
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 2/2555 

วันอังคารที่   28  กุมภาพนัธ์   2555 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

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

1 หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายวรการ ยกย่ิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายสําเริง  ไชยเสน (รก.)หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
6 นายสุวิชา ดามพวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7 นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
10 นายดํารง   เมืองมูล (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่
12 นายเกรียงศักด์ิ จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เขต 7 
13 นายชาญชัย ศรีเสถียร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอหางดง 
15 นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสารภี 
16 นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ (แทน)นายอําเภอสันทราย 
17 นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
18 นายมนัส สุริยสิงห ์ (แทน)นายอําเภอแม่ริม 
19 นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
20 นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอําเภอฮอด 
21 นายชัชวาลย์ พุทธโธ  (รก.)นายอําเภอเชียงดาว 
22 นายมานิตย์ ไหวไว (รก.)นายอําเภอพร้าว 
23 นายนิเวศน์ พูลสวัสด์ิ นายอําเภอฝาง 
24 นายเทอดศักด์ิ จารุอัคระ นายอําเภอไชยปราการ 
25 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
26 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
27 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอําเภอสันป่าตอง 
28 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
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29 นายทรงทรัพย์ พิริยคุณธร นายอําเภอแม่อาย 
30 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
31 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
32 นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอดอยเต่า 
33 นายภาษเดช หงศ์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
34 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
35 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
36 นายฉัทธนาตย์ เทยีนขาว นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 

37 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

38 พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจคุณ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
39 พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงษ์ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
40 พ.ต.ท. สัณหกช เกษากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 

41 นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
42 นายยุทธนา โพธ์ิทองสุนันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
43 นายชวลิต ฮุยตระกูล (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 

44 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
45 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
46 นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
47 นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
48 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
49 พ.ท.เชิดศักด์ิ เกตุสม (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
50 พ.ต.ธรรมพล บุญเลี้ยง (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลงัผาเมือง 
51 พ.อ.พงค์ธร บุญฟู (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
52 พ.อ.ศรัณย์ แสนพรหม รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
53 พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่

54 นายดํารงค์ ฐิติชมทัด (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ 

55 นางนฤมล วสิกชาติ คลังเขต 5 
56 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
 

       /57 นายวิสูตร  หิตะวนิช... 

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
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57 นายวิสูตร หิตะวนิช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
58 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
59 นางสาวศิริลักษณ์ ไพโรน์รัตน์ สรรพากรภาค 8 
60 นายวีรพนธ์ ไวสถาพร (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
61 นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร ์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
62 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ 
63 นายเสรี ไทยจงรักษ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
64 นายสาธร สีแก้วเขียว (แทน)นศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

65 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่

66 นายชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม่ 

67 นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
68 นายสุวิทย์ แลกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
69 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
70 นางสาวดาวสวรรค์ รื่นรมย ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 

71 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
72 นายประมาณ ถาวรพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
73 นางประณมพร วชิรถาวรชัย (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวดั

เชียงใหม่ 
74 นายทศพร ถาวร ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
75 นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
76 นางวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
77 นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

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

83 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
84 นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 

       /85 นางพิมพรรณ   ปัญญามณี... 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงต่างประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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85 นางพิมพรรณ ปัญญามณ ี (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
86 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ไสว (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
87 นางกรรณิการ์ พุทธิเมธากุล (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
88 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
89 นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
90 นางสุมาฆมาศ กิจจาภินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
91 นายนพดล โค้วสุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
92 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
93 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
94 นางวาสนา เรืองวิลัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
95 นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
96 นายสากล มีสุข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 1 
97 นายประทีป กันทะเรือน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ที่ 9 
98 นายชลาธิป ใหม่มงคล (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
99 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
100 นายบุญชาญ ชัยเกษตรสิน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด

เชียงใหม่ 
101 นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
102 นายวรสิทธ์ิ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
103 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
104 นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
105 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
106 นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
107 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
108 นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 
109 นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
110 นายพงษ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
111 นายสนธิรักษ์ อินทรพล (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
112 นายจํารัส ดิษฐ์สุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
 

    / หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ... 
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113 นายบรรพต คันธเสน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

114 นายสุรพล ลีลาวโรภาส (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

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

116 นางสาวโสภา  สงคราม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 
117 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
118 นางมุกดา ปิงอินถา (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกจิ

เชียงใหม่ 

119 นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
120 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
121 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
122 นายณรงศักด์ิ ไชยศรี (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
123 นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 

124 นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6 
125 นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

126 นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
127 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 
128 นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
129 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
130 นายปัญญา ภู่อมร (แทน)หัวหน้าศูนย์ช่ัง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
131 นายณรงค์ ตนาณุวัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์ TIS-C 

132 นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรอืนจํากลางเชียงใหม่ 
133 นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
134 นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
135 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
136 นางสาวทิพยาภรณ์ อนุมูล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
137 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
138 นายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
139 นายนิรันดร์ บุปผาพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

       /หน่วยงานในสังกดักระทรวงแรงงาน... 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
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140 นางสาวนลินี ณ เชียงใหม ่ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
141 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
142 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
143 นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
144 นางอัจฉรา แก้วกําชัยเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
145 นางอัจฉรา บัวทอง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
146 นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
147 นายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อํานวยการศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่
148 นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
149 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
150 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

151 นางสุทธิพร สังข์ทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1 

152 นายเสริมศิษฐ ์ พิมพันธ์ดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

153 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปรก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

154 นายพงษ์สวัสด์ิ อุ่นใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

155 นายพงศ์พันธ์ุ ไชยวัณณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

156 นายอัศรายุทธ ศรีใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

157 นายสมชัย ศรีลาชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

158 นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

159 นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

160 นายบรรเลง ต้ังโภคานนท์ (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
161 นายอดิสร พวงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
162 นายไพสิฐ พาณิชย์กุล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

       /หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ... 
 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
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163 นางวิมล เพ็ชรนาจักร์ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
164 นางมณฑิรา เมธา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 
165 นายวิรัช พันธ์พานิช ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
166 นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
167 นางผุสดี ธรรมานวัตร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

168 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
169 นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 
170 นางเรไร รัตศิวปกิจ ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

171 นางสาวฐิตินันท์ ชีวะวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
172 นางแสงพร เทสมุทร (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
173 นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
174 นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เชียงใหม่ 
175 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 

176 นายคณพล ป่ินแก้ว (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
177 นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
178 นายเดชธนา เชียงป๋ิว (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
179 นายยรรยง อยู่เย็น (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
180 นายสุชาต ไชยมงคล นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 

181 นายจรัส แสงจิตต์ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
182 นายประยูร นวมงาม (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
183 นายวิศิษฐ์ วงศ์หิริวรกุล (แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
184 นายปรีดาพร สังข์ผลิพันธ์ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
185 นางพจรัตน์ เหนือเมฆ (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขต 

1 เชียงใหม ่
186 นายปราโมทย์ ประสิทธ์ิ (แทน) ผู้จัดการธนาคารออมสินเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
187 นายอดุลย์ ฮวกนิล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
188 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
189 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
190 นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
191 นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
        /192 นางศิริพร  รือเรือง...  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 

ส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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192 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

