗๕ นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดัเชยีงใหม 
๗๖ นางสาวดาวสวรรค   ร่ืนรมย (แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ  
 
 
 /หนวยงาน... 



 ๔

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย 
๗๗ นางพัฒนาพร  ณ ถลาง  (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
๗๘ นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๓ จังหวดัเชียงใหม 
๗๙ นางนันทวัน  วงศโสภา  (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
๘๐ นางสุรียพร  ชูสุข  (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
๘๑ นางพรศรี  บุญธนสถิตย  (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชยีงใหม 
๘๒ นางวยิะดา  โพธิอาศน   (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวยีงพิงค 
๘๓ นางนลินี  โลชิงชัยฤทธิ์  (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ (เชยีงใหม) 
๘๔ นายประสิทธิ์  มะโนกิจ  (แทน) หวัหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
๘๕ นายวิเชียร  โนจะ  ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
๘๖ นายอนวัชช  ไทยขวัญ  หัวหนาบานมติรไมตรีเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๘๗ นางละไมพร  วณิชยสายทอง เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 
๘๘ นายเจษฎา  กาพยไชย  (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
๘๙ นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
๙๐ นางสาวอุทัยวรรณ  สิงหไสว (แทน) ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
๙๑ นายภมูิใจ  รักธรรม  (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
๙๒ นายสมพร  พรวิเศษศิริกุล (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
๙๓ นายปราโมทย  ยาใจ  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
๙๔ นายเดช  สารเขาดํา  (แทน) ผูอํานวยการสถานีพฒันาที่ดินเชยีงใหม 
๙๕ นายนพดล  โควสุวรรณ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑  
๙๖ นายอุดม  มาเมือง  (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
๙๗ นายจํารัส  จันทวิงศ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๕ 
๙๘ นางสาวขนิษฐา  กอตั้งทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๗  
๙๙ นางเอมอร  ทองทรัพย  (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
๑๐๐ นายเทวา  อินทราวุธ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัเชยีงใหม (พืชสวน) 
๑๐๑ นายสามารถ  ปทมะเสวี   (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๙ 
๑๐๒ นายมนตรี   เมอืงพรหม  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
๑๐๓ นายบรรจง  จาํนงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
๑๐๔   นายบุญชาญ  ชัยเกษตรสิน ผูอํานวยการสํานักกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
 /๑๐๕ นายพิสิษฐ... 



 ๕

๑๐๕ นายพิสิษฐ  มเีอี่ยม  (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิัยขาวเชียงใหม 
๑๐๖ นายสุรชัย  สุดสาคร  (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมลด็พันธุขาวเชยีงใหม 
๑๐๗ นางอรทัย  ธรรมเสน  (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก 
     พระราชดําริ 
๑๐๘ นางปภาพนิท  จันทรดา  (แทน)  ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม 

 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงคมนาคม 
๑๐๙ นายชาญชัย  กฬีาแปง   ขนสงจังหวดัเชียงใหม 
๑๑๐ นายสมพงษ  มอญแกว  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชยีงใหม 
๑๑๑ นางสาวศศิกานต  อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑ 
๑๑๒ นางศรีพรรณ  ศรีวิรัตน  (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
๑๑๓ นายประจวบ  เผือกนวม  (แทน) ผูอํานวยการศนูยควบคุมการบินเชียงใหม 
๑๑๔ นายพงศเทพ  วงษเวช  (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๑ 
๑๑๕ นายวสวัตติ์  ประภัสสร  ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ ๒ 
๑๑๖ นายชาญวิทย   เผ่ือนทอง  (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓ 

 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๑๑๗ นายสัญชัย  เจริญหลาย  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     จังหวดัเชยีงใหม  
๑๑๘ นายอนดุิษฐ  สมฤทธิ์  (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชยีงใหม) 
๑๑๙ นายอภวิัฒน  คุณารักษ  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒๐ นางสันทนีย  ไชยเชยีงพิณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
๑๒๑ นายไพโรจน  บุญลือ  สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
๑๒๒ นายทิศชัย  ชีววิริยะกุล  (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต ๕ จังหวดัเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงพลังงาน 
๑๒๓ นายธีรศักดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม) 
๑๒๔ นายชํานาญ  กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
๑๒๕ นายอดิศร  สุขะตุงคะ     หัวหนาสํานักงานประจําฐานจังหวัดเชยีงใหม สถานีไฟฟาแรงสูง 
     เชียงใหม ๒ (กฟผ.) 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงพาณิชย 
๑๒๖ นางสาวปานจติต  พิศวง  พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
๑๒๗ นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต ๑ 

/๑๒๘ นางนิยดา… 



 ๖

๑๒๘ นางนิยดา  หมืน่อนันต  การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
๑๒๙ นางสาวสุนทรา  ติละกูล   หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
๑๓๐ นายสมพงษ  ศรีเกษ  กรรมการบริษัทจังหวดัเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๓๑ นายพิรุณ  หนอแกว  ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
๑๓๒ นางเสาวเพ็ญ  จําปาเปา  ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
๑๓๓ นายเกษม  แกวจินดา  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๔ นางสาวศิริประกาย  วรปรีชา ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต ๗ จังหวดัเชียงใหม 
๑๓๕ นายเทพพรหม  ออนสีบุตร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๖ นายพนมพร  ฟูจันทรใหม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๗ นายนิรันดร  บุปผาพันธุ  หัวหนาสํานักงานยุติธรรมจงัหวัดเชียงใหม 
  

หนวยงานในสงักัดกระทรวงแรงงาน 
๑๓๘ นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ  แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
๑๓๙ นายสีหศักดิ์  ผลชีวิน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๔๐ นายประทนิ  สินมณ ี  ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
๑๔๑ นายพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๔๒ นางอัจฉรา  แกวกําชยัเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
๑๔๓ นางอัจฉรา  บัวทอง  (แทน) ผูอํานวยการศนูยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ 
     (จังหวัดเชยีงใหม) 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๔๔ นางสาวจันทรแรม เรืองประพันธ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๔๕ นางสุทธิพร  สังขทอง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 
๑๔๖ นายประหยดั  ทรงคํา  ผูอํานวยการการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา  ๘  
๑๔๗ นายโกศล  ปราคํา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ 
๑๔๘ นางสาวมณวีรรณ  สุทธิกาปลูก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๒ 
๑๔๙ นายพงษสวัสดิ์  อุนใจ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๓ 
๑๕๐ นายสินอาจ  ลําพูนพงศ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  

เขต ๕ 
 /๑๕๑ นายแสวง... 



 ๗

๑๕๑ นายแสวง  ดวงทรง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๖ 
๑๕๒ นายพุธธวัช  อรรถวสุ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ 
     การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัเชียงใหม 
๑๕๓ นายมานพ  ดมีี   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม  
     เขต ๓๔  
๑๕๔ นางสุวรรณา  ฉุยกลัด  (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
 

สถาบันการศึกษา 
๑๕๕ รศ. ธีรภัทร  วรรณฤมล  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
๑๕๖ นายสยาม  กันหาลิลา  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๑๕๗ ดร.รักษ  พรหมปาลิต  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยพายัพ 
๑๕๘ นายชูศักดิ์  พึ่งเกต ุ  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ
๑๕๙ อ.เรืองยศ  ใจวัง   (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยนอรท-เชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๖๐ นพ.วัฒนา  กาญจนกามล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
๑๖๑ นายบํารุง  คงดี   ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ (เชียงใหม) 
๑๖๒ นางสุนีย  กีรตพิงศธร  (แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม 
๑๖๓ นพ.สมัย   ศิริทองถาวร  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร 
๑๖๔ นพ.ชัชวาลย  ศิรินิรันดร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
๑๖๕ นางฐิติรัตน  ทองอินทร  (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
๑๖๖ นายอภิชาติ  มลูฟอง  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๖๗ นายวันชัย  พพิัฒนสมุทร  อุตสาหกรรมจังหวดัเชยีงใหม 
๑๖๘ นายสมศักดิ์  ภูษิตสิริ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
๑๖๙ นางเรไร  รักศลิปกิจ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ ๑ 
 

หนวยงานอิสระ 
๑๗๐ นายทรงพล  นาคะหน ุ  (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชยีงใหม 
๑๗๑ นางถนอมจิต  ไชยวงค  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัเชียงใหม ภาคประชาสังคม 
๑๗๒ พญ.ประคอง  วิทยาศยั  สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 
 
 

 
/สวนทองถิ่น... 



