เอกสารประกอบการประชุม
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5 /๒๕๕๕

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายอานวยการ
โทรศัพท์ 053-112708-9
โทรสาร 053-112707

๒

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2555
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จานวน 23 ทุน
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ รอบรู้ และกล้า
แสดงออกในการตอบคาถามเกี่ยวกับคาขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จานวน 1 รางวัล คือ
นางสาวฐิ ต ะวรรณ ณ เชี ยงใหม่ นั กเรี ยนโรงเรี ย นมงฟอร์ ตวิ ทยาลัย (งานเลขานุก ารผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม่)
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่กรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับเกียรติ
บัตรระดับจังหวัด และได้รับโล่รางวัลระดับเขต ประจาปี พ.ศ.2554 จานวน 1 ราย คือ นางนลี อินทรนันท์
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่)
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวีดีโอคลิปกล่าว
สุน ทรพจน์ “พระราชกรณี ย กิจ ดั่ง น้ าทิ พ ย์ช โลมใจไทยทั่ ว หล้ า ”ของกระทรวงวั ฒ นธรรม จานวน 1 ราย
คือ นางสาววิชุดา ไชยวงศ์ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
 แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่/รับตาแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดลาพูน รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่งเดิม : ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดลาพูน
2. นายนิพนธ์ ศรีชุมพร
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้อานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
ตาแหน่งเดิม : นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างทาง สานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
3. นายก้องเกียรติ จันทร์หิรัญ
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ตาแหน่งเดิม : ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)
4. นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอฝาง
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
5. นายจาเริญ สวนทอง
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอพร้าว
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
/ 6. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
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6. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอแม่แจ่ม
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
7. ว่าที่ร้อยตรีสมัย คาชมภู
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอดอยสะเก็ด
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
8. นายคมกริช ตรีธัญธพงศ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอแม่อาย
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอดอยเต่า
9. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอดอยเต่า
ตาแหน่งเดิม : ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง
ผู้นาเสนอ : นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกสิทธิใ์ นการเข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษา
ปีการศึกษา 2555
ผู้นาเสนอ : (1) นายมานพ ดีมี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(2) นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
4.2 การควบคุมราคาสินค้าจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาเสนอ : (1) นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
(2) นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
4.3 การจาหน่ายสินค้าราคาถูก
ผู้นาเสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
4.4 การจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวั ด
เชียงใหม่
ผู้นาเสนอ : นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
4.5 การเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาเสนอ : นายคณพล ปิ่นแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
/ 4.6 การดาเนินโครงการ...
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4.6 การดาเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจาปีงบประมาณ 2555
ผู้นาเสนอ : นายอดิศร กาเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.7 แนวทางการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของจังหวัด น้าหนักร้อยละ 2
ผู้นาเสนอ : นายชานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
4.8 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2555
ผู้นาเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.9 รายงานผลการจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24
ผู้นาเสนอ : นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
4.10 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ จานวน 25 รุ่น ของจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2555
ผู้นาเสนอ : นายปราโมทย์ สมัครการ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
และนางเพ็ญศรี ประดับสุข ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดเชียงใหม่
4.11 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผู้นาเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 การดาเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ” (PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕
(สานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2555
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2555
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
/ ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร ...
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ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยกรณีเร่งด่วน
(Flagship Projects) ในกิจกรรมการขุดลอกลาน้าปิง และการติดตั้งระบบเตือนภัย
ดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง)
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
**************************
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2555
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จานวน 23 ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
ที่ คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชื่ออาเภอ
1 เด็กชาย
ปองภพ เขียวงาม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรีสังวาลย์
สันทราย
2 เด็กหญิง
อังคณา รัศมีวงศ์
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านหนองไคร้
สันทราย
3 นางสาว
จารีย์พร สีสุก
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แม่ริมวิทยาคม
แม่ริม
4 เด็กหญิง
สุพรรษษา ใจมโนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม่ริมวิทยาคม
แม่ริม
5 เด็กหญิง
ณัฐริกา มากเพ็งมี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดช่างเคี่ยง
เมืองเชียงใหม่
6 เด็กหญิง
มณีวรรณ สุอุ๊
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัดช่างเคี่ยง
เมืองเชียงใหม่
7 เด็กชาย
วิโรจน์ ต๊ะนุ
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านแม่แมม
แม่แตง
8 เด็กหญิง
ณัฐริกา พรมเสน
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านก๋ายน้อย
แม่แตง
9 เด็กหญิง
ณัฐชยาภรณ์ ไชยเทพ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านม่วงโตน
ดอยสะเก็ด
10 เด็กหญิง
ทับทิม มูลศิริ
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านแม่จ้อง
ดอยสะเก็ด
11 นางสาว
อรัชพร อยู่สิน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เทพศิรินทร์
สันป่าตอง
12 เด็กหญิง
สุชาดา ตันสุหัส
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทพศิรินทร์
สันป่าตอง
13 เด็กหญิง
ฝนทิพย์ ปานปรุง
ประถมศึกษาปีที่5 วัดศรีล้อม
หางดง
14 เด็กชาย
รัชชานนท์ บุญแต่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หางดงรัฐราษฎร์
หางดง
อุปถัมภ์
15 เด็กหญิง
ศุภาพิชญ์ คลังไธสง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รังสีวิทยา
ตารวจภูธรจังหวัด
16 เด็กหญิง
พรทิพย์ แท่งทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จุฬาภรณ์วิทยาลัย
กองกาลังผาเมือง
17 เด็กหญิง
อัญชลีพร ห่วงศร
ประถมศึกษาปีที่6 สิริมังคลานุสรณ์
กองพลทหารราบที่7
18 นางสาว
รัตนมณี ชัยเดชทยากูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่
เชียงใหม่
19 นางสาว
วราพร อุทรา
ปริญญาตรี ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุตรสี่ล้อแดง
20 นางสาว
ภัสวรรณ คาโพธิ์
ปริญญาตรี ปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล
บุตรสี่ล้อแดง
กองทัพเรือ
21 เด็กหญิง
ณัฐิดา ไชยประคอง
ประถมศึกษาปีที่3 บ้านสันกาแพง
บุตร อส.จ.ชม.
22 เด็กหญิง
ภัทธริดา เสมมณี
ประถมศึกษาปีที่1 บ้านสันกาแพง
บุตร อส.จ.ชม.
23 เด็กหญิง
จรรยา ดอกพิกุล
ประถมศึกษาปีที่5 พงษ์พิกุลเชียงใหม่
บุตรข้าราชการ
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๗

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ รอบรู้ และกล้า
แสดงออกในการตอบคาถามเกี่ยวกับคาขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จานวน 1 รางวัล คือ
นางสาวฐิต ะวรรณ ณ เชี ยงใหม่ นักเรียนโรงเรี ยนมงฟอร์ต วิท ยาลั ย (งานเลขานุก ารผู้ว่า ราชการจัง หวั ด
เชียงใหม่)
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
1. นายอินทร หนักแน่น ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม
มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. นายสังวาล จันทร์ติ๊บ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแพะ
อาเภอพร้าว มีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
3. จ.ส.ต.อนงค์ ตุ้ยเทพ ผบ.หมู(่ ป.สภ.ไชยปราการ) สถานทีตารวจภูธรไชยปราการ
มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่กรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับเกียรติ
บัตรระดับจังหวัด และได้รับโล่รางวัลระดับเขต ประจาปี พ.ศ.2554 จานวน 1 ราย คือ นางนลี อินทรนันท์
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่)
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวีดีโอคลิปกล่าว
สุน ทรพจน์ “พระราชกรณี ย กิจ ดั่ง น้ าทิ พ ย์ช โลมใจไทยทั่ ว หล้ า ”ของกระทรวงวั ฒ นธรรม จานวน 1 ราย
คือ นางสาววิชุดา ไชยวงศ์ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)

/ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
 แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่/รับตาแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดลาพูน รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่งเดิม : ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดลาพูน
2. นายนิพนธ์ ศรีชุมพร
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้อานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
ตาแหน่งเดิม : นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างทาง สานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
3. นายก้องเกียรติ จันทร์หิรัญ
ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ตาแหน่งเดิม : ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)
4. นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอฝาง
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
5. นายจาเริญ สวนทอง
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอพร้าว
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
6. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอแม่แจ่ม
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
7. ว่าที่ร้อยตรีสมัย คาชมภู
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอดอยสะเก็ด
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
9. นายคมกริช ตรีธัญธพงศ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอแม่อาย
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอดอยเต่า
9. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอดอยเต่า
ตาแหน่งเดิม : ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้ง ที่ 4 /2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 30 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ
จัง หวัดเชี ยงใหม่ หม่อมหลวงปนัด ดา ดิศ กุล เป็ นประธานการประชุม ซึ่ง ได้นาลงเผยแพร่ ในเว็บไซต์จัง หวั ด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2555
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
*********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2 นายชูชาติ
กีฬาแปง
3 นายอดิศร
กาเนิดศิริ
4 นายวิรุฬ
พรรณเทวี
5 นายสุพิชญ์
มีสุวรรณ
6 นายทองสุข
พระบาง
7 นายสุรพล
ศราทธทัต
8 นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
9 นายชัยสิทธิ์
10 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์
11 นายเฉลิมชัย
12 นายเกรียงศักดิ์
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายชาญชัย
นายอาคม
นายอุทัย
นายฉัตรชัย
นายเศรษฐา
นายพันธ์ศักดิ์
นายสุรพล
นายอรรถชา
นายสิทธิ์
นายชัชวาลย์
นายมานิตย์
นายชาตรี
นายเทอดศักดิ์
นายอนุพงษ์
นายศักดิ์ชัย
นายพุฒิพงศ์
นายศิวะ
นายสายัณห์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
อาศิระวิชัย
ท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่
ฐิตวิกรานต์
ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
สิงหะ
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5
จิระพงษ์
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7
ศรีเสถียร
(แทน)นายอาเภอเมืองเชียงใหม่
สุขพันธ์
นายอาเภอหางดง
ลือชัย
นายอาเภอสารภี
สุวรรณวงศ์
(รก.)นายอาเภอสันทราย
เศรษฐีธร
(แทน)นายอาเภอสันกาแพง
สมเปาลี
(แทน)นายอาเภอดอยสะเก็ด
สัตยารักษ์
นายอาเภอแม่ริม
กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอาเภอแม่แตง
วงศ์ม่าน
(แทน)นายอาเภอฮอด
พุทธโธ
(รก.)นายอาเภอเชียงดาว
ไหวไว
(รก.)นายอาเภอพร้าว
กิตติธนดิตถ์
(แทน)นายอาเภอฝาง
จารุอัคระ
นายอาเภอไชยปราการ
วาวงศ์มูล
นายอาเภอสะเมิง
คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอาเภอเวียงแหง
ศิริมาตย์
นายอาเภอสันป่าตอง
ธมิกานนท์
(แทน)นายอาเภอจอมทอง
ใจบุญ
(แทน)นายอาเภอแม่อาย
/ 31 นายชุติเดช มีจันทร์ ...
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31 นายชุติเดช
มีจันทร์
นายอาเภออมก๋อย
32 นายพงศ์พีระ
ชูชื่น
(รก.)นายอาเภอแม่แจ่ม
33 นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
(แทน)นายอาเภอดอยเต่า
34 นายวิบูลย์
เทพนรรัตน์
(แทน)นายอาเภอแม่วาง
35 นายสุวิทย์
นะติกา
(แทน)นายอาเภอแม่ออน
36 นายสราวุฒิ
วรพงษ์
นายอาเภอดอยหล่อ
37 นายณัฐ
สัจจวิโส
(แทน)นายอาเภอกัลยานิวัฒนา
หน่วยงานในสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
38 นายจาเริญ
ศรีคามูล
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
39 พ.ต.อ.สมบัติ
สุภาภา
(แทน)ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
40 ร.ต.อ.พิเชษฐ์
หมายดี
(แทน)ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
41 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์
กันทาหงษ์
(แทน)ผู้กากับการกองกากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
42 พ.ต.ท. สัณหกช
เกษากิจ
สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 1 กองกากับการ 4
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด
43 นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
44 นางสาวนวรัตน์
เสนะวัต
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
45 นายสัมพันธ์
ช้างทอง
(แทน)ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
46 นายชูโชค
ทองตาล่วง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
47 นางดวงมาลย์
ศรีกิจวิไลกุล
ผู้อานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
48 นายอนุสรณ์
กรานจรูญ
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อาเภอฝาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
49 พ.อ.มีชัย
นิลศาสตร์
(แทน)ผู้บัญชาการกองกาลังผาเมือง
50 พ.อ.ศิริรัตน์
แสงช้าง
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาภาค 3
51 พ.อ.อัครวัฒน์
วุฒิเดชโชติโภคิน
(แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
52 พ.อ.สมจริง
กอรี
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
53 นายชัยเวช
อินทรักษ์
(แทน)ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือ
54 นางนฤมล
วสิกชาติ
คลังเขต 5
55 นางญาณี
แสงศรีจันทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่
56 นายปัญญา
สวนจันทร์
(แทน)ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
57 นางสาวศิริพิมล
ศรีธนาอุทัยกร
ผู้อานวยการศาลาธนารักษ์ 1
58 นายธนาพงศ์
คันทานนท์
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
59 นายไพฑูรย์
อ่าเอี่ยม
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
60 นางสาวศิริลักษณ์
ไพโรน์รัตน์
สรรพากรภาค 8
/ 61 นายสุรพล วัฒนโยชน...
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61 นายสุรพล
วัฒนโยชน
62 นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร์
63 นายปัญญา
สวนจันทร์
64 นายพรเทพ
ศรีสิทธิโชค
65 นายสาธร
สีแก้วเขียว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศ
66 นางสาวนิภา
นิรันดร์นุต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
67 นายชัยสิทธิ์
สุริยจันทร์
68 นายสบชนา
อั๋นประเสริฐ

(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานเชียงใหม่
69 นางจุไรรัตน์
แพรวพราย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
70 นายสุวิทย์
แลกข้าว
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
71 นายก่อพงศ์
นาบุญจิตต์
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
72 นายวรชาติ
พัฒนสิน
(แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
73 นายประมาณ
ถาวรพรหม
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
74 นางประณมพร
วชิรถาวรชัย
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
75 นางพัฒนาพร
ณ ถลาง
ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
76 นายวิยะดา
โพธิอาศน์
(แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
77 นางศุภกานต์
อินทุทรัพย์
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
78 นางสุจิตรา
สุวรรณรัตน์
(แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
79 นายวิเชียร
โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
80 นางสาวศิริญา
อินทร์เหยี่ยว
(แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
81 นางสาวกัญชัช
ทองดีแท้
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
82 นายสมชาย
มณีวรรณ
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
83 นายบุญเรือง
ก้อนแก้ว
(แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
84 นายธานี
ธรรมสุวรรณ
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
85 นางพิมพรรณ
ปัญญามณี
(แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
86 นางสาวอุทัยวรรณ
สิงห์ไสว
(แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่
87 นายวิฑูร
โพธิ์ศรี
(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
88 นายวีรชาติ
เขื่อนรัตน์
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
89 นายสุทธิศักดิ์
ชื่นพิชัย
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
90 นายชยุติ
ราชาตัน
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
/91 นายนภดล โค้วสุวรรณ์...
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91
92
93
94
95

นายนพดล
นายจารัส
นางสาวขนิษฐา
นางเอมอร
นางนารีรัตน์

โค้วสุวรรณ์
จันทิวงค์
ก่อตั้งทรัพย์
ทองทรัพย์
โนวัฒน์

96

นายสมชาย

กันจะวงษ์

97
98

นายสุวิทย์
นายคชาภรณ์

ม่วงเกษม
วงศ์พรหมศิลป์

99

นายบรรจง

จานงศิตธรรม

100 นายชัยวุฒิ

มากสังข์

101 นายสถาพร
102 นายขจร
103 นางอรทัย

กาญจนพันธุ์
โนวัฒน์
ธรรมเสน

104 นางปภาพินท์

จันทวิดา

105 นายประเทือง
106 นางอาทิตยา

นรินทรางกูล
ณ อยุธยา
แสงมณี

กระทรวงคมนาคม
107 นางวราภรณ์
108 นายบดินทร์
109 นายสมพงษ์

วรพงศธร
โลหิตกาญจน์
มอญแก้ว

110 นางสาวศศิกานต์
111 นายบุญส่ง

อินต๊ะแก้ว
ตาแก้ว

112
113
114
115

นิยมสิริ
วงษ์เวช
ภูมรินทร์
เผื่อนทอง

นายจุมพจน์
นายพงษ์เทพ
นายปัญญา
นายชาญวิทย์

(แทน)ผู้อานวยการสานักชลประทานที่ 1
(แทน)ผู้อานวยการสานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
(แทน)หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 1
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
ผู้อานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
(แทน)ผู้อานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม่
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)
(แทน)ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
(แทน)ผู้อานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
(แทน)ผู้อานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
116 นายพสิษฐ์
ศึกษานภาพัฒน์
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
117 นายทวีศักดิ์
ขันธราช
(แทน)ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
118 นายวีระวัฒน์
ฉินทกานันท์
(แทน)ผู้อานวยการ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
119 นางสาวโสภา
สงคราม
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1
120 นางสาวจารุวรรณ
ชิงชัย
(แทน)ผู้อานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
121 นางสันทนีย์
ไชยเชียงพิณ
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
122 นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
123 นายชาญ
ไชยวงค์
(แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่
124 นายพงศ์ศักดิ์
อริยจิตไพศาล
ผู้จัดการสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
125 นายสมพงษ์
ปิกอุด
(แทน)ผู้อานวยการสานักวิชาการพลังงานเขต6
126 นางศศิธร
สรณธาวรกุล
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
127 นายอดิศร
สุขะตุงคะ
หัวหน้าสานักงานประจาฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
128 นางสาวปานจิตต์
พิศวง
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
129 นายสุชาติ
ธนสิทธิ์สมบูรณ์
ผู้อานวยการสานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1
130 นางนิยดา
หมื่นอนันต์
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
131 นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
132 นายสุรชัย
สังข์ศรีแก้ว
หัวหน้าศูนย์ชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม่)
133 นายณรงค์
ตนาณุวัฒน์
ผู้อานวยการศูนย์ TIS-C
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
134 นายอนุกูล
มุงเงิน
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจากลางเชียงใหม่
135 นายถาวร
คงมัน
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอฝาง
136 นางสาววิชชยา
กันอินต๊ะ
(แทน)ผู้อานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
137 นายเกษม
แก้วจินดา
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่
138 นางสาวทิพยาภรณ์
อนุกูล
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
139 นายเทพพรหม
อ่อนสีบุตร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
140 นางชญานี
หวลทรง
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
141 นายอุทัย
ทะริยะ
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

๑๕

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
142 นายเฉลิมศักดิ์
อุทกสินธุ์
143 นายอนันต์
บวรเนาวรักษ์
144 นายประทิน
สินมณี
145 นางพรรณวดี
พลอยทับทิม
146 นางนาตยา
ตันติวรานุรักษ์
147 นางสาวสุจินต์

ธาราพุทธ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
148 นางสาวจันทร์แรม
เรืองประพันธ์
149 นางสาวศิริพร
ภาณุรัตน์
150 นายอดุลย์
วงค์มาลี
151 นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
152 นางสาวมนัสนันทร์
นิธิไกรโรจน์
153 นายอุดม

แปงทิศ

154 นางสาวมณีวรรณ

สุทธิกาปลูก

155 นายพงษ์สวัสดิ์

อุ่นใจ

156 นายวิฑูรย์

วังตาล

157 นายวิรัตน์

คงดี

158 นายศักดิ์ชีวิน

วัฒโล

สถาบันการศึกษา
159 นางเยาวลักษณ์
วิริยะพงศ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
160 นายสุรสิงห์
วิศรุตรัตน
161 นายบารุง
คงดี
162 นางนภัสสรณ์
รังศิเวโรจน์
163 นางสาวสังเวียน
ธารงวจณะเมธาวี
164 นายแพทย์พิรุณ
คาอุ่น
165 นางวราพร
วันไชยธนวงศ์
166 นางผุสดี
ธรรมานวัตร์

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจา
ภาคเหนือ
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจา
ภาคเหนือ
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
(แทน)ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แทน)ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๖

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
167 นายสงกรานต์
มูลวิจิตร
168 นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท์
169 นายเกียรติชัย
ตุสาธรรมกุล
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
170 นายจิรศักดิ์
171 นางแสงพร
ภาคเอกชน
172 นายปราโมทย์
ส่วนท้องถิ่น
173 นายคณพล
174 นายสรวมไชย
175 นายไพโรจน์
176 นายเอกชัย
177 นายพรชัย
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
178 นายหลักชัย
179 นางสาวชมนาถ

(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน)ผู้อานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต 3

ธรรมธนกานต์
เทสมุทร

(แทน)ผู้อานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
(แทน)ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่

ประสิทธิ์

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่

ปิ่นแก้ว
มีสมศักดิ์
นันโท
สายหยุด
คาบุญเรือง

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

พัฒนเจริญ
พรสมพล

180 นายวิศิษฐ์
181 นายอุทัย
182 นายสุรัชฐพจน์
183 นายสงัด
สื่อมวลชน

วงศ์หิริวรกุล
พรหมแก้ว
แก้วหิรัญ
แก้วนัย

(แทน)ผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ)
(แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8
(แทน) ผู้อานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

184 นายกมล
185 นางรุ่งทิวา
186 นางวรากรานต์
ผู้เข้าร่วมประชุม
187 นายอดุลย์
188 นางศิริกุล
189 นายชัชวาลย์
190 นางฉวีวรรณ
191 นายเสงี่ยม

เครือนิล
แก้ววรรณ
สุยะวาด

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่อัปเดตนิวส์
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

ฮวกนิล
พงษ์ลัดดา
ปัญญา
ดอกพิกุล
กิ่งสุวรรณพงษ์

192

รือเรือง

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

นางศิริพร

/193 นางสุรีย์พร หอมจันทร์

๑๗

193

นางสุรีย์พร

หอมจันทร์

194

นายเจิดศักดิ์

เปลี่ยนแปลงศรี

195

นายชัยนรงค์

วงศ์ใหญ่

196
197

นางวัลยา
นางสาวฟองแก้ว

สิปปพันธ์
บัวลูน

(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนครพิงค์
/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