193 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ 

194 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1 

195 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
 1) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบทนุการศกึษาแกน่ักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤตดิ ี
จํานวน  24  ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ที ่ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 
1 เด็กชาย พิเชฐพงศ์  สุวรรณเลิศ ประถมศึกษาปีที่5 พุทธิโศภณ เมืองเชียงใหม่ 
2 เด็กหญิง ก่ิงกนก  แก้วเกตุ ประถมศึกษาปีที่6 พุทธิโศภณ เมืองเชียงใหม่ 
3 เด็กชาย จะดะ  จะลา มัธยมศึกษาปีที่1 บ้างปางห้วยตาด แม่แตง 
4 เด็กชาย สุพัฒน์ชัย  ปู่ดํา ประถมศึกษาปีที่6 บ้านแม่ไคร ้ แม่แตง 
5 เด็กชาย จิรวัฒน์  ภูพานเพชร ประถมศึกษาปีที่3 ชลประทานผาแตก ดอยสะเก็ด 
6 เด็กหญิง ปภัสรา  จันทรา มัธยมศึกษาปีที่3 แม่คือวิทยา ดอยสะเก็ด 
7 นาย ณัฐพงษ์  ต๊ิบตา มัธยมศึกษาปีที5่ สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง 
8 เด็กหญิง พิริยา  ทิพย์วงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง 
9 เด็กชาย ภัทรพันธ์  บัวสาย ประถมศึกษาปีที่4 บ้านไร่ หางดง 
10 เด็กชาย วิทวัส  หน่ออนิตา มัธยมศึกษาปีที่2 สันป่าสัก หางดง 
11 เด็กหญิง นิภา  สุปินโน มัธยมศึกษาปีที่3 จอมทอง จอมทอง 
12 เด็กหญิง ทัศนีย์  ใหญ่พงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 จอมทอง จอมทอง 
13 เด็กหญิง เกียรติพร  วังคีรี ประถมศึกษาปีที่5 แม่ศึก แม่แจม่ 
14 นาย ปวิตร  สิริสุนทรกุล มัธยมศึกษาปีที่3 แม่ศึก แม่แจม่ 
15 เด็กหญิง อุทัยวรรณ  ลุงทุน ประถมศึกษาปีที่4 บ้านอรุโณทัย เชียงดาว 
16 เด็กหญิง อ้อมใจ  เสาวรส มัธยมศึกษาปีที่2 บ้านเชียงดาว เชียงดาว 
17 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  แซย่่าง ประถมศึกษาปีที่5 วัดบ้านป้อด สะเมิง 
18 นาย วรพล  อุมพาประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่3 บ้านแม่โต๋ สะเมิง 
19 นาย พีรตนย์  มากมล ปวช.ปีที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฎ

ศิลปเชียงใหม ่
20 เด็กหญิง ธัญญารัตน์  อิกําเหนิด ประถมศึกษาปีที่2 แม่เหียะวิทยา บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กหญิง ชลธิชา  เขื่อนปัญญา ประถมศึกษาปีที่4 วัดสวนดอก บุตรสี่ล้อแดง 
22 เด็กชาย ณฐกฤต  หน่อศรี เตรียมอนุบาล รังสีวิทยา อําเภอฝาง บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กชาย อรรถชัย  สมสตัย์ อนุบาลศึกษาปีที่3 เมืองเด็กวิทยา อําเภอแม่แจม่ บุตร อส.จ.ชม. 
24 เด็กชาย ศิวกร  แสงหนุม่ อนุบาลศึกษาปีที่2 อนุบาลสวนน้อย บุตร ขรก.

สนจ.ชม. 
 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน  5  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)   
 3)  การมอบวุฒบิตัรสถานบริการทีผ่่านการประเมินคดัเลือกเปน็สถานบริการสขีาว  จํานวน  4  แห่ง             
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ )  ได้แก่   
       1. ตะวันแดงสาดแสงเดือน 
       2.  มังกี้คลับ 
                 3.  เดอะกู๊ดวิว 
       4.  ธาราบาร์ 
        /4)  การรับมอบชุดทดสอบหาสารเสพติด... 



 ๑๐

 4)  การรบัมอบชดุทดสอบหาสารเสพตดิในปัสสาวะจากศนูยป์ฏบิตักิารพลังแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน  30,000  ชุด  (ศพส.จงัหวัดเชียงใหม่)  
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  

1. นายอนนัต์  บวรเนาวรกัษ์   
     ตําแหน่งปัจจุบัน :  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม :  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร 
2.  นายชูโชค  ทองตาล่วง 
     ตําแหน่งปจัจบัุน :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม :  ประชาสมัพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 
3.  นางจุไรรตัน์  แพรวพราย   
     ตําแหน่งปจัจุบัน : ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดเชียงใหม่  
     ตําแหน่งเดิม :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4.  นางจิรพร  ทองบ่อ 
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม  :  ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 1/2555   เม่ือวนัที่  30 มกราคม  2555 
 

 ฝ่ายเลขานุการ (นายสําเริง  ไชยเสน) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2555  ประกอบด้วยเอกสาร
ทั้งหมด  32 หน้า  โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม           
ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว  หากส่วนราชการ/หน่วยงานใดประสงค์จะเพิ่มเติม          
หรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย  
      - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   
 คลังจงัหวดัเชยีงใหม่ (นางญาณี  แสงศรจีันทร์)  แจ้งตอ่ทีป่ระชุม ดังนี้ :  
 ๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน  ต้ังแต่วันที่  
๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๗,๑๘๓.๔๘ ๑๒,๘๐๓.๐๔ ๗๔.๕๑ ๔,๓๘๐.๔๔ 

 
 
         / ประจํา ๑๕,๕๕๖.๙๔ ล้านบาท ... 



 ๑๑

ประจํา ๑๕,๕๕๖.๙๔ ๑๑,๙๖๑.๖๗ ๗๖.๘๙ ๓,๕๙๕.๒๗ 

ลงทุน ๑,๖๒๖.๕๔ ๘๔๑.๓๗ ๕๑.๗๓ ๗๘๕.๑๗ 

 
การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๖๐.๒๑ ๔,๔๗๘.๕๔ ๙๔.๐๘ ๒๘๑.๖๖ 

สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๒๖๙.๕๘ ๑๒.๒๒ ๔.๕๓ ๒๕๗.๓๖ 

๒.  สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕ จํานวน  ๖  เรื่อง คือ 
 ๒.๑ หนงัสือดว่นที่สดุที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๒  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕  เรื่อง  การเบกิจ่ายเงนิเพิ่มการ
ครองชพีชั่วคราวของลูกจา้งชั่วคราวที่จ้างจากเงนินอกงบประมาณ  

 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันข้าราชการ และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  จึงกําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยอนุโลม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว 
 ๒.๒  หนังสือที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๒๙  ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
หักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน 

เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับแล้ว โดยเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ดังนี้ 

๑.ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินประจํางวด (GEN/COM) การบันทึกใบสั่งซื้อ           
สั่งจ้าง (PO)  และการบันทึกรายการเบิกจ่ายที่ดําเนินการภายใต้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน 

๒.การเบิกหักผลักส่งข้อมูลการจัดสรรเงินประจํางวด (GEN/COM) กรมบัญชีกลางจะผลักส่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน จําแนก
ตามรหัสงบประมาณ 

      / ๓.การเบิกหักผลักส่งข้อมูลการเบิกจ่าย... 



