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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 5/2555 

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

******************************************** 
การสวดมนต์ไหว้พระ 
เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี จ านวน 23 ทุน  
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 2)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ รอบรู้ และกล้า
แสดงออกในการตอบค าถามเก่ียวกับค าขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม   จ านวน  1 รางวัล  คือ 
นางสาวฐิตะวรรณ  ณ เชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม)่ 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่กรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับเกียรติ
บัตรระดับจังหวัด และได้รับโล่รางวัลระดับเขต ประจ าปี พ.ศ.2554 จ านวน 1 ราย คือ นางนลี  อินทรนันท์ 
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวีดีโอคลิปกล่าว
สุนทรพจน์ “พระราชกรณียกิจ ด่ังน้ าทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้า”ของกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 1 ราย                  
คือ  นางสาววิชุดา  ไชยวงศ์  (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   
  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
        แนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่/รับต าแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด  

  1.  นายทรงศิลป์  ภิรมย์กุล   
       ต าแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน  รักษาราชการแทน  
                               ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
       ต าแหน่งเดิม :  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน 

2. นายนิพนธ์  ศรีชุมพร  
       ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 1  
       ต าแหน่งเดิม :  นายช่างโยธาอาวุโส  ฝ่ายก่อสร้างทาง ส านักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)่ 

3. นายก้องเกียรติ  จันทร์หิรัญ  
 ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ านวยการส านักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม่) 
       ต าแหน่งเดิม :  ผู้อ านวยการส านักทางหลวงท่ี 12 (ชลบุรี) 

4. นายศักด์ิชาย  วงศ์กนิษฐ์ 
     ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอฝาง 
     ต าแหน่งเดิม : นายอ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
5. นายจ าเริญ  สวนทอง 
     ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอพร้าว 
     ต าแหน่งเดิม :  นายอ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
       / 6.  นายเทพประสิทธิ์   วงษ์ท่าเรือ 



  ๓ 

6.  นายเทพประสิทธิ์   วงษ์ท่าเรือ 
     ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอแม่แจ่ม 
     ต าแหน่งเดิม : นายอ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 
7.  ว่าที่ร้อยตรีสมัย  ค าชมภู 
      ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอดอยสะเก็ด 
      ต าแหน่งเดิม :  นายอ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
8. นายคมกริช  ตรีธัญธพงศ์ 
     ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอแม่อาย 
     ต าแหน่งเดิม : นายอ าเภอดอยเต่า 
9.  นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ 
     ต าแหน่งปัจจุบัน :   นายอ าเภอดอยเต่า 
     ต าแหน่งเดิม : ปลัดอ าเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)  
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
      คร้ังที่ 4/2555  เม่ือวันที่  30 เมษายน  2555 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
 - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

  ผู้น าเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1 การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกสิทธิใ์นการเข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษา 
    ปีการศึกษา 2555 
    ผู้น าเสนอ : (1) นายมานพ  ดีมี   

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
(2) นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 

4.2 การควบคุมราคาสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้น าเสนอ : (1) นางสาวปานจิตต์  พิศวง  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

(2)  นางนิยดา   หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4.3 การจ าหน่ายสินค้าราคาถูก 
       ผู้น าเสนอ : นางนิยดา   หมื่นอนันต์  การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 การจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด    

เชียงใหม่   
   ผู้น าเสนอ :  นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย   ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การเตรียมการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การ

     บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
   ผู้น าเสนอ : นายคณพล  ปิ่นแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
       / 4.6  การด าเนินโครงการ...



  ๔ 

 
4.6  การด าเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ และ  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบปะประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ 2555 
   ผู้น าเสนอ :  นายอดิศร  ก าเนิดศิริ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.7  แนวทางการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555   
       ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

     ของจังหวัด น้ าหนักร้อยละ 2 
   ผู้น าเสนอ :  นายช านาญ  กายประสิทธิ์   พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2555 
       ผู้น าเสนอ :  นายจรูญ  เลาหเลิศชัย  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.9  รายงานผลการจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ 

      แปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ คร้ังที่  24  
    ผู้น าเสนอ : นางจุไรรัตน์  แพรวพราย   ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10  โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่  จ านวน 25 รุ่น ของจังหวัดเชียงใหม่  

        ปีงบประมาณ  2555 
      ผู้น าเสนอ : นายปราโมทย์  สมัครการ  ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่   

     และนางเพ็ญศรี  ประดับสุข ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน 
     จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.11  ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City 

               ผู้น าเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่ 
               เมืองสร้างสรรค์ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

5.1 การด าเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร  
จัดการภาครัฐ” (PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕  

  (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
5.2 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน  2555 
      (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 6/2555  
           วันพฤหัสบดีท่ี 28  มิถุนายน  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
           ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
           ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
           การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
     

 
      / ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร ...



  ๕ 

ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์) 
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
  - รายงานผลการด าเนินงานโครงการป้องกนัและแก้ไขอุทกภัยกรณีเร่งด่วน  
     (Flagship  Projects) ในกิจกรรมการขุดลอกล าน้ าปิง และการติดต้ังระบบเตือนภัย 

           ดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ 
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) 
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