๑๘

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จานวน 24 ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
ที่ คานาหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชื่ออาเภอ
1 เด็กชาย
ประกิต ณชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวียงแหงวิทยาคม
เวียงแหง
2 เด็กหญิง
เฟื่องฟ้า จันทร์โพธิ์
ประถมศึกษาปีที่5 บ้านกองลม
เวียงแหง
3 เด็กหญิง
ชรินรัตน์ อภิไชย
มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านปงตา
ไชยปราการ
4 เด็กหญิง
จันทร์นภา ตุนุ
ประถมศึกษาปีที่4 บ้านห้วยบง
ไชยปราการ
5 เด็กหญิง
อักษราภัค วรรธนากร ประถมศึกษาปีที่4 บ้านเหล่าป่าฝาง
แม่วาง
6 เด็กหญิง
พิศณุ กันทา
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านกาด(เขมอังส์)
แม่วาง
7 เด็กหญิง
พิเชาภา มานะเจริญกุล ประถมศึกษาปีที่ 3 หมู่บ้านสหกรณ์ 2
แม่ออน
8 นาย
ธนธัญ นางเมาะ
มัธยมศึกษาปีท5ี่
แม่ออนวิทยาลัย
แม่ออน
9 นาย
สุวีร์ คาปวน
มัธยมศึกษาปีท4ี่
สันติสุข
ดอยหล่อ
10 นางสาว
ผกาวดี ขัดทา
มัธยมศึกษาปีท5ี่
สองแคววิทยาคม
ดอยหล่อ
11 นาย
ดิเรก ประโพ
มัธยมศึกษาปีท2ี่
บ้านจันทร์
กัลยาณิวัฒนา
12 เด็กหญิง
พรวิภา วิบูลย์จารุวงศ์ มัธยมศึกษาปีท3ี่
บ้านขุนแม่รวม
กัลยาณิวัฒนา
13 เด็กหญิง
อรวรรณ ตาลศรี
ประถมศึกษาปีที่6 วัดร้องวัวแดง
สันกาแพง
14 เด็กหญิง
สิริกัญญา บัวใจ
ประถมศึกษาปีที่6 วัดร้องวัวแดง
สันกาแพง
15 เด็กหญิง
บุญยอร รุ่งวัฒนจินดา ประถมศึกษาปีที่4 ดาราวิทยาลัย
กรมทหารราบที่7
16 นางสาว
ศรวณีย์ มณีศรี
ปริญญาตรีปีที่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมรบพิเศษที่5
17 เด็กหญิง
พรปวีณ์ เตจะนัง
ประถมศึกษาปีที่6 อนุบาลเชียงใหม่
ตารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่
18 นาย
พันธการ สมวงศ์
มัธยมศึกษาปีท5ี่
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่
เชียงใหม่
19 เด็กหญิง
ญาณิศา กมลลักษ์สกุล มัธยมศึกษาปีท2ี่
สันป่าตองวิทยาคม
บุตรสี่ล้อแดง
20 เด็กหญิง
วาสนา ปินสม
มัธยมศึกษาปีท1ี่
จอมทอง
บุตรสี่ล้อแดง
21 เด็กหญิง
สรัลชนา สัตน์มูล
มัธยมศึกษาปีท2ี่
เทพบดินทร์
บุตร อส.จ.ชม.
22 นาย
จิรเดช สุภามูล
ปริญญาตรีปีที่2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บุตร อส.จ.ชม.
23 เด็กหญิง
ปิยาภรณ์ จุลวรรณ
ประถมศึกษาปีที่4 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย บุตร.ขรก.สนจ.ชม.
24 นาย
วทัญญู เปรมมณี
มัธยมศึกษาปีท6ี่
นวมินทราชูทิศพายัพ
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
1) นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ) ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่อาย มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) นางสาวเสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพร้าว
มีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
/3) นางสาวอัมพร กาบุตร…

๑๙

3) นางสาวอัมพร กาบุตร ครูชานาญการ โรงเรียนสหกรณ์ดาริ อาเภอพร้าว
4) นายจรัส พรหมวงศ์ รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
5) พ.ต.ท.พัฒนศักดิ์ ปัญญาเพียร สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตารวจภูธรแม่อาย
มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
3) พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 1 ราย
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
นางสุนีย์ เงางาม แขวงกาวิละ
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่สานักงานป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ที่มี ผลงานดีเด่นในการดาเนินโครงการศู นย์เตรี ยมพร้อ มป้อ งกั นภัยประจาชุมชน/หมู่บ้ านเฉลิ ม
พระเกียรติฯ (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่อาเภอที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจาปี 2555 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณแก่อาเภอที่มีการรายงานไฟป่าและหมอก
ควันดีเด่น (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) แก่
- อาเภอดอยสะเก็ด
- อาเภอดอยหล่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ...

๒๐

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
 แนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่/รับตาแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายพูลศักดิ์ ศรีเจริญ
ตาแหน่งปัจจุบัน : อัยการจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่งเดิม : อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลาปาง
2. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต
ตาแหน่งปัจจุบัน : อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตาแหน่ง
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่งเดิม : อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรอง)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
3. นายอุทัย ทะริยะ
ตาแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่งเดิม : หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. นายสุรพล สัตยารักษ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอแม่ริม
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอหางดง
5. นายอาคม สุขพันธ์
ตาแหน่งปัจจุบัน : นายอาเภอหางดง
ตาแหน่งเดิม : นายอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ฝ่ายเลขานุการ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ประกอบด้วย
เอกสาร 25 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้
นาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่
อย่างใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย

๒๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี แสงศรีจันทร์) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ :
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้

๑

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ
สิ้นไตรมาส (%)
๑๐.๐๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ
สิ้นไตรมาส (%)
๒๐.๐๐

๒

๒๓.๐๐

๔๒.๐๐

๓

๔๓.๐๐

๖๗.๐๐

๔

๗๒.๐๐

๙๓.๐๐

ไตรมาสที่

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วน
ราชการ รวมทั้งงบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เร่งรัดการดาเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

รวม

๒๖,๒๓๙.๑๑

๑๘,๘๔๐.๘๑

๗๑.๘๐

๗,๓๙๘.๓๐

ประจา

๒๑,๖๖๐.๐๒

๑๗,๒๙๐.๒๕

๗๙.๘๓

๔,๓๖๙.๗๗

ลงทุน

๔,๕๗๙.๐๙

๑,๕๕๐.๕๖

๓๓.๘๖

๓,๐๒๘.๕๓

/การดาเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

๒๒

การดาเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๗๕๙.๘๗

๔,๕๐๕.๒๑

๙๔.๖๕

๒๕๔.๖๖

สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๑,๐๘๓.๖๕

๒๕๑.๒๙

๒๓.๑๙

๘๓๒.๓๖

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้

ลา
ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หน่วย : ล้านบาท
ลงทุน

ภาพรวม
ชื่อหน่วยงาน

งบประมา
ณ

เบิกจ่าย

สานักงานพัฒนาภาค ๓
๙๒.๑๘
๙๑.๘๐
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
๙.๒๙
๙.๑๑
อุปถัมภ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๓๓.๑๗
๓๐.๗๐
สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
๒,๗๔๑.๑
๒,๔๖๙.๔๑
เชียงใหม่
๖
๕,๑๘๔.๖
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔,๖๔๔.๗๖
๗
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
๑๔.๙๓
๑๓.๓๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๒๘.๒๖
๒๒.๙๑
๓๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียง
๒๒.๓๔
๑๘.๐๓
ดาว

ร้อยละ

งบประมา
เบิกจ่าย ร้อยละ
ณ

๙๙.๕๙

๕๙.๑๓

๑๙.๗๓ ๓๓.๓๖

๙๘.๑๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๙๒.๕๖

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๙๐.๐๙

๗๘๖.๖๖ ๗๑๖.๙๑ ๙๑.๑๓

๘๙.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๘๙.๔๑

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๘๑.๐๗

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๘๐.๖๘

๐.๒๓

๐.๐๐

๐.๐๐

/9 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค ๕...

๒๓

ภาพรวม

ลา
ดับ

ชื่อหน่วยงาน

๙
๑๐

ลงทุน

งบประมา
ณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

งบประมา
เบิกจ่าย ร้อยละ
ณ

กองบังคับการสืบสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค ๕

๑๓๓.๑๙

๑๐๖.๓๙

๗๙.๘๘

๐.๐๐

๐.๐๐

-

องค์การสวนพฤษกศาสตร์

๑๗๒.๐๙

๑๓๕.๖๐

๗๘.๗๙

๘.๗๓

๐.๐๐

๐.๐๐

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒ (กำหนดกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมำสที่ ๒ ร้อยละ ๒๓.๐๐) เรียงลาดับตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก มีทั้งสิ้น ๗๕
หน่วยงาน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
สานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑
๕๗.๐๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๒

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

๓

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๔

๑.๘๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๔.๗๒

๐.๐๐

๐.๐๐

กองบัญชาการตารวจภูธรภาค ๕

๑.๖๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๕

สานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑

๑.๙๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๖

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๕

๒๖.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

๓๗.๙๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๘

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

๑.๖๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๙

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ เชียงใหม่

๐.๒๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐

สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒

๑.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๑

ด่านศุลกากรเชียงดาว

๐.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๒

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่)

๒.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๔๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๓๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๕.๘๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๔

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง

๑๕

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓

๑๖

ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่

๑๗

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)

๑.๓๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙

สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

๑.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๓

/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

๒๔

ลาดับ ชื่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
๒๐
เชียงใหม่
๒๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
๒๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๗.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๒.๒๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๖๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๓

สานักงานศุลกากรภาค ที่ ๓

๑.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๔

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

๒.๗๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๔.๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๖

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๗

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑๑๔.๙๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๘

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่

๔.๐๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๙

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

๐.๔๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๐

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘

๐.๓๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๑

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔

๕.๗๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๒

ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

๐.๓๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๔.๐๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๔

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

๕.๓๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๕

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๖

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ ๑

๒.๔๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๗

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๓.๕๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๘

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

๐.๒๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๙

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเชียงใหม่

๑.๒๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๐

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

๗.๐๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๑

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๐.๔๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๒

โรงพยาบาลสวนปรุง

๐.๓๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๓.๗๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๔

มณฑลทหารบกที่ ๓๓

๑๘.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

๓.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐
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๒๕

ชื่อหน่วยงาน

ลาดับ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๔๖

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๗

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๘

ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๑.๕๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๙

เรือนจาอาเภอฝาง

๐.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

๐.๒๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม

๔.๑๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๒

เรือนจากลางเชียงใหม่

๐.๐๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๓

องค์การสวนพฤษกศาสตร์

๘.๗๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

๐.๒๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๕

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

๘.๔๒

๐.๐๒

๐.๑๙

๕๖

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๐๓.๒๐

๐.๖๔

๐.๖๒

๕๗

สานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

๖๖.๒๑

๑.๔๘

๒.๒๓

๕๘

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓

๒๑.๙๘

๐.๖๖

๓.๐๑

๑.๗๖

๐.๐๖

๓.๕๕

๑.๑๖

๐.๐๕

๔.๕๘

๔๑.๓๙

๑.๙๖

๔.๗๓

๔๖๒.๕๖

๓๙.๗๗

๘.๖๐

๓.๘๐

๐.๓๓

๘.๗๔

๑๓.๓๓

๑.๒๓

๙.๒๒

๑.๓๘

๐.๑๓

๙.๒๔

๑๓.๗๖

๑.๒๙

๙.๓๖

๖๐

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

๖๑

โรงพยาบาลนครพิงค์

๖๒

โครงการชลประทานเชียงใหม่

๖๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

๖๔

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๖๕

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑

๖๖

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๖๗

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

๓.๖๒

๐.๔๓

๑๑.๘๑

๖๘

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

๑.๓๒

๐.๑๘

๑๓.๕๗

๖๙

แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๒

๑๕๘.๔๖

๒๔.๖๓

๑๕.๕๕

๗๐

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

๔๒.๔๘

๖.๘๙

๑๖.๒๑

๗๑

ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่

๒๑.๙๐

๓.๕๖

๑๖.๒๔

๕๙

/72 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

๒๖

ลาดับ

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๗๒

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

๔๓.๐๘

๗.๐๒

๑๖.๒๙

๗๓

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๖๒.๔๙

๑๑.๕๓

๑๘.๔๕

๗๔

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

๕๓.๑๔

๙.๙๑

๑๘.๖๔

๗๕

แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๑

๘๙.๗๐

๒๐.๑๑

๒๒.๔๒

ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟี้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่
๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน เรียงตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ลา
เบิกจ่าย
ชื่อหน่วยงาน
ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย
คงเหลือ
ดับ
งบประมาณ
ร้อยละ
๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
๑๒.๑๗ ๑๒.๑๖
๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๒.๑๗
๒ สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
๓.๒๑
๓.๒๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๓.๒๑
๓ สานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐
๑๔.๕๑
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๔.๕๑
๔ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
๐.๒๐
๐.๒๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๒๐
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
๕
๒.๑๒
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๒.๑๒
เขต ๒
๖ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
๐.๙๐
๐.๙๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๙๐
๗ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
๐.๔๙
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๔๙
กองกากับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ
๘
๐.๐๓
๐.๐๒
๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๓
(ค่ายนเรศวรมหาราช)
๙ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕
๐.๐๓
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๓
๑๐ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
๕๙๕.๙๖ ๕๒๖.๐๔ ๑๔.๗๑ ๒.๔๗ ๕๘๑.๒๕
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
๑๑
๑.๗๓
๐.๓๙
๐.๐๕ ๒.๖๖
๑.๖๙
เขต ๑
๑๒ สานักงานศิลปากรที่ ๘
๕๕.๑๑ ๒๗.๐๔
๑.๘๐ ๓.๒๗
๕๓.๓๑
๑๓ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
๒๔.๗๔ ๑๑.๗๔
๑.๐๕ ๔.๒๓
๒๓.๗๐
๑๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
๖๕.๕๓ ๕๖.๘๓
๒.๘๕ ๔.๓๖
๖๒.๖๘
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
๑๕
๑.๔๔
๐.๑๔
๐.๑๐ ๖.๗๘
๐.๓๒
เขต ๓๔
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
๑๖
๐.๘๔
๐.๐๐
๐.๐๖ ๖.๙๙
๐.๗๙
เขต ๓
/1 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓ ...

๒๗

ลา
เบิกจ่าย
ชื่อหน่วยงาน
ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย
คงเหลือ
ดับ
งบประมาณ
ร้อยละ
๑๗ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓
๐.๕๕
๐.๒๐
๐.๑๖ ๒๙.๕๔
๐.๓๙
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
๑๘
๐.๓๕
๐.๐๒
๐.๑๕ ๔๒.๕๓
๐.๒๐
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
๑๙ สนง.พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๓.๘๒
๐.๐๐
๖.๔๓ ๔๖.๕๐
๗.๓๙
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
๒๐
๐.๕๑
๐.๐๐
๐.๒๖ ๕๐.๔๕
๐.๒๕
เขต ๔
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
๒๑
๐.๙๓
๐.๑๗
๐.๕๐ ๕๓.๓๕
๐.๔๔
เขต ๖
๒๒ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๓
๔.๑๒
๐.๐๐
๒.๙๘ ๗๒.๓๐
๑.๑๔
๒๓ โครงการชลประทานเชียงใหม่
๒๕๙.๓๕ ๒๕.๕๑ ๑๙๕.๖๓ ๗๕.๔๓ ๖๓.๗๒
๒๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
๐.๒๖
๐.๐๖
๐.๒๐ ๗๖.๘๖
๐.๐๖
๒๕ สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
๐.๒๕
๐.๐๐
๐.๒๒ ๘๙.๓๒
๐.๐๓
๒๖ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๘.๘๙
๐.๐๓
๘.๕๕ ๙๖.๒๑
๐.๓๔
๒๗ โรงพยาบาลสวนปรุง
๐.๘๗
๐.๐๐
๐.๘๗ ๙๙.๓๙
๐.๐๑
๒๘ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคที่ 10
๐.๘๐
๐.๐๐
๐.๘๐ ๙๙.๗๘
๐.๐๐
๒๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
๐.๕๗
๐.๐๐
๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๐ สานักประชาสัมพันธ์เขต 3
๐.๐๖
๐.๐๐
๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๑ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๐.๐๖
๐.๐๐
๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๒ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 6
๑.๙๘
๐.๐๐
๑.๙๘ ๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๓ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๐.๓๐
๐.๐๐
๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๔ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
๐.๑๙
๐.๐๐
๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๕ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๑๐.๗๗
๐.๐๐ ๑๐.๗๗ ๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
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๒. สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๕๕ จานวน ๖ เรื่อง คือ
๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕เรื่อง การปรับปรุง
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
กรมบัญชีได้พัฒนาระบบ GFMIS เพื่อรองรับ มติ ครม. ที่เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และติดตามประเมินผล หากการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กาหนด ให้ปรับปรุงแผนฯให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ซึ่งส่วนราชการสามารถดาเนินการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวในระบบ
GFMIS ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจั งหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
/ ๒.๒ หนังสือ ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓ /ว ๑๒๐...

๒๘

๒.๒ หนังสือ ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓ /ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนัยระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ วรรคสองโดยเคร่งครัดที่กาหนดให้
ส่วนราชการต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติ เบื้องต้นที่ไ ด้ขึ้นบัญ ชีไว้แล้วประสงค์ที่จะขอเลื่อนชั้น หรือให้บุคคลที่
ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น มีสิทธิยื่นคาขอเลื่อนชั้นหรือคาขอเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคา
ขอและเอกสารครบถ้ ว น หากไม่ สามารถด าเนิน การได้ ภ ายในก าหนดให้ ร ายงาน กวพ . ทราบด้ ว ย ทั้ ง นี้ ก าร
ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม และจะต้องไม่เ ป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ กลุ่มบุคคลใด กลุ่ม บุคคลหนึ่ ง และสามารถใช้ กับงานที่ มี
ลักษณะหรือประเภทเดียวกันทุกงาน
๒.๓ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒. ๒ /ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม
กระทรวงการคลั ง มี ป ระกาศ ลงวั น ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๕ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราค่ า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ ๒) โดยแจ้ง
ให้สถานพยาบาลของทางราชการใช้การจัดการกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้าหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๕ (Thai DRGs
Version ๕) ซึ่งมีความละเอียดในการจัดกลุ่มโรคมากขึ้น แทนเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ตามประกาศลง
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงการคลังนี้จะมีผลใช้บังคับกับผู้ป่วยในที่สถานพยาบาลได้จาหน่าย
ออกจากสถานพยาบาลตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑. ๕ /ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ชใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุ งใหม่ แทนการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และยังมีข้อกาหนดกรณีมีความคาบเกี่ยวในการใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
เดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงขอซักซ้อมความเข้าใจประกอบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ในบางประเด็น ดังนี้
๑. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุ ดราชการที่มีการหยุดต่อเนื่องกัน ดังนั้น วันเริ่มใช้หลักเกณฑ์ที่ทบทวนใหม่
ดังกล่าว จึงเป็นวันเปิดทาการวันแรกหลังจากการหยุดราชการช่วงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
๒. ในวันเปิดทาการวันแรกตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ยกเลิกหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์รายละเอียดประกอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศและ
หนังสือเวียนอื่นใด
๒.๒ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯเดิม และอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งหมายถึงได้ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TORสาหรับ
การจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ก็ให้ดาเนินการต่อไป
/ ๒.๓ โครงการ/งานก่อสร้างใด...

๒๙

๒.๓ โครงการ/งานก่ อ สร้ า งใดที่ ไ ด้ ค านวณราคากลางตามหลั ก เกณฑ์ ฯ เดิ ม และหั ว หน้ า
หน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วเกิน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดทาการวันแรกตามข้อ ๑ และยังไม่เริ่มดาเนินการจัด
จ้างก่อสร้าง ให้คานวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนปรับปรุงใหม่นี้
๒.๔ โครงการ/งานก่ อ สร้ า งใดที่ ไ ด้ ค านวณราคากลางตามหลั ก เกณฑ์ ฯ เดิ ม และหั ว หน้ า
หน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดทาการวันแรกตามข้อ ๑ และยังไม่เริ่มดาเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่
ทบทวนปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๕ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๓ /ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้แจ้งยอด
ค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินชดเชยส่วนเพิ่ม
ให้ส่วนราชแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายการการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจาการ และรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและ
เงินปรับวุฒิข้าราชการ ในส่วนที่จะต้องจ่ายจากเงินงบประมาณ งบกลาง โดยแจ้งยอดจนถึงสิ้นเดือนกันยายน
๒๕๕๕ ให้กรมบัญชีกลางทราบตามแบบที่กาหนด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการเบิกจ่ายต่อไป
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
เพื่อให้การตรวจรับงาน ขุดลอกคูคลองตามโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย มีมาตรฐานเดียวกัน คุ้มค่า โปรงใส และตรวจสอบได้ กรมบัญชีกลาง จึงกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การตรวจรับงานตามโครงการดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ส่วนราชการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ก่อนการขุดลอก ขอให้ดาเนินการสารวจตรวจสอบสถานที่ดาเนินการ เช่น สภาพภูมิประเทศ
และความลึกของท้องน้า ค่าระดับท้องคลอง เป็นต้น
๒. ประมาณการปริมาณดินก่อนขุดลอก รวมถึงแบบรูป รายการละเอียดของงานในแต่ละงาน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานของงาน เพื่อประกอบการจัดจ้าง
๓. ตรวจสอบปริมาณดินหลังขุดลอก โดยตรวจสอบปริมาณงานดินที่ขุดได้ และเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานที่กาหนดไว้ในรายงาน หรือสัญญา ตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ส่วนราชการกาหนด โดยมีผู้รับผิดชอบลง
นาม ตรวจสอบก่อนดาเนินงาน ระหว่างดาเนินงาน และเมื่อดาเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจรับงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
๔. ให้มีการถ่ายรูปสถานที่ ก่อนการดาเนินงาน ระหว่างการดาเนินงาน และเมื่อดาเนินงาน
แล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดทารายงานการตรวจรับงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หากส่ วนราชการไม่สามารถด าเนิ นการตามขั้ น ตอนดั ง กล่า วได้ อาจขอความร่ วมมือ จากส่ ว น
ราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวได้
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
/ ทั้งนี้ คลังจังหวัดเชียงใหม่...