 ๑๒

๓.การเบิกหักผลักส่งข้อมูลการเบิกจ่าย ให้หน่วยงาน Mapping ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน แล้วแจ้งผลการ  
Mapping  ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๔.การดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ที่บันทึกไปแล้วภายใต้รหัสงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  ระบบจะยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน และใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
(PO) ที่บันทึกการตรวจรับในระบบ GFMIS แล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้อัตโนมัติ ซึ่งหน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานรายละเอียดการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ได้จากเว็บไซต์ โดยให้
บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ใหม่ ภายใต้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS ตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ สามารถตรวจสอบได้จาก
เว็บไซต์ www.gfmis.go.th หรือ gfmisreport.mygfmis.com  
 ๒.๓  หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๓๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เรื่อง  แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการ
เบกิหกัผลกัส่งเงินงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ชดใชเ้งินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน กรณีเบกิเงนิงบประมาณแทนกัน 

กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณ
แทนกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  หน่วยงานผู้เบิกแทน และกรมบัญชีกลาง  

รายละเอียดสามารถดูได้จากเวบ็ไซตก์รมบญัชกีลาง www.cgd.go.th 
 ๒.๔  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๓๔  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เรื่อง การเพิ่ม
ความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัดในประเทศไทย           
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบในหลายด้าน รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา  และป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ
จัดหาพัสดุเพื่อฟื้นฟู รวมถึงการแก้ไขปัญหาป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยในอนาคตอย่างเร่งด่วน  
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.) จึงได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สําหรับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงาน/โครงการ ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต           
ในขั้นตอน ดังนี้ 

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสาร
ประกวดราคา การนําสาระสําคัญของร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อหรือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ 
วิจารณ์ ตามระเบียบฯ ข้อ ๘(๑)  ทั้งนี้  หน่วยงานต้องจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)  และเอกสารประกวดราคาซื้อ/
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
เจตนารมณ์ของระเบียบ และยังคงปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๘(๓) โดยต้องนําสาระสําคัญของเอกสารประกาศ           
เชิญชวน เอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ที่สามารถเผยแพร่ได้           
ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลางเช่นเดิม 

       
                  / ๒. กรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือก... 



 ๑๓

๒. กรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือก หรือเสนอราคา ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ให้
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเท่านั้น โดยให้
คํานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ   
 ๒.๕ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๓๘  ลงวันที่ ๓ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๕ เรื่อง  การ
กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏบิตัแิละซ้อมความเข้าใจการปฏบิตัติามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
พสัดดุ้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สืบเนื่องจากหน่วยงานภายใต้บังคับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  ไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับหน่วยงานขอ
หารือ และขอยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นจํานวนมาก เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมุ่งเน้นถึงความโปร่งใส มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม และไม่ทําให้ราชการเสียประโยชน์  ดังนี้   

๑. กําหนดให้คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๘(๓) 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีผู้มีอํานาจได้มีการมอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทน คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะต้องพิจารณาตรวจสอบหนังสือมอบอํานาจดังกล่าว
จากเอกสารที่เป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น 

๒. กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไข กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว  แต่ไม่มีการ
เสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด โดยการเสนอราคาสูง หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล ต้องถูกยึด
หลักประกันซอง โดยให้ถือว่าหน่วยงานผู้จัดหาจะต้องรับราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอเฉพาะราคาที่เสนอถูกต้อง
ตามเงื่อนไขทุกประการเท่านั้น  และหากตลอดช่วงเวลาการเสนอราคาไม่มีครั้งใดเลยที่ ผู้เสนอราคาเสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคารายนั้นจะต้องถูกยึดหลักประกันซอง 

๓. การออกคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุผู้
ออกคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาฯ แสดงเหตุผลสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อ
กฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนที่เพียงพอ โดยจะต้องระบุไว้ในคําสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายคําสั่ง
ในขณะออกคําสั่งดังกล่าวที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยชอบเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง คําสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคําสั่ง  และแจ้งให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
และรายงานให้ กวพ.อ. ทราบตามระเบียบฯ 
 ๒.๖  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๓๙  ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เรือ่ง  การยกเวน้
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับ
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) กําหนดให้           
งาน/โครงการ ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต้องแล้วเสร็จก่อนเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ดังนั้นหน่วยงานควรจัดหาพัสดุให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ขอให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุพิจารณาว่าเมื่อดําเนินการจัดหาพัสดุ
ตามหนังสือหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๓๔  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ซึ่งลดระยะเวลาใน
การจัดหาพัสดุจากประมาณ  ๘๕  วัน เหลือประมาณ  ๒๘  วันแล้วก็ตามยังไม่สามารถดําเนินการจัดหาพัสดุหรือ
สิ่งก่อสร้างพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๕ ได้ และหากความต้องการใช้พัสดุ
ดังกล่าวเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน ล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ หน่วยงานก็ชอบที่จะดําเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      /ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ... 



 ๑๔

   ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวควบคุม 
กํากับดูแล ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะดําเนินงานให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่กําหนด 
 ๒.๗  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐. ๗ / ว ๕๕  ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เรื่อง การส่งเรื่องขอรับ
บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด 

การส่งเรื่องการขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จลูกจ้าง ของผู้ที่เกษียณอายุ หรือ ผู้ซึ่งออกจาก
ราชการโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด   ส่วนราชการส่วนใหญ่จะส่งในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากรอคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่พ้นจาก
ราชการ ส่งผลให้ผู้รับบําเหน็จบํานาญและบําเหน็จลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับเงินต่อเนื่อง รวมทั้ง
การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องได้   เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. การส่งเรื่องขอรับเงิน 
๑.๑ บําเหน็จบํานาญปกติและบําเหน็จลูกจ้าง  ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลและส่งแบบคํา

ขอรับเงินดังกล่าว ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กรมบัญชีกลาง สํานักบริหารการรับ – 
จ่ายเงินภาครัฐ หรือสํานักงานคลังเขต แล้วแต่กรณีล่วงหน้าต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่อย่างช้าไม่เกินเดือนกรกฎาคม 
ของปีที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ 

๑.๒ บําเหน็จบํานาญปกติ และเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุก่อน
กําหนด  ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูล และส่งแบบคําขอรับเงินดังกล่าวผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ พร้อมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลาง สํานักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ หรือสํานักงานคลังเขต แล้วแต่กรณีล่วงหน้าได้
ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ของปีที่ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด เป็นต้นไป 

๒. กรณีไม่สามารถส่งคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนค่าจ้าง เพื่อประโยชน์ในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนเดือนสุดท้าย หรือเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือน
สุดท้ายตามอัตราเงินเดือนล่าสุดที่ส่วนราชการบันทึกในสมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ หรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายตามบัตร
ลูกจ้างประจํา แล้วแต่กรณี เพื่อกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายตามอัตราเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างดังกล่าวไปพลางก่อน 

ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนค่าจ้าง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลและยื่นเรื่องขอรับเงินเพิ่มโดยแนบสําเนาคําสั่งฯ ดังกล่าว พร้อมแบบคําขอรับเงิน 
(แบบ ๕๓๑๖)  เพื่อกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขต จะได้สั่งจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้มีสิทธิรายนั้นต่อไป 

 
คลังเขต 5 (นางนฤมล วสิกชาติ) : แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  ให้ส่วนราชการรีบย่ืนเรื่องขอรับ

บําเหน็จ บํานาญให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจําที่จะเกษียณอายุโดยเร็ว เพื่อที่ผู้เกษียณอายุจะได้รับเงินเดือน
และสวัสดิการต่อเนื่อง  โดยหน่วยงานยื่นรายละเอียดที่ระบบ e-pension ก่อน จากนั้นให้นําเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นที่
สํานักงานคลังเขต 5 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป  นอกจากนี้ส่วนราชการที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับจํานวนผู้
เกษียณอายุมีจํานวนมาก หรือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ให้ส่วนราชการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษา
ระบบ e-pension ได้ที่สํานักงานคลังเขต 5  ได้ในวันและเวลาราชการ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ... 