 ๘

สวนทองถิ่น 
๑๗๓ นางบุษบา  จนัทเลิศ  (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
๑๗๔ นายสรวมไชย   มีสมศักดิ ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
๑๗๕ นายสุธางค  อนันตชัย  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
๑๗๖ นายสุชาติ  ไชยมงคล  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองตนเปา 
 

รัฐวิสาหกิจ 
๑๗๗ นายหลักชยั  พัฒนเจริญ  (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิาคเขต ๙ 
๑๗๘ นางสาวชมนาถ  พรสมผล (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ) 
๑๗๙ นายสุรพันธ  วุทธานนท  (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดเชยีงใหม 
๑๘๐ นายอุทัย  พรหมแกว  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวดัเชียงใหม 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑ นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
๒ รศ. ชูโชค   อายุพงศ  หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มช.   
๓  นางพิศันสนา  เพียรพจนนารถ ผูจัดการฝายบริหารและจัดการทั่วไป สถาบันภาษา   มช. 
๔ Mr. Martin Venzky  Stalling คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค 
๕ นายไพรัช  ใหมชมภ ู  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
๖ นางสาวจงกล  กลมเกลียว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ เชียงใหม 
๗ นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ  สํานักงานบรหิารจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรต ิ

ราชพฤกษ ๒๕๕๔  
๘ นางสาวสาวิตรี  พลชัยวงค  สํานักงานบรหิารจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรต ิ

ราชพฤกษ ๒๕๕๔  
๙ นายอดุลย  ฮวกนิล  ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
๑๐ นายชัชวาลย  ปญญา  จาจังหวัดเชยีงใหม  ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม 
๑๑ นางสุภาพร  พกุกะรัตน  เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม  ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงใหม 
๑๒ นายเกรียงศักดิ ์ จิระพงษ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๗ 
๑๓ นางสาววิราชนิี  คําชมภ ู  หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ  สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
๑๔ นายเจดิศักดิ์  เปลี่ยนแปลงศรี (รก.) หวัหนาฝายอํานวยการ  สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม 
๑๕ นางสาวพรทพิย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัดเชียงใหม 
๑๖ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๗ นายนวพร  แสงหนุม  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๘ นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๙ นางศิริพร  รือเรือง  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
 /๒๐ นายเชวง... 



 ๙

๒๐ นายเชวง  บัวผัด   นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
๒๑ นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวดัเชยีงใหม 
๒๒ นายสงัด  จิโนวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
 

เร่ิมประชุม เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 

การสวดมนตไหวพระ 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
 ๑) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดี  มีความประพฤติด ี 
จํานวน  ๒๓  ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท  ไดแก 

๑. เด็กชายสมชัย  พงศประทีปชัย  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนศนูยการเรยีนชมุชนชาวไทย 
     ภูเขา แมฟาหลวง “บานอมแรด”  อ.แมแจม 
๒. นายอํานาจ  จรพิบูล ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนแมแจม  อ.แมแจม 
๓. เด็กหญิงปราณปรียา  กนัทา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบานเมืองคอง   อ.เชียงดาว 
๔. เด็กหญิงเกศินี  นายพงค  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  โรงเรียนบานปางมะเยา   อ.เชียงดาว 
๕. เด็กหญิงณชัชา  รุงโรจนชีวิน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  โรงเรียนบานแมยางหา  อ.สะเมิง 
๖. เด็กชายธนากร  ยิมิสุโท ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  อ.สะเมิง 
๗. เด็กหญิงบุญธิดา  แซพาน ช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๑  โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ ๑  อ.ฝาง 
๘. เด็กชายชยงักูร  บุญเรือง   โรงเรียนบานปางสัก  อ.ฝาง 
๙. นายนนัทชาติ  สามนวล  ช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐  อ.แมอาย 
๑๐.นางสาววไิลลักษณ  สุยะ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐  อ.แมอาย 
๑๑.นายจตุพล  สิงหดํา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนพราววิทยาคม  อ.พราว 
๑๒.นายตระการ  ทนานทอง  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนพราววิทยาคมอ.พราว 
๑๓. เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  เปงถา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  โรงเรียนบานตาลใตอ.ฮอด 
๑๔. เดก็หญิงธารวิมล  ธรรมสอน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนบานตาลเหนือ อ.ฮอด 

๑๕. เด็กหญิงธิดา  เมืองมา   ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖   โรงเรียนบานผาจกุ  อ.ดอยเตา 
๑๖. นางสาวศริิรัตน  จันทรวนั   ช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๖  โรงเรียนดอยเตาวิทยาคมอ.ดอยเตา 
๑๗. เด็กหญิงจามจุรีย  วงศจิรโชติ   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  โรงเรียนบานแมตอม  อ.อมกอย 
๑๘. นางสาวสธิุดา  สิงหแกว  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  โรงเรียนบานตุงลอย  อ.อมกอย 
๑๙. เด็กหญิงศุภิชญา  พุทธิ  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  โรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง  บุตรสี่ลอแดง 
๒๐. เด็กหญิงรพีกาญจน พวงเรือนแกว  ช้ันประถมศึกษาปที ่๑โรงเรียนพุทธโศภณ  บุตรสี่ลอแดง 
๒๑. เดก็หญิงอัจฉรา  สุยะเรอืง  ช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๒    โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  บตุร อส.จ.ชม. 
๒๒. เด็กหญิงปวีณธิดา  จันทาวงษ   ช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๑  โรงเรียนรังสีวิทยา  บุตร อส.จ.ชม. 
๒๓. เด็กหญิงแสงดาว  บวักนก   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒   วิทยาลัยนาฏศิลป 

 
 
 /๒) การมอบ... 



 ๑๐

๒) การมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวขอ “นครที่เปนท่ีสดุแหงความสงางามทาง 
วัฒนธรรม” และ “ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บบุผชาติลวนงามตา นามล้าํคานครพิงค”  จํานวน  ๕  ราย 
ไดแก 

- เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเทียม  คําขวัญจังหวดัเชียงใหม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
 โรงเรียนโกวทิธํารง 
- นายอธิเบศร  ชัยวุฒ ิ คําขวญัจังหวดัเชียงใหม  มัธยมศกึษาปที่ ๕  โรงเรียนกาวิละวทิยาลัย 
- นางสาวสุวรรณา  คํายวง  คําขวัญจังหวดัเชียงใหม โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี  
  เชียงใหม 
- นายพงศกร  ตรงมา  เชียงใหมเมืองนาอยู ช้ัน ปวช. ๑  โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม 
- นายภานพุงษ  กันทะวงศ  คําขวัญจังหวดัเชียงใหม  ช้ัน ปวส. ๒ 
  โรงเรียนไทยวิจิตรศลิปเชียงใหม 

 

๓) พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกพนักงานจางทั่วไป แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม จํานวน  
๒ ราย    ไดแก 

๑. นางสุนีย  เงาเงิน  พนกังานทั่วไป  สังกดังานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   แขวงการวิละ   
     เทศบาลนครเชียงใหม  
๒. นางแจมจนัทร  หินใส  พนักงานทัว่ไป  สังกัดงานรกัษาความสะอาด   แขวงเม็งราย  เทศบาล 
     นครเชียงใหม  

 

 ๔) พิธีมอบเงินรางวัลแกนักกีฬาวายน้ําท่ีไดสิทธ์ิเขารวมการแขงขนักฬีาโอลิมปกเกมส  
คร้ังท่ี ๓๐ ป ๒๐๒๑ ณ ประเทศอังกฤษ และผูฝกสอน จํานวน ๒ ราย   ไดแก 
  ๑. นายณัฐพงศ  เกษอินทร   นักกฬีาวายน้ํา  

๒. นายสุริยนัต  ดรุณนาถ  ผูฝกสอนวายน้ํา  
 

 ๕) พิธีมอบเกียรติบัตรแกสวนราชการที่เสนอผลงานนกัเรียนกระทําความดีตามโครงการ “เด็กเชยีงใหม
รักดี ๘๔๐ ความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๑๑ แหง ไดแก 
  ๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต ๑  

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต ๒  
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต ๕  
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต ๖   
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๔  
๖. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
๗. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม  
๘. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

/๙ .สํานัก... 



 ๑๑

๙. สํานักการศกึษา  เทศบาลนครเชียงใหม 
๑๐. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชยีงใหม 
๑๑. ศูนยการศกึษาพิเศษ  เขต ๘ 
 

 ๖) การอําลาตาํแหนงของผูเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุกอนกําหนดของจงัหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน  กลาวเปดการประชุม แจงรายชื่อหัวหนาสวนราชที่ยายไปดํารงตําแหนงใหม และตอนรับ
หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  ดังนี ้

 ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายไปรับตําแหนง ณ จังหวัดอ่ืน 
๑) นายอุทัย    แจวจันทึก  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖  
    ยายไปดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                       จังหวัดนครราชสีมา 
๒) นางเพ็ญศรี   ชุติธรพงษ  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชยีงใหม)  
    ยายไปดํารงตําแหนง  นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพเิศษ รักษาการในตําแหนง 
    นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย 
 

                          แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการทีย่ายมาดํารงตําแหนงใหม 
- นายประทิน  สินมณี  ประกันสังคมจังหวัดเชยีงใหม 
    ตําแหนงเดมิ  ประกันสังคมจังหวดัเชียงราย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  ๘/๒๕๕๔   

    เม่ือวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  
ฝายเลขานุการ (นายเสงี่ยม  ก่ิงสุวรรณพงษ)   เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน                

การประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ๗/๒๕๕๔  เมื่อวนัที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ประกอบดวย

เอกสารทั้งหมด ๓๓  หนา  โดยมีหมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม เปนประธานการประชมุ  
ซ่ึงไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวดัเชียงใหมลวงหนาแลว  หากสวนราชการ/หนวยงานประสงคจะเพิ่มเติมหรือ
แกไขรายงานการประชุม ขอใหแจงฝายเลขานุการทราบเพื่อดําเนนิการตอไป 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง  แจงย้ําสวนราชการ/หนวยงาน  หาก
ตองการเพิ่มเตมิ หรือแกไขในเนื้อหารายงานฯ ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

 /ระเบียบวาระ.... 