๓๐

ทั้งนี้ คลังจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม จานวน 3 หลักสูตรได้แก่
หลักสูตรที่ 1 แนวทางกากับดูแลการปฏิบัติงานการเงินการคลัง สาหรับผู้บริหาร ในวันอัง คารที่
15 พฤษภาคม 2555
หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องประชุมสานักงานคลังเขต 5 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
หลักสูตรที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับผู้ปฏิบัติง านด้านการเบิกจ่าย ในวันที่
25 พฤษภาคม 2555
พร้อมนี้ขอแจ้งเรื่องการยุติบทบาทการแลกจ่ายเหรียญกษาปณ์ของสานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
โดยจะดาเนินการจ่ายแลกถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 และจะทาการถ่ายโอนภารกิจให้กับกรมธนารักษ์
ผู้แทนสานักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ (นายปัญญา สวนจันทร์ ) : แจ้ง ต่อที่ประชุมว่ า
สืบเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากสานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ มายังสานักงานธนา
รักษ์พื้นที่เชียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะดาเนินการนับตั้งแต่ได้รับมอบภารกิจจากสานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่
ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จัง หวัดเชียงใหม่ สัง กัดสานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงาน จานวน 22 อัตรา จะรับผิดชอบจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
และจะเป็นคลังแม่ที่รับผิดชอบในการจ่ายแลกเหรียญในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจะเปิดเป็นทางการในวั นที่ 2
พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนรายย่อยสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่ว
ประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2555
ผู้อานวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ) :
รายงานสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงฤดูกาล จากฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูฝน ครึ่งแรกของเดือน
สภาพอากาศจะแปรปรวน จะมีฝนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ต่อเนื่อง ระยะครึ่งหลังของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัด
ปกคลุมประเทศไทย และอาจมีร่องมรสุม เริ่มขยับขึ้นจากภาคใต้ พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ทาให้มีฝน
เพิ่มมากขึ้นส่วนมากทางตอนล่างของภาค โดยทั่วไป เดือนนี้ อุณหภูมิใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และปริมาณฝนสูงกว่าเคียง
ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
จังหวัดเชียงใหม่ ตอนเช้า อุณหภูมิต่าสุด 22-24 องศาเซลเซส บ่ายมีหมอกแดด อากาศร้อนอบ
อ้าว อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซส มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนมากตอนล่างของภาค
ในระยะครึ่ งหลังของเดือ น ปริม าณฝน 160-180 มิล ลิเ มตร จ านวน 15-17 วั น ความชื้นสั มพั ทธ์ ร้อ ยละ
51-87 ทัศนะวิสัย 10-12 กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อควรระวัง สภาพอากาศแปรปรวน ความกดอากาศต่าที่ ก่อตั วขึ้น ในทะเลอันดามัน มีโ อกาส
ทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และเคลื่อนตัวทางเหนือค่อนทางตะวันออก เข้าใกล้ด้านตะวันตกของภาคเหนือ
ซึ่งอาจทาให้ฝนตกหนักถึงหนักมากได้ จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 053-277919 053-922365 และใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.2 รายงานผลการปฏิบัติการรื้อถอนบ้านพักอาศัย...
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4.2 รายงานผลการปฏิบัติการรื้อถอนบ้านพักอาศัยของแรงงานต่างด้าวพื้นที่บ้านหนองผึ้ง
หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (พันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน) : รายงาน
ผลการปฏิบัติการรื้อถอนบ้านพักอาศัยของแรงงานต่างด้าวพื้นที่บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 18 ตาบลอินทขิล อาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 2-6 เมษายน 2555 สรุปได้ดังนี้
1. รื้อถอนและทุบทาลายบ้านส่วนที่เหลือ จานวน 37 หลังคาเรือนได้ทั้งหมด และขนย้ายเศษวัสดุ
ออกจากพื้นที่ได้ จานวน 80 % คงเหลือกองเศษวัสดุ บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 20 % (เศษวัสดุ
ทั้งหมดจานวนประมาณ 1,000 เที่ยว/1 เที่ยว คือ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด คิว) ซึ่งส่วนที่เหลือจะทาการขนย้าย
ในห้วงก่อนพิธีส่งมอบพื้นที่ ต่อไป
2. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการต่อต้านจากแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว/บุคคลบน
พื้นที่สูง หรือกลุ่ม NGO /กรรมการสิทธิ์ฯ เข้ามาเคลื่อนไหวแต่อย่างใด
บทเรียนสาคัญ (๑๑ ประการ)
๑. มีแผนที่ชัดเจน ทั้งเปิดเผยและปกปิด
๒. ใช้มาตรการทั้งอ่อนโยนและเด็ดขาด
๓. ใช้บุคลากรที่มีความรู้และความมุ่งมั่น
๔. ทัศนคติส่วนบุคคล
๕. อย่าปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นนานเกินไป
๖. จังหวะเวลาที่เหมาะสม
๗. ปฏิบัติงานตามปกติ ในขั้นต้น
๘. ทาความเข้าใจกับสื่อต่างๆ
๙. กลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆ (NGO) และอื่นๆ มีบทบาททั้งสนับสนุนและขัดขวาง
๑๐. มีชุดมวลชนเกาะติดพื้นที่
๑๑. ใช้การบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยที่เข้าร่วมปฏิบัติ (๒๒ หน่วย)
๑. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (๕ กลุ่มงาน)
๒. สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. อาเภอแม่แตง (นายอาเภอสะเมิง, นายอาเภอฮอด)
4. สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
5. เทศบาลตาบลอินทขิล
6. ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
7. สถานีตารวจภูธรแม่แตง
๘. สานักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
๙. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
๑๑. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๑๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอแม่แตง
๑๓. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕
๑๔. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่
๑๕. มณฑลทหารบกที่ 33
/ ๑๖. กองกาลังผาเมือง
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๑๖. กองกาลังผาเมือง
๑๗. กองกากับการตารวจตระเวนชายที่ 33
๑๘. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32
๑๙. กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
๒๐. ชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จว.ช.ม.
๒๑. ชรต.กอ.รมน.จว.ช.ม.
๒๒. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
นายอาเภอแม่ริม (นายสุรพล สัตยารักษ์ ) : สอบถามทาง กอ.รมน.จัง หวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ
มาตรการในการควบคุม และแนวทางการป้องกันแรงงานต่างด้าว
หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (พันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน ) : แจ้งว่า
แรงงานต่างด้าวที่ถูกรื้อถอนบ้านเรือน จาแนกเป็น แรงงานด้าวต่าง 20 % บุคคลพื้นที่สูง 70 % และ คนไทยเชื้อ
สายไทยใหญ่ 10 % โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 20 % จะกลับไปอยู่กับนายจ้าง ส่วนบุคคลพื้นที่สูงทั้งหมด 70 %
นั้น แต่เดิมย้ายมาจากอาเภอเชียงดาว ฝาง เวียงแหง แม่ริม แม่แตง และจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนหนึ่งได้กลับไปยัง
ภูมิลาเนาเดิม ส่วนหนึ่ง ทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดชุด ปจว. และ ปจส. ติดตามหาข้อมูล และส่วนหนึ่ง
ยังคงอยู่ในพื้นที่แต่อยู่กับนายจ้าง แผนการควบคุมต่อไปคือจะหาข้อมูลว่าแรงงานดังกล่าวย้ายไปอยู่ที่ไหนและจะ
ทาเป็นบัญชีควบคุมไว้ โดยให้คนไทยควบคุมแรงงานต่างด้าวอีกทีหนึ่ง
เป้าหมายต่อไป ในส่วนของ 5 อาเภอชายแดน ทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ จะได้ประสานกับกอง
กาลังผาเมือง และ 5 อาเภอชายแดนต่อไป และส่วนของในพื้นที่อาเภอชั้นในได้แก่ อาเภอแม่แตง จานวน 3 ตาบล
ชุมชนป่าแพง ตาบลช้างม่อย และชุมชนศรีมงคล ตาบลป่าตัน/ตาบลช้างเผือก (ใกล้โลตัสคาเที่ยง)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การจัดงานวันมะม่วงน้าดอกไม้สีทองอาเภอพร้าว ครั้งที่ 1/2555
รักษาราชการแทนนายอาเภอพร้าว (นายมานิตย์ ไหวไว) : ในวันที่ 15-19 พฤษภาคม
2555 อาเภอพร้าว โดยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และกลุ่มมวลชน
ต่า งๆ ได้ร่ วมกั นจั ดงาน "วั น มะม่ว งน้าดอกไม้ สีท องอ าเภอพร้า ว ปี 2555"ครั้ ง ที่ 1ขึ้น ที่ บริ เวณตลาดนั ด
อาเภอพร้าว ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและ
ชื่อเสียงของมะม่วงน้าดอกไม้สีทองเอาไว้ และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้าน
การผลิต การตลาด ตลอดจนส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง เกษตรของอาเภอพร้าวให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย กิจกรรมในงานจะประกอบไปด้วย นิทรรศการๆผลิตมะม่วง นิทรรศการและการออกร้ านของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร บริษัทห้างร้าน และกลุ่มมวลชนต่างๆ การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม วิ สาหกิ จ ชุ มชน การแสดงและจ าหน่า ยผลิต ภั ณ ฑ์ OTOP การประกวดมะม่ วงและผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากมะม่วง การแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง การจาหน่ายมะม่วงและสินค้าเกษตรอื่นๆในราคาถูก สาหรับมะม่วง
น้าดอกไม้สีทอง ถือเป็นผลผลิตที่โดดเด่นของเกษตรกรในอาเภอพร้าว นอกเหนือไปจากข้าวหอมมะลิ 105 และ
ลาไยที่มีลั กษณะเด่น เฉพาะคือ เป็นพั นธุ์ที่ เปลือ กหนาน้าน้ อยและให้ ดอกผลสุก ช้ากว่าแหล่ง อื่ นที่ปลู กตามหลั ก
ธรรมชาติ จุดเด่นของมะม่วงน้าดอกไม้สีทองคือเป็นพันธุ์ที่มีสีสวย เปลือกหนา เนื้อแข็ง เกษตรกรมุ่งเน้นปลูกเพื่อ
/ ส่งออกเป็นหลัก...
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ส่งออกเป็นหลัก ปัจจุบันอาเภอพร้าวมีพื้นที่ปลูกมะม่วงรวมกัน 16,440 ไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 16,000
ตัน มูลค่าการส่งออกในปี 2554 ประมาณ 320 ล้านบาท ซึ่งพันธุ์มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง และมะม่วงน้าดอกไม้
เบอร์ 4 ถือเป็นสายพันธุ์ที่เกษตรกรพร้าวนิยมปลูกมากที่สุดเพราะสร้างรายได้ดีเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ
มีการประกันราคาให้เกษตรกรที่ปลูกทุกคนในราคาที่สูง หากเป็นมะม่วงน้าดอกไม้เบอร์ 4 จะขายได้ในราคา
กิโลกรัมละ 42 บาท ส่วนมะม่วงน้าดอกไม้สีทองขายได้ในราคากิโลกรัมละ 46 บาท ลผลิตส่วนใหญ่มีบริษัท
รับซื้อเพื่อส่งออกไปจาหน่ายยังประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ สหภาพยุโรป ฯลฯ โดยทาง
เกษตรอาเภอเน้นส่งเสริมให้ปลูกและควบคุมการผลิตในระบบจีพี คือเป็นมะม่วงที่ปลอดจากสารพิษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกล่องบรรจุ
ภัณฑ์มะม่วงน้าดอกไม้สีทองที่ส่งออก ควรจะเพิ่มรายละเอียดพื้นที่ผลิตไปบนกล่อง เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น เช่น
Product of Phrao chiangmai……Thailand เป็นต้น
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปานจิตต์ พิศวง) : แจ้งเพิ่มเติมว่าปัจจุบันความต้องการของ
ตลาดส่งออกผลไม้ ผู้ประกอบด้านการส่งออกจะเข้าไปติดต่อสั่งซื้อในพื้นที่โดยตรง โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ ได้นากลุ่มผู้ประกอบการด้านการส่งออกเข้าไปเจรจาธุรกิจผลผลิตเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่จังหวัด
พิจิตร ซึ่งตัวแทนของอาเภอพร้าวโดยอาจารย์เจริญ ก็เข้าร่วมด้วย สาหรับแบรนด์ GAP สาคัญมากเพราะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้ องกับ มาตรฐานการผลิต ถ้า จังหวั ดเชียงใหม่จ ะส่ง เสริมก็จ ะตรงกับนโยบายอาหารปลอดภัย ในขณะนี้
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปส่ง เสริมด้านการตลาดและเชิญ คุณราชพฤกษ์ ซึ่ง เป็นผู้ซื้อจากเจโท้
เข้ามาเจรจากับอาจารย์เจริญ ก็มีการสั่งซื้อมะม่วงเพื่อทาการประชาสัมพันธ์ที่ กรุงเทพมหานคร โดยเจโท้จะจัดงาน
ส่งเสริมสินค้าผลไม้กับห้างอิเซตัน และพารากอน หากมีการติดแบรนด์ GAP บนกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้นสาหรับ
สินค้าเกษตรก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสินค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ก็ควรจะประชาสัมพันธ์แบรนด์ GAP
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ ๙ หมวดอักษร ขค
ผู้แทนสานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นางวราภรณ์ วรพงศธร) : แจ้ง ต่อทีประชุมว่ า
สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กาหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม (เลขสวย)
ครั้งที่ ๙ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากการใช้รถใช้ถนน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม 255๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
ป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวยเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งของจังหวัดเชียงใหม่จะ
มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นเชียงใหม่ทั้งเทือกดอย กาแพงเมือง แม่น้าปิง ร่มบ่อสร้าง
รวมทั้งครอบครัวแพนด้า โดยสัญลักษณ์รูปภูเขาและกาแพงเมือง สื่อ ความหมายถึงความมั่นคง หนักแน่น สายน้า
สื่อความหมายถึงลาน้าปิงอันสงบ ร่มเย็น มีความอุดมสมบู รณ์ ร่มบ่อสร้าง อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่
พร้อมครอบครัว “หลิน ปิง ” ซึ่งทั้ งหมดรวมกั นแล้ว จะสอดคล้อ งตามศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ย เพื่ อความเจริ ญ
หนักแน่น มั่นคง ร่มเย็น และเป็นศิริมงคลของผู้ครอบครอง และความหมายของแผ่นป้ายทะเบียนรถในหมวด
อักษร ขค เป็นหมวดอักษรที่เป็นมงคลยิ่ง หมายถึง “ ขุมทรัพย์แห่ง ล้านนา ล้าเลอค่านครพิง ค์ ” จานวน ๓๐๑
หมายเลข
/นอกจากผู้ที่ ป ระมูล ได้จ ะได้ รับ ทั้ ง สิ่ ง ที่ เ ป็น มงคล...
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นอกจากผู้ที่ประมูลได้จะได้รับทั้งสิ่งที่เป็นมงคล ภายใต้รูปแบบและความหมายที่งดงาม แล้วยังถือ
ว่าได้ร่วมทาบุญในการมีส่วนช่วยสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพราะรายได้จากการประมูลทั้งหมด
จะนาเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน
ล่วงหน้าได้ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-270412,053-277156 และ 053 - 278265
สานักงานขนส่งจังหวัด สาขาอาเภอจอมทอง โทรศัพท์ 053-369666-9 สานักงานขนส่งจังหวัด สาขาอาเภอฝาง
โทรศั พ ท์ 053-346420 ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด สาขาอ าเภอแม่ แ ตง โทรศั พ ท์ 053-471415 และ
081-๗๒๑๗๙๙๙, 089-๒๐๓๑๔๘๑
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
ฝ่ายเลขานุการ (นายพิรุณ พรรณเทวี) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสาร จานวน 3 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่
www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้
5.1 การจัดงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล จังหวัดเชียงใหม่กาหนดจัดพิธี
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบ
เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.2 โครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555
5.3 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2555
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 ฝ่ายเลขานุการ (นายพิรุณ พรรณเทวี) : แจ้งกาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2555 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายทองสุข พระบาง) : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรีข องจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ระยะแรกมี ก ารรั บ สมัค รสมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
โดยสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (กศน.จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่
18 -29 กุมภาพันธ์ 2555 จานวน 106,497 คน ต่อมารัฐบาลขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม
2555 มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง รับสมัครสมาชิกร่วมกัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดาเนินการ
ดังนี้
/- 5 มีนาคม 2555 ...
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- 5 มีนาคม 2555 จังหวัดได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาการอาเภอ
ปลัดอาเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอาเภอ โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายสมาชิกเป็นสตรี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครไปแล้วมีจานวนทั้งสิ้น 475,608 คน แบ่งเป็นบันทึกข้อมูล
เข้าระบบจานวน 293,594 คน และอยู่ระหว่างดาเนินการบันทึกข้อมูล จานวน 182,014 คน โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รับผิดชอบดูแล และท่านได้มีการติดตามและเรียกประชุมหารือ
ระหว่างสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทาการปกครอง
จัง หวัดและสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชี ยงใหม่ และมีมติสรุปให้กาหนด
เป้าหมายรับสมัครสตรีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 85 คิดเป็นจานวน 571,883 คน ต้องขอความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาเภอ ในการติดตามดูแลในการรับสมัครสมาชิก ปัญหาที่พบได้แก่ ข้อมูล
ซ้าซ้อนบ้างต้องตรวจสอบจากการบันทึกข้อมูลในระบบ การกรอกเอกสารในใบสมัครใส่ข้อมูลไม่ครบในบางราย ทั้งนี้
การรับสมัครยังคงมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 ปลั ด จั งหวั ด เชี ย งใหม่ (นายอดิศ ร ก าเนิ ดศิ ริ ) : ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานสั ปดาห์ ส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบู ชา วันสาคัญสากลของโลก ในส่วนภูมิภาค ประจาปี 2555 ซึ่งมหาเถร
สมาคมมีมติให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาหขบูชา ปี 2555 เป็นพิเศษ ให้ชื่องานว่า งานฉลองพุทธชยันตี
2,600 ปี แห่ ง การตรั สรู้ข องพระพุ ท ธเจ้ า ระยะเวลาการจัด งานระหว่ างวั นที่ 29 พฤษภาคม 2555 - 4
มิถุนายน 2555 รวม 7 วัน โดยมีกิจกรรมเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และกาหนดพื้นที่จัดกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ณ ท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิ
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดศูนย์กลางในการจัดทารถบุปผชาติแสดง
เรื่องราวการประสูติของ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 โดย
จังหวัดได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นแกนหลักในการจัดทารถบุปผชาติร่วมกับสถาบันการศึกษา
อื่นๆ
- จัง หวัด เชีย งใหม่ไ ด้จัด ทาผ้ าป่า มหากุศ ลพุท ธชยั นตี โดยได้ มอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมจัง หวั ด
เชียงใหม่ดาเนินการ โดยมีกาหนดการทอดผ้าป่าในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดพระสิง ห์
วรมหาวิหาร โดยปัจจัยที่ได้จะจัดส่งให้กับมหาเถระสมาคมต่อไป จึงขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ
- ให้สานักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดส่ง บุคคลเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ 199 รูป ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม
2555 - 15 มิถุนายน 2555 จานวน 2 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 ผู้แทนกองกาลังผาเมือง (พันเอกมีชัย นิลศาสตร์) : แจ้งว่ากองทัพบกมีโครงการนาร่องการปลูกป่า
สร้างฝายในพื้นที่บ้านนาหวาย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว และได้มีหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาตรวจเยี่ยม
ความก้าวหน้าของโครงการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 และทางกองกาลังผาเมืองได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เชียงใหม่เข้าร่วมโครงการด้วย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
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ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
7.1 รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรองผู้ว่าราชการจัง หวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์
เตชะพันธุ์) ติดราชการสาคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง) : รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการ
โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน
จานวน 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการขุดลอกแม่น้าปิง ระยะทาง 111 กิโลเมตร แบ่งเป็นจานวน 26 ตอน
2. โครงการขุดลอกแม่น้ากวง ระยะทาง 61 กโลเมตร แบ่งเป็นจานวน 10 ตอน
3. โครงการติ ด ตั้ง ระบบเตื อ นภั ย ดิน ถล่ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยส านั ก งานป้อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ ซึ่งได้ดาเนินการติดตั้งโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ การติดตั้ง
เกือบแล้วเสร็จ
4. โครงการติดตั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้าเพื่อรับมือน้าท่วมจังหวัดเชียงใหม่
สาหรับโครงการขุดลอกแม่น้าปิง และโครงการขุดลอกแม่น้ากวงหลายตอนได้ดาเนินการเสร็จสิ้น โดยเริ่มทาสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555 - 30 เมษายน 2555 บางช่วงตอนกาลังเร่ง รัดดาเนินการ เพื่อไปให้เป็นตาม
นโยบายรัฐบาล เพื่อเร่งแก้ไขอุทกภัยในปีที่ผ่านมาต้องการให้เสร็จก่อนฤดูฝนที่กาลังจะมาถึงในปีนี้ รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทย จากการออกตรวจ และติดตามโครงการพบว่าประชาชนพึ่งพอใจกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับปัญหาอุทกภัยดังกล่าวเพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้มากขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) : ตามโครงการขุดลอกแม่น้าขอให้สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ประสานและเชื่อมโยงในพื้นที่อยากให้มีการปลูกหญ้าแฝกให้มากที่สุด
เพื่อช่วยเสริมรักษาคันดิน ตลิ่ง ให้มีความมั่นคงและเป็นไปตามพระราชดาริของในหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการรณรงค์ปลูก
ต้นทองกวาว ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้น เพราะหาดูได้ยากมากในขณะนี้
มติที่ประชุม รับทราบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อราชการ
7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง) ติดราชการสาคัญ จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งต่อ
ที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านได้กาหนดตรวจพื้นที่
โครงการฯ ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมแรด
ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ๋ม จึงขอให้ทางอาเภอแม่แจ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่โดยพร้อมเพรียง
กัน
มติที่ประชุม รับทราบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อราชการ
/ 7.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
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7.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล): มอบนโยบายและข้อราชการ
ในการดาเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้
1. การขับเคลื่อนนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดารงไว้ซึ่ง
พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์
นโยบาย
กิจกรรม
1 การสร้างแนวร่วมทางความคิด การยึดมั่น - การบรรยายให้ความรู้โครงการพระราชดาริ การเรียนรู้ตาม
เทิ ด ทู น และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สถาบั น รอยพระยุคลบาท
พระมหากษัตริย์
- จัดให้มีวิชาเรียน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับความสาคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ
- การจัดอบรมสัมมนา เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการเกษตร ป่าไม้ ชลประทาน
และพลังงานทดแทน
2 การสร้างความตระหนักและสานึกใน
- ศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์และพระบรม
พระมหากรุณาธิคุณ
วงศานุวงศ์
- ขยายผล/ส่งเสริมโครงการพระราชดาริ
- น้อมนาพระบรมราโชวาทเป็นแนวปฏิบัติ
- เผยแพร่พระราชนิพนธ์
- การประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และดูแลรักษาสัญลักษณ์
ที่แสดงถึงสถาบัน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมพระเกียรติ
3 สร้างเครือข่ายด้านการข่าว
- จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสาร
- ดาเนินมาตรการทางการข่าว มิให้มีการจาบจ้วง
- มีการบูรณาการด้านการข่าว
2. กาชับกวดขันการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาการกระทาผิดตามกฎหมายการพนั น
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์
2.1 ศึกษารายงานการดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ให้นาเรื่องการพนันออนไลน์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย
เพื่อกาหนดแนวทาง
2.3 อาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตารวจ สอดส่องกวดขันมิให้มีการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย
2.4 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาให้ตระหนักถึง ปัญหาการเล่นการ
พนันออนไลน์/ร้านอินเตอร์เน็ต
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP
จัง หวั ดเชี ย งใหม่ มี กลุ่ ม ผู้ ผ ลิต และผู้ ป ระกอบการ OTOP มาลงทะเบี ย น จ านวน 986 ราย
มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับประเทศ จานวน 517 ราย โดยระดับ 3 – 5 ดาว
จานวน 371 ราย และระดับ 1-2 ดาว จานวน 146 ราย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ จัง หวัดเชียงใหม่ จานวน
5,120 ล้านบาท และพบว่ากลุ่มผู้ผลิตฯ ระดับ 1- 2 ดาว มีการผลิตสินค้ายังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร
/เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตฯ OTOP...
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เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มผู้ผลิ ตฯ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จึงกาหนดให้มีการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-2 ดาว ให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนายกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
-เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-2 ดาว จานวน 100 ราย ดาเนินการ 2 รุ่นๆ ละ 50 ราย
กาหนดดาเนินโครงการภายในเดือน พ.ค. 55 โดยใช้งบประมาณดาเนินการรุ่นละ 50,000 บาท จานวน 2 รุ่น
รวมเป็นเงิน จานวน 100,000 บาท
หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ , สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ , สานักงานสาธารณสุขจัง หวัดเชียงใหม่ , สานักงานจัง หวัดเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแกนนาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ
ตามที่รัฐบาลได้น้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนและชุมชน มีความพร้อม รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ และพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงใหม่ มีอาเภอ 25 อาเภอ จานวน 2,066 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการได้
ร่วมกันดาเนินการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552 – 2554 จานวน 77 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการจึงกาหนดให้มีการดาเนินโครงการ
ดังกล่าวขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้แกนนาหมู่บ้าน
รู้และเข้าใจ สามารถขยายผลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้
กลุ่มเป้าหมาย
แกนน าหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ จ านวน 50 หมู่ บ้ า น ๆ ละ 2 คน รวมทั้ ง สิ้ น 100 คน
กาหนดการดาเนินโครงการภายในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยใช้งบประมาณดาเนินการรุ่นละ 50,000 บาท
จานวน 2 รุ่น รวมเป็นเงินจานวน 100,000 บาท
หน่วยงานดาเนินการ
สานัก งานพัฒนาชุม ชนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ , ที่ท าการปกครองจัง หวัดเชียงใหม่ , สานั กงานส่ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
/ 5. โครงการ "มหาดไทย ดารงธรรม ดารงราชานุภาพ"...