 ๑๕

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
 ๔.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City 
       ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์( Mr. Martin Venzky Stalling): ได้สรุป
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา  และกิจกรรมที่กําลังจะดําเนินการ ดังนี้ 
        - วันที่  8 มกราคม  2555 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้เข้าพบผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
        - 21 มกราคม  2555  จัดงาน TEDxtThapaeGate 2012  
        - ปัจจุบัน - มีนาคม  2555  อยู่ระหว่างการจัดงานรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ที่ส่งเสริมสินค้าและการออกแบบสถาปนิก ที่ดีเด่นของเชียงใหม่  
         - 14 มกราคม  2555 จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับโกดังมีดี 
         - 10 กุมภาพันธ์  2555 จัดงาน IT City Career Day โดยบริษัท IT ในเชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร  มาจัดนิทรรศการและนําเสนอด้าน IT ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้เยี่ยมชม 
         - 21 กุมภาพันธ์  2555  ร่วมสัมมนากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง 
Demark Award 2012 
         -  23 กุมภาพันธ์  2555  ร่วมประชุมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง Chiang Mai 
Smart City 
         -  28 กุมภาพันธ์  2555 เริ่มโครงการกับประเทศอังกฤษในการเชื่อมโยงเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ในระยะแรกดําเนินการใช้เวลาประมาณ  4-5 เดือน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2555 
        ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ  เลาหเลิศชัย) : แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -  5 มีนาคม 2555  อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศ
ร้อนและฟ้าหลัว(หมอกแดด)ทั้งวัน  ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ประมาณวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2555  ช่วงวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์  2555 มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง (10-20% 
ของพื้นที่) อากาศ  อุณหภูมิตํ่าสุด 18 -20องศา  อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศา สําหรับบริเวณยอดดอยอากาศเย็น
อุณหภูมิตํ่าสุด 8-10 องศา  
  ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมีนาคม 2555 เป็นช่วงต้นฤดูร้อน จะมีอากาศร้อนและแห้งกับมีฟ้าหลัว
ในตอนกลางวัน  ในบางช่วงเมื่อมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามา จะทําให้เกิดพายุฤดูร้อนโดยมีพายุฝนฟ้า
คะนองรุนแรง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส (ใกล้เคียง
ค่าเฉลี่ย) อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 19-21 องศาเซลเซียส     ยอดดอย  8-12 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 
75 %   ตํ่าสุด 30 %  ปริมาณฝน 20-40  มิลลิเมตร (สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย)  
  ข้อควรระวัง  อากาศแห้งมาก เอื้ออํานวย ต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้  ช่วงเกิดพายุฤดูร้อน โดยมี
ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองพายุลมแรง และลูกเห็บตก อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และ
เรือกสวนไร่นาได้ (เกิดในพื้นที่แคบๆช่วงเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) และปริมาณฝนที่ตกไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้งการใช้น้ําทางเกษตรกรรม ประชาชนจึงควรวางแผนใช้น้ําให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

  

/ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกลุ):  



 ๑๖

 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกุล):  ให้อําเภอทําความเข้าใจกับประชาชน
ให้ประหยัดน้ํา และตื่นตัวกับภาวะภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาหมอกควันที่กําลงัเกิดขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สว่นราชการ สื่อมวลชนที่ร่วมปฏิบัติการทําฝนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 กองทนุพฒันาบทบาทสตรี  
        พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางมยุรี  ยกตรี) : แจ้งต่อที่ประชุม

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะดําเนินการใน
ปี ๒๕๕๕  สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบ้ียตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะ
ทํางานร่วมกับองค์กรสตรีต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กร
สตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชั้นนี้ นายกรัฐมนตรี ได้แต่งต้ัง คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) เป็นประธาน
กรรมการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ด้านอํานวยการ และสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน   และกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่สตรีทุกกลุ่มเป้าหมาย  

วิสัยทัศน ์
“สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ” 

วัตถุประสงค ์ 
    (๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตํ่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึง

แหล่งทุนสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี  งบประมาณ  50 เปอร์เซ็นต์ 

(๒) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหา
ของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีใน
ทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  งบประมาณ  25 เปอร์เซ็นต์ 

(๓) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และ
แก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี  งบประมาณ  25 เปอร์เซ็นต์ 

การจดัสรรเงนิกองทนุ 
 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จะได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนนี้   ให้กับ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนด  ในระยะเวลา 3 ปี  จังหวัดที่มีประชากรมากก็จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น 
   

       /จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรับสมัคร… 
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  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรับสมัครไปแล้วโดยสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด/อําเภอ ต้ังแต่วันที่ 18  กุมภาพันธ์   2555  และจะขยายเวลาการรับสมัครไปถึงวันที่ 31 มีนาคม  
2555   
  จังหวัดจะมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนกองทุนระดับตําบล  ชุมชน หมู่บ้านละ  1 คน 
ส่วนในระดับจังหวัดจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน  ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนออกเป็น 3 ระดับ  ได้แก่ ระดับตําบล  ระดับจังหวัด  และระดับชาติ  สําหรับอําเภอไม่มีการจัดต้ังกองทุน           
แต่นายอําเภอจะต้องเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนกลไกการทํางานในระดับอําเภอต่อไป 
   

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกย่ิง) : ขอให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่   เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านที่ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
รับผิดชอบอยู่  เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านเกิดปัญหาในหลายๆหมู่บ้านเกี่ยวกับการนําเงินกองทุนไปใช้  เมื่อพบสาเหตุ
จะได้นํามาเป็นแนวทางในการป้องกันการนําเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปใช้ต่อไป  และเมื่ออ่านดูรายละเอียด
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเห็นได้ว่าการบริหารงานกองทุนอยู่ที่จังหวัด  จึงขอให้จัดทําแผนงานให้เรียบร้อย 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง  3 ประการ 

 ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายนรา            
เหล่าวิชยา) : แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครสตรี ในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้ังแต่วันที่  18 กุมภาพันธ์  2555  
มีจํานวนประมาณ 51,000 คน  จะปิดระบบการรับสมัครในวันที่  29 มีนาคม  2555   สําหรับสตรีที่ยังไม่ได้สมัครให้
ดําเนินการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานฯ ได้จนถึงวันที่ 31  มีนาคม  2555  

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกย่ิง) : ให้นายอําเภอช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี 
ในกองทุนพัฒนาสตรีให้ทั่วถึงเพื่อจะได้มีสมาชิกจํานวนมากมาพัฒนาในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  รวมทั้งให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในช่วงเวลาที่เหลืออยู่  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.4    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่   
         โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิชัย ขจรปรีดานนท์) : นําเสนอชี้แจง และซักซ้อม
ความเข้าใจต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดทํา 
ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมบังคับใช้ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด เมื่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้
บังคับแล้วจะมีผลดังนี้ 
 ๑) ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือประชาชน เมื่อจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการใด ๆ ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดได้กําหนดไว้ (มาตรา ๒๗ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘) 
 ๒) เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด จะทําให้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน มีผลใช้บังคับครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
 ๓) ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุม อนุมัติ อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการใด ๆ ตาม
กฎหมายเฉพาะเพื่อการนั้น ๆ ก่อนที่จะดําเนินการอนุมัติ อนุญาต จะต้องตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดได้กําหนดไว้ ดังนี้ 
        / - กรณีที่มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร… 
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  - กรณีที่มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ในการอนุญาตจะต้อง
ตรวจสอบก่อนว่า ประเภทของอาคารที่ขออนุญาตสามารถจะดําเนินการในประเภทของที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัด
กําหนดไว้ได้หรือไม่ 
  - กรณีที่มีผู้ย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม หรือจัดสรรที่ดิน ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ใน
การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ก็จะต้อง
ตรวจสอบกับผังเมืองรวมจังหวัดเสียก่อนที่จะพิจารณาอนุญาต เป็นต้น 
  ผังเมืองรวมจังหวัดได้กําหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จําแนกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่ พื้นที่เขตชุมชน
เมือง พ้ืนที่เขตชุมชนชนบทและเกษตรกรรม  พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ป่าไม้ และ
พ้ืนที่เขตสิ่งแวดล้อม  โดยจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ประชุมซักซ้อมผู้มีอํานาจหน้าที่ในการอนุญาตให้ก่อสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ภายในเดือนมีนาคม   2555  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5   รายงานการดําเนินงาน 1 อําเภอ 1 ตําบลต้นแบบ จัดการปัญหาแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ    
  ผู้แทนสํานักงานธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นางวิมล  เพ็ชรนาจักร): แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน 1 อําเภอ 1 ตําบลต้นแบบ จัดการปัญหาแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ  โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนํานโยบายเพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ
อุบัติเหตุไปปฏิบัติในสถานการศึกษา สถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานระดับอําเภอและตําบล  
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4.6 การเปน็เจา้ภาพงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่  62 
         ผู้แทนสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่เขต 1 (นายเสริมศษิฐ์  พิมพนัธด์ี) :  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 – 6 และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62  ประจําปี  
2555   
 วัตถุประสงค์   