 ๑๒

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
   - การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

 คลังจังหวัดเชยีงใหม  แจงผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  สรุปได ดังนี ้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัด 
ติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจาย เงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท รายจายลงทุนไม
นอยกวารอยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนรายไตรมาส  ดังนี้     

 

ไตรมาสที ่
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน        

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 
เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม         

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 
๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๒ ๓๕.๐๐ ๔๔.๐๐ 
๓ ๖๑.๐๐ ๖๘.๐๐ 
๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

และการเบิกจายโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐.๐๐  ของ
วงเงินตามแผน / เปาหมายที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแตละหนวยงาน   

 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตั้งแตวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่  ๒๓  กันยายน ๒๕๕๔ 

ขอมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส EIS (สําหรับคลังจังหวัด)   
หนวย : ลานบาท 

 งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

รวม ๓๒,๕๕๔.๗๓ ๓๐,๒๖๔.๙๙ ๙๒.๙๗ ๒,๒๘๙.๗๔ 

ประจํา ๒๕,๕๘๖.๙๐ ๒๔,๖๖๓.๐๒ ๙๖.๓๙ ๙๒๓.๘๘ 
ลงทุน ๖,๙๖๗.๘๓ ๕,๖๐๑.๙๗ ๘๐.๔๐ ๑,๓๖๕.๘๖ 

 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึงวนัที่  ๒๓ กนัยายน  ๒๕๕๔ 

หนวย : ลานบาท 
 งบลงทุน งบสวนราชการ ทองถ่ิน กลุมจังหวัด จังหวดัเชยีงใหม 

งบประมาณที่ไดรับ ๖,๙๖๗.๘๓ ๓,๙๕๒.๓ ๒,๙๙๒.๒๓ ๘.๘๑ ๑๔.๔๑ 
เบิกจาย ๕,๖๐๑.๙๗ ๒,๘๒๕.๔๕ ๒,๗๕๖.๓๕ ๘.๒๓ ๑๑.๙๔ 

คิดเปนรอยละ ๘๐.๔๐% ๗๑.๔๙% ๙๒.๑๒% ๙๓.๓๓% ๘๒.๘๔%  
 

/การดําเนินการ… 



 ๑๓

   การดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  
ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ  ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

ขอมูล ณ วันที ่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
ขอมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

          หนวย : ลานบาท 
งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

๔,๗๑๖.๒๔ ๔,๒๖๖.๖๔ ๙๐.๔๗ ๔๔๙.๖๐ 
 

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้ 

     หนวย : ลานบาท 
ภาพรวม ลงทุน ลํา 

ดับ 
ชื่อหนวยงาน 

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

๑ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาติ 
๑๖๑.๒๑ ๑๖๑.๒๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร 
๓๓๙.๙๕ ๓๓๙.๙๕ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

๐.๑๕ ๐.๑๕ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๔ 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงใหม 
๐.๗๐ ๐.๗๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๕ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยอําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม 
๐.๔๓ ๐.๔๓ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๖ 
กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในภาค ๓ สวนแยก 
๒ เชียงใหม 

๒๓.๖๖ ๒๓.๖๖ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๗ 
สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม 
๐.๒๙ ๐.๒๙ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๘ 
กลุมพัฒนาความรวมมือ 

ทันตสาธารณสุข 
๖.๐๒ ๖.๐๒ ๙๙.๙๔ ๐.๑๑ ๐.๑๑ ๑๐๐.๐๐ 

๙ ศูนยอนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม ๒๕.๓๒ ๒๕.๓๐ ๙๙.๙๒ ๓.๕๕ ๓.๕๕ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ 
หนวยปองกนัและปราบปราม
การประมงน้าํจืดเขื่อนภูมพิล 

๑.๑๑ ๑.๑๑ ๙๙.๙๒ - - - 

/สวนราชการ... 



 ๑๔

สวนราชการทีมี่ผลการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมายในไตรมาสที่ ๔  (กําหนดการเบิกจายรายจาย
ลงทุนสะสม ณ ส้ินไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๗๒.๐๐)    เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากนอยไปมาก (ขอมูลจาก
รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ ZFMA55 ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔)  มทีั้งสิ้น ๔๕  หนวยงาน ดังนี ้

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

๑ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม ๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ สํานักงานการขนสงทางน้ําที่  ๑  สาขาเชียงใหม ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  ๑ ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ เรือนจํากลางเชียงใหม ๒๐.๐๒ ๐.๒๖ ๑.๓๐ 

๗ ศูนยบริหารศตัรูพืช จังหวัดเชียงใหม ๐.๔๒ ๐.๐๑ ๒.๓๗ 

๘ ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวดัเชยีงใหม ๑๕.๕๒ ๐.๗๙ ๕.๐๗ 

๙ ศูนยวิจัยและบาํรุงพันธุสัตวเชียงใหม ๐.๓๓ ๐.๐๓ ๗.๗๕ 

๑๐ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม ๑๑.๓๓ ๐.๙๓ ๘.๑๗ 

๑๑ สํานักงานคลังเขต  ๕ ๑.๕๙ ๐.๑๔ ๘.๙๙ 

๑๒ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ๑.๐๔ ๐.๐๙ ๙.๐๓ 

๑๓ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที ่ ๙ ๐.๓๖ ๐.๐๔ ๙.๗๓ 

๑๔ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม ๑๘.๘๑ ๑.๘๙ ๑๐.๐๓ 

๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ๘๘.๕๖ ๙.๖๓ ๑๐.๘๗ 

๑๖ วิทยาลัยนาฎศลิป ๗.๓๒ ๐.๙๒ ๑๒.๕๔ 

๑๗ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ๓.๕๙ ๐.๕๑ ๑๔.๒๑ 

๑๘ ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม ๑๕.๗๗ ๓.๒๖ ๒๐.๖๖ 

๑๙ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม ๐.๗๓ ๐.๑๕ ๒๑.๒๘ 

๒๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห  ๓๐ ๑.๙๓ ๐.๔๕ ๒๓.๐๓ 

๒๑ โรงพยาบาลสวนปรุง ๑๑.๑๒ ๒.๖๐ ๒๓.๓๙ 

 
/ลําดับ... 



 ๑๕

ลําดับ ชื่อหนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

๒๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๓๙ ๒.๘๒ ๓๐.๐๐ 

๒๓ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  ๑ ๑๓.๔๖ ๔.๓๖ ๓๒.๔๒ 

๒๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม ๒.๑๐ ๐.๗๑ ๓๓.๗๓ 

๒๕ สํานักงานที่ดนิจังหวัดเชยีงใหม ๑๐.๕๖ ๓.๖๐ ๓๔.๑๑ 

๒๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๔ ๕๓.๗๖ ๑๘.๔๙ ๓๔.๓๙ 

๒๗ ศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนือ ๒.๙๕ ๑.๑๒ ๓๘.๐๐ 

๒๘ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๐.๕๕ ๐.๒๑ ๓๘.๐๗ 

๒๙ สถานสงเคราะหเด็กบานเวยีงพิงค ๒.๒๐ ๐.๘๘ ๔๐.๐๐ 

๓๐ ศูนยสงเสริมและอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ๑.๓๒ ๐.๕๔ ๔๑.๐๑ 

๓๑ แขวงการทางเชียงใหมที ่ ๒ ๒๒๖.๖๑ ๑๑๔.๒๐ ๕๐.๓๙ 

๓๒ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จงัหวัดเชียงใหม ๐.๑๙ ๐.๑๐ ๕๑.๗๙ 

๓๓ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ๒๗.๒๐ ๑๔.๔๕ ๕๓.๑๓ 

๓๔ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ๑๑.๒๗ ๖.๒๘ ๕๕.๖๙ 

๓๕ สํานักสุขศาสตรสัตวและอนามัยที ่๕ ๑.๒๒ ๐.๗๐ ๕๗.๐๐ 

๓๖ องคการสวนพฤกษาศาสตร ๔๑.๗๔ ๒๓.๘๙ ๕๗.๒๓ 

๓๗ สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๔.๙๗ ๒.๘๘ ๕๘.๐๔ 

๓๘ มหาวิทยาลัยแมโจ ๒๕๗.๗๔ ๑๕๑.๑๙ ๕๘.๖๖ 

๓๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ อ.แมแจม ๒.๒๗ ๑.๓๔ ๕๘.๙๔ 

๔๐ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๑๙.๗๕ ๑๑.๙๒ ๖๐.๓๔ 

๔๑ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ๐.๑๒ ๐.๐๗ ๖๑.๓๓ 

๔๒ สํานักชลประทานที่  ๑ ๑๖๐.๖๐ ๑๐๓.๐๗ ๖๔.๑๘ 

๔๓ สํานักงานศิลปากรภาคที ่ ๘ ๔๘.๙๒ ๓๒.๕๔ ๖๖.๕๓ 

๔๔ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๒๐.๕๙ ๑๔.๒๐ ๖๘.๙๗ 

๔๕ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ๓๐.๖๓ ๒๑.๑๕ ๖๙.๐๔ 

/สรุปหนังสือ... 