๓๙

5. โครงการ "มหาดไทย ดารงธรรม ดารงราชานุภาพ"
กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวโครงการ "มหาดไทย ดารงธรรม ดารงราชานุภาพ" เป็นโครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ องค์ ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสปี 2555 ครบ 150 ปี วันประสูติ และ 120 ปี ที่ก่อตั้งกระทรวง
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อยกย่อ งเชิด ชู เกี ยรติข้ า ราชการและเจ้ าหน้ าที่ ในสัง กั ดกระทรวงมหาดไทย
ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ มุ่ง มั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้ าที่ มีคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิ ต
พอเพียง โดยมีประชาชนเป็นผู้เสนอชื่อเข้ามา ทั้ง นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า แผ่นดินไทยยัง คงมี
ข้าราชการที่ดีเพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุข พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกาลังใจความเชื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
มุ่งมั่นในการทาความดี โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับรางวัล "ดารงราชานุภาพ" โดยแบ่งออกเป็น 8 สาขารางวัล
ดังนี้
1. รางวัลสาหรับข้าราชการประจาในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
2. รางวัลสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
3. รางวัลสาหรับลูกจ้างและพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4. รางวัลสาหรับผู้บริหารและสภาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
5. รางวัลสาหรับข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. รางวัลสาหรับผู้ปกครองท้องที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
7. รางวัลสาหรับอาสาสมัครประเภทต่างๆในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ อาสาสมัคร
รักษาดินแดน(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
8. รางวัลเกียรติยศ เป็นการมอบรางวัลให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความโดดเด่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นบุคคลที่มีคุณูปการกับสังคม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
ประชาชนสามารถเสนอชื่อคนในมหาดไทยที่คิดว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องมาที่ ตู้ปณ. 200 ปทจ.ลาดพร้าว
กรุง เทพฯ 10300 และทางอีเมล์ damrongtham150@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง สิ้นเดือนพฤษภาคม
2555 โดยกระทรวงจะมีการประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้ง 8 สาขา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงละคร
อักษราคิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
6. พิธีสระเกล้าดาหัวป้อเมืองเจียงใหม่ เนือ่ งในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจาปี
2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อราชการ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

๔๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผู้นาเสนอ : นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้

๑

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ
สิ้นไตรมาส (%)
๑๐.๐๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ
สิ้นไตรมาส (%)
๒๐.๐๐

๒

๒๓.๐๐

๔๒.๐๐

๓

๔๓.๐๐

๖๗.๐๐

๔

๗๒.๐๐

๙๓.๐๐

ไตรมาสที่

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วน
ราชการ รวมทั้งงบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ นหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เร่งรัดการดาเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

รวม

๒๘,๐๑๐.๖๘

๒๑,๐๑๗.๕๙

๗๕.๐๓

๖,๙๙๓.๐๙

ประจา

๒๒,๙๕๖.๒๔

๑๘,๘๒๓.๒๐

๘๒.๐๐

๔,๑๓๓.๐๔

ลงทุน

๕,๐๕๔.๔๔

๒,๑๙๔.๓๙

๔๓.๔๒

๒,๘๖๐.๐๕

๔๑

การดาเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๗๕๙.๘๗

๔,๕๐๘.๗๒

๙๔.๗๒

๒๕๑.๑๕

สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๑,๐๘๒.๖๙

๖๔๙.๙๒

๖๐.๐๓

๔๓๒.๗๗

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ภาพรวม
งบประมาณ เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
ลงทุน
ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๙.๒๐

๙๙.๐๖

๙.๒๙

๙.๒๐

๙๙.๐๖

๙.๖๕

๙.๕๒

๙๘.๖๗

๙.๖๕

๙.๕๒

๙๘.๖๗

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

๓๓.๘๗

๓๑.๖๙

๙๓.๕๘

๓๓.๘๗

๓๑.๖๙

๙๓.๕๘

๔

สานักงานอัยการคดีศาล
แขวงเชียงใหม่

๘.๔๓

๗.๗๕

๙๑.๙๔

๘.๔๓

๗.๗๕

๙๑.๙๔

๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

๑๔.๙๓

๑๓.๕๗

๙๐.๘๙

๑๔.๙๓

๑๓.๕๗

๙๐.๘๙

๖

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๗

สานักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่

๘

สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่

๙

สานักงานอัยการเขต ๕

๙๔.๗๙

๘๔.๐๕

๘๘.๖๘

๙๔.๗๙

๘๔.๐๕

๘๘.๖๘

๑๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงดาว

๒๓.๐๒

๒๐.๐๓

๘๖.๙๙

๒๒.๘๐

๒๐.๐๓

๘๗.๘๖

ลา
ดับ

ชื่อหน่วยงาน

๑

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์

๙.๒๙

๒

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

๓

๕,๑๘๔.๖๗ ๔,๗๐๘.๑๓ ๙๐.๘๑ ๕,๑๘๔.๖๗ ๔,๗๐๘.๑๓ ๙๐.๘๑
๒๙.๗๓

๒๖.๘๘

๙๐.๔๒

๒๙.๗๓

๒๖.๘๘

๙๐.๔๒

๒,๙๑๑.๓๔ ๒,๖๐๑.๖๓ ๘๙.๓๖ ๒,๐๓๙.๐๑ ๑,๘๓๙.๗๐ ๙๐.๒๓

๔๒

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ ๓ (กำหนดกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมำสที่ ๓ ร้อยละ ๔๓.๐๐) เรียงลาดับตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก มีทั้งสิ้น ๗๒
หน่วยงาน ดังนี้
๑

มณฑลทหารบกที่ ๓๓

๑๘.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๒

สานักงานศุลกากรภาค ที่ ๓

๑.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๓

ด่านศุลกากรเชียงดาว

๐.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔

สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑

๐.๗๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๕

สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒

๔.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๖

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

๐.๔๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๗

สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

๑.๕๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๘

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)

๑.๓๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๙

ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๗.๔๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๑

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ เชียงใหม่

๐.๒๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๒

เรือนจาอาเภอฝาง

๐.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๓

๑.๖๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๔๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๕

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘

๐.๓๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๖

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๐.๔๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๗

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

๒.๗๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘

โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่

๗.๒๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

๑๙.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

๐.๒๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๔.๐๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม

๔.๑๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๓

สพม. ๓๔

๑๓.๖๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๔

วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง

๓.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๓.๗๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

๖.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๔

๔๓

ลาดับ

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๒๗

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๘.๒๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๘

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๗.๒๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๙

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๐

๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๒

วิทยาลัยเทคนิคสารภี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

๓๗.๙๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๓

ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่

๑๕.๘๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๔

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

๓.๖๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๕

โรงพยาบาลสวนปรุง

๐.๓๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๖

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่

๔.๐๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๗

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓

๓.๓๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๘

กองบัญชาการตารวจภูธรภาค ๕

๑.๖๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๙

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
จังหวัดเชียงใหม่

๘.๗๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑.๘๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๗.๐๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๘.๔๒

๐.๐๒

๐.๑๙

๒๔.๒๖

๐.๒๕

๑.๐๒

๓๑.๙๘

๐.๕๔

๑.๖๘

๑.๙๘

๐.๐๔

๑.๘๙

๑.๗๖

๐.๐๖

๓.๕๕

๕.๓๖

๐.๒๐

๓.๗๓

๖๖.๒๑

๒.๙๒

๔.๔๒

๓๑

๔๐
๔๑
๔๒

๔๘

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓
สานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๒
สานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

๔๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๐๓.๒๐

๕.๒๔

๕.๐๗

๕๐

ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่

๑๕๔.๗๙

๑๐.๒๑

๖.๖๐

๕๑

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๕๔.๗๑

๓.๗๕

๖.๘๕

๕๒

โรงพยาบาลนครพิงค์

๕๗.๓๑

๔.๔๐

๗.๖๘

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

๔๔

ลาดับ

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๕๓

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

๘๖.๑๙

๖.๘๙

๗.๙๙

๕๔

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑

๑.๓๘

๐.๑๓

๙.๒๔

๕๕

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

๑.๓๒

๐.๑๘

๑๓.๕๗

๕๖

๑๓.๓๔

๒.๑๗

๑๖.๒๙

๑.๑๖

๐.๑๙

๑๖.๗๘

๕๘

สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ
โครงการชลประทานเชียงใหม่

๕๓๒.๒๕

๙๙.๑๐

๑๘.๖๒

๕๙

แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๑

๑๑๒.๔๘

๒๔.๕๕

๒๑.๘๓

๖๐

แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๒

๑๖๘.๔๕

๓๘.๔๔

๒๒.๘๒

๖๑

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๑๒.๔๗

๒.๙๐

๒๓.๒๒

๖๒

๔๓.๐๘

๑๑.๐๙

๒๕.๗๓

๓.๘๐

๑.๐๔

๒๗.๒๙

๖๔

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๔
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเชียงใหม่

๑.๒๙

๐.๓๕

๒๗.๓๔

๖๕

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

๒๑.๐๐

๖.๐๗

๒๘.๙๑

๖๖

แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๓

๑๐๔.๑๒

๓๐.๑๓

๒๘.๙๔

๖๗

สานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)

๒๒๒.๓๕

๗๑.๙๙

๓๒.๓๘

๖๘

สานักชลประทานที่ ๑

๒๖๓.๐๗

๙๗.๖๓

๓๗.๑๑

๖๙

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๖๘.๒๑

๒๖.๑๗

๓๘.๓๖

๗๐

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ ๑

๑.๙๓

๐.๗๘

๔๐.๒๙

๗๑
๗๒

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่)

๑๐๘.๗๓

๔๔.๙๙

๔๑.๓๘

๕๗

๖๓

๒.๑๔
๐.๘๙
๔๑.๕๐
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟี้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๐.๖๙ โดยเรียงตามผล
การเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ลา
เบิกจ่าย
ชื่อหน่วยงาน
ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย
คงเหลือ
ดับ
งบประมาณ
ร้อยละ
๑
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
๑๒.๑๖
๑๒.๑๖
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๑๖
๒
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
๓.๒๑
๓.๒๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๒๑
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๓
๒.๑๒
๐.๙๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
เชียงใหม่ เขต ๒
๒.๑๒

๔๕

ลา
ดับ
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ชื่อหน่วยงาน
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓
สานักประชาสัมพันธ์เขต ๓
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓๔
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๔
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
กองกากับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ
(ค่ายนเรศวรมหาราช)
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖
สนง.ป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑๐
โรงพยาบาลสวนปรุง
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๖
สานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๓
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒

๐.๙๐
๐.๐๓

๐.๙๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

เบิกจ่าย
ร้อยละ
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๘๔

๐.๗๙

๐.๐๖

๖.๙๙

๐.๗๙

๐.๐๖
๐.๐๖

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๖
๐.๐๖

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๑.๗๓

๑.๕๔

๐.๑๕

๘.๔๒

๑.๕๙

๐.๓๕

๐.๐๐

๐.๑๗

๔๘.๗๙

๐.๑๘

๐.๔๑

๐.๐๐

๐.๑๗

๔๑.๐๙

๐.๒๔

๐.๑๙
๐.๑๙
๐.๒๐
๐.๒๒

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๑๙
๐.๑๙
๐.๒๐
๐.๒๒

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๕๑

๐.๐๐

๐.๒๖

๕๐.๔๕

๐.๒๕

๐.๒๖

๐.๐๐

๐.๒๖

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๒๖

๐.๐๐

๐.๒๖

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๓๐
๐.๕๕
๐.๕๗

๐.๐๐
๐.๐๔
๐.๐๐

๐.๓๐
๐.๕๑
๐.๕๗

๑๐๐.๐๐
๙๒.๗๒
๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๔
๐.๐๐

๐.๙๓

๐.๐๐

๐.๖๗

๗๑.๒๙

๐.๒๗

๐.๘๐
๐.๘๗
๐.๘๗
๑.๙๘
๑๔.๕๑
๔.๑๒
๒๔.๗๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๒.๓๓
๐.๐๐
๑๗.๗๓

๐.๘๐
๐.๘๗
๐.๘๗
๑.๙๘
๒.๑๘
๓.๖๒
๖.๙๗

๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๙๙.๓๙ ๐.๐๑
๙๙.๓๙ ๐.๐๑
๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๔.๙๙ ๑๒.๓๔
๘๗.๙๗ ๐.๕๐
๒๘.๒๒ ๑๗.๗๓

งบประมาณ ใบสั่งซื้อ

เบิกจ่าย

คงเหลือ
๐.๙๐
๐.๐๓

๔๖

ลา
ชื่อหน่วยงาน
ดับ
สนง.พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓๐
จังหวัดเชียงใหม่
๓๑
สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๓๒
สานักงานศิลปากรที่ ๘
๓๓
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
๓๔
โครงการชลประทานเชียงใหม่
๓๕
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
รวม

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย
ร้อยละ

คงเหลือ

๑๓.๘๒

๐.๐๐

๘.๐๙

๕๘.๕๓

๕.๗๓

๘.๘๙
๕๕.๑๑
๖๕.๕๓
๒๕๙.๓๕
๕๙๕.๙๖
๑,๐๗๒.๕๗

๐.๐๑
๘.๗๓ ๙๘.๒๒ ๐.๑๖
๔๕.๐๖
๙.๓๒ ๑๖.๙๐ ๔๕.๘๐
๕๓.๘๓ ๑๐.๑๖ ๑๕.๕๐ ๕๕.๓๗
๑๒.๒๘ ๒๓๖.๑๗ ๙๑.๐๖ ๒๓.๑๗
๒๑๑.๙๔ ๓๕๖.๙๐ ๕๙.๘๙ ๒๓๙.๐๖
๓๗๒.๖๙ ๖๕๐.๙๔ ๖๐.๖๙ ๔๒๑.๖๓

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๐ เรื่อง คือ
๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๓ / ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสาหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้า
และสร้างอนาคตประเทศ
กระทรวงการคลังได้กาหนดวิธีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้าง
อนาคตประเทศ ตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือโครงการอื่นใดที่ กนอช.
หรือ กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้าหรืออุทกภัย หรือโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศตามที่ กยอ.กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัว และ
สามารถตรวจสอบได้ จึงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อ “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและ สร้าง
อนาคตประเทศ” I รหัสบัญชี XX๙๗๗ เพื่อใช้สาหรับบริหารโครงการ และเมื่อเบิกจ่ายเสร็จสิ้นให้ปิดบัญชี หาก
มีเงินเหลือในบัญชีให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สานักงานท้องถิ่น
จังหวัด เป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี “ ชื่อหน่วยงาน (เพื่อการวางระบบ
บริห ารจั ดการน้าและสร้ างอนาคตประเทศ) ”และส่ ง ข้อ มูลชื่ อ และเลขที่ บัญ ชีเงิ นฝากให้กรมบัญ ชีกลาง หรื อ
สานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อจัดทาข้อมูลหลักผู้ขาย เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ และสานักงบประมาณได้
จัดสรรเงินกู้ให้แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ หลักการเบิกจ่าย
(๑) การจัดหาพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบี ย บพั สดุ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.๒๕๔๙ หรื อ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
หน่วยงานเจ้าของ โครงการแล้วแต่กรณี
(๒) การเบิกค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
นั้น ภายในวงเงินกู้ที่สานักงบประมาณจัดสรรให้ และให้ดาเนินการในระบบ GFMIS

๔๗

(๓) ให้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังได้เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระ หรือใกล้ถึง
กาหนดชาระ
๒.๒ วิธีการเบิกจ่ายเงิน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ สาหรับกรณีมีเงิน
เหลือให้นาส่งเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑
๒.๓ ให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
๓. กรณีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน
๓.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ และหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแทน ลงลายมือชื่อใน
ใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกัน จานวน ๓ ชุด หน่วยงานจัดเก็บแห่งละ ๑ ชุด และจัดส่งให้
กรมบัญชีกลางจานวน ๑ ชุด เพื่อดาเนินการโอนเงินในระบบ GFMIS
๓.๒ เมื่อหน่วยงานผู้เบิกแทน ได้รับรหัสเงินกู้เบิกแทน และเลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน
จากกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS แล้วให้ดาเนินการเบิกจ่ายเสมือนเป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ โดยเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับมอบหมายให้เบิกแทน
๓.๓ ให้หน่วยงานผู้เบิกแทนจัดเก็บเอกสาร หลักฐานในการเบิกจ่ายไว้เพื่อการตรวจสอบและ
รายงานการใช้จ่ายเงินที่เบิกแทนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบเป็นรายเดือน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป
กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไ ม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ให้ขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๒

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Web Online
กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal สามารถทารายการขอเบิกเงิน
กรณีที่มีการหักเงินประกันผลงาน ในระบบ GFMIS Web Online ได้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๓

หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง การเรียกรายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน
ส่วนราชการสามารถเรียกดูรายงานเงิน งบประมาณที่ ไ ด้รับจัดสรรตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ไ ด้รั บผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย แยกรายละเอี ยดในแต่ล ะด้า นตามที่ส านัก งบประมาณกาหนด เพื่ อ
ตรวจสอบการเบิกจ่าย และยอดเงินคงเหลือ ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ด้วยคาสั่งงาน ZFMA62 – รายงานการ
เบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi

๔๘

๒.๔

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒. ๓ /ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง การประกาศกาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กระทรวงการคลัง ประกาศกาหนดสานัก งานในพื้ นที่ พิเ ศษ ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ.๒๕๕๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) โดยการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๕