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงาน
ของนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่สาธารณชนชาวไทยและเผยแพร่ผลงานใน
ต่างประเทศ 
 กรอบสาระและกิจกรรม  ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมการ
ประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา   กิจกรรม
ท่องโลกการศึกษาเมืองเชียงใหม่  กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา  การประชุมทางวิชาการ  
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  1.1 นักเรียน ประมาณ 100,000 คน 
         

  /1.2 คร ูผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษา...



 ๑๙

 
  1.2 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ ประมาณ 50,000 คน 
  1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่ ในภาคเหนือ จํานวน 44 เขตพื้นที่
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 17 เขตพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม 
  1.4 คัดเลือกตัวแทนในกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ (Best Practice) ไปแสดง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 2. เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้ การ
พัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
สถานที่ดําเนินการจัดงาน 
 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่   
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
งบประมาณ 
 งบประมาณดําเนินงานตามโครงการ จํานวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.7 การจดังานสปัดาหส์่งเสริมพระพทุธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี  ๒๕๕๕ 
          ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์  ทรงอารมณ์) : แจ้งต่อที่

ประชุม ว่า เนื่องดัวยวันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๕๕   หน่วยงานและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่  
ประกอบด้วย  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่  ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัด
เชียงใหม่  และเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา  ได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันมาฆบูชา ประจําปี 
๒๕๕๕ ขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๓-๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนามีความย่ังยืน
สืบไป โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

๑. วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ  วัดพันอ้น ตําบลพระสิงห์อําเภอเมือง
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ การประกวดบรรยายธรรมะ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา  จํานวน ๔ ระดับ  คือ ระดับประถมปีที่ ๑ - ๓  ระดับประถมปีที่ ๔-๖  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖  

๒. วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  พุทธสถานเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจําปี ๒๕๕๕ โดยพระเทพโกศล            
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธี  และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมทุนการศึกษา จํานวน ๓ ระดับ คือ ระดับประถมปีที่  ๔-๖ ระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑-๓  และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ 

๓. วันอังคารที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  พุทธสถานเชียงใหม่ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรม “ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์” โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่            
เป็นประธานในพิธี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธ์ุปลาจากสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๒๐,๐๐๐ ตัว 
 
       / และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน... 



 ๒๐

 
และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันปล่อยปลา ในระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  ท่าน้ําปิง  เชิงสะพาน            
นวรัฐ หน้าโบสถ์คริสตจักรที่ ๑  ตลอดทั้งวัน 

๔. วันพุธที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  กิจกรรมทําบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน
มาฆบูชา ประจําปี ๒๕๕๕ ณ วัดใกล้บ้าน 

 ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับเมืองไทยต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.8  เชญิชวนร่วมเปน็เจ้าภาพทอดผา้ปา่สามคัคเีพื่อสมบททนุสร้างกุฏสิงฆแ์ละหอฉันทอดถวาย 
ณ วัดธาราทพิย์ชัยประดษิฐ์ 

       นายอําเภอแม่แตง (นายอภิชาติ  ชุ่มเชื้อ) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์
เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ทรงมีพระดําริดําเนินโครงการบูรณะวิหารปฏิบัติธรรมวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์  หมู่ที่ 8 ตําบล
แม่แตง  อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยได้ทรงดําเนินการไปแล้วบางส่วน  เช่น การบูรณะวิหารปฏิบัติธรรม           
การปรับปรุงศาลาบ่อน้ําทิพย์  การจัดทําสวนสมุนไพรธรรมชัยอนุสรณ์  การปรับภูมิทัศน์สถานที่ตามธรรมชาติ  
สําหรับการดําเนินกิจกรรมต่อไปคือการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ และหอฉัน ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จํานวน           
3,600,000 บาท 

  ขณะนี้การก่อสร้างกุฏิสงฆ์และหอฉันได้ดําเนินการแล้วเสร็จงวดงานที่ 5  ทางวัดได้จ่ายค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างไปแล้ว 2 ล้านบาท ยังคงขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก 1.6 ล้านบาท ซึ่งอําเภอแม่แตง ส่วน
ราชการทุกภาคส่วน ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์และศรัทธาประชาชน  จึงได้สนองพระดําริโดยดําเนินการระดม
ทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  อําเภอแม่แตงจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นผู้บริจาค  และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธาโดยทั่วกัน  และขอให้
รวบรวมซองทอดผ้าป่าสามัคคี ส่งคืนในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2555  
ประจําเดือนมีนาคม  2555 ด้วย  หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาแม่แตง ประเภทบัญชีเผื่อเรียก   
ช่ือบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์   เลขบัญชี  020062482110  หรือฝากซองบริจาคเงินได้ที่นางสุนทรี อินตา 
ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

     4.9  การจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.  
                             หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายคมสัน           
สุวรรณอัมพา) : แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.  ในวันที่ 22 มีนาคม  2555  
เวลา 11.00 น.   ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700 ปี   พร้อมทั้งขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ           
ในพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.  ในงานมีการสวนสนามของสมาชิก อปพร. จาก  25 อําเภอ  รวม 1,350 คน  
พร้อมการแสดงในการกู้ชีพ กู้ภัย จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากมาย และมีการจําหน่าย
สินค้า อุปกรณ์ในการกู้ชีพ กู้ภัย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

                        /4.10 แผนการบรหิารจัดการน้ําเพื่อรองรบั...  