 ๑๖

 
 สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือนกันยายน  ๒๕๕๔ จาํนวน ๑๕  เร่ือง ทั้งนี้ 

สามารถเขาดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดของสํานักงานคลังจังหวดัเชยีงใหม  http://klang.cgd.go.th/cmi   
๑. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๙๐ ลงวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ เร่ือง การปดงวดบญัชี 

ในระบบ GFMIS แจงการปดงวดบัญชีในระบบ GFMIS  โดยในระหวางป  ปดงวดทุกเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป  
สวนราชการยังไมตองปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑคงคาง ณ วันสิ้นปงบประมาณแตใหบันทึกรายการรับและ
นําสงเงิน ขอจายเงิน ตลอดจนการลางบัญชีพักสินทรัพย ใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กําหนด  และให
ประมวลผลคาเสื่อมราคาภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๑ หากสวนราชการใดไมดําเนินการ เมื่อกรมบัญชีกลาง
ประมวลผลคาเสื่อมราคาให สวนราชการจะไมสามารถแกไขขอมูลที่เกี่ยวของกับสินทรัพยไดอีก 
 ๒. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๒/ว๒๙๖ ลงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  เร่ือง ซอมความเขาใจ
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปงบประมาณ  ใน การเบิกจายเงินในระบบ GFMIS หนวยงานเจาของ
งบประมาณสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงิน ไดจนถึงวันทําการสุดทายของปงบประมาณ จึงขอใหหนวยงาน
ดําเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงิน  ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)  รายการรับและนําสงเงิน  และรายการเบิกหักผลักสง
ในระบบ GFMIS ใหแลวเสร็จภายในวันศุกรท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ๓. หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๙๗ ลงวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เร่ือง คูมือการบันทึกและ 
ปรับปรุงรายการบัญชี ผาน GFMIS Web Online   
         ๔. หนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๐๓  ลงวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๔  เร่ือง ซอมความเขาใจการขอใช
สิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล ประเภทผูปวยใน สถานพยาบาลของทางราชการ  
  ๕. หนังสือที่ นร ๐๗๐๔/ว ๘๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางกอน 
  ๖. หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๐ ลงวันที่  ๙  กันยายน ๒๕๕๔  เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สํารองเงินแบบมหีนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผาน GFMIS Web Online  
 กรมบัญชีกลางไดพัฒนาการสรางเอกสารสํารองเงินเฉพาะแบบมีหนี้ (ประเภท CX) ผาน GFMIS 
Web Online ใหแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของ เลขที่สัญญา  เลขที่ L/C  รายละเอียดรายการ  ช่ือเจาหนี้  
วันที่ลงนาม  และวันที่ครบกําหนดสัญญา เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติรายการในระบบ  รายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองเงินดังกลาว ตามเอกสารแนบหนังสือดังกลาวขางตน 
  ๗. หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การขยายเวลาเบกิจาย 
เงินงบประมาณ งบเงินอดุหนุน ประเภทเงนิอุดหนนุทั่วไป 
 กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ ใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป หรืองบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเปนการเบิกจายใหสวนราชการเปน
ผูดําเนินการ และไดดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจายเงินไวในระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑและวิธีการ ภายใน
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด  ไดจนถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ภายใตหลักเกณฑที่
กําหนดไวในหนังสือดังกลาวขางตน 



 ๑๗

  ๘. หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๕๗๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การประกาศ
กําหนดสํานักงานในพืน้ที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๙. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง แจงรายชือ่
ผูทิ้งงาน แจงรายชื่อผูทิ้งงาน จํานวน ๖  ราย  

๑๐. หนังสือดวนทีสุ่ด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การแจง 
ระงับการใหบริการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๑๑. หนังสือดวนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๙ ลงวันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การตรวจสอบ 
จํานวนเงินคงเหลือสุทธิสําหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
  ๑๒. หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง วิธีปฏิบัติในการ
เบิกจายคาจางตามสัญญาจางเหมาบริการทีม่ิใชเปนการจางบริการจากบุคคลธรรมดาสําหรับเดือนกนัยายน 
  ๑๓. หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง หลักเกณฑการ
ขยายเวลาการเบิกจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน 
  ๑๔. หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การบันทึกรายการขอเบิก
เงินในระบบ GF MIS Web Online 
  ๑๕. หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง ซักซอมความเขาใจกรฯ
การกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป ขยายเวลาการเบกิจายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน 
 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง)  ขอฝากเนนย้ําหัวหนาสวนราชการฯ ให 
ความสําคัญกับการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๔  เนื่องจากจะสิ้นปงบประมาณแลว  พรอม
ทั้งขอใหตรวจสอบการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ ทั้งนี้ หากมีขอขัดของขอใหประสานงานกบัสํานักงาน
คลังจังหวัดเชยีงใหม   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
๔.๑ สรุปสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ําของจงัหวัดเชียงใหม 
     ผูแทนสํานกัชลประทานที่ ๑ เชียงใหม (นายนพดล  โควสุวรรณ )  รายงานสถานการณน้ําและ 

การบริหารจัดการน้ําของจังหวัดเชียงใหม วาตามที่มีฝนตกอยางตอเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และ
แมฮองสอน ทําใหปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางที่อยูในความดูแลของสํานักชลประทานที่  ๑ 
มีปริมาณน้ําเก็บกักมาก และมีหลายแหงที่มีมีปริมาณน้ําเก็บกักปจจุบันสูงกวาแผนการบริหารจัดการน้ํา  สรุป
ขอมูล ดังนี้ 

สถานการณน้าํในเขื่อนขนาดใหญ  
      สถานการณน้ําในเขื่อนเกบ็กักน้ําขนาดใหญ (ณ วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔) พบวาเขื่อนแมงัด 
สมบูรณชล มีปริมาณน้ําปจจุบัน ๒๕๔  ลาน ลบ.ม.  คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๐  และเขื่อนแมกวงอุดมธารา  มีปริมาณ
น้ําปจจุบัน  ๒๖๗  ลาน ลบ.ม.  คิดเปนรอยละ ๑๐๒.๐๐    ปริมาณน้ําทั้ง ๒ แหง รวมกนัได ๕๒๑  ลาน. ลบ.ม. 

/๙. หนังสือ... 



 ๑๘

คิดเปนรอยละ  ๙๘   

 

แผนการบริหารจัดการน้ําและแผนการระบายน้ําของโครงการขนาดใหญ 
 ๑. เขื่อนแมงัดสมบูรณชล 
     สํานักชลประทานที่  ๑ ไดวิเคราะหสถานการณน้ําของเขื่อนแมงัดสมบูรณชล   ในปจจุบันสามารถ
รองรับน้ําเขาอางเก็บน้ําไดอีกประมาณ ๒๖.๕๐ ลาน ลบ.ม.  และเมื่อพิจารณาเทียบกับเสนบริหารจัดการน้ําของ
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล (เสน Upper Rule Curve) ปริมาณน้ําดังกลาวอยูสูงกวาแผนการบริหารจัดการประมาณ  
๒๐ ลาน ลบ.ม.  แผนการระบายน้ําจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชลในชวงนี้จนถึงสิ้นสุดฤดูฝน (ประมาณกลางเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด จะพรองน้ําในอางฯ โดยระบายผานโรงผลิตไฟฟา
พลังน้ําลงลําน้ําแมงัด ในอัตรา  ๒๒-๕๐ ลบ.ม./วินาที เพื่อลดปริมาณน้ําเก็บกักในเขื่อนแมงัดสมบูรณชลใหมี
ปริมาณน้ํา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๒๒๕ ลาน ลบ.ม. และจะสามารถรองรับน้ําที่จะไหลเขาอางฯ 
ในชวงปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคม) ที่คาดหมายวาจะมีปริมาณน้ําประมาณ  ๔๕.๐๐ ลาน ลบ.ม. อยางไรก็ตาม 
อัตราการระบายน้ําจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชลจะพิจารณาจากสถานการณน้ําในลําน้ําแมงัดและลําน้ําปงที่อยูดาน
ทายอางฯ (ระดับน้ําที่ตรวจวัดไดที่สถานี P.๗๕, P.๒๐ และ P.๑) โดยกําหนดอัตราการระบายน้ําไมใหเกิดผล
กระทบตอพื้นที่ที่อยูตามแนวลําน้ําทั้งสองสายดังกลาว 
  การระบายน้ําจากเขื่อนแมงดัสมบูรณชลในแตละวัน สามารถติดตามไดจากผังการบริหารจัดการ
น้ําพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน บนเว็บไซตของสํานักชลประทานที่ ๑ (www.rid-1.com)   

 ๒.  เขื่อนแมกวงอุดมธารา 
        สํานักชลประทานที่  ๑ ไดวเิคราะหสถานการณน้ําของเขื่อนแมกวงอุดมธารา ในปจจุบันสามารถ
รองรับน้ําเขาอางเก็บน้ําไดอีกประมาณ ๑๑.๘๐  ลาน ลบ.ม.  และเมื่อพจิารณาเทยีบกบัเสนบริหารจดัการน้ําของ
เขื่อนแมกวงอดุมธารา (เสน Upper Rule Curve) ปริมาณน้ําดังกลาวอยูสูงกวาแผนการบริหารจัดการประมาณ ๒๕
ลาน ลบ.ม. 
 การบริหารจัดการน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา  ป ๒๕๕๓/๒๕๕๔  แผนการระบายน้ําจากเขื่อนแมกวงอุดม
ธาราในชวงนีจ้นถึงสิ้นสุดฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนตลุาคม ๒๕๕๔) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง จะ
พรองน้ําในอางฯ โดยระบายผานทางคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา และลําน้ําแมกวง ใน
อัตราสูงสุดวันละ ๒.๖๐ ลาน ลบ.ม. ทั้งนี้ ปริมาณการระบายน้ําจะมีการตรวจสอบระดับน้ําในลําน้ําแมกวงเปน
รายช่ัวโมง เพื่อควบคุมระดับน้ําไมใหเกดิผลกระทบกบัราษฎรในพืน้ที่ ซ่ึงกําหนดการระบายน้าํในเขื่อนแมกวง
อุดมธาราใหมปีริมาณน้ํา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๒๓๕ ลาน ลบ.ม. เพื่อใหสามารถรองรับน้ําที่จะไหล
เขาอางฯ ในชวงปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคม) ที่คาดหมายวาจะมีปริมาณน้ําประมาณ ๓๐.๐๐ ลาน ลบ.ม. 