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ /ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือ จ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่ อ น ซึ่ ง สั ญ ญาสิ้ น สุ ด ลงก่ อ นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจ าเป็ น ต้ อ งเช่ าหรื อ จ้ า งต่ อ เนื่ อ งไปอี ก
ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ.) อนุมัติยกเว้นเป็นหลักการ ให้ส่วนราชการที่ได้ดาเนินการทา
สัญ ญาเช่าพัสดุ หรือการจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน แต่ไ ม่
สามารถทาสัญญาเช่า หรือจ้างได้ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีอยู่อย่าง
จากัด และมีความจาเป็นต้องกระทาต่อเนื่องไปภายหลังสัญญาสิ้นสุดลงระหว่างปีงบประมาณ โดยจะต้องเช่าหรือ
จ้างจากผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ แต่ไม่ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันก่อนวันที่พระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ ให้มีผลย้อนหลัง ดังนี้
๑. ให้ทาสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่มีความจาเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปภายหลังสัญญาเดิม
ซึ่งใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อนสิ้นสุดลง กับผู้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิม
หรือรายใหม่แล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการได้ดาเนินการจัดหาไว้แล้วแต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน ให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
๒. ในการดาเนิ นการจัด หาของส่ วนราชการตามนั ยข้ อ ๑ จะต้อ งปรากฏว่ า ส่ว นราชการหรื อ
หน่วยงานรู้ตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างที่จะลงนามเป็นคู่สัญญา และผู้มีอานาจอนุมัติได้อนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่
จัด หาไว้แ ล้ วก่ อ นวั นที่ สั ญญาเดิ ม จะสิ้น สุ ดลง เพี ยงแต่ไ ม่อ าจลงนามในสัญ ญาได้ ทัน ก่ อนวัน ที่ พระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๖

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสาหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและ
สร้างอนาคตประเทศ
กรมบัญชีกลาง ขอซ้อมความเข้าใจส่วนราชการเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนสาหรับ
โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้เปิดบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน และดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้ร ะบุ ชื่อ บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารเป็น ภาษาไทย โดยระบุ ชื่ อหน่ว ยงาน เว้น วรรค ตามด้ว ย
ข้ อ ความ เพื่ อ การวางระบบบริ ห ารจั ด การน้ าและสร้ า งอนาคตประเทศ โดยไม่ ต้ อ งมี เ ครื่ อ งหมายใดๆทั้ ง สิ้ น
ตัวอย่างเช่น ชื่อบัญชี สานักชลประทานที่ ๒ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ

๔๙

๒. ให้ระบุชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นภาษาอัง กฤษ โดยระบุชื่อหน่วยงาน เว้นวรรค ตามด้วย
ข้อความ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น Regional
Irrigation Office 2 Water Resources Management and Future Development
เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วให้สาเนาคาขอเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือสาเนาใบหน้า
สมุดเช็ค และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กาหนดส่งกรมบัญชีกลาง หรือสานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี โดย
ด่วน
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๗

หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๑๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของทางราชการ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมบัญชีกลางได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงเพิ่มเติมจากเดิม กรณีผู้
มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จ ะมีผู้รับยาแทน ให้ผู้มีสิทธิและสถานพยาบาลของทางราชการ ถือปฏิบัติ
ดังนี้
ผู้มีสิทธิ
๑. กรณีผู้ รับยาแทนเป็ นผู้มีสิ ทธิ หรือ บุคคลในครอบครัว ตาม พระราชกฤษฎีกาเงิน สวัส ดิการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ให้แสดงตนพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
๒. กรณีผู้รับยาแทนเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้
แสดงตน พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และมอบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
รับรองสาเนาถูกต้อง
๓. ผู้รับยาแทนจะต้องแสดงตนพร้อมกับการลงทะเบียนสมัครเข้า สู่ระบบจ่ายตรงของผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว และต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครระบบจ่าย
๒.๘

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชาระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งขอยกเลิกบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน) สาขาการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เลขที่บัญชีเงินฝาก ๑๖๘-๒-๐๒๔๐๔-๕ และขอใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญ ชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่บัญชี ๐๗๓-๐-๐๗๒๖๖-๕ แทน
โดยกรมบัญชีกลางจะทาการยกเลิกเลขที่บัญชีเดิมในระบบ GFMIS ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สาหรับส่วน
ราชการที่ระบุเลขที่บัญชีเดิมในการบันทึกรายการขอเบิกไว้แล้วให้ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒.๙

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกาหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
ส่วนราชการสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานของคาสั่งงานในแต่ละประเภท ที่กาหนดไว้ในบัตร
กาหนดสิทธิการใช้ (GFMIS SmartCard) ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ได้ที่เว็บไซต์
http://gfmisreport.mygfmis.com
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi

๕๐

๒.๑๐ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อ
นามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพัน ทันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ขอให้ส่วนราชดาเนินการ ดังนี้
๑. คานวณเงินเหลือจ่ายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด และวางแผน การใช้
พร้อมกรอกรายละเอียดรายการที่ประสงค์จะใช้จ่ายแต่ละรายการเป็นจานวนเงินเท่าใดตามแบบที่กาหนด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติการกันเงินฯ ในระบบ GFMIS
๒. ให้ส่วนราชการขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคว่าหน่วยงานได้ชาระค่า
สาธารณูปโภคค้างชาระเรียบร้อยแล้ว
๓. ในกรณีที่ประสงค์จะจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไปใช้จ่ายใน
ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ส่ ว นราชการด าเนิ น การตามข้ อ ๑ – ๒ เป็ น การล่ ว งหน้ า และแจ้ ง รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วให้
กรมบัญชีกลางทราบโดยเร็วเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ เหลือจ่ายไว้เบิก
เหลื่อมปีเพื่อนามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ และให้ถือปฏิบัติในปีต่อๆไป
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
http://klang.cgd.go.th/cmi

มติที่ประชุม
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๕๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษา
ปีการศึกษา 2555
ผู้นาเสนอ : (1) นายมานพ ดีมี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กรณีโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานรับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีข่าวที่เสนอสื่อมวลชน
เกี่ยวกับการเรียกเงินเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ได้ตรวจสอบ
แล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัดไม่มีการดาเนินการในลักษณะดัง กล่าวแต่ อย่างใด ทุกโรงเรียนในสัง กัดได้ปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์การรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จึงได้สรุปผลการดาเนินการรับนักเรียนและ
ตัวอย่างแนวทางการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดมาเพื่อโปรดทราบ รวมทั้งแนวทางการระดมทรั พยากรและการ
เก็บเงินบารุงการศึกษาฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
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๗๐

ผู้นาเสนอ : (2)นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๗๑

4.2 การควบคุมราคาสินค้าจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาเสนอ : (1) นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สรุปผลการตรวจติดตามตลาดรวมโชค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จากการตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ ) ปลัดจัง หวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร
กาเนินศิริ) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การค้าภายในจัง หวัดเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์ชั่งตวยวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
และคณะ
ในภาพรวมราคาสินค้าการเกษตรมีการปรับตัวสูงขึ้นบางรายการ เช่น ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดขาว
ปลี มะนาวแป้น ขณะบางรายการได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน เช่น ผักบุ้งจีน ส่วนราคาอาหารและ
สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นราคายังทรงตัว ประชาชนยังคงซื้อสินค้าตามปกติ และราคาอาหารตามสั่ง อาหารสาเร็จรูปก็
ยังคงอยู่ในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศราคาแนะนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจเยี่ยมราคาผัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจเยี่ยมราคาเนื้อหมู

๗๒

สรุปผลการตรวจติดตามตลาดศิริวัฒนา และตลาดวโรรส
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ณ วันที่ ๑๑ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จากการตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล) พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ได้
ลงพื้นที่ตรวจติดตามภาวะราคาสินค้า ณ ตลาดศิริวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภาวะราคาสินค้า
โดยทั่วไปในตลาด สินค้าได้มีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนมากมีผลมาจากอากาศที่ร้อนทาให้ผลผลิตที่ออกมาสู่
ท้องตลาดมีน้อยส่งผลให้ราคาสินค้าสูง ส่วนราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ และอาหารสาเร็จรูป ยังอยู่ในราคาที่ทรงตัว
ส่วนภาวะราคาสินค้าในตลาดวโรรส ซึ่งเป็นตลาดจาหน่ายของฝาก และชุดนักเรียน-นักศึกษา ซึ่ง
ราคาของฝาก เช่น ไส้อั่ว หมูทอด ได้มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อย จากราคา ๓๒๐ บาทในปี ๒๕๕๔ ปรับราคาเป็น
๓๔๐ บาทในปี ๒๕๕๕ มีผลมาการราคาเนื้อหมูสดที่ปรับราคาสูงขึ้นจาก ๑๑๐-๑๒๐ บาท ในปี ๒๕๕๔ ปรับราคา
เป็น ๑๓๐-๑๔๐ บาทในปี ๒๕๕๕ ส่วนราคาเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษานั้น ยังไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก อัน
เนื่องมาจากชุดนักเรียนที่จาหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ มีการผลิตภายในจังหวัดและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีต้นทุนการผลิต
ที่ต่ากว่าสินค้าที่มาจากส่วนกลาง จึงทาให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือบริการในจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตรวจติดตามราคาเนื้อหมู ตลาดศิริวัฒนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตรวจติดตามราคาชุดนักเรียน ตลาดวโรรส

๗๓

สรุปผลการตรวจติดตามตลาดเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
ณ วันที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จาการตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุ
รวิทย์ คนสมบูรณ์) และคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ตลาดเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ผลการติดตามพบว่า
ราคาสินค้าทางการเกษตรมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยส่วนราคาเนื้อหมูและอาหารสาเร็จรูปราคายังทรงตัว แต่ยังอยู่ใน
ราคาที่กระทรวงพาณิชย์แนะนา นอกจากนี้ได้เป็นห่วงในเรื่องการบริโภคอาหารไม่สุก เช่น ลาบเนื้อหมู ซึ่งเป็นเหตุ
ทาให้ป่วยเป็นโรคหูดับได้ โดยแนะนาให้ปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้งเพราะป้องกันโรงต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับร่างกาย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
ตรวจติดตามราคาผลไม้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
ตรวจติดตามราคาอาหารสด
***************************

๗๔

สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากขอมูลการติดตามราคาสินค้า
พบว่าสินค้าที่มาจากการเกษตรมีการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ถั่วฝักยาว ผักชี ผักกาดขาว มะนาวแป้น เพราะช่วงเวลาที่
ผ่านมาอยู่ใน ฤดูร้อน มีอากาศร้อนจัด ทาให้ผลผลิตออกมาสู่ท้องตลาดน้อยทาให้ราคาสูง แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน มีน้า
เข้ามาช่วยในการทาการเกษตร ราคาของผักต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพภูมิอาหารมีผลกระทบ
อย่างมากต่อผลผลิตและการปรับราคาสินค้า ส่วนอาหารสาเร็จรูปราคายังทรงตัว ยังไม่มีการปรับราคาสูงขึ้นมากนัก
และยังอยู่ในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้แนะนา
เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ยังไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีการผลิต
ภายในจังหวัดและเป็นที่ยอมรับ เช่น เสื้อผ้าตราไพบูรณ์ ตราวรวัฒน์ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าสินค้าที่มาจาก
ส่วนกลาง ทาให้ราคาไม่ต่างจากปีที่แล้ว ทาให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือบริการจาก
ร้านค้า
สรุปภาวะราคาสินค้า ตั้งแต่ เดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากตลาดต้นลาไย
ราคา
ณ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๕
ลาดับ
รายการ
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค. ตลาดรวมโชค ตลาดศิริวัฒนา
๑

เนื้อหมูสด

๑๓๐

๑๓๐

๑๓๐

๑๓๐

๑๓๐

๑๓๐

๑๓๐

๒

เนื้อไก่สด

๘๐

๘๐

๗๐

๖๕

๗๐

๖๐-๖๕

๘๐

๓

ไข่ไก่เบอร์ ๒

๓.๗๐

๓.๒๐

๒.๖๐

๒.๖๐

๒.๖๐

๒.๗๐

๓.๓๐

๓

ผักคะน้า

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๕-๓๐

๒๐-๒๕

๔

ถั่วฝักยาว

๔๐

๓๕

๔๐

๔๐

๓๕

๕๐-๖๐

๕๐-๖๐

๕

มะนาวแป้น เบอร์
๑-๒

๓

๔

๔

๖-๗

๔

๖-๗

๗-๘

๖

พริกขี้หนูสด

๒๐๐

๑๕๐

๙๐

๙๐

๘๐

๖๐-๗๐

๖๐-๗๐

๗

ผักกาดขาวปลี

๑๕

๑๕

๒๕

๒๕

๒๕

๓๐-๔๐

๒๕-๓๐

๘

ผักชี

๔๐

๒๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

๓๐-๕๐

๔๐-๕๐

ราคาของขึ้น

ราคาของลง

๗๕

ภาวะราคาเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ตราสมอ
ข้อมูลจากร้าน วรวัฒน์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี ๒๕๕๔
ลาดับ

รายการ

๑

เครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้า
โทเรเสื้อเชิ้ตแขนสัน้ คุณภาพดี
เบอร์ ๔๖ กางเกง ยาว ๑๕ นิ้ว
เอว ๒๕ นิ้ว

๒

๓

เครื่องแบบนักเรียนมัธยมหญิง ผ้า
เทโร เสื้อแขนสัน้ ปกทหารเรือ สี
ขาว คุณภาพดี เบอร์ ๔๐-๔๒
กระโปรงยาว ๒๔ นิ้ว
เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลชายหญิง ผ้าโทเร เสื้อแขนสั้น ปก
ทหารเรือ เบอร์ ๑๗-๑๘ นิ้ว เบอร์
๓๔ M

ปี ๒๕๕๕

เสื้อ

กางเกง
กระโปรง

เสื้อ

กางเกง
กระโปรง

๓๔๐

๒๗๐

๓๔๐

๒๗๐

๒๗๕

๓๐๐

๒๘๐

๓๐๐

๑๖๕

๑๘๐

๑๖๕

๑๘๐

สรุปผลการดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕๕
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่า โดยขณะนี้ดาเนินการ
ตามนโยบายของภาครัฐ รวม 5 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวเปลือกนาปรัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม หอมแดง และลิ้นจี่ ผลการ
ดาเนินการ
ข้าวเปลือกนาปรัง ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 157932 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 35
ดาเนินการ โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555
ระยะเวลา วันที่ 1 มีนาคม – 15 กันยายน 2555
การเปิดจุดรับจานา
โรงสีในพื้นที่ 6 แห่ง

โรงสีนอกพื้นที่ 9 แห่ง

พื้นที่ อาเภอดอยสะเก็ด ฝาง ในพื้นที่ อาเภอสันกาแพง
พร้าว และแม่อาย
สันป่าตอง ดอยสะเก็ด
หางดง สันทราย สันกาแพง
แม่วาง และแม่ริม

ผลการรับจานา
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว

ข้าวเจ้า 5 %

20,291.8 ตัน

41.4 ตัน

๗๖

หอมแดง ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 41,127 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 100
พื้นที่ปลูก อาเภอแม่แจ่ม ไชยปราการ ดอยเต่า ฮอด ฝาง จอมทอง ดอยสะเก็ด
ดาเนินการ โครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ปี 2555 / รับซื้อโดย อคส.
ระยะเวลา ดาเนินการ ธันวาคม 2554 – พฤศจิกายน 2555

ผลการรับซื้อหอมแดงตามจุดรับซื้อ (โดย อคส.)
อาเภอดอยสะเก็ด

อาเภอดอยเต่า

อาเภอแม่แจ่ม

14,320 กิโลกรัม
1,540,100 กิโลกรัม
กระเทียม ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 44,883 ตันแห้ง เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 100
ดาเนินการ โครงการรับซื้อกระเทียมเพื่อแก้ไขปัญหา / รับซื้อโดย อ.ต.ก.
ระยะเวลา ดาเนินการ พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2555

4,317,060 กิโลกรัม

-2ผลการรับซื้อกระเทียมแยกรายอาเภอ เป้าหมาย 16,000 ตัน (โดย อ.ต.ก.)
เชียงดาว
ไชยปราการ
ฝาง
แม่แตง
แม่อาย
818,551
918,805
1,257,340
1,069,669
1,870,627
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
หอมหัวใหญ่
การผลิต

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

%+ -

พื้นที่ (ไร่)

๑๐,๐๓๖

๘,๙๘๕

-๑๑.๗

ผลผลิต (ตัน)
๔๖,๕๗๐
49,276
+๕.๔๙
เก็บเกี่ยว
มกราคม – เมษายน
แหล่งปลูกที่สาคัญ
อาเภอแม่วาง อาเภอสันป่าตอง อาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ
ดาเนินการ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อาเภอฝาง และอาเภอพร้าว
ระยะเวลา ดาเนินการ พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2555 / เป้าหมาย 10,300 ตัน
ผลการรับซื้อ ปริมาณ 2,894,285 กิโลกรัม
ลิ้นจี่

ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 30,097 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 25
พื้นที่ปลูก อาเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย แม่แตง และแม่ริม
ดาเนินการ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี 2555
ระยะเวลา ดาเนินการ พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555

๗๗

ผลการดาเนินการกระจายผลผลิต เป้าหมาย 6,500 ตัน
อาเภอฝาง

อาเภอไชยปราการ

อาเภอแม่อาย

สหกรณ์การเกษตร

517.5 ตัน

781.5 ตัน

273.5 ตัน

296.5 ตัน

**************************

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๗๘

ผู้นาเสนอ : (2) นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่

๗๙

๘๐

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๘๑

4.3 การจาหน่ายสินค้าราคาถูก
ผู้นาเสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่

๘๒

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๘๓

4.4 การจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาเสนอ : นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่
กาหนดวัตถุประสงค์ที่เคยจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ/ลักษณะงบประมาณ

1

เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน

- จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
- ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
- - จัดสรรในอัตราคนละ 13 บาท จัดสรร 100%
ทุกสังกัด ได้แก่
1.1 โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- อัตราคนละ 13 บาท จานวน 200 วัน
(จัดสรร 100%)
1.2 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) โรงเรียนปกติ
- อัตราคนละ 13 บาท จานวน 200 วัน
(จัดสรร 100%)
(2) โรงเรียนกีฬา
- อัตราคนละ 150 บาท จานวน 200 วัน
(จัดสรร 100%)
1.3 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
- จานวน 200 วัน
* จัดสรรให้เทศบาลที่ได้รับมอบหมายจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นหน่วยตั้ง
งบประมาณให้แก่โรงเรียน ตชด.
1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จานวน 280 วัน
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท. จัดตั้งเอง
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับโอนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับโอนเด็ก 3
ขวบจาก สปช. (เดิม)
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับโอน
งบประมาณจากกรมการศาสนา
- รูปแบบที่ 1 อปท.บริหารจัดการเอง
ทั้งหมด
- รูปแบบที่ 2 อปท กับ วัด/มัสยิด
ร่วมกันบริหาร

- ลักษณะงบประมาณ
(1) กรณีเป็นสถานศึกษา
สังกัด อปท.
- ให้ตั้งในหมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(2) กรณีที่เป็นสถานศึกษา
ของหน่วยงานอืน่
- ให้จัดตั้งในหมวดเงิน
อุดหนุน
(3) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมการศาสนา
- กรณีวัด/มัสยิด มอบ
อานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้อ
จัดจ้างอาหารกลางวันให้
ปฏิบัติ
ตามข้อ (1)
- กรณีที่วัด/มัสยิด ไม่มอบ
อานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันให้ปฏิบัติตามข้อ (2)
ตั้งในหมวดเงินอุดหนุน
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ที่

รายการ

ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่ง
กาหนดวัตถุประสงค์
ที่เคยจัดสรรให้องค์กร การ/ลักษณะงบประมาณ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- รูปแบบที่ 3 วัด/มัสยิด บริหารจัดการเอง
ทั้งหมด
1.5 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
- จานวน 280 วัน
1.6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- จานวน 280 วัน
-

-

* อัตราคนละ 13 บาท
ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อ
จัดจ้างอาหารกลางวัน แต่
เป็นราคาในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนั้นในกรณีที่
เป็นสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หากพบข้อมูลว่าเด็กนักเรียน
รับประทานอาหารไม่อิ่ม
ส่งผลทาให้เด็กนักเรียนมี
น้าหนักและส่วนสูงไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นสังกัด อาจ
พิจารณานาเงินรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาสมทบค่าอาหารกลางวัน
ได้ตามความเหมาะสมและ
ประหยัด