 ๒๑

4.10 แผนการบรหิารจดัการน้ําเพื่อรองรบัสถานการณภ์ัยแลง้จังหวดัเชยีงใหม่ ปี 2555 
        หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายเกื้อกุล  มานะสัมพันธ์สกุล) : แจ้ง

ต่อที่ประชุม เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์น้ําช่วงฤดูแล้ง  ปี  ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ของจังหวัดเชียงใหม่  คาดการณ์
แนวโน้มมีความรุนแรงนอ้ยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงนักเนื่องจากฝนตกเร็วกว่าปกติจาก
ปรากฏการณ์ลานิญา  ขณะนี้พ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่สถานการณ์สภาวะความแห้งแล้งซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนที่การเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชน  แม้สถานการณ์น้ําใน
อ่างเก็บน้ําและตามเขื่อนต่างๆ  ณ ขณะนี้ยังคงมีปริมาณนํ้าในเกณฑ์สูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากสภาพ
ภูมิอากาศที่เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้การระเหยของน้ําจากแหล่งน้ําและปริมาณการใช้น้ําของพืชสูงกว่าปกติ  
ประกอบกับเกษตรกรปลูกพืชมากกว่าแผนที่กําหนดไว้เนื่องจากนโยบายการรับจํานําผลผลิต  จะส่งผลกระทบทําให้
มีบางพื้นที่บางส่วนประสบภาวะขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภค  น้ําเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่
นอกเขตชลประทานซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ  ตามมา 

โครงการชลประทานเชียงใหม่  ได้เตรียมรับสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวโดยได้วิเคราะห์แนวโน้ม  ปริมาณน้ํา
ในอ่างเก็บน้ําและลําน้ําธรรมชาติสายหลัก ตลอดจนตําแหน่งของพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบ           
เพื่อวางแผนบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตรที่จะเกิดขึ้น  ดังนี้ 

๑.  วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๕๔  ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการใช้น้ํา
กับแผนการส่งน้ําอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกันซึ่งไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อช่วงฤดูแล้ง  เนื่องจากโครงการชลประทาน
เชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามผลการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ 

๒. วางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง  ปี ๒๕๕๔/๕๕  ต่อเนื่องจากผลการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนที่ผ่าน
มา  โดยปริมาณน้ําต้นทุนคงเหลือเมื่อต้นฤดูเพาะปลูกฤดูแล้ง  (๑ พฤศจิกายน  2554) ของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่  
ทั้ง  ๒  แห่ง  (แม่งัด,แม่กวง) และอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้ง  ๑๒ แห่ง  ที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  มีปริมาตรน้ํา
รวมกันทั้งสิ้น  ๖๑๙.๑๔๐  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๓ ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด ซึ่งได้วางแผนการ
เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานพื้นที่รวม  ๓๒๐,๐๑๕  ไร่ ประกอบด้วยข้าวนาปรัง  ๑๔๐,๓๔๙  ไร่  พืชไร่ - 
พืชผัก  ๘๐,๐๒๙  ไร่  ไม้ผล ๙๒,๐๓๓ ไร่  และอื่นๆ  ๗๙,๖๐๔ ไร่ (๒๓ กุมภาพันธ์ 2555) ปริมาณนํ้าในเขื่อน
ขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้ง ๑๒ แห่ง  มีปริมาตรน้ํารวม  ๔๘๖.๒๔๕ ล้าน.ลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น 
๗๙.๑๑%) 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 เกษตรกรในบางพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ํา ที่ขอให้มีการปลูกพืชไม่เกินพื้นที่ที่ได้ทําข้อตกลงกันไว้  
ด้วยเหตุที่ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างมีราคาสูงโดยเฉพาะข้าวนาปรังจึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกจาก
แผนเดิมส่งผลกระทบต่อการจัดสรรน้ําให้กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม  ภายใต้ข้อจํากัดของ
ปริมาณน้ําต้นทุน 

ข้อเสนอแนะและมาตรการที่ดําเนินการ 
๑. สํารวจแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  เพื่อสํารองปริมาณน้ําไว้ใช้การในช่วงฤดู

แล้ง  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับประชาชนที่ต้องการใช้น้ํา 
๒. จัดทําบัญชีหมู่บ้านและชุมชน  ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้ง 
๓. กรณีพบว่าปริมาณแหล่งน้ําไม่เพียงพอกับการอุปโภค - บริโภคในพื้นที่  ให้ประสานขอทราบข้อมูล

แหล่งน้ําจากพ้ืนที่ข้างเคียง  ซึ่งสามารถลําเลียงโดยยานพาหนะ  หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนในกรณี
จําเป็น 

       / 4. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่...



 ๒๒

 
๔. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง  มาตรการประหยัดการใช้น้ํา  และลด

ปริมาณการเพาะปลูกที่ต้องใช้น้ํามาก  ตามประกาศของหน่วยราชการ 
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําอย่าง

เต็มที่  เกิดความเป็นธรรม  ลดความขัดแย้ง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
๖. มาตรการที่ได้กระทําเป็นประจํา  ก่อนฤดูการเพาะปลูก  คือ  การประชาสัมพันธ์และประชุมในการ

วางแผน  เพาะปลูกและการใช้น้ํารวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ  เช่น  การดูแลหัวงานการขุดลอกคู - คลอง  
เป็นต้น 

สําหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ตรวจพบปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ  คือ 
๑. น้ําฝนและน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ  มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องไม่เพียงพอกับความต้องการ 
๒. การบริหารจัดอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีการ

วางแผนบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ  ด้วยข้อจํากัดเทคนิค  วิชาการ  ทําให้การเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาไม่ตรง
เป้าหมายที่ควรจะเป็น 

๓. ขาดศักยภาพในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ําขนาดใหญ่เพิ่มเติม  มีข้อจํากัดในการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
ต้นทุนและขยายพื้นที่ชลประทาน 

แผนการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในอนาคต 
๑. สํารวจข้อมูลในระดับตําบล  เช่น จํานวนครัวเรือน  ประชากร  พ้ืนที่การเกษตร  พ้ืนที่แหล่งน้ําเพื่อ

เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง 
๒. เพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน  โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ํา  เพื่อกักเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนให้มากที่สุด  

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําให้อุดมสมบูรณ์  เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ําต้นทุนทางธรรมชาติ เพิ่มความชุ่มช้ืนและชะลอการ
ไหลหลากของน้ํา  ลดการกัดเซาะพังทลายของดิน  รวมทั้งก่อสร้างแหล่งน้ําเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง  โดยไม่
กระทบต่อระบบนิเวศน์ 

๓. จัดทําฝนเทียม  ซึ่งดําเนินการโดยสํานักฝนหลวง 
๔. ปรับปรุงแหล่งน้ําที่มีอยู่และแหล่งน้ําตามธรรมชาติโดยเฉพาะการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุเปิดทางน้ํา

เตรียมพร้อมสําหรับรองรับปริมาณน้ําฝน 
๕. ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดยคัดเลือกชนิดและพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพดินและน้ํา โดยประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ําในกิจกรรมการผลิตที่มีการใช้น้ํา จํานวนมาก สร้างสิ่งจูงในให้
เกิดค่านิยมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน  ให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.11 ความคืบหน้าในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม         
         พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปานจิตต์  พิศวง) :  แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าใน

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม ว่า สถานการณ์หอมหัวใหญ่ มีผลผลิตมากขึ้นทําให้
ราคาลดลง  การส่งออกตลาดญี่ปุ่นหยุดชะงัก ความต้องการลดลงเนื่องมาจากปัญหาซึนามิในญี่ปุ่น และต้องประสบ
ปัญหาน้ําท่วมที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง ทําให้การขนส่งลดลง มีผลต่อหอมหัวใหญ่ที่อยู่ในห้องเย็นและ
ผลผลิตที่ออกมาใหม่ทําให้ราคาตกตํ่า มติคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร ระดับจังหวัด ได้เสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา ซึ่งมติเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2555   รับซื้อโดยราคาเบอร์  0 กิโลกรัมละ 8 บาท เบอร์ 1 

       / กิโลกรัมละ  7 บาท จํานวน  6,500 ตัน...
      