 การระบายน้ําจากเขื่อนแมกวงอุดมธาราในแตละวัน สามารถติดตามไดจากผังการบริหารจัดการน้าํพื้นที่
ลุมน้ําปงตอนบน บนเว็บไซตของสํานักชลประทานที่ ๑ (www.rid-1.com)   

 
 

/แผนการ... 



 ๑๙

 
 
สถานการณน้าํในอางเก็บน้ําขนาดกลาง 

 1. อางเก็บน้ําขนาดกลางในพืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม  ประกอบดวย  
  

ปริมาณน้ําในอางๆ ท่ี อางเก็บน้ํา ความจุที่ 
รนก. 

(ลาน ) 

ปริมาณน้ํา  
ป ๒๕๕๓ ปริมาตรน้ํา 

(ลาน ม3) 

% เทียบกับ

ความจุ รนก 

๑ อาง ฯ แมออน  ต.ออนเหนือ  อ.แมออน ๔.๕๓๐ ๔.๕๓๐ ๔.๕๓๐ ๑๐๐.๐๐% 
๒ อาง ฯ แมตะไคร  ต.ทาเหนอื  อ.แมออน ๐.๘๕๐ ๐.๘๕๐ ๐.๘๕๐ ๑๐๐.๐๐% 
๓ อาง ฯ แมจอกหลวง ต.ดอนแกว  อ.แมริม ๑.๑๐๐ ๐.๗๘๐ ๑.๑๐๐ ๑๐๐.๐๐% 

๔ อาง ฯ แมโกน  ต.ปาไหน  อ.พราว ๕.๕๓๐ ๕.๕๓๐ ๕.๕๓๐ ๑๐๐.๐๐% 
๕ อาง ฯ หวยมะนาว  ต.บานกาด อ.สันปาตอง ๔.๓๐๐ ๑.๕๑๑ ๔.๑๗๕ ๙๗.๐๙% 
๖ อาง ฯ โปงจอ  ต.สันติสุข  อ.ดอยหลอ ๒.๖๐๐ ๑.๓๒๐ ๒.๖๐๐ ๑๐๐.๐๐% 
๗ อาง ฯ หวยเดือ่  ต.แมงอน  อ.ฝาง ๔.๒๗๖ ๒.๖๐๕ ๓.๘๕๕ ๙๐.๑๕% 
๘ อาง ฯ แมแหลงหลวง ต.แมอาย  อ.แมอาย ๓.๖๔๑ ๒.๙๐๑ ๒.๗๒๖ ๗๔.๘๗% 
๙ อาง ฯ แมตูบ ต.โปงทุง  อ.ดอยเตา ๓๙.๐๐๐ ๙.๒๓๔ ๓๐.๘๖๔ ๗๙.๑๔% 
๑๐ อาง ฯ สันหนอง ต.ชางเคิ่ง  อ.แมแจม ๑.๔๕๐ ๑.๔๕๐ ๑.๔๔๗ ๙๙.๗๙% 
๑๑ อาง ฯ แมขอน ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว ๔.๐๘๐ ๔.๐๘๐ ๔.๑๓๔ ๑๐๑.๓๒% 
๑๒ อาง ฯ แมทะลบหลวง ๑๕.๓๐๐ ๑๒.๗๔๕ ๑๓.๓๓๓ ๘๗.๑๔% 

รวม ๘๖.๖๕๗ ๔๗.๕๔๐ ๗๕.๑๔๔ ๘๖.๗๑% 
 

การปฏิบตัิงานเพื่อรองรับสถานการณน้าํและการชวยเหลือของกรมชลประทาน  
 ๑. การเฝาระวงัพื้นที่เสี่ยงภัยและการบริหารน้ําหลากจากขอมูลการตรวจวัดปริมาณน้าํทาจากสถานวีัด
น้ําในพืน้ที่ลุมน้ําอยางใกลชิด โดยแจงเตือนภัยผานจงัหวัด และวิทยุทองถิ่น (อปท.) เม่ือปริมาณน้ําในลําน้ําตาง ๆ 
เร่ิมเขาสูภาวะวิกฤตและจะสงผลกระทบกบัประชาชน 
 ๒. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อเรงระบายน้ําออกจากพืน้ที่เมื่อเกิดอุทกภัย โดยเตรียมความพรอมเครื่อง
สูบน้ํา รวมจํานวน  ๘๙  เครือ่ง  
  ๓. ประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถติดตามสถานการณน้ํา ทาง http://www.rid-1.com  และ 
http://www.hydro-1.net  และสามารถแจงขอความชวยเหลือเครื่องสูบน้ําไดที่ โทรศพัท/โทรสาร  
๐๕๓-๒๔๕-๐๘๑ 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง)  ใหขอมูลและขอความรวมมอื ดังนี ้
๑) เหตกุารณน้ําทวม และดนิโคลนถลมที่เกิดขึ้นในพืน้ที่จังหวดัเชยีงใหม   ซ่ึงไดสรางความ 

/สถานการณน้ํา... 



 ๒๐

เสียหายตอชีวติและทรัพยสินประชาชนในพื้นที่ โดยสวนราชการและหนวยงานตางๆ ไดใหความชวยเหลือและ
ฟนฟูพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําทวม  พรอมทั้ง  ไดใหขอมูลจากขอสังเกตของนายกรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับปญหาน้ําทวมทัว่ประเทศวา ระบบการเตือนภยัน้าํทวมยังขาดความสมบูรณเพียงพอ  ทั้งนี้ ปญหาสวน
หนึ่ง อาจเกิดจากประชาชนขาดความตระหนักในการเตือนภัย และไมใหความรวมมอืเตรียมการเนือ่งจากคาดวา
เหตุการณไมรุนแรง  จึงไมไดเตรียมพรอมรองรับอยางเหมาะสม  ตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
  ๒) ขอใหทุกภาคสวนใหความสําคัญในการแกไขปญหาน้ําทวม ดนิโคลนถลม เปนปญหาเฉพาะ
หนาเรงดวน โดยเฉพาะหนวยงานที่มภีารกจิเกี่ยวของโดยตรง 
  ๓) ขอฝากสํานักงานประชาสัมพันธจังหวดัเชียงใหม สรางความเขาใจอันดีแกประชาชนในการ
บรรเทาและแกไขปญหาน้ําทวม   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการตามขอราชการ 
 

๔.๒ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม 
ผูแทนสํานักบริหารงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ  (นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ) รายงาน 

ผลความคืบหนางานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกยีรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ จังหวัดเชยีงใหม  ซ่ึงมีกําหนดจดั
งานขึ้นในระหวางวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๑๕  กุมภาพนัธ ๒๕๕๕  สรุปผลการเตรียมความพรอมของ
สถานที่และการดําเนินการตางๆ ในภาพรวมของการจัดงานฯ ไดดังนี ้

๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ตามรอยพอ เกษตร 
คือทางออกเพือ่ชีวิตที่ยั่งยืน” แบงขอบขายเปน ๓ โซน คือ โซน ๑ ใตรมพระบารมี  โซน ๒ ตามรอยพอ และโซน 
๓  แซซอง สดุดี   โดยผูเกีย่วของไดเขาตกแตงพื้นทีแ่ลว             

๒. อาคารนิทรรศการถาวร อาคาร Expo Center 2 ไดสงมอบงานกอสรางอาคาร 
เรียบรอยแลว  สําหรับการจัดนิทรรศการภายในอาคาร  ประกอบดวย การแสดงนิทรรศการ ๑๑ สวน ไดแก การ
ประกวดสวนนานาชาติในอาคาร Greenitude: Flower for Cooling the World  นิทรรศการพืชแปลก พืชพันธุใหม 
มหัศจรรยพันธุไม นิทรรศการ 3Rs 3Gs การลดโลกรอนและการประหยัดพลังงาน  นิทรรศการไมประดับ 
นิทรรศการไมดอกเมืองรอน นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีพืชสวน และเครื่องจักรกล  นิทรรศการภาพถาย
อุทยานหลวง สัปดาหประกวด ผัก เห็ด ผลไม ชาและกาแฟ สัปดาหประกวดไมดอก(ไมกระถาง) สัปดาหประกวด
จัดดอกไมนานาชาติ และสัปดาหประกวดไมประดับ 

๓. สวนเฉลิมพระเกยีรติฯ (สวนองคกร) มีจํานวน ๒๓ สวน จากองคกรตางๆ ที่รวม 
จัดแสดงสวน  ขณะนี้ องคกรตางๆ เร่ิมเขาปรับปรุงสวนของแตละแหงแลว 

  ๔. สวนนานาชาติ  มีประเทศที่รวมจัดแสดงสวนทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 
๓๐ ประเทศ โดยสวนนานานาชาติ ๒๓ แหง ที่มีอยู เดิมไดทําการปรับปรุงใหมใหสวยงามและนาสนใจ 
นอกจากนี้ มีสวนใหมเพิ่มเติม อีก ๖ แหง คือ สมาคมพืชสวนระหวางประเทศ (AIPH) Air Asia (Malaysia) 
Canada  Pakistan South Korea และสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย โดยความคืบหนาของการดําเนินการ นั้น ทกุ
สวนไดเขาตกแตงและกอสรางแลว  มีกําหนดการแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

/เกี่ยวกับปญหา... 