มติที่ประชุม
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4.5 การเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาเสนอ : นายคณพล ปิ่นแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ด้ว ย นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ว นจัง หวั ด
เชียงใหม่ ได้ครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้ง ที่ ๒๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึ ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๔. จานวน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๑ คน
๕. จานวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔๒ คน
เขตละ ๑ คน
๖.การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตเลือกตั้ง
โดยมีจานวน ๔๒ เขตเลือกตัง้ ใน ๒๕ อาเภอ ดังนี้
๑. อ.เมือง
จานวน ๖ เขต
๒. อ.ฝาง
จานวน ๓ เขต
๓. อ.สันทราย
จานวน ๓ เขต
๔. อ.เชียงดาว
จานวน ๒ เขต
๕. อ.แม่แตง
จานวน ๒ เขต
๖. อ.แม่ริม
จานวน ๒ เขต
๗.อ.แม่อาย
จานวน ๒ เขต
๑๐. อ.สารภี
จานวน ๒ เขต
๑๑. อ.หางดง
จานวน ๒ เขต
๑๒. อ.จอมทอง จานวน ๑ เขต
๑๓. อ.ไชยปราการ จานวน ๑ เขต
๑๔. อ.ดอยเต่า จานวน ๑ เขต
๑๕. อ.ดอยสะเก็ด
จานวน ๑ เขต
๑๖. อ.พร้าว
จานวน ๑ เขต
๑๗. อ.แม่วาง
จานวน ๑ เขต
๑๘. อ.เวียงแหง จานวน ๑ เขต
๑๙. อ.สะเมิง
จานวน ๑ เขต
๒๐. อ.อมก๋อย
จานวน ๑ เขต
๒๑. อ.ฮอด
จานวน ๑ เขต
๒๒. อ.ดอยหล่อ จานวน ๑ เขต
๒๓. อ.แม่ออน
จานวน ๑ เขต
๒๔. อ.แม่แจ่ม
จานวน ๑ เขต
๒๕. อาเภอกัลยานิวัฒนา จานวน ๑ เขต
ในการนี้ศูนย์อานวยการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ แล้วยังได้จัดทาข่าวข้อมูลสถานการณ์การเลือกตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ผ่านทางเว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุด
ศูนย์อานวยการเลือกตั้ง ประจาองค์การบริ หารส่วนจั ง หวั ดเชีย งใหม่ จึง ขอความร่ วมมือ ส่ว น
ราชการ หน่วยงานทุกหน่วยได้ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนได้ไ ปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น. ด้วย
***********************************************
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4.6 การดาเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจาปีงบประมาณ
2555
ผู้นาเสนอ : นายอดิศร กาเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
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4.7 แนวทางการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของจังหวัด น้าหนักร้อยละ 2
ผู้นาเสนอ : นายชานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวั นที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการลดใช้พลัง งานภาครัฐ
โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป มอบหมายให้
กระทรวงพลัง งานร่ วมกับส านักงบประมาณและสานัก งาน ก.พ.ร. ติด ตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว โดยเพิ่มตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นกรอบ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ ลดการน าเข้ า พลั ง งานและเป็ น ตั ว อย่ า งแก่ ป ระชาชน โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สานักงานพลังงานจังหวั ดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกากับ
ดูแลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้าหนักร้อยละ ๒ พร้อมรายงานผลการดาเนินงาน รอบ ๙
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้จังหวัดฯทราบ
การดาเนิ นการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการ ปีง บประมาณ ๒๕๕๕ ตั วชี้ วั ด ที่ ๑๓ ระดั บ
ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้าหนักร้อยละ ๒ จะพิจารณาจากความ
ครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า(kwh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง(ลิตร) เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลตามที่แตละหน่วยงานในจังหวัดรายงาน
และจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ www.e–report.energy.go.th ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดาเนินงานตามมาตรการ
๑
๑.๑. จัดตั้ง “คณะทางานลดใช้พลัง งานด้านไฟฟ้า /ด้านน้ามันเชื้อเพลิง ”
และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานลงนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ มี น าคม
๒๕๕๕– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายงานแล้วเสร็จ
๑.๒. จั ดทา “แผนปฏิบั ติการลดใช้ไ ฟฟ้า /น้ามัน เชื้อ เพลิ ง ” และรายงาน
ติดตามผล ๒ ครั้ง
๒
รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ามันเชือ้ เพลิง(ลิตร)ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ครบถ้วน
๓
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ามันเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง
๔
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ามันเชื้อเพลิงลดลง มากกว่าร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ ๕
๕
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ามันเชื้อเพลิงลดลง มากกว่าร้อยละ ๕ ถึงร้อยละ ๑๐
*กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ามันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จะต้องลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า /
น้ามันเชื้อเพลิงลงร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๔
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จังหวัดเชี ยงใหม่มีห น่วยงานที่ต้องดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติร าชการ ปีง บประมาณ ๒๕๕๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสาเร็ จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลัง งานของจัง หวัด น้าหนั กร้อยละ ๒
จานวน ๑๖๓ หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานต้องดาเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้ง“คณะทางานลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้า/น้ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน”โดยหัวหน้า
หน่วยงานลงนามในคาสั่งระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อดาเนินการดังนี้
๑.๑ ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ามันที่ผ่านมาของหน่วยงาน มีปริมาณ
การใช้เพิ่มขึ้นหรือลดลง และแนวโน้มการใช้ในปี ๒๕๕๕
๑.๓ กาหนดวิธีลดการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์
๒. จัดทา “แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน” ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง
ร่วมมือในการคิดก่อนใช้พลังงานตามแผนปฏิบัติการ
๓. คณะทางานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ ๑
๔. คณะทางานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ ๒
๕. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ามันฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ครบ ๑๒ เดือน
๖. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ามันฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครบ ๑๒ เดือน
๗. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ามันฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ครบ ๑๒ เดือน
๘. หน่วยงานตรวจสอบผลการประเมิน ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่าผิดปกติ ให้บันทึกเหตุผล
(ถ้ามี)และคานวณเพื่อจัดทาคาอุทธรณ์ กรณีที่ไม่มีเหตุผลให้ตรวจความถูกต้องข้อมูลที่บันทึกแต่ละรายการแต่ละ
เดือน
๙. ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. ให้หน่วยงานตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล ตามรายการที่ ๑ ถึง ๘ ในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th เป็นครั้งสุดท้าย
๑๐. การสอบถาม User และ Password ในการเข้าระบบ หน่วยงานระดับกรมถามได้ที่สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๒-๑๕๕๕ ต่อ ๓๖๔, ๓๕๘ ส่วนหน่วยงานย่อยสอบถามได้ที่หน่วย
บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปหนึ่งระดับ

มติที่ประชุม
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4.8 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2555
ผู้นาเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

การคาดหมายลักษณะอากาศ
ช่ วงเดือนมิถุนายน 2555
ของภาคเหนือ

นายจรู ญ เลาหเลิศชั ย
ผู้อานวยการศู นย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศช่วงเดือนมิถุนายน 2555
• ลักษณะอุณหภูมิที่ผ่านมา
• ลักษณะอากาศปัจจุบัน
• ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมิถุนายน2555
• ข้อควรระวัง

๙๑

อุณหภูมิสูงสุดและปริมาณฝนที่ผ่านมา
ปริ มาณฝนรวมเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ย

ลักษณะอากาศปัจจุบัน

๙๒

ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 30พ.ค.-6 มิ.ย.2555
• ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ทาให้มฝี นตกเกือบทัว่ ไป โอกาสฝนตก 70% ของพื้นที่
• ช่วงวันที่ 31พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้า
ท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ในพื้นทีเ่ สี่ยงภัยตามทีล่ าดเชิงเขาใกล้ทางน้า
ไหลผ่าน
อุณหภูมติ ่าสุด 23 -25องศา
อุณหภูมสิ ูงสุด 32-34 องศา

ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมิถุนายน 2555
• เดือน มิถุนายน 2555 เป็นช่วงต้นฤดูฝน กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555
• มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และร่องความกดอากาศต่าพาดผ่านภาคเหนือทา
ให้มีฝนตกกระจาย บางช่วงร่องความกดอากาศต่ามีกาลังแรงขึ้น และมีหย่อมความ
กดอากาศต่าหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนทีเ่ ข้าใกล้ภาคเหนือ ทาให้มีฝนตกหนักถึง
หนักมาก อาจเกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ในบางพืน้ ที่
• ช่วงปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่าเลื่อนขึ้นไปอยู่ประเทศจีน
ภาคเหนือจะมีฝนทิง้ ช่วง อาจขาดแคลนน้าในด้านเกษตร
• อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมติ ่าสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด 90 % ต่าสุด 60%
• ปริมาณฝน
130-210 มิลลิเมตร (สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย)

๙๓

ข้ อควรระวัง
•บางช่วงร่องความกดอากาศต่ามีกาลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศ
ต่าหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนทีเ่ ข้าใกล้ภาคเหนือ ทาให้มีฝนตกหนักถึง
หนักมาก อาจเกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ในพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย
ตามทีล่ าดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่าน
•ช่วงปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่าเลื่อนขึ้นไปอยู่ประเทศจีน
ภาคเหนือฝนจะทิง้ ช่วง อาจขาดแคลนน้าในด้านเกษตร
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4.9 รายงานผลการจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24
ผู้นาเสนอ : นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ และ
คณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24
24th Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia
and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia

3-5 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่

(รับชม วีดีทัศน์)
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4.10 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ จานวน 25 รุ่น ของจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ2555
ผู้นาเสนอ : นายปราโมทย์ สมัครการ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
และนางเพ็ญศรี ประดับสุข ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดเชียงใหม่
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4.11 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผู้นาเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
5.1 การดาเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ” (PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕
(สานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
ความสาคัญและเหตุผลความจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาคุ ณภาพการบริห ารจั ดการภาครัฐเป็น เป้า หมายส าคั ญ ของการพั ฒนาระบบราชการไทย ที่
ต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ ร ะดั บ มาตรฐานสากล (High
Performance)
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ปรับปรุงการทางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนาเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ มาใช้ เช่น การ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
(Blueprint for Change) เป็นต้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเป็นการรองรับการพัฒนาระบบราชการ สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้นาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการดาเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ตาม
ข้อเสนอของสานักงาน ก.พ.ร.
นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลำกรมีควำมพร้อม
และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อ ย่ำงเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้กาหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง บุคลากรมีความ
พร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ

เป้าประสงค์
ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ
สามารถพัฒนาขีด
สมรรถนะและมีความ
พร้อมในการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

- ระดับความสาเร็จของส่วน - ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ราชการและหน่วยงานของรัฐ 80 โดยเฉลี่ย
ในการปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพการการบริหารงาน
ตามแผน พัฒนาองค์การ
- ระดับสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ
รัฐที่ได้รับการพัฒนาตาม
80 โดยเฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้ น เพื่ อให้สอดคล้อ งกั บแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบราชการไทย ในประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที่ 3
ดังกล่าว การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้

๑๑๒

ระดับความสาเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับตั้ง แต่ปีง บประมาณ พ .ศ. 2552 – 2554
จั ง หวั ด ได้ ย กระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน
(Fundamental Level) ครบถ้วนทั้ง 6 หมวด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นปีสุดท้ายที่จังหวัดดาเนินการ
ในหมวดที่เหลือ จานวน 2 หมวด
สาหรับการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ จังหวัดที่จะเข้าสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะต้องได้รับการรับรองการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) สาหรับจังหวัดที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองฯ จะ
มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ทั้ง 7 หมวด ก่อนจะเข้าสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป
สาระสาคัญของแนวทางการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดเกณฑ์การดาเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 จังหวัดผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL)
- กรณีที่ 2 จังหวัดที่ไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify
FL)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สาหรับจังหวัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด PMQA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ 4.4000 ขึ้นไป ซึ่งมีจานวน 15 จังหวัด และให้จังหวัดที่ยังไม่ผ่าน
การตรวจรับ รองเกณฑ์คุ ณภาพการบริหารจั ดการภาครั ฐระดับพื้ นฐาน (Certify FL)
ในปี ง บประมาณนี้
ดาเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในกรณีที่ 2
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด P
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2552 จัง หวัด เชี ยงใหม่ มีผลการประเมิ นตั วชี้วั ด PMQA ระดั บคะแนน
3.5586
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2553 จัง หวัด เชี ยงใหม่ มีผลการประเมิ นตั วชี้วั ด PMQA ระดั บคะแนน
4.6549
สรุปคะแนนภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 คือ 4.1068
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องดาเนินการตามตัวชี้วั ด P
ม่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL)
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10.2 “ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็ น การดาเนิ นการเพื่ อ ผลั ก ดัน ให้ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริห ารจัด การภาครั ฐ ระดั บพื้ น ฐานได้อ ย่ า ง
ครบถ้วนทุกหมวด น้าหนัก ร้อยละ 20 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

๑๑๓

10.2.1
10.2.2

10.2.3

น้าหนัก
(ร้อยละ)
12

ตัวชี้วัด
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level:FL) (หมวด 1-6)
ระดั บความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ ยถ่ว งน้าหนั กในการบรรลุเ ป้าหมาย
ความสาเร็จของผลลัพธ์การดาเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของ
จังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด
7)
ระดับความสาเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
รวม

3

5
20

ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 10.2.1 ร้ อ ยละของการผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน
(Fundamental Level:FL) (หมวด 1-6) น้าหนัก ร้อยละ ๑๒
ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของการผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห า รจั ด การภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL) (หมวด 1 – 6)
รวม

น้าหนัก (ร้อยละ)
๑๒
๑๒

เกณฑ์การให้คะแนน :
วัดความสาเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานครบทุกหมวด
(หมวด ๑-๖) โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
น้าหนัก
การประเมินผล
1
2
3
4
5
(ร้อยละ)
1
2
3
4
5
ร้ อ ยละของการผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
60 70 80 90 100
จั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน (Fundamental
๑๒
Level: FL) (หมวด 1 – 6)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2.2 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จของ
ผลลัพธ์การดาเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(หมวด 7) น้าหนัก ร้อยละ ๓
ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จของผลลัพธ์การดาเนินการของ
จังหวัด หมายถึง การวัดความสาเร็จของผลลัพธ์การดาเนินการ (หมวด 7) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการดาเนินการของ
หมวด 1-6

๑๑๔

จังหวัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 1 – 6 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแนะนาของสานักงาน ก.พ.ร. จานวนหมวดละ 1
ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าน้าหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้าหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ
1
ตารางและสูตรการคานวณ :
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
คะแนน
ตัวชี้วัด น้าหนัก
คะแนนที่ได้
ผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
ถ่วงน้าหนัก
(i)
(Wi)
(SMi)
(Wi x Smi)
1
2
3
4
5
RM1
W1
SM1
(W1 x SM1)
…
…
…
…
…
RM2

W2

…

…

…

…

…

SM2

(W2 x SM2)

.

.

…

…

…

…

…

.

.

RMIi

Wi

…

…

…

…

…

SMi

(Wi x SMi)

 Wi = 1

 (Wi x SMi)

ผลรวมคะแนนถ่วงน้าหนัก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2.3 ระดับความสาเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน น้าหนัก ร้อยละ ๕
การประเมินผล
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการประเมิ น องค์ ก ารด้ ว ย
ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๕

1
1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4

5
5

การประเมินองค์กรด้วยตนเองนั้น จังหวัดจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร
2. ประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 1–7 ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับ ขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่ง เกณฑ์ การให้ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

๑๑๕

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร ได้ครบถ้วน
ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL)
ได้ครบถ้วน
จัดทารายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จัดทารายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
จัดทารายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

รายละเอียดการดาเนินการเพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify
Fundamental Level หรือ Certify FL)
หมวด ๑ การน าองค์ก าร มี กิ จกรรมหลั ก จานวน ๗ กิจ กรรม และในแต่ ล ะกิ จกรรมมีขั้ น ตอนการ
ดาเนินการ และหลักฐานประกอบการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 (LD 1) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องมีการกาหนดทิศ
ทางการทางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม
เป้าประสงค์ หรือผลการดาเนินการที่คาดหวังขององค์การ
1.1 กาหนดแนวทาง/ วิธีการในการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม
และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และความคาดหวัง
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ให้กาหนดเป็น Flow Chart
ประกอบด้วย ขั้นตอน ปัจจัยนาเข้า ผู้เกี่ยวข้อง และกรอบเวลา)
1.2 กาหนดแนวทาง/ วิธีการในการถ่ายทอดการสื่อสาร
องค์การ ประกอบด้วย ช่องทาง ประเด็นการสื่อสาร ผู้สื่อสาร และ
ความถี่ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มบุคลากร และนาไปปฏิบัติจริง

หลักฐานประกอบการดาเนินการ

1. Flow Chart ประกอบด้วย ขั้นตอน ปัจจัย
นาเข้า ผู้เกี่ยวข้อง และกรอบเวลา

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทาง/
วิธีการในการถ่ายทอดการสื่อสารองค์กร
ประกอบด้วย ช่องทาง ประเด็นการสื่อสาร ผู้
สื่อสาร และความถี่ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
บุคลากร
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดผลการนา
แนวทาง/ วิธีการฯ ไปปฏิบัติ
1.3 ประเมินผลการรับรู้ และความเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ 4. ผลการประเมินการรับรู้ และความเข้าใจ
เป้าประสงค์ขององค์การ อันจะส่งผลให้การดาเนินการบรรลุผล
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ของ
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
องค์การ
1.4 ทบทวนแนวทางการกาหนด และการถ่ายทอดสื่อสาร
5. ผลการทบทวนแนวทางการกาหนดและ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
การถ่ายทอดการสื่อสารฯ
กิจกรรมที่ 2 (LD 2) ผู้บริหารจังหวัดมีการเพิ่มอานาจในการ
ตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายใน

๑๑๖

ขั้นตอนการดาเนินการ
องค์การ โดยมีการมอบอานาจให้กับผู้ดารงตาแหน่งอื่นในจังหวัด
เดียวกัน
2.1 รายงานผลการประเมินการใช้อานาจที่ได้รับมอบอานาจ
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการให้บริการผู้รับบริการได้ดี มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุงการดาเนินการ
2.2 ประเมินผลการดาเนินการการมอบอานาจในการตัดสินใจ
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง และแก้ไขให้เหมาะสม
(โดยพิจารณาว่า ขอบเขตการมอบอานาจ และบุคคลากรที่ได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมหรือไม่)
กิจกรรมที่ 3 (LD 3) ผู้บริหารของจังหวัดส่งเสริมให้มี
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
และสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์การ รวมถึง การสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
3.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ สร้างความผูกพัน
ความร่วมมือภายในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร (ให้
แสดงแนวทางการปฏิบัติจริง และยกตัวอย่าง)

หลักฐานประกอบการดาเนินการ

1. รายงานผลการประเมินการใช้อานาจที่
ได้รับมอบอานาจฯ
2. รายงานผลการประเมินการดาเนินการการ
มอบอานาจในการตัดสินใจฯ

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการส่งเสริม
และมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ สร้างความ
ผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์การ และสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรของผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรมที่ 4 (LD 4) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญ
และกาหนดให้มีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สาหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และนาผลการ
ทบทวนดังกล่าวมาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานของจังหวัดให้ดีขึ้น
4.1 กาหนดแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญ และระบุ
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทางใน
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
การกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญ และรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
4.2 ให้ผู้บริหารทบทวนผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนด 2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดผู้บริหารได้มี
ไว้ และจัดลาดับความสาคัญในการปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้น การทบทวนผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการ
จัดลาดับความสาคัญในการปรับปรุงการ
ดาเนินการให้ดีขึ้น
4.3 ทบทวน และปรับปรุงแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัด และ 4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
การประเมินการดาเนินงาน
และปรับปรุงแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัด และ
การประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรที่ 5 (LD 5) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบาย
ในการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)
เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการกากับดูแลให้การดาเนินงาน ของจังหวัด
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑๑๗

ขั้นตอนการดาเนินการ
5.1 กาหนดนโยบาย และแผนดาเนินงานด้านการกากับดูแล
องค์กรที่ดี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ
องค์การ และตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยโครงการที่ดาเนินการมีความสอดคล้องกับนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีแต่ละด้าน
5.2 นานโยบาย และแผนดาเนินงานไปปฏิบัติ

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดนโยบาย
และแผนดาเนินงานด้านการกากับดูแล
องค์การที่ดีฯ
2. โครงการตามนโยบายฯ ในแต่ละด้าน

5.3 ทบทวนนโยบาย และผลการดาเนินงานการกากับดูแล
องค์การที่ดี เพื่อนามาปรับปรุงการส่งเสริมนโยบาย

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
นโยบาย และผลการดาเนินงานการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี

กิจกรรมที่ 6 (LD 6) จังหวัดต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
6.1 ประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 1. ผลการประเมินการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง
6.2 จัดทาแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และการ
2. แผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
จัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และการจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 7 (LD 7) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องกาหนดให้มีวิธีการ
หรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอัน
เป็นผลมาจากการดาเนินการของจังหวัด รวมทั้ง ต้องนาวิธีการ
หรือมาตรการที่กาหนดไว้ไปปฏิบัติ
7.1 กาหนดให้มีวิธีการ หรือมาตรการในการจัดการผลกระทบ 1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ หรือ
ทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดาเนินการของ
มาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่ขึ้น
จังหวัด รวมทั้ง ต้องนาวิธีการ หรือมาตรการที่กาหนดไว้ไปปฏิบัติ ต่อสังคม

7.2 กาหนดแนวทาง/ วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้นกับสังคม
7.3 นาแนวทางการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบไปปฏิบัติ
7.4 ทบทวนการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม
เพื่อปรับปรุงแนวทาง/ มาตรการ/ วิธีการดาเนินการ

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทาง/
วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิด
ขึ้นกับสังคม
3. รายงานผลการทบทวนการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม

หมวด ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ มีกิจกรรมหลัก จานวน ๗ กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการ
ดาเนินการ และหลักฐานประกอบการดาเนินการ ดังนี้

๑๑๘

ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 (SP 1) จังหวัดต้องมีการกาหนดขั้นตอน/ กิจกรรม
และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด (1 ปี)
1.1 กาหนดขั้นตอน/ กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม

หลักฐานประกอบการดาเนินการ

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน/
กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม
1.2 ระบุผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และ 2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดรายชื่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
(4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด
1.3 ให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการมีส่วน
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.4 กาหนดแผนกลยุทธ์ให้รองรับความท้าทายที่สาคัญของ
4 . แผนกลยุทธ์ให้รองรับความท้าทายที่
องค์การ ประกอบด้วย
สาคัญขององค์การ ประกอบด้วย
- ด้านพันธกิจ
- ด้านพันธกิจ
- ด้านปฏิบัติการ
- ด้านปฏิบัติการ
- ด้านทรัพยากรบุคคล
- ด้านทรัพยากรบุคคล
- ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน - ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.5 ทบทวนกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และ
5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด เพื่อการปรับปรุงการ
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และ
จัดทาแผน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
กิจกรรมที่ 2 (SP 2) ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด (1 ปี) ต้องมีการนาปัจจัย
ทั้งภายใน และภายนอกที่สาคัญ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปมาใช้ประกอบการวิเคราะห์อย่างน้อย
2.1 กาหนดกระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน และเหมาะสมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด (1 ปี) โดยใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ ประกอบ
- วิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัด
- ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม และจริยธรรม
- กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างจังหวัด
- ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการนา
ปัจจัย ทั้ง 5 ปัจจัย มาเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผน พัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด
(1 ปี)