 ๒๓

 
กิโลกรัมละ  7 บาท จํานวน  6,500 ตัน ทั้งนี้มีการชดเชยแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะเหมาจ่าย
กิโลกรัมละ  1 บาท โดยเริ่มรับซื้อตามโครงการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2555 โดยต้ังจุดรับซื้อที่สหกรณ์ผู้ปลูก
หอมหัวใหญ่แม่วาง จํากัด  ปัญหาที่จะต้องหารืออีกครั้งเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากต้นทาง ต้ังแต่
เรื่องของเมล็ดพันธ์ุ  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งในการดําเนินโครงการพบว่ามีเกษตรกรละเลยไม่ไปขึ้นทะเบียน
เป็นเกษตรกรทําให้โอกาสในการรับเงินชดเชยกิโลกรัมละ 1 บาท ที่ต้องลงทะเบียนอย่างถูกต้อง การรับเมล็ดพันธ์ุใน
โครงการจะชดเชยไปให้ตามจํานวนเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกรที่ได้รับ 1 คนต่อ 1 ปอนด์ สําหรับพ้ืนที่ปลูก 1 คนต่อ  
1 ปอนด์ ต้องสอดคล้องกันและขึ้นทะเบียนถูกต้อง การแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปจะต้องเริ่มต้ังแต่การดูแล การรับ
เมล็ดพันธ์ุ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถึงจะนํามาสู่โครงการรับชดเชยต่างๆ จังหวัดได้มีการร่วมหารือ และเกษตรกร
อําเภอได้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติม สําหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้มีการเก็บผลผลิตจะได้มีการเข้าไปตรวจสอบแปลง
เพาะปลูก หากประชาคมรับรองก็สามารถขึ้นทะเบียนถูกต้อง และเข้าร่วมโครงการได้แล้ว 

สถานการณ์หอมแดง  พ้ืนที่ปลูก  ปี ๒๕๕๔  จํานวน  ๑๒,๔๕๑ ไร่  ปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓,๒๔๐ ไร่ 
เพิ่มขึ้น ๖.๓๓  %  ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.01 %  เก็บเกี่ยวปลายเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  แหล่งปลูกที่สําคัญ           
แม่แจ่ม ไชยปราการ ดอยเต่า  ฮอด ฝาง จอมทอง ดอยสะเก็ด  เกษตรกร ดอยสะเก็ด, แม่แจ่ม ได้รับความเดือดร้อน
จากราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 3-5 บาท (หอมแดงสด) ซึ่งตํ่ากว่าต้นทุนการผลิต เกษตรกรแจ้ง
ต้นทุนฯ อําเภอดอยสะเก็ด  ต้นทุนกิโลกรัมละ  7-8  บาท อําเภอแม่แจ่ม  ต้นทุนกิโลกรัมละ 11.58  บาท  ราคา
ที่เกษตรกรจําหน่ายได้(บาท/กก.) สดคละเดือน มกราคม 255๕ ราคา ๓-๕  บาท  เดือนกุมภาพันธ์ 25๕๕  ราคา  
๓-๕  บาท ประเด็นปัญหาข้อเรียกร้องของเกษตรกร  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง
อําเภอดอยสะเก็ด และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ได้เดินทางเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งสถานการณ์การผลิต การตลาดหอมแดง และ
ขอความช่วยเหลือ แยกตามรายอําเภอ ดังนี้ 

เกษตรกรอําเภอดอยสะเก็ด 
๑. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาช่องทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน 
๒. ขอให้มีการรับซื้อหอมแดงสดคละในราคากิโลกรัมละ ๑๐ บาท 
เกษตรกรอําเภอแม่แจ่ม 
๑. ขอให้พิจารณาเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคา 
๒. ขอให้ภาครัฐดําเนินการให้ความรู้ด้านการตลาดกับเกษตรกร เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องการตลาด การพัฒนาคุณภาพ วิธีการจัดเก็บ เพื่อเพิ่มมูลค่าการจําหน่าย  
การดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2555  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือ

แนวทางช่วยเหลือเกษตรกร  ผลการประชุมฯ ดังนี้ 
(๑)  จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดเปิดจุดรับซื้อ จํานวน ๔ จุด ณ อําเภอดอย สะเก็ด อําเภอดอยเต่า อําเภอ

แม่แจ่ม และอําเภอไชยปราการ (อําเภอละหนึ่งจุด) โดยกําหนดวันเริ่มเปิดจุด ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 (๒) องค์การคลังสินค้า (อคส.) จะรับซื้อหอมแดงในราคานําตลาด เริ่มต้นที่กิโลกรัมละ ๑๕ บาท ทั้งนี้

หากราคาตลาดสูงขึ้น จะปรับราคารับซื้อให้สูงขึ้นโดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ ๒๐ บาท 
(๓) สําหรับข้อเรียกร้องเพิ่มเติมของเกษตรกร  จังหวัดได้ดําเนินการประสานส่วนกลางเพื่อนําเข้าที่

ประชุม คชก.  โดยประเด็นตามข้อเรียกร้อง คือ ให้องค์การคลังสินค้ารับซื้อหอมแดงแห้งคละรวม (ไม่แยกเกรด)           
ในราคาไม่ตํ่ากว่ากิโลกรัมละ ๑๙ บาท และขอให้พิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกรที่จําหน่ายผลผลิตหอมแดงไป
ก่อนหน้านี้แล้ว  

      /สถานการณ์การผลิตกระเทยีม... 



 ๒๔

สถานการณ์การผลิตกระเทียม  การผลิตปี ๒๕๕๔ พ้ืนที่ปลูก  ๒๙,๕๐๑ ไร่ ผลผลิต ๑๐๓,๔๕๐ ไร่ ปี ๒๕๕๕ 
ผลผลิต ๒๙,๒๓๘  ผลผลิต ๑๑๔,๐๖๘ ไร่ เพิ่มขึ้น  9.3 %  เก็บเกี่ยว กุมภาพันธ์ – เมษายน  แหล่งปลูกที่สําคัญ 
เวียงแหง  เชียงดาว ฝาง แม่อาย ไชยปราการ  แม่แตง  สะเมิง  สถานการณ์การตลาด ผู้ประกอบการในพื้นที่ ชะลอ
การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร  เนื่องจาก มีผลผลิตกระเทียมในมืออยู่จํานวนมากและตลาดปลายทางในประเทศ) 
ไม่มีคําสั่งซื้อ เนื่องจากมีการนําเข้ากระเทียมจากจีนและกัมพูชา (แห้งคละ) เข้ามาจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่า ( จีน 
๒๕ บาท/กิโลกรัม และ  กัมพูชา ๓๕ บาท/กิโลกรัม)ราคาที่เกษตรกรจําหน่ายได้(บาท/กิโลกรัม) สดคละ กิโลกรัมละ 
8-10  บาท  แห้งคละ กิโลกรัมละ 44-45 บาท  ประเด็นปัญหาข้อเรียกร้องของเกษตรกร  เกษตรกรผู้ปลูก
กระเทียม อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นําเรียนข้อเรียกร้องของเกษตรกร จากปัญหาผลผลิตกระเทียมคงค้าง
และมีแนวโน้มราคาตกตํ่า ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้ง
ที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕  โดยนําเสนอประเด็นการขอความช่วยเหลือ ดังนี้ 
 ๑. ประสานผู้รับซื้อ และบริษัทที่ใช้กระเทียมเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น บริษัทน้ําพริก แม่ประนอม  
บริษัทสามแม่ครัว เข้ามารับซื้อผลผลิตกระเทียมจากเกษตรกรโดยตรง 
 ๒. ชะลอการนําเข้ากระเทียมจากต่างประเทศเป็นระยะเวลา 4 เดือน นับต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรอยู่ระหว่างการจําหน่ายผลผลิตกระเทียม 
 ๓. ดําเนินโครงการรับจํานํากระเทียมจากเกษตรกรทั้งหมด ในราคากิโลกรัมละ ๔๐ บาท 
 การดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑. ประสานส่วนกลางพิจารณาโครงการรับจํานํากระเทียมจากเกษตรกรทั้งหมด ในราคากิโลกรัมละ ๔๐ บาท 
 ๒. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการนําเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง  
สิงหาคม ๒๕๕๕  
 ๓. จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําแผนแม่บท ในการแก้ไขปัญหากระเทียม โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังร่วมดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันกระเทียมเชียงใหม่  เพื่อกระตุ้นการ บริโภค ณ อําเภอแม่แตง 
ภายในฤดูกาลผลิตนี้ เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตพบผู้ค้า  
  (๒) เข้มงวดตรวจสอบการนําเข้ากระเทียม และการตรวจสอบสารพิษตกค้าง 
  (๓) ประสานข้อมูลราคาซื้อขายที่แท้จริงของประเทศจีน เพื่อทบทวนการกําหนดราคาประเมินการ
นําเข้าของกรมศุลกากรว่ามีความสอดคล้องหรือไม่อย่างไร 
  (๔) พิจารณามาตรการด้านการจัดเก็บภาษีนําเข้า และภาษีรายได้ของผู้นําเข้ากระเทียม 
  (๕) สนับสนุนการซื้อขายในระบบตลาดข้อตกลง 
 
  การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา   หมื่นอนันต์) : แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหา
หอมหัวใหญ่จากการลงพื้นที่จุดรวบรวมภาครัฐมีเงินช่วยเหลือแต่ปัญหาอยู่ที่การลงทะเบียนกรอบการช่วยเหลือ 
จะต้องมีเอกสารการขึ้นทะเบียนการปลูกหอมจากเกษตรอําเภอทั้งสองอําเภอให้ครบถ้วน โดยจังหวัดได้มี
คณะกรรมการประจําจุดทั้งสองอําเภอ ซึ่งนายอําเภอได้แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อกํากับดูแล  ปัญหาจะดูที่ผลผลิตที่
เหลืออยู่เพื่อป้องกันการสวมสิทธ์ิ  และทางเกษตรอําเภอได้หารือกันมีข้อยุติให้ทางสมาชิกที่ได้รับโควตาจากสหกรณ์
ไปย่ืนทะเบียนให้เสร็จสิ้นในวันที่  29 กุมภาพันธ์  2555 จากนั้นเกษตรอําเภอจะได้ทําการสํารวจพื้นที่จริง และ
ผลผลิตจริงจึงจะออกหนังสือรับรองให้โดยจะขอมติของ คพจ. ซึ่งนโยบายจะช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับโควตา
เมล็ดพันธ์ุ 1 คน ต่อ 1 ปอนด์เท่านั้น      
  ปัญหากระเทียม  คชก.มีมติสนับสนุนดอกเบี้ย 3 % ชดเชยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการ ฝ่ายรับซื้อรายใหญ่ ส่วนเงื่อนไขการรับซื้อจะ
ใช้ราคานําตลาด  

      / รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่... 



 ๒๕

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกย่ิง) : ได้ให้คําแนะนําว่า ปัญหาการลงทะเบยีน           
ที่ไม่เป็นปัจจุบันของหอมหัวใหญ่ที่เกิดขึ้น ขอให้ดําเนินการตามแนวทางที่ได้มีการประชุมไว้เมื่อปี 2554 ที่แบ่ง
หน้าท ี ่กันไปแล้วว่าพืชชนิดกันหน่วยงานใดรับผิดชอบ โดยขอให้นําแนวทางนั้นมาปฏิบัติอีกครั้ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.12  การดาํเนินงานศนูย์ขอ้มูลการค้าการลงทนุ (Trade & Investment Service Center:TISC)   
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  (นางสาวปานจิตต์  พิศวง) : กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดต้ัง

ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ (TIS-C) เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและรองรับเศรษฐกิจ การค้า           
การลงทุน ที่มี อัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น  ทําให้ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึก (Information 
Intelligent) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจังหวัด ภาครัฐ นําข้อมูล
มาใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy) การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ภาคเอกชน นําข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
ธุรกิจ การขยายการค้า การลงทุน และการเข้าสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทําและ
ให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนเชิงลึกของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน ของจังหวัดเชียงใหม่    
 วิสัยทัศน์  
 บริการข้อมูลการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้า และ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
 บทบาทและหน้าที่ของ TIS-C 

1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐและภาคเอกชน 
    1.1  พัฒนาฐานข้อมูลและนวัตกรรมระบบการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุน 

         1.2  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ 
         1.3  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนในการวางแผนละบริหารจัดการ 

2. ส่งเสริมและขยายตลาดการค้าการลงทุน 
         2.1  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนเพื่อขยายตลาดเชิงรุก 
         2.2  ส่งเสริมความร่วมมือผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
         2.3  สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้บริการ 

3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ 
         3.1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมลูการค้าการลงทุน 
         3.2  พัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล 

4. ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 
        4.1  ส่งเสริมการขยายการลงทุนและการเพิ่มมูลค่าการลงทุน 
         4.2  ส่งเสริมนักลงทุนรายใหม่  
 การให้บริการของ TIS-C 
 1. บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย   
            สินค้าเกษตร   สินค้าหัตถกรรมที่มีศักยภาพ  การค้าการลงทุน กลุม่ GMS  กลุม่ประเทศ AEC   
ธุรกิจบริการสุขภาพ การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม 
 2. ศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ช้ัน 2 อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดชียงใหม่ 
        /3. เว็บไซด์ www.tisccm.moc.go.th... 



 ๒๖

 3. เว็บไซด์ www.tisccm.moc.go.th  
 สถานที่ตั้งศูนย์ TIS-C 
 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอํานวยการ ช้ัน 2 ถนนโชตนา  
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   50300 โทรศัพท์: 0-5311-2668-9   
โทรสาร: 0-5311-2670  Call Center 1203   on line : www.tisccm.moc.go.th 
 พร้อมกันนี้ได้แนะนําผู้อํานวยการศูนย์ TIS-C  คือ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
  ฝ่ายเลขานุการ (นายสําเริง  ไชยเสน) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสาร จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ 
       5.1  การเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวันที่ 6  
มีนาคม  2555   
       5.2  การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า-
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี   
       5.3  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
       5.4  ข้อมลูดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม  2555 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
ฝ่ายเลขานุการ (นายสําเริง  ไชยเสน) :  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 3 /2555  ในวันพฤหัสบดีที่  29  มนีาคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
  

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 7   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร         
  ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : มอบนโยบายและข้อราชการ 
ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้    
 1.โครงการป้องกันน้ําท่วมจังหวัดพื้นที่ต้นน้ําของ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดร่วมประชุมติดตามการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยพ้ืนที่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กับนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดพิษณุโลก  นายกรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบโครงการสําคัญเร่งด่วน (Flagship Projects) ที่ต้องดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปี 2555 ของ       
จังหวัดเชียงใหม่ 4 โครงการ งบประมาณ 665,005,000 ล้านบาท ดังนี้ 

ลําดบั แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรบัผดิชอบ จํานวนเงนิ (บาท) 
1. โ ค ร ง ก า รติ ด ต ามและ เ ฝ้ า ร ะ วั ง

สถานการณ์น้ํ า เพื่อรับมือน้ํ าท่วม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศูนย์อุทกวิทยาและบริการน้ํา
ภาคเหนือตอนบน  
กรมทรัพยากรน้ําฯ 

28,750,000 

        /2. โครงการระบบเตือนภัยดินถล่ม... 