 ๒๑

   ๕. งาน ๓ Highlights สําคัญ ประกอบดวย  สวนแสงแหงจนิตนาการ (Imagination Light 
Garden) และกระเชาราชพฤกษลอยฟา (Giant Flora Wheel)  และสวนเยาวชนรักษโลก Kids’ Eco Park  
มีผลการดําเนนิงานกวา ๘๐%  

๖. การประชุมวิชาการดานพชืสวนระดับโลก จัดขึ้นทั้งหมด  ๗ คร้ัง ไดเตรียมการ 
รองรับเรียบรอยแลว 

๗. กิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ  เชน งานลอยกระทง  วันพอแหงชาต ิ
วันสงทายปเกาตอนรับปใหม ฯลฯ ไดเตรยีมการรองรับเรียบรอยแลว 

๘. กิจกรรมอืน่ๆ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกยีรติฯ ไดแก กิจกรรม 
อ่ืน  ๆไดแก การจําหนายสินคาเกษตร วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือทางการเกษตร รวมทั้ง การประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยวของประเทศ   

-พื้นที่จําหนายสินคาเชิงพาณชิย (Commercial Zone) ศูนยรวมพื้นที่จดัจาํหนายสินคา 
และบริการภายในงาน  อยูระหวางการรับจองพื้นที่จากผูคา 

๙. การเตรียมงานพิธีเปดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกยีรติฯ ในวันพุธที่  ๙  
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ไดกําหนดเชิญแขกผูมีเกียรติรวมงาน  ประกอบดวย แขกกิตติมศักดิ์  และแขกผูมีเกียรติ   
สําหรับการสงบัตรเชิญเขารวมงาน  ไดสงแบบตอบรับไปยังกลุมเปาหมายกอน และจะสงบัตรเชิญไปหลังจาก
ไดรับแบบตอบรับรวมงานแลว   โดยในการเขารวมงาน  จะใหนําบัตรเชิญมารวมงานดวย   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

๔.๓ การดําเนนิโครงการ  “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว”  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง  มีพระชนมายคุรบ ๘๔ พรรษา 

ปลัดจังหวัดเชยีงใหม  แจงประชาสัมพันธถึงความเปนมาของโครงการและขอความรวมมือ 
สนับสนุนการดําเนินโครงการ “ รวมใจภกัดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ” 
ดังนี ้
  โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ และมูลนธิิอนุรักษพันธกุรรมพืช 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการมูลนิธิ อพ.สธ.) ไดกําหนดดําเนินงานตามโครงการ  
“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข- สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั” เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ
ครบ  ๘๔ พรรษา  โครงการนี้มี ๓ ขอความสําคัญ คือ 
  ๑. รวมใจภักดิ ์: เปนการแสดงออกถึงความจงรักภกัด ีถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  ๒.ปลูกมเหสกัข :  มเหสักข คือตนสักที่ใหญที่สุดในโลก อายุประมาณ ๑,๕๐๐ ป  ยืนตนอยู
ที่วนอุทยานสกัใหญ บานปางเกลือ ตําบลน้ําไคร อําเภอน้าํปาด จังหวัดอุตรดิตถ  
        ๓.สักสยามมินทร : ตนสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๕ ไดโปรด
เกลาฯ ใหประชาชนชาวอําเภอลับแล นํามาปลูกหนาทีว่าการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ปจจุบันมีอายุ ๑๑๐ ป   
  ในการดําเนินงาน  โครงการไดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากตนไมสองตนนี้ เพื่อจะขยายการปลูก 
ทั่วประเทศ โดยมีหวงระยะเวลาการปลูก ๓ ระยะ คือ 

/๖. การประชุม... 



 ๒๒

- ระยะ ๑ ปลูกวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๔  จาํนวน ๕ ตน เพื่อนํารองกอน โดยไดปลูกเรียบรอย 
แลวในจังหวัดเชียงใหม  
 

- ระยะที่ ๒ ปลูกในตนฝนคอื เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๑๐๐ ตน (ยังไมไดทําการปลูก  
เนื่องจากกลาพันธุที่ไดรับไมแข็งแรงเพยีงพอ ขณะนี้อยูระหวางการอนุบาลกลาพันธุ โดยศูนยเพาะชํากลาไม
เชียงใหม)     

- ระยะที่ ๓ ปลูกระยะ ๕ ป ปลูกตั้งแตวนัที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔-๒๕๕๘ จํานวนทัง้สิ้น  
๘,๔๐๐,๐๐๐๐ ตนวิธีการปลูกปลูกตําบลละ ๑,๑๐๐ ตน ในสวนของจังหวัดเชียงใหม มีจํานวน ๒๐๔ ตําบล รวม
ปลูกทั้งสิ้น ๒๒๔,๐๐๐ ตน  โครงการมูลนิธิ อพ.สธ. จะจัดกลาพันธุให โดยเริ่มสงกลาพันธุตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เปนตนไป 

กระบวนการดําเนินการ มีดังนี้ 
 ๑. การหาพืน้ที่นํารองเพื่อหาความพรอมแตละอําเภอเพื่อนํารองกอน ใหครบทุกตําบลใน ๕ ป 
 ๒. การบรหิารจัดการ  จังหวดัเชียงใหมไดมีคําสั่งในการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการปลูกและดแูล 

รักษา 
  ๓. การหาทุน  เนื่องจากในการเพาะกลาตนไมใชเงนิในการเพาะปลูกตนละ ๘๔ บาท แตมีคา
บํารุงรักษา ใน ๕ ป ที่โครงการจะมอบใหตาํบลที่ทําการเพาะปลูก จํานวน ๑๐๐ บาท รวมราคาตอตน จํานวน 
๑๘๔ บาท  เพื่อสนับสนุนการปลูกตนสัก 
  ๔. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหทุกภาคสวนทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชนเขารวม
โครงการปลูกตนไมสักตามโครงการ “ รวมใจภกัดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหวั ” ตามเปาหมายทีก่ําหนดตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 ๔.๔ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City 
  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค (Mr. Martin Venzky  Stalling)  นําเสนอ
ความคืบหนาของเชียงใหมเมืองสรางสรรค   ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน และแผนงานทีจ่ะดําเนินงาน ดังนี้  

- การประชุมสัมมนารวมกับ  TCDC (Thailand Creative Design Center) และการทําขอตกลง 
รวมกันของ เชียงใหมเมืองสรางสรรค (CMCC) และ TCDC ในวันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๔ 
  - การรวมงานเลี้ยงอาหารค่ําของทูตสันถวไมตรีของเชียงใหมเมืองสรางสรรค  และรับฟงคํา
บรรยายจาก Mr.John  Howkins  ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกจิ  ที่ปรึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๔ 
  - การรวมจัดแสดงงานในงานวิศวกรรมลานนา คร้ังที่  ๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการในระยะตอไป 
  - การจัดงาน Lanna Health Fair 2011  ระหวางเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔ 
  - การประชุมเชียงใหมเมืองสรางสรรค  : ดนตรีในเชียงใหม  

/ระยะที่  ๒... 



 ๒๓

  - การจัดสัปดาห Global Entrepreneurship Week  ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
  - การเขารวมจัดแสดงงานในงาน BOI  FAIR 2011 ระหวางวันที่ ๑๐-๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
 
ซ่ึงขณะนี้ยังไมไดยืนยันการเขารวมงาน  เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณและความพรอมในงานจัดแสดงงาน 
  - การจัดประชุม TEDxThapaeGate (ประตูทาแพ) ในวันที่ ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 
  พรอมทั้ง  ไดขอความรวมมือประชาสัมพันธเว็บไซด และเชิญชวนใชตราสัญลักษณของ
เชียงใหมเมืองสรางสรรคใหแพรหลาย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

๔.๕ โครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model)  
๑) โครงการพฒันาระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจงัหวัดเชียงใหม 
รศ. ชูโชค  อายุพงศ (หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร มช.) นําเสนอ                

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรน้ําของจังหวัดเชียงใหม  เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหาร
จัดการน้ําจังหวัดเชียงใหม และเปนเครื่องมือรองรับการจัดการอนุรักษลําน้ํา แมน้ําคูคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โครงการนี้ไดรับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหมใหดําเนินการศึกษา  โดยดําเนินการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  และพัฒนามาระบบโปรแกรมประยุกตผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยทุกหนวยงานสามารถสืบคน และแสดงแผนที่เปรียบเทียบได และพัฒนาระบบการ
นําเขาขอมูลโครงสรางพื้นฐานของชุมชน  เศรษฐกิจ สังคม การใชประโยชนที่ดิน ขอมูลแหลงน้ําและแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา  รวมทั้ง มีระบบการใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบบการแลกเปลี่ยน
ขอมูล  และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการใชงานอยางบูรณาการในหนวยงานของรัฐ และ
ภาคประชาชน  