๑๑๙

ขั้นตอนการดาเนินการ
การปฏิบัติราชการ
2.3 กาหนดกระบวนการทบทวน และปรับปรุงข้อมูล/ ปัจจัยที่
นามาใช้ในการวางแผน รวมทั้ง กระบวนการรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 (SP 3) จังหวัดต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี)
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด (1 ปี) รวมทั้ง ต้องมี
การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
3.1 กาหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด(4 ปี) และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด (1 ปี) โดยครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้
- การวางแผน และการบริหารกาลังคน
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงใน
แต่ละสายงาน
- แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
3.2 วางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
3.3 ทบทวนแผน และการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 4 (SP 4) ผู้บริหารต้องมีการสื่อสาร และทาความเข้าใจ
เรื่องยุทธศาสตร์ และการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้รับรรู้เข้าใจ และนาไปปฏิบัติ รวมทั้ง
เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล
4.1 ให้ผู้บริหารมีกระบวนการการสื่อสารเรื่องยุทธศาสตร์ และ
การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติไปสู่บุคลากร ซึ่งครอบคลุม
- การถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์การสู่การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
- การปฏิบัติตามแผนงาน และโครงการ
- บทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร (อาจ
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสื่อสารใน LD 1)

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการทบทวน และปรับปรุงข้อมูล/
ปัจจัยที่นามาใช้ในการวางแผน รวมทั้ง
กระบวนการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด(4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด (1 ปี) โดยครอบคลุมประเด็น ทั้ง
4 ประเด็น

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการวางแผน
เตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับ
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดทบทวนแผน
และการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการการสื่อสารเรื่องยุทธศาสตร์ และ
การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติไปสู่บุคลากรที่
ครอบคลุมประเด็น 4 ด้าน ของผู้บริหาร

๑๒๐

ขั้นตอนการดาเนินการ
4.2 ดาเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการนา
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 5 (SP 5) จังหวัดมีการถ่ายทอด (Cascading)
ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับส่วนราชการประจา
จังหวัด (ทุกส่วนราชการประจาจังหวัด) และระดับบุคคล (อย่าง
น้อย 1 หน่วยงาน) อย่างเป็นระบบ
5.1 จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์กร ซึ่ง
แสดงความเชื่อมโยง สอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์กรในด้านต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน
5.2 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี หรือปฏิทินกิจกรรม (Grantt
Chart) ซึ่งมีตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์การ และบุคลากรที่
สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์
5.3 ติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุป
บทเรียนของการประเมินผลในระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

1. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับ
องค์การที่เชื่อมโยง สอดคล้องของ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ขององค์กรในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน
2. แผนปฏิบัติการประจาปี หรือปฏิทิน
กิจกรรม (Grantt Chart) ที่มีตัวชี้วัด และ
เป้าหมายระดับองค์การ และบุคลากรที่
สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์
3. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า
สรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปบทเรียนของ
การประเมินผลในระดับหน่วยงาน และระดับ
บุคคล

กิจกรรมที่ 6 (SP 6) จังหวัดต้องจัดทารายละเอียดโครงการ เพื่อ
ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการได้สาเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/
กิจกรรม
6.1 ติดตาม การรายงานผลการดาเนินงาน และการปรับ
1. รายงานผลการติดตาม การรายงานผลการ
แผนงาน/ โครงการ หรือการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการให้บรรลุ ดาเนินงาน และการปรับแผนงาน/ โครงการ
เป้าหมาย
หรือการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 7 (SP 7) จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์ และจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการ
รองรับ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/
โครงการ ที่สาคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
7.1 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์
ตามมาตรฐาน COSO รวมทั้ง นาความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล มา
วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนบริหารความเสี่ยงที่ใช้แนวทางการ
วิเคราะห์ตามมาตรฐาน COSO รวมทั้ง
รายละเอียดการนาความเสี่ยงด้าน ธรร
มาภิบาลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของ

๑๒๑

ขั้นตอนการดาเนินการ
7.2 ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/
โครงการ
7.3 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง พร้อมทั้ง แสดงผลสาเร็จเปรียบเทียบก่อน และหลัง
ดาเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (สอดคล้องกับการ
ดาเนินการตามหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (RM 2.5))

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
แผนงาน/ โครงการ

2. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง ผลสาเร็จ
เปรียบเทียบก่อน และหลังดาเนินการตาม
แผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยจะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความสาเร็จของเป้าหมายของ
โครงการ/ แผนงาน ที่คัดเลือมาดาเนินการซึ่ง
อาจเป็นผลลัพธ์ ผลผลิต หรือความคืบหน้า
ของโครงการ (ในกรณีที่โครงการที่คัดเลือกมา
ดาเนนการ ไม่ใช่โครงการที่สาเร็จภายใน
ปีงบประมาณ) อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกิจกรรมหลัก จานวน ๗ กิจกรรม
และในแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการดาเนินการ และหลักฐานประกอบการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 (CS 1) จังหวัดมีการกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
1.1 มีการกาหนดกระบวนการในการกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ครอบคลุมพันธกิจของจังหวัด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม

หลักฐานประกอบการดาเนินการ

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ครอบคลุมพันธกิจ
ของจังหวัด

กิจกรรมที่ 2 (CS 2) จังหวัดมีช่องทางการรับฟัง และเรียนรู้
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาใช้
ในการปรับปรุง และเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ โดยแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
2.1 กาหนดกระบวนการในการรับฟัง และเรียนรูค้ วามต้องการ 1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพตาม กระบวนการในการรับฟัง และเรียนรู้ความ
ความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม
ต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม
ของแต่ละกลุ่ม
2.2 กาหนดกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากช่องทางต่างๆ 2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
มาปรับปรุงการทางาน
กระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากช่องทาง
ต่างๆ มาปรับปรุงการทางาน

๑๒๒

ขั้นตอนการดาเนินการ
หลักฐานประกอบการดาเนินการ
2.3 กาหนดกระบวนการในการประเมิน และปรับปรุงวิธีการรับ 3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
ฟัง และเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน กระบวนการในการประเมิน และปรับปรุง
เสีย
วิธกี ารรับฟัง และเรียนรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ 3 (CS 3) จังหวัดมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวม และ
จัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย โดยมี
การกาหนดผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ เพื่อกาหนดวิธีการ และปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม และทันท่วงที
3.1 กาหนดกระบวนการในการรวบรวมข้อร้องเรียน/
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว กระบวนการในการรวบรวมข้อร้องเรียนฯ
โดยระบุขั้นตอน ผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน โดยมีช่องทางให้
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดรายละเอียด
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงอย่างเหมาะสม
ช่องทางให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงอย่างเหมาะสม
3.2 กาหนดระบบในการจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบใน
ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย ที่มีการกาหนดตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบ และ
การจัดการข้อร้องเรียนฯ ที่มีการกาหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบ และเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน
3.3 กาหนดระบบ และผู้รับผิดชอบในการติดตาม และ
4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบ และ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการอย่างเหมาะสม และทันท่วงที
ผู้รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล
คุณภาพการให้บริการอย่างเหมาะสม และ
ทันท่วงที
3.4 ติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อ
5. รายงานผลการติดตามประเมิน เพื่อ
ร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย เพื่อสนองต่อ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนฯ
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เหมาะสม และทันท่วงที
กิจกรรมที่ 4 (CS 4) จังหวัดมีการสร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรม เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดกลุ่ม
เครือข่าย
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
เครือข่าย
4.2 กาหนดช่องทางในการติดต่อกับกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มี
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดช่องทางใน
ส่วนได้ ส่วนเสีย
การติดต่อกับกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
4.3 กาหนดกระบวนการ และกิจกรรมในการสร้าง
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ และกิจกรรมในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

๑๒๓

ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 5 (CS 5) จังหวัดมีการดาเนินการในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่าน
กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

หลักฐานประกอบการดาเนินการ

5.1 ดาเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ ผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหาราชการ ผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย รวมทั้ง การรายงาน หรือ
เผยแพร่ผลการดาเนินงานให้กับประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูล
ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดผลทบทวน
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และมีแผนในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น หรือ
แสดงให้เห็นว่ามีการขยายขอบเขต หรือ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

5.2 กาหนดกระบวนการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
รวมทั้ง การรายงาน หรือเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้กับ
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ และทันกาล
5.3 ทบทวนกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และมีแผนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่ระดับที่
สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นว่ามีการขยายขอบเขต หรือกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 6 (CS 6) จังหวัดมีการวัดทั้งความพึงพอใจ และความ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มที่
ได้กาหนดไว้ เพื่อนาผลไปปรับปรุงการให้บริการ และการ
ดาเนินงานของจังหวัด
6.1 กาหนดกระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รบั บริการ และ 1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ
กระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การให้บริการ
6.2 กาหนดกระบวนการวัดความไม่พงึ พอใจของผู้รับบริการ
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ
กระบวนการวัดความไม่พงึ พอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพการให้บริการ
6.3 ดาเนินการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 3. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของ
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่น้อย
ผู้รับบริการของจังหวัด (ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินการในหมวด กว่า ร้อยละ 85)
7 ผลลัพธ์การดาเนินการ (RM 3.1))
โดยการจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตาม

๑๒๔

ขั้นตอนการดาเนินการ
หลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
6.4 ดาเนินการวัดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มผู้รับบริการของจังหวัด
6.5 นาผลการวัดความพึงพอใจไปปรับปรุงการให้บริการ และ
การดาเนินงาน
6.6 นาผลการวัดความไม่พึงพอใจไปปรับปรุงการให้บริการ
และการดาเนินงาน

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
4. รายงานผลการสารวจความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่ควร
เกิน ร้อยละ 10)
5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการนาผล
การวัดความพึงพอใจไปปรับปรุงการ
ให้บริการ และการดาเนินงาน
6. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการนาผล
การวัดความไม่พึงพอใจไปปรับปรุงการ
ให้บริการ และการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 7 (CS 7) จังหวัดต้องกาหนดมาตรฐานการ
ให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละ
งาน โดยมีการจัดทาแผนภูมิ หรือคู่มือการติดต่อราชการ โดย
ประกาศให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และจัดทา
คู่มือการทางานของบุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการรับบริการ
7.1 กาหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งมีกรอบเวลาชัดเจน และ 1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดมาตรฐาน
ประกาศเผยแพร่คู่มือการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ
การให้บริการ ซึ่งมีกรอบเวลาชัดเจน
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการประกาศ
เผยแพร่คู่มือการติดต่อราชการให้ประชาชน
ทราบ
7.2 จัดทาคู่มือการทางานของบุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้ 3. คู่มือการทางานของบุคลากรในการ
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
ให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีกิจกรรมหลัก จานวน 7กิจกรรม และในแต่ละ
กิจกรรมมีขั้นตอนการดาเนินการ และหลักฐานประกอบการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 (IT 1) จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วย
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ นอกจากนี้ ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

หลักฐานประกอบการดาเนินการ

๑๒๕

ขั้นตอนการดาเนินการ
1.1 จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
1. ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

1.2 มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

2. ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

กิจกรรมที่ 2 (IT 2) จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัดที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
2.1 จัดทาฐานข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด 45 กลุ่มเรื่อง
1. ฐานข้อมูล (อย่างน้อย 3 ปี) ที่สาคัญของ
(ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
จังหวัด 45 กลุ่มเรื่อง ที่ครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย
2.2 จัดทาฐานข้อมูลของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ครอบคลุม 2. ฐานข้อมูลของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่
ถูกต้อง และทันสมัย
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
2.3 จัดทาฐานข้อมูลตัวชี้วัด (ผลลัพธ์ตัวชี้วัด) การบริหารงาน 3. ฐานข้อมูลตัวชี้วัด (ผลลัพธ์ตัวชี้วัด) การ
จังหวัดแบบบูรณาการ 32 ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม และทันสมัย
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 32 ตัวชี้วัด
(ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)
ที่ครอบคลุม และทันสมัย (ย้อนหลังอย่างน้อย
3 ปี)
2.4 กาหนดกระบวนการในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม และ
นาไปปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 3 (IT 3) จังหวัดต้องมีระบบ และสามารถคานวณ
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดการดาเนินการ และการ
ประเมินผล IT 3 จังหวัดต้องมีระบบ และสามารถคานวณสถิติ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย
3.1 จัดทารายการข้อมูล GPP ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย (ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอน และการดาเนินการในหมวด 7
ผลลัพธ์การดาเนินการ (RM 4.4))

4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
และการนาไปปฏิบัติ

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดรายการ
ข้อมูล GPP ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
(ตามที่กาหนดไว้ใน RM 4.4)

กิจกรรมที่ 4 (IT 4) จังหวัดต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
1. การแสดงถึงข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.
ราชการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒๖

ขั้นตอนการดาเนินการ
4.2 กาหนดแนวทางในการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และให้บริการประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม
กิจกรรมที่ 5 (IT 5) จังหวัดต้องมีกระบวนการติดตาม เฝ้า
ระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกาหนดระบบ
การเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
(Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่
บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5.1 กาหนดระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่บ่งชี้
ความเปลี่ยนแปลง หรือภัยที่เกิดขึ้น ความถี่ และความเสียหาย
5.2 กาหนดระบบการรายงาน หรือเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารผ่าน
ระบบสารสนเทศ
5.3 กาหนดกระบวนการปรับปรุงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัย
กิจกรรมที่ 6 (IT 6) จังหวัดต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของ
ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
6.1 จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของระบบข้อมูล
สารสนเทศขององค์กร
6.2 ปฏิบัติตามแผนฯ เพื่อรักษาความมั่นคง และความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ 7 (IT 7) จังหวัดต้องจัดทาแผนการจัดการความรู้
และนาแผนไปปฏิบัติ
7.1 จัดทาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ประเด็นยุทธศาสตร์

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทางใน
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่บ่งชี้ความ
เปลี่ยนแปลง หรือภัยที่เกิดขึ้น ความถี่ และ
ความเสียหาย
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบการ
รายงาน หรือเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารผ่าน
ระบบสารสนเทศ
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการปรับปรุงระบบการติดตาม เฝ้า
ระวัง และเตือนภัย
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนการ
บริหารความเสี่ยงของระบบข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กร
2. เอกสารที่แสดงถึงการนาแผนฯ ไปปฏิบัติ

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดองค์ความรู้
ที่จาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์
7.2 กาหนดแนวทางการจัดทาแผนฯ และจัดทาแผนการจัดการ 2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทางการ
ความรู้ (3 แผน) ตามขั้นตอนที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
จัดทาแผนฯ และแผนการจัดการความรู้ (3
แผน)
7.3 นาแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ

3. เอกสารที่แสดงถึงการนาแผนการจัดการ
ความรู้ไปปฏิบัติ

๑๒๗

ขั้นตอนการดาเนินการ
7.4 สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
4. รายงานสรุปผลการดาเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้

หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีกิจกรรมหลัก จานวน 5 กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรมมีขั้ นตอน
การดาเนินการ และหลักฐานประกอบการดาเนินการ ดังนี้
นตอน...
ขั้นตอนการดาเนินการ
หลักฐานประกอบการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 (HR 1) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย
1.1 กาหนดวิธีการ และดาเนินการหาปัจจัยที่มีผลต่อความ
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการหา
ผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ปัจจัยฯ
- ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทางาน
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดปัจจัยฯ
- ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ
1.2 กาหนดวิธีการ และดาเนินการจัดลาดับความสาคัญของ
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ปัจจัยฯ
จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยฯ
1.3 จัดทาแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
4. แผนสร้างความผาสุก
บุคลากรที่สอดคล้องกับปัจจัยฯ
5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดความ
สอดคล้องกับปัจจัยฯ
1.4 ดาเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ 6. เอกสารที่แสดงถึงรรายละเอียดการ
ของบุคลากร
ดาเนินการของกิจกรรมตามแผนฯ
1.5 ประเมินความผาสุก โดยการสารวจความพึงพอใจตามแผน 7. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจฯ
สร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร (*
สอดคล้องกับการดาเนินการตามหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
(RM 5.1)) ประกอบด้วย
- นโยบายการบริหารงาน
- สภาพแวดล้อมในการทางาน
- สวัสดิการ
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
โดยการจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตาม
หลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
กิจกรรมที่ 2 (HR 2) การจัดทาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้
2.1 กาหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
2.2 ชี้แจงแนวปฏิบัติสาหรับการแจ้งผลประเมินฯ ให้ส่วน
ราชการทราบ

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
สื่อสารให้ส่วนราชการทราบแนวปฏิบัติในการแจ้ง
ผลการประเมินฯ

๑๒๘

ขั้นตอนการดาเนินการ
2.3 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง
จังหวัด

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการ
ประเมินผลบุคลากรของจังหวัด

2.4 ให้ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินฯ ให้กับบุคลากรตาม
แนวทางที่กาหนด ในข้อ 2.2

4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการแจ้ง
ผลการประเมินฯ ให้บุคลากรที่ได้รับการประเมิน
ทราบ
2.5 ดาเนินการจัดสรรสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับการประเมินผลการ 5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการนาผล
ปฏิบัติงานของบุคลากร
การประเมินไปประกอบการจัดสรรสิ่งจูงใจ
กิจกรรมที่ 3 (HR 3) การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2555
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.2 จัดทาแผนปฏิบัติการ ของแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
3.3 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร

3.4 สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
บุคลากร
กิจกรรมที่ 4 (HR 4) การจัดทาระบบการประกันคุณภาพของการ
ฝึกอบรม
4.1 จัดทาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม
4.2 ดาเนินการฝึกอบรม โดยนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้
4.3 ประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมบุคลากร
กิจกรรที่ 5 (HR 5) การจัดทาระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ
ทักษะระหว่างบุคลากร

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนปฏิบัติ
การของแผนกลยุทธ์ฯ
3. รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ
4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดความ
สอดคล้องของการพัฒนาบุคลากรที่เป็นไปตาม
แผนฯ
4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
สารวจความพึงพอใจฯ
5. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจฯ

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์
กลางที่ใช้ในการฝึกอบรม
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
สื่อสาร ถ่ายทอดหลักเกณฑ์ฯ
3. รายงานผลการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ
4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ประเมินการฝึกอบรม เช่น Post Test/
ตัวชี้วัดผลงาน

๑๒๙

ขั้นตอนการดาเนินการ
5.1 จัดทาแผนการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือทักษะระหว่าง
บุคลากรของจังหวัด และช่องทางการแลกเปลี่ยนฯ

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
1. แผนการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้
หรือทักษะระหว่างบุคลากรของจังหวัด
2. ช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ฯ

5.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร
ที่สอดคล้องกับแผนการแลกเปลี่ยนความรู้ ตามข้อ 5.1

3. ตัวอย่างผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ หรือทักษะระดับสานักงานจังหวัด
4. ตัวอย่างผลการจัดกิจกรรมและเปลี่ยน
ความรู้ระดับจังหวัด
5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดความ
สอดคล้องของแผนฯ กับกิจกรรมที่จัดขึ้น
6. ผลการติดตาม และทบทวน แผนการจัด
กิจกรรมและเปลี่ยนความรู้ และทักษะ
ระหว่างบุคลากร

5.3 ติดตามประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือทักษะของ
บุคลากร พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดาเนินการ

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ มีกิจกรรมหลัก จานวน 6 กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการ
ดาเนินการ และหลักฐานประกอบการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ
หลักฐานประกอบการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 (PM 1) การกาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด
1.1 กาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า โดยพิจารณาจาก
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการกาหนด
- ยุทธศาสตร์
กระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่พิจารณาจากทั้ง
- พันธกิจ
3 ประเด็น
- ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ 2 (PM 2) การจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า
2.1 จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดข้อกาหนดที่
โดยพิจารณาจาก
สาคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่
- ความต้องการของผู้รับบริการ
พิจารณาจากทั้ง 5 ประเด็น
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข้อกาหนดด้านกฎหมาย
- ประสิทธิภาพของกระบวนการ
- ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
2.2 การกาหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดตัวชี้วัดของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย ร้อยละ
75 ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
2.3 นาข้อกาหนด และตัวชี้วัดของกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
2.4 ติดตามผลของตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง
กระบวนการ

4. รายงานผลการติดตามผลของตัวชี้วัดของ
กระบวนการฯ

๑๓๐

ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 3 (PM 3) การออกแบบกระบวนการจากข้อกาหนด
ที่สาคัญในกิจกรรมที่ 2 (PM 2)
3.1 กาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
และชี้ให้เห็นว่านามาออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อกาหนด
ที่สาคัญอย่างไร
3.2 ออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า ได้นาปัจจัยที่สาคัญมา
ใช้ประกอบ อย่างน้อย 2 ปัจจัย ต่อไปนี้
- องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- การควบคุมค่าใช้จ่าย
- ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.3 สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
กระบวนการ รวมถึง มีการนาไปปฏิบัติ
3.4 สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยวัดความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความรวดเร็ว, ความมีประสิทธิภาพ, ความยุ่งยาก
ซับซ้อนของการเตรียมเอกสาร เป็นต้น ซึ่งกระบวนการที่วัด ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงาน และนาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กระบวนงานทั้งหมดมาทาเป็นค่าเฉลี่ยกลาง (*สอดคล้องกับการ
ดาเนินการหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ (RM 6.1))
โดยการจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตาม
หลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
3.5 ตรวจสอบกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่
ควรปรับปรุง โดยการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 4 (PM 4) การจัดทาระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการจัดกระบวนการ
4.1 จัดทาแผนสารองฉุกเฉิน เพื่อป้งกันผลกระทบกับการ
จัดการกระบวนการในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
โดยเชื่อมโยงระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการดาเนินการตาม
พันธกิจหลักของจังหวัดให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
4.2 สื่อสารแนวทางปฏิบัติในแผนสารองฉุกเฉินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
4.3 ทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนสารองฉุกเฉินให้เหมาะสมทันสมัย
อยู่เสมอ
กิจกรรมที่ 5 (PM 5) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน

หลักฐานประกอบการดาเนินการ

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ออกแบบกระบวนการที่มาจากข้อกาหนดที่
สาคัญ
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดปัจจัย อย่าง
น้อย 2 ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบ

3. เอกสารที่แสดงออกถึงการสื่อสารฯ
4. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ โดยร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

5. เอกสารที่แสดงการตรวจสอบกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า

1. แผนสารองฉุกเฉินที่เชื่อมโยงต่อการ
ดาเนินการตามพันธกิจหลักของจังหวัด
2. เอกสารที่แสดงออกถึงการสื่อสารฯ
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
แผนฯ

๑๓๑

ขั้นตอนการดาเนินการ
5.1 กาหนดรายชื่อกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุน โดยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามเห็นชอบ
5.2 คัดเลือกกระบวนการที่สร้างคุณค่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
และกระบวนการสนับสนุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 มาจัดทาคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย or
lo

หลักฐานประกอบการดาเนินการ
1. รายชื่อกระบวนการที่สร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน

5.6 ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานเพื่อ
การปรับปรุงกระบวนการ

6. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70
3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสนับสนุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
5.3 กาหนดวิธีการที่จังหวัดนามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การ 4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการที่
ปฏิบัติ โดยการเผยแพร่มาตรฐาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน จังหวัดนามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การ
และการมีระบบติดตามมาตรฐานงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ปฏิบัติ
กาหนด
5.4 จัดเตรียมระบบต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผล 5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดรายชื่อ
ตามข้อกาหนดของกระบวนการ
ระบบต่างๆ พร้อมทั้ง คาอธิบายความ
เชื่อมโยงระหว่างหมวด 6 กับระบบอื่นๆ
5.5 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้

กิจกรรมที่ 6 (PM 6) การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า
และกระบวนการสนับสนุน
6.1 กาหนดวิธีการในการดาเนินการ ประกอบด้วย
1) วิธีการในการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน
2) วิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทางานซ้า
และลดการสูญเสีย
6.2 กาหนดวิธีการสื่อสารมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทราบ (เช่น การประชุม บันทึกเวียน Website)

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการใน
การปรับปรุงกระบวนการฯ
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดฯ

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
สื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ทราบ
6.3 จัดทากิจกรรม/ โครงการ ในการปรับปรุงกระบวนการฯ
4. ตัวอย่างกิจกรรม/ โครงการในการ
พร้อมทั้ง ดาเนินการตามกิจกรรม/ โครงการฯ
รับปรุงกระบวนการ
6.4 ทบทวนกระบวนการ (เช่น การประชุมคณะทางาน การจัด 5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ)
กระบวนการ

๑๓๒

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)
หมวด 1 การนาองค์การ
ชื่อตัวชี้วัด
วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน
RM 1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางของ - การวัดต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจในทิศทางของ
องค์การ
องค์กรได้เป็นอย่างดี
- กรณีจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
RM 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ - การวัดความพึงพอใจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มของบุคลากร
นาองค์การของผู้บริหาร
ตามที่จังหวัดระบุไว้ในลักษณะสาคัญขององค์กร ข้อ 3
- ประเด็นการวัดการนาองค์การของผู้บริหาร ต้อง
ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่
1) การกาหนดทิศทางขององค์การ
2) การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางของ
องค์การให้บุคลากรรับรู้
3) การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
4) การให้ความสาคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ
5) การเป็นตัวอย่างที่ดี (role model) ของผู้บริหารใน
การดาเนินการเรื่องต่างๆ (เช่น สอดคล้องกับค่านิยม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น)
RM 1.3 ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ - วัดร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่สาคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามการ
สาคัญที่ผู้บริหารใช้ติดตามผลการดาเนินงานโดยในการ
บริหารงาน
ติดตามตัวชี้วัดต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ตัวชี้วัด และ
ครอบคลุมทุกประเภทของตัวชี้วัดที่สาคัญ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่
สาคัญที่กาหนดต้องครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์
RM 1.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของ - วัดจากมาตรการ/โครงการตาม LD 5 ที่จังหวัดคัดเลือก
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบาย
มาดาเนินการในแต่ละด้านของนโยบายการกากับดูแล
การกากับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อย ด้านละ 1 องค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) โดย
มาตรการ/โครงการ)
จะพิจารณาตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินการเทียบกับ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ของแต่ละมาตรการ/
โครงการ
RM 1.5 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของ - การวัดความเชื่อมั่นต้องครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการหลัก
ผู้รับบริหารต่อองค์การ (ค่าเฉลี่ย)
ของจังหวัด
- กรณีจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย

๑๓๓

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ชื่อตัวชี้วัด
RM 2.1 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ของจังหวัด

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน
- ให้ใช้คะแนนจากคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
(ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัด)
RM 2.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติ
- การวัดต้องใช้แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ราชการประจาปีที่ระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
80
- การวัดความเข้าใจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มของบุคลากร
ตามที่จังหวัดระบุไว้ในลักษณะสาคัญขององค์กร ข้อ 3
- การจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
RM 2.3 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่
- นาตัวชี้วัดของระดับบุคคลเทียบกับเป้าหมายระดับส่วน
สอดคล้องตามเป้าหมายของจังหวัด
ราชการประจาจังหวัด
RM 2.4 ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ - วัดความสาเร็จของตัวชี้วัดที่ส่วนราชการประจาจังหวัด
ส่วนราชการประจาจังหวัดที่ปฏิบัติงานได้บรรลุ
รับผิดชอบดาเนินการ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่จังหวัดกาหนด
RM 2.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของ - พิจารณาความสาเร็จของเป้าหมายของโครงการที่
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง คัดเลือกมาดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ความสาเร็จวัดจากผลลัพธ์ ผลผลิต หรือความคืบหน้าของ
โครงการ (ในกรณีที่โครงการที่คัดเลือกมาดาเนินการ ไม่ใช่
โครงการที่สาเร็จภายในปีงบประมาณ) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชื่อตัวชี้วัด
วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน
RM 3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ตัวชี้วัดนี้จังหวัดดาเนินการเอง เนื่องจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ของสานักงานสถิติแห่งชาติอาจไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ
- หากกรณีจังหวัดใช้ผลการสารวจของสานักงานสถิติ
แห่งชาติในการรายงานผลตัวชี้วัดนี้ จังหวัดต้องมั่นใจว่า
การสารวจดังกล่าวครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ ทั้งนี้
สานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลของสานักงานสถิติแห่งชาติเป็น
ข้อยุติ
- การจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
RM 3.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
- ตัวชี้วัดนี้จังหวัดควรดาเนินการเองเนื่องจากผลการ
ประเมินความไม่พึงพอใจของสานักงานสถิติแห่งชาติอาจ
ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ
- การจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย

๑๓๔

ชื่อตัวชี้วัด
RM 3.3 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
RM 3.4 ร้อยละความสาเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินการ/โครงการ ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน
- วัดระดับความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และนามาหาค่าเฉลี่ย
- การดาเนินการ/โครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระดับการมีส่วน
ร่วมที่ไม่ต่ากว่าระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง
/ชื่อตัวชี้วดั ...
- ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะต้องสะท้อน
ความสาเร็จของการดาเนินการ/โครงการได้อย่างชัดเจน
- การกาหนดค่าเป้าหมายจะต้องมีความเหมาะสม โดยนา
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) มาประกอบและแสดงว่า
การกาหนดค่าเป้าหมายมีความท้าทายต่อเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
RM 3.5 ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ - วัดความสาเร็จของตัวชี้วัดที่ส่วนราชการประจาจังหวัด
ตามมาตรฐานคู่มือการให้บริการ
รับผิดชอบดาเนินการ
RM 2.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของ - การประเมินผลความสาเร็จ วัดจาก ร้อยละการให้บริการ
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่สามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในคู่มือการให้บริการ (ดาเนินการได้ตามมาตรฐานการ
ให้บริการทุกขั้นตอนที่กาหนดไว้ในคู่มือจานวน 1 งาน
บริการ)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้
ชื่อตัวชี้วัด
วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน
RM 4.1 ร้อยละของความครอบคลุมถูกต้อง และ - วัดจากจานวนฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ที่ด้านความครอบคลุม
ทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่าง ความถูกต้อง ความทันสมัย เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลทั้งหมด
น้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ
RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามา - จังหวัดอาจจัดเก็บข้อมูลด้วยการสารวจความพึงพอใจ
ใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด
ผ่านทางเว็บไซต์
RM 4.3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี - พิจารณาผลการดาเนินการจากผลการสารวจความพึงพอใจ
ต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ ของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จากสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
RM 4.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ - การพิจารณาระดับคะแนน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
การจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
5 ขั้นตอน รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดนี้ อยู่ใน
ภาคผนวก 2.5
RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จจาก - วัดจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการจัดการ องค์ความรู้ที่ดาเนินการ
ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้

๑๓๕

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ชื่อตัวชี้วัด
วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน
RM 5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ - การจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
องค์กร
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
RM 5.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ - การจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
พัฒนาบุคลากร
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
RM 5.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ - การจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
- ประเด็นการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลกรปฏิบัติงานให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
* หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
* การประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
* การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบเปิด เช่น การ
แจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็นรายบุคคล การแจ้งผลให้
ทราบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เป็นต้น
RM 5.4 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่าน
- วัดจากจานวนหลักสูตรทั้งหมดที่จังหวัดดาเนินการใน
เกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ปีงบประมาณเทียบกับจานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม
RM 5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านขีดระดับของ - วัดจากการผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามสายงาน
สมรรถนะที่จังหวัดกาหนด (Competency
ที่หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละส่วนราชการประจาจังหวัด
Level)
กาหนด
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ชื่อตัวชี้วัด
วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน
RM 6.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี -วัดความพึงพอใจทีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ต่อขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
เช่น ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ ความยุ่งยาก
ซับซ้อนของการเตรียมเอกสาร เป็นต้น
- กระบวนงานที่นามาวัดต้องไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงาน
โดยจะนาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกระบวนงานทั้งหมด
มาเป็นผลของตัวชี้วัดนี้
- การจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
RM 6.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
- วัดความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบรองรับ
ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉิน
- การจัดทาแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย
RM 6.3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มี - วัดจากร้อยละของกระบวนการที่สร้างคุณค่าทั้งหมด
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
เทียบกับกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ได้จัดทาคู่มือการ

๑๓๖

ชื่อตัวชี้วัด

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน
ปฏิบัติงาน

RM 6.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของ
การดาเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่า
RM 6.5 จานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
ให้ผลการดาเนินงานดีขึ้น

-วัดจากการดาเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ได้
กาหนดไว้ในกระบวนการที่สร้างคุณค่า
- จังหวัดต้องคัดเลือกกระบวนการ อย่างน้อย 3
กระบวนการเพื่อมาปรับปรุง ซึง่ ต้องประกอบด้วย
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ
- วัดจากกระบวนการที่คัดเลือกมาปรับปรุงเทียบกับ
กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

การมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการดาเนิน การให้ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริ ห ารจัด การภาครัฐระดั บพื้นฐาน
(Certify FL)
หมวด 1 การนาองค์กร
หน่วยงาน
กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
กิจกรรมที่ 1 (LD 1) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องมีการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการส่วน
กาหนดทิศทางการทางานที่ชัดเจน
จังหวัด
ภูมิภาคทุกแห่ง
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 2 (LD 2) ผู้บริหารจังหวัดมีการเพิ่ม
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการส่วน
อานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในองค์กร
กิจกรรมที่ 3 (LD 3) ผู้บริหารของจังหวัดส่งเสริมให้มี กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการส่วน
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
กิจกรรมที่ 4 (LD 4) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องกาหนด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการส่วน
ตัวชี้วัดที่สาคัญ และกาหนดให้มีระบบการติดตาม
จังหวัด
ภูมิภาคทุกแห่ง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 5 (LD 5) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องมีการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการส่วน
กาหนดนโยบายในการกากับดูแลองค์การที่ดี
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
(Organizational Governance)
กิจกรรมที่ 6 (LD 6) จังหวัดต้องจัดให้มีระบบการ
1. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ส่วนราชการส่วน
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีตาม
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ภูมิภาคทุกแห่ง
แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัด
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 7 (LD 7) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องกาหนดให้ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการส่วน
มีวิธีการ หรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทาง
ภูมิภาคทุกแห่ง
ลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม

๑๓๗

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
สนับสนุน
กิจกรรมที่ 1 (SP 1) จังหวัดต้องมีการกาหนด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการส่วน
ขั้นตอน/ กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิภาคทุกแห่ง
มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด (1 ปี)
กิจกรรมที่ 2 (SP 2) ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการส่วน
(4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด (1 จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิภาคทุกแห่ง
ปี) ต้องมีการนาปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่
สาคัญ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
กิจกรรมที่ 3 (SP 3) จังหวัดต้องมีการวางแผนกล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการส่วน
ยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
แผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด (1 ปี)
กิจกรรมที่ 4 (SP 4) ผู้บริหารต้องมีการสื่อสาร และ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการส่วน
ทาความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ และการนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิภาคทุกแห่ง
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 5 (SP 5) จังหวัดมีการถ่ายทอด
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงาน ส่วนราชการส่วน
(Cascading) ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์การลง จังหวัดเชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
สู่ระดับส่วนราชการประจาจังหวัด
2. กลุ่มบริการทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 6 (SP 6) จังหวัดต้องจัดทารายละเอียด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการส่วน
โครงการ เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานให้ จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิภาคทุกแห่ง
สามารถบรรลุเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 7 (SP 7) จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์ และ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการส่วน
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิภาคทุกแห่ง
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงาน
กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
กิจกรรมที่ 1 (CS 1) จังหวัดมีการกาหนดกลุ่ม
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส่วนราชการส่วน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ
เชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
2. สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 2 (CS 2) จังหวัดมีช่องทางการรับฟัง และ 1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส่วนราชการส่วน
เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ เชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนเสีย
2. สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 3 (CS 3) จังหวัดมีระบบที่ชัดเจนในการ สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการส่วน
รวบรวม และจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/
ภูมิภาคทุกแห่ง
กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๑๓๘

กิจกรรม
ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย
กิจกรรมที่ 4 (CS 4) จังหวัดมีการสร้างเครือข่าย
และจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ 5 (CS 5) จังหวัดมีการดาเนินการในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
การส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
2. สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
2. สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
3. สานักงานสถิติ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมที่ 7 (CS 7) จังหวัดต้องกาหนดมาตรฐาน
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เชียงใหม่
บริการในแต่ละงาน
2. สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

กิจกรรมที่ 6 (CS 6) จังหวัดมีการวัดทั้งความพึง
พอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มที่ได้กาหนดไว้

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กิจกรรมที่ 1 (IT 1) จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลที่
ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ

1. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 2 (IT 2) จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูล
1. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
เพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
การสื่อสาร สานักงานจังหวัด
ทันสมัย
เชียงใหม่
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 3 (IT 3) จังหวัดต้องมีระบบ และสามารถ สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
คานวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
กิจกรรมที่ 4 (IT 4) จังหวัดต้องมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
หน่วยงาน
สนับสนุน
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

๑๓๙

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กิจกรรมที่ 5 (IT 5) จังหวัดต้องมีกระบวนการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน
สนับสนุน
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

กิจกรรมที่ 6 (IT 6) จังหวัดต้องมีระบบบริหารความ
เสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 7 (IT 7) จังหวัดต้องจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ และนาแผนไปปฏิบัติ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 1 (HR 1) การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของบุคลากร
กิจกรรมที่ 2 (HR 2) การจัดทาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน
สนับสนุน
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

กิจกรรมที่ 3 (HR 3)การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 4 (HR 4) การจัดทาระบบการประกัน
คุณภาพของการฝึกอบรม
กิจกรรที่ 5 (HR 5) การจัดทาระบบการแลกเปลี่ยน
ความรู้ หรือทักษะระหว่างบุคลากร

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กิจกรรมที่ 1 (PM 1)การกาหนดกระบวนการที่สร้าง
คุณค่าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางการกาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าใน
หมวด 6 การจัดกระบวนการของจังหวัด

1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 2 (PM 2) การจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า

1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

กิจกรรมที่ 3 (PM 3)การออกแบบกระบวนการจาก
ข้อกาหนดที่สาคัญในกิจกรรมที่ 2 (PM 2)

หน่วยงาน
สนับสนุน
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

๑๔๐

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 4 (PM 4)การจัดทาระบบรองรับภาวะ
1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการจัด ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
กระบวนการ
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
3. ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่
4. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมที่ 5 (PM 5) การกาหนดมาตรฐานการ
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และ
เชียงใหม่
กระบวนการสนับสนุน
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 6 (PM 6) การปรับปรุงกระบวนการที่
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน
เชียงใหม่
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน
สนับสนุน
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด RM 1.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จ
ของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์กรที่ดี (อย่างน้อย ด้านละ 1
มาตรการ/โครงการ)
ตัวชี้วัด RM 2.1 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด
ตัวชี้วัด RM 3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัด RM 4.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ตัวชี้วัด RM 5.4 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่
ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน
สนับสนุน
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง

1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส่วนราชการส่วน
เชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
2. สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
3. สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง
1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการส่วน
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง

๑๔๑

กิจกรรม
ตัวชี้วัด RM 6.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

2. สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส่วนราชการส่วน
เชียงใหม่
ภูมิภาคทุกแห่ง
2. สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
3. สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
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๑๔๒

5.2 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2555
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสานักดัชนีเศรษฐกิ จการค้า ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนี
ราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดยสรุปดังนี้
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คานวณ มีจานวน ๔๑๗ รายการ
สาหรับจังหวัดเชียงใหม่มี จานวน ๒๕๙ รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่อ งดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร การบันเทิง การอ่า น
การศึกษา ฯลฯ เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลดังนี้
๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนเมษายน ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๐ ดั ชนี ร าคาผู้ บ ริโ ภคทั่ว ไปของประเทศเท่ า กั บ ๑๐๐ และเดื อ นเมษายน ๒๕๕๕ เท่ า กั บ
๑๑๔.๗๘ เทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๑๔.๓๐ สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๔๒ ถ้าเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๔
สูงขึ้นร้อยละ ๒.๔๗
๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจัง หวัดเชียงใหม่ เท่ากับ ๑๐๐ และเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เท่ากั บ
๑๑๙.๒ สาหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๑๙.๒
๓. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับ
๓.๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕
คงที่ ร้อยละ ๐.๐
๓.๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
คงที่ ร้อยละ ๐.๐
๓.๓ เทียบเฉลี่ย ๔ เดือน (มกราคม – เมษายน) ๒๕๕๕ สูงขึ้น ร้อยละ ๒.๓
๔. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือ นเมษายน ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
คงทีร่ ้อยละ ๐.๐ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๗) โดยหมวดอื่นๆ ไม
ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับสูงขึ้น ได้แก่ น้ามันชื้อเพลิง ราคาสินค้า หมวดอาหารและเครื่องดื่มปรับลดลง ได้แก่ ไข่
และผลิตภัณฑ์นม ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เครื่องประกอบอาหาร เป็นต้น
๔.๑ ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๐.๔ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้นร้อยละ
๐.๙) ปัจจัยหลักมาจากการสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ ร้อยละ ๑.๔ เนื่องจากปรับราคาตาม
นโยบายของรัฐบาล หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๐.๒
๔.๒ ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลง ร้อยละ ๐.๔ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้น ร้อยละ ๒.๔) ปัจจัย
หลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าจาพวก ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๒.๘ (ไข่ไก่) เนื่องจากอยู่ในช่วงปิด

๑๔๓

ภาคเรียนรวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนและมีการจัดจาหน่ายไข่ไก่ราคาถูกของหน่วยงานภาครัฐ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ร้อยละ ๒.๕ (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๐.๘ สินค้าส่วนใหญ่ที่ปรับลดลง
จะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ ๑-๒ ของเดือน เมษายน ๒๕๕๕ ส่วนสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้แก่ ผักและผลไม้ ร้อยละ ๑.๓
(มะนาว ผักชี ตาลึง ฟักทอง)
๕. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนเมษายน๒๕๕๔ ดัชนีราคาคงที่ ร้อยละ ๐.๐ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เทียบกับ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ สูงขึ้น ร้อยละ ๓.๑) หมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลง ร้อยละ ๑.๕ สาเหตุสาคัญมาจากการ
ลดลงของสินค้าหมวด ผักและผลไม้ ร้อยละ ๗.๕ ไข่และผลิตภัณฑ์จากนม ร้อยละ ๓.๐ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ร้อยละ ๑.๐ และสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ได้แก่ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๒.๗ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า
ร้อยละ ๑.๔ ส่วนดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๑.๓ ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่ มมี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ ๒.๘ หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๒.๓ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ ๑.๔ หมวด
เครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ ๐.๗ หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ลดลง ร้อยละ ๑.๐ (เครื่องรับวิทยุ
เครื่องเล่นเทป-ดิสก์ และค่าเล่าเรียน เป็นต้น)
๖. ถ้าพิจารณาดัชนีเฉลี่ย ๔ เดือน (มกราคม –เมษายน) ของปี ๒๕๕๕ เทียบกับปี ๒๕๕๔ ดัชนีสูงขึ้น
ร้อยละ ๒.๓ เป็นผลมาจาก หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ ๓.๗ สาเหตุสาคัญมาจากการปรับตัวสูงขึ้น
ของราคา เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า ร้อยละ ๙.๐ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๖.๒ ผักและผลไม้ ร้อยละ ๓.๕
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ ๑.๑ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๐.๙ และดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุหลักจากการปรับสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน ร้อยละ ๒.๐ หมวดยาสูบและ
เครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๒.๐ (ผลิตภัณฑ์เบียร์และสุรา) หมวดยานพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
ร้อยละ ๑.๐ หมวดการตรวจรักษาส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๗ เป็นต้น
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๑๔๔

ะเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2555
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
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๑๔๕

6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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๑๔๖

ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง)
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยกรณีเร่งด่วน
(Flagship Projects) ในกิจกรรมการขุดลอกลาน้าปิง และการติดตั้งระบบเตือนภัย
ดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง)
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
**************************
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