       นอกจากนี้  ยังมีกจิกรรมเสริมสรางกระบวนการมสีวนรวม โดยสนับสนุนและสงเสริมให 
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลแมน้ําคูคลอง โดยเฉพาะตําแหนง
และลักษณะของการกีดขวางทางน้ํา จากการบุกรุก รุกลํ้าและอุดตัน และใชฐานขอมูลที่ได กําหนดรูปแบบของ
การวางแผนแกไขปญหาลําน้ําถูกกีดขวาง เพื่อไดแผนงานการอนุรักษแมน้ําคูคลองที่มีประสิทธิภาพ และถูก
จัดเก็บในระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัดเชียงใหม 

 

๒) โครงการสงเสริมเยาวชนรักถิ่นฐานสูการเปนนครแหงความสงางามทางวัฒนธรรม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

นางพิศันสนา  เพียรพจนนารถ (ผูจัดการฝายบริหารและจัดการทั่วไป สถาบันภาษา มช.)                   
รายงานผลโครงการสงเสริมเยาวชนรักถ่ินฐานสูการเปนนครแหงความสงางามทางวัฒนธรรม หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางสํานักงานจังหวัดเชียงใหมรวมกับสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จัดกิจกรรม  English Camp โดยเนนใหผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวลานนาในชนบท รวมทั้ง  ไดรูจักสถานที่แหงใหมซ่ึงเปน

/ซึ่งขณะนี้... 

/เปนภาษา  



 ๒๔

สถานที่ทองเที่ยว โดยไดเนนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาผานกิจกรรมตางๆ กับชาวตางประเทศ และสงเสริมให
สามารถพูดภาษาอังกฤษได การเปนเจาบานที่ดีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเนนเทคนิคการเรียนการสอน 
เปนภาษาอังกฤษ โดยไดแบงกิจกรรมออกเปน ๒ ชวง ชวงแรกเปนวันที่ ๑๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีนักเรียน
เขารวมทั้งสิ้น ๑๙๗ คน ครูจํานวน ๒๒ คน และในวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีนักเรียนเขารวม ทั้งสิ้น 
๒๐๔ คน ครู  ๒๓ คน รูปแบบการจัดกิจกรรม  แบงเปนการบรรยายและการฝกทักษะในหัวขอตางๆ อาทิเชน 
การตอนรับ การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเสนทางสถานที่ วัฒนธรรมอาหารการกิน รวมถึง ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวลานนา สวนในกิจกรรมกลุมจะมีการทบทวนความรูในภาคทฤษฎีรวมกับชาวตางประเทศ   
การจัดทําแผนพับ การแสดงบนเวที  ซ่ึงทําใหผูเขารวมโครงการฯ มีทักษะ และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจาํวันได  
 

  ประธาน  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ดําเนินโครงการที่เปนประโยชน  โดยเฉพาะจะชวย
ในการสนับสนุนใหเยาวชนในการเตรียมพรอมรองรับเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๖ ประชาสมัพันธการจัดงานประชุมบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี ๔  
และงานลานนา Health Hub Fair 2011  

                พาณิชยจังหวัดเชียงใหม  แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนเขารวมพิธีเปดงานประชุม
บริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชยีงใหม  คร้ังที่ ๔ และงานลานนา Health Hub Fair 2011 สรุปได ดังนี ้

ตามที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชยีงใหม  ไดรับมอบหมายใหดําเนนิกจิกรรมประชาสัมพันธและ 
สงเสริมการตลาดธุรกจิบริการสุขภาพอยางตอเนื่อง  เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจบริการสุขภาพในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑  ในการไปสูเปาหมาย คือ  การเปน  Health Hub  ในภูมิภาคอาเซียน  โดยสํานักงานพาณิชยจงัหวัด
เชียงใหม ไดมกีารดําเนนิงานจัดกจิกรรม ประกอบดวย 
 - การประชาสัมพันธเชิงรุก  การสราง Brand Image  ของธุรกิจบริการสุขภาพในกลุมลานนา  โดยใช

แนวคิด  “Think of Health Think of Lanna Health Hub”  ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้งปายประชาสัมพันธ  

ณ ทาอากาศยานภูเก็ต  ทาอากาศยานเชียงใหม  การประชาสัมพันธในหนังสือสวัสดี  สารคดีส้ันในรายการมอง

เมืองเหนือ สถานีโทรทัศนชอง ๑๑  www.lannahealthhub.com 

 - การสงเสริมการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ  การเขารวมงาน Thailand Tourism Festival 2011  

วันที่  ๘-๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  การเขารวมกิจกรรมสงเสริมตลาดในตางประเทศ

รวมกับกรมสงเสริมการสงออก  วันที่  ๑๗-๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ Goodwood Park Hotel  ประเทศสิงคโปร   

 - การจัดกิจกรรมสงเสริมตลาดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยกําหนดจัดการประชุมบริการ

สุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่ ๔  และงาน Lanna Health Fair 2011  ระหวางวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๔  ณ  เชียงใหมฮอลล  ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม  แอรพอรต  โดยในงานจะไดพบการประชุม

บริการสุขภาพนานาชาติ  จังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่  ๔  การแสดงศักยภาพและความพรอมของธุรกิจบริการสุขภาพ

ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  การจําหนายสินคาดานสุขภาพกวา  ๑๐๐  คูหา  การแสดงศิลปวัฒนธรรม- 

/ลานนา... 



 ๒๕

ลานนา  การแสดงของดาราศิลปนเปนประจําทุกวัน  การประกวด  Lanna got talent และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย   

ผูที่สนใจเขารวมงาน  สามารถติดตามขอมูลความเคลื่อนไดที่ www.lannahealthhub.com หรือ สายดวนกระทรวง

พาณิชย 1203 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๗ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
     - กิจกรรมทอดผาปามหากุศล ระดมทุนจัดซื้อท่ีดินเพื่อเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย

เชียงใหม 

   ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม (นางพวงทอง  ศรีวิลัย) และผูอํานวยการศูนย

การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘  แนะนําโรงเรียนศรีสังวาลยและเชิญชวนรวมกันกิจกรรมทอดผาปามหากุศล 

ระดมทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม  ดังนี้ 

   โรงเรียนศรีสังวาลยเชยีงใหม จัดตั้งขึ้น เพื่อเปนการเทิดพระเกยีรติแดองคสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี ในศุภวาระเสด็จพระราชสมภพครบ  ๑๐๐ ป  โรงเรียนศรีสังวาลยเชยีงใหม เปดสอน

นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ ตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖     

   ปจจุบันมีเด็กนักเรียนพิการมากกวา   ๓๐๐  คน จากทั่วประเทศเขามาเรียนและพัก

ประจําอยูที่โรงเรียน ทําใหนักเรียนขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลทําใหโรงเรียนมีความคับแคบและแออัด ประกอบ

กับพื้นที่ในโรงเรียนมีอาคารกอสรางเต็มพื้นที่ อาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียนประจํา โรงอาหาร และโรงซักรีด 

จึงไมสามารถที่จะสรางอาคารหอพักเพิ่มใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ครู และเจาหนาที่ และที่สําคัญ คือ ไมมี

พื้นที่วางสําหรับนักเรียนที่จะทํากิจกรรมนอกเวลา  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 

รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูปกครองและชุมชน  จึงไดจัดใหมีโครงการ “ทอดผาปามหากุศล” 

ระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินมอบใหเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม เพื่อจัดซื้อที่ดิน สรางสวนสมเด็จยา  เพื่อ

เปนพระราชานุสรณแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สรางพื้นที่สําหรับฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 

สนามกีฬา - อาคารที่จําเปนตางๆ  และ สรางศูนยการเรียนรูดานการเกษตรแกนักเรียน  โดยกําหนดจัดงานในวันที่  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  จึงเชิญชวนผูใจบุญรวมบริจาคไดที่โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม  หรือประสานงานไดที่ 

โทร. ๐๕๓-๔๘๕๑๔๕ 

  ประธาน  เชิญชวนรวมทําบุญ “ทอดผาปามหากุศล” โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม เพื่อรวมกัน

พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางที่กําหนดตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

/๔.๘ การคาดหมาย… 



 ๒๖

                         ๔.๘ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔   
                           ผูแทนศูนยอุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ(นางสนัทนีย  ไชยเชยีงพิณ)  รายงานการคาดหมายสภาพ
อากาศในชวงฤดูฝน และเดอืนตุลาคม  ๒๕๕๔  ดังนี ้
 กรมอุตุนิยมวทิยา  ประกาศเตือนภัย “พายุเนสาด” บริเวณทะเลจนีใตตอนบน กําลังเคลื่อนตัวทาง
ทิศตะวนัตกคอนทางเหนือ คาดวาจะเคลื่อนตัวเขาสูอาวตังเกี๋ย ในวนัที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  จึงขอใหติดตามขาว
จากกรมอุตุนยิมวิทยาอยางใกลชิดตอไป   

สรุปลักษณะอากาศในชวงเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔  เปนชวงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสูฤดูหนาว สภาพ 
อากาศแปรปรวน มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเขาปกคลุมภาคเหนือเปนครั้งคราว ทําใหเกิดพายุฝนฟา
คะนองในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเขาปกคลุม แลวอากาศจะเย็นลงเล็กนอย กับมีหมอกบางในตอนเชา 
สวนมากระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงโดยทั่วไป  เดือนนี้ปริมาณฝนมีคาสูง
กวาคาเฉลี่ยเล็กนอย และอุณหภูมิมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย 

พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  ตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด ๒๑-๒๓ °C  บาย อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๒ °C มี 
เมฆมากกับมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแหง สวนมาก
ระหวางบายและค่ํา ปริมาณฝน  ๑๑๐-๑๓๐  มม. จํานวน ๑๓-๑๔ วัน  ความชื้นสัมพัทธ รอยละ ๕๘-๙๓  ทัศนวสัิย 
๗-๙ กิโลเมตร ฝนตกลดลง  สภาพลมแปรปรวน ๑๐-๒๐  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

ฤดูหนาวของภาคเหนือ ป ๒๕๕๔  ในชวงกลางเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔  ลมหนาวจากประเทศจีน 
จะมีกําลังแรงและเสริมเขาปกคลุมภาคเหนือเปนระยะๆ ทําใหมีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงไดในระยะแรก   
แลวอุณหภูมิจะลดลง  กลางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔ และตนเดือนมกราคม ๒๕๕๕  จะมีหมอก 
อากาศหนาวเย็นทั่วไป ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงตนเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เปนชวงที่หนาวที่สุดของป 
อุณหภูมิต่ําสุด ๑๔-๑๖ °C เทือกเขา  ยอดดอย 5-10 °C ฤดูหนาวปนี้จะหนาวเย็นกวาปที่แลว อุณหภูมิต่ําสุดและ
ปริมาณฝนใกลเคียงคาเฉลี่ย ฤดูหนาวป ๒๕๕๔ จะสิ้นสุดลงกลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕  เมื่อลมหนาวจาก
ประเทศจีนมีกําลังออนลงตามลําดับ ทั้งนี้ ปรากฏการณลานีญา จะคงอยูถึง ตนฤดูฝน ทําใหปริมาณฝนสะสม
มากกวาคาเฉลี่ย 

ภัยธรรมชาติ  จะมีพายุฝนฟาคะนองในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔  เปนพายุฝนฟา 
คะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาดวย ซ่ึงจะทําความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสินและ สิ่งปลูก
สรางที่ไมแข็งแรง  ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร น้ําคางแข็งบนเทือกเขา ยอดดอย และหมอกหนา ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๔ และมกราคม ๒๕๕๕ น้ําคางแข็ง ทําใหผลผลิตทางเกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย และหมอก
หนาเปนอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเชา ขณะที่มวลอากาศเย็นมีกําลังออนลง สําหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝน
สะสมนอยและอยูนอกเขตชลประทาน ควรใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  จึงขอใหประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะ
พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติดังกลาว เตรียมพรอมรับสถานการณ ตลอดจนวางแผนปองกัน และระวังภัยธรรมชาติที่
อาจเกิดไดชวงระยะเวลาดังกลาวในฤดูหนาว ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไวดวย ทั้งนี้ สามารถติดตามสภาพอากาศ ที่
หมายเลขโทรศัพท  ๐๕๓-๒๗๗๙๑๙  ๐๕๓-๙๒๒๓๖๕  และ www.cmmet.tmd.go.th  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

/ระเบียบวาระ... 



 ๒๗

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ (โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส)  
 ฝายเลขานุการ (นายเสงี่ยม  ก่ิงสุวรรณพงษ)  แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่สวนราชการ
นําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน  ๔  เร่ือง  ซ่ึงสามารถ Download เอกสารผาน  www.chiangmai.go.th  ดังนี้ 
 ๕.๑ การประกอบพิธีวันปยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม  ประจําป ๒๕๕๔  ในวันที่  ๒๓  
ตุลาคม  ๒๕๕๔   
 ๕.๒ รายงานสถานการณอาชญากรรม หวงวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

๕.๓ ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบยีบวาระแหงชมุชนจังหวัดเชยีงใหม 
 ๕.๔ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนกนัยายน  ๒๕๕๔ 
พรอมไดเนนย้าํ เชิญชวนเขารวมพิธีวันปยมหาราช  ประจําป ๒๕๕๔ ในวนัที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๔ บริเวณลาน
พระบรมราชานุสาวรีย  รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  การดําเนนิกิจกรรมของสํานักงานขนสงจังหวัดเชยีงใหม  

ขนสงจงัหวัดเชียงใหม  แจงประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ดังนี ้
๑) แจงสถานการณน้ําทวมบริเวณสํานักงานขนสงจังหวัด (หนองหอย) จึงขอความ 

รวมมือผูติดตอราชการใหใชบริการ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (แมเหียะ)แทน  และสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม (หนองหอย)จะเปดใหบริการตามปกติ ในวันจันทรที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  

๒) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (แมเหียะ) เปดบริการทําใบขับขี่ ในทุกวันเสาร 
แรกของเดือน เร่ิมวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป 

๓) การกอสรางสถานีขนสงแหงที่ ๓ แลวเสร็จสมบูรณ และจะสงมอบใหเทศบาลนคร 
เชียงใหมรับผิดชอบดูแลภายในสัปดาหนี้  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

๖.๒  กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๔  
ประธาน  แจงกําหนดการประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม คร้ังที่   

๑๐/๒๕๕๔   วันศุกรที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมอเนกประสงค  อาคารเฉลิม 
พระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
 
 /ระเบียบวาระ.... 



 ๒๘

ระเบียบวาระที่  ๗  นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร 
                          - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนดัดา  ดศิกุล)  มอบนโยบายและขอราชการ 
ในการดําเนินงานของจังหวดั ในประเด็น ดังนี้   

๑) การดําเนนิงานตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม 
ประกอบดวย กลยุทธ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก  ๖  เรง มีรายละเอียดในแตละดาน ดงันี้  
    กลยุทธ ๗  ไดแก 

-  แผนสรางพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด   
- แผนการแกไขปญหาผูเสพ ผูติด (Demand)  
- แผนปองกนัยาเสพติด (Potential Demand)  
- แผนปราบปรามยาเสพติด (Supply)  
- แผนความรวมมือระหวางประเทศ  
- แผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  
- แผนบริหารจัดการแบบบรูณาการ 
๔ ปรับ : ปรับปรุงขอมูล การขาวใหถูกตอง ทันสมัย  ปรับบทบาทพฤติกรรม 

เจาหนาที่ของรฐั   ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ  และปรับทัศนคติของสังคม ชุมชน ใหมีสวนรวมแกไข
ปญหายาเสพตดิ  

๓ หลัก : หลักการแกไขปญหา โดยใชหลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย              
ยึดหลักนิติธรรม ใชการบําบัด ปองกันควบคูการปราบปราม หลักแกไขโดยยดึพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Approach)  

๖  เรง :  เรงดําเนินการในดานขอมูล ปญหาเรงลดจํานวนผูเสพยาจากหมูบาน  
ชุมชน  เรงแสวงความรวมมือกับตางประเทศ เรงปราบปรามผูคา ลดความเดือดรอนของประชาชน จากปญหา    
ยาเสพติด  เรงแกไขปญหาเยาวชนกลุมเสี่ยง  เรงสรางหมูบาน ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง โดยนอมนําพระราช
ดํารัสสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เร่ืองโครงการกองทุนแมของ
แผนดิน 
   ขอความรวมมอืสวนราชการ/หนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการตามแนวทางอยาง
เครงครัด  และตอเนื่อง  เพื่อลดความเดือดรอนของประชาชน จากปญหายาเสพตดิ 

๒) ปญหาอุทกภัย  จังหวัดเชียงใหมมพีื้นที่ประสบภัยน้าํทวม น้ําปาไหลหลาก  ไดแก  
- พื้นที่อําเภอฝาง  บานเปยงกอก หมูที่ ๖ ตําบลโปงน้ํารอน ( ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๔)  
- พื้นที่อําเภอแมแตง  บานกายนอย หมูที่ ๑  ตําบลเมืองกาย (๒๘  กันยายน  ๒๕๕๔)  
- พื้นที่อําเภอสันทราย  หมู ๑-๑๒ ตําบลแมแฝก  และ หมูที่ ๑-๑๔  ตําบลแมแฝกใหม      
    (๒๘  กันยายน ๒๕๕๔)   
- อําเเภอเมืองเชียงใหม ไดแก เทศบาลนครเชียงใหม บริเวณเทศบาลตําบลปาแดด      
  เทศบาลตําบลฟาฮาม  เทศบาลตําบลหนองหอย  (๒๘  กันยายน ๒๕๕๔)   

/ซึ่งจังหวัด... 



 ๒๙

ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม โดยสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ  ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา    
ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม   ไดใหความชวยเหลือเฉพาะหนาผูประสบภัย และประชาสัมพันธใหขอมูลเพื่อรับ
ส่ิงของบริจาคจากประชาชนในการใหความชวยเหลือผูประสบภยัน้ําทวมตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการตามขอราชการ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๒๐  น.   
 

          

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                    (นางศิริพร  รือเรือง) 
                     นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
          
 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

                           (นางสาววิราชินี  คาํชมภู) 
                                                หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  