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



  ๖ 

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 5/2555 

วันพุธท่ี 30  พฤษภาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหว้พระ 
เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  
จ านวน   23  ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ท่ี ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออ าเภอ 
1 เด็กชาย ปองภพ  เขียวงาม มัธยมศึกษาปท่ีี 1 ศรีสังวาลย์ สันทราย 
2 เด็กหญิง อังคณา  รัศมีวงศ์ ประถมศึกษาปีท่ี6 บ้านหนองไคร ้ สันทราย 
3 นางสาว จารีย์พร  สีสุก มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แม่ริมวิทยาคม แม่ริม 
4 เด็กหญิง สุพรรษษา  ใจมโนธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แม่ริมวิทยาคม แม่ริม 
5 เด็กหญิง ณัฐริกา  มากเพ็งมี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วัดช่างเค่ียง เมืองเชียงใหม่ 
6 เด็กหญิง มณีวรรณ  สุอุ๊ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วัดช่างเค่ียง เมืองเชียงใหม่ 
7 เด็กชาย วิโรจน์  ต๊ะน ุ ประถมศึกษาปีท่ี6 บ้านแม่แมม แม่แตง 
8 เด็กหญิง ณัฐริกา  พรมเสน ประถมศึกษาปีท่ี6 บ้านก๋ายน้อย แม่แตง 
9 เด็กหญิง ณัฐชยาภรณ์  ไชยเทพ ประถมศึกษาปีท่ี6 บ้านม่วงโตน ดอยสะเก็ด 
10 เด็กหญิง ทับทิม  มูลศิริ ประถมศึกษาปีท่ี6 บ้านแม่จ้อง ดอยสะเก็ด 
11 นางสาว อรัชพร  อยู่สิน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เทพศิรินทร์ สันป่าตอง 
12 เด็กหญิง สุชาดา  ตันสุหัส มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เทพศิรินทร์ สันป่าตอง 
13 เด็กหญิง ฝนทิพย์  ปานปรุง ประถมศึกษาปีท่ี5 วัดศรีล้อม หางดง 
14 เด็กชาย รัชชานนท์  บุญแต่ง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หางดงรัฐราษฎร์

อุปถัมภ ์
หางดง 

15 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์  คลังไธสง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รังสีวิทยา ต ารวจภูธรจังหวัด 
16 เด็กหญิง พรทิพย์  แท่งทอง มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จุฬาภรณ์วิทยาลัย กองก าลังผาเมือง 
17 เด็กหญิง อัญชลีพร  ห่วงศร ประถมศึกษาปีท่ี6 สิริมังคลานุสรณ์ กองพลทหารราบท่ี7 
18 นางสาว รัตนมณี  ชัยเดชทยากูล มัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม่ 
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ 

19 นางสาว วราพร  อุทรา ปริญญาตรี ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุตรส่ีล้อแดง 
20 นางสาว ภัสวรรณ  ค าโพธิ์ ปริญญาตรี ปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพเรือ 
บุตรส่ีล้อแดง 

21 เด็กหญิง ณัฐิดา  ไชยประคอง ประถมศึกษาปีท่ี3 บ้านสันก าแพง บุตร อส.จ.ชม. 
22 เด็กหญิง ภัทธริดา  เสมมณี ประถมศึกษาปีท่ี1 บ้านสันก าแพง บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กหญิง จรรยา  ดอกพิกุล ประถมศึกษาปีท่ี5 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ บุตรข้าราชการ 
 
 
 
       / 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...



  ๗ 

 2)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ รอบรู้ และกล้า
แสดงออกในการตอบค าถามเก่ียวกับค าขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม   จ านวน  1 รางวัล  คือ 
นางสาวฐิตะวรรณ  ณ เชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม)่ 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
     1. นายอินทร  หนักแน่น  ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาฮ่อง  หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่ศึก  อ าเภอแม่แจ่ม   
         มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      2. นายสังวาล  จันทร์ติ๊บ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแพะ 
          อ าเภอพร้าว  มีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด 
      3. จ.ส.ต.อนงค์  ตุ้ยเทพ  ผบ.หมู(่ป.สภ.ไชยปราการ) สถานทีต ารวจภูธรไชยปราการ 
                    มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่กรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับเกียรติ
บัตรระดับจังหวัด และได้รับโล่รางวัลระดับเขต ประจ าปี พ.ศ.2554 จ านวน 1 ราย คือ นางนลี  อินทรนันท์ 
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวีดีโอคลิปกล่าว
สุนทรพจน์ “พระราชกรณียกิจ ด่ังน้ าทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้า”ของกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 1 ราย                  
คือ  นางสาววิชุดา  ไชยวงศ์  (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      / ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



  ๘ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
      แนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่/รับต าแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด  

1.    นายทรงศิลป์  ภิรมย์กุล   
       ต าแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน  รักษาราชการแทน  
                              ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
       ต าแหน่งเดิม :  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน 
2.    นายนพินธ์  ศรีชุมพร  
       ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 1  
       ต าแหน่งเดิม :  นายช่างโยธาอาวุโส  ฝ่ายก่อสร้างทาง ส านักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)่ 
3.    นายก้องเกียรติ  จันทร์หิรัญ  
 ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ านวยการส านักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม่) 
       ต าแหน่งเดิม :  ผู้อ านวยการส านักทางหลวงท่ี 12 (ชลบุรี) 
4.    นายศักด์ิชาย  วงศ์กนิษฐ์ 

     ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอฝาง 
     ต าแหน่งเดิม : นายอ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

5.    นายจ าเริญ  สวนทอง 
     ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอพร้าว 
     ต าแหน่งเดิม :  นายอ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

6.   นายเทพประสิทธิ์   วงษ์ท่าเรือ 
      ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอแม่แจ่ม 
      ต าแหน่งเดิม : นายอ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 
7.   ว่าที่ร้อยตรีสมัย  ค าชมภู 
       ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอดอยสะเก็ด 
       ต าแหน่งเดิม :  นายอ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
9. นายคมกริช  ตรีธัญธพงศ์ 
       ต าแหน่งปัจจุบัน :  นายอ าเภอแม่อาย 
       ต าแหน่งเดิม : นายอ าเภอดอยเต่า 
9.    นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ 
       ต าแหน่งปัจจุบัน :   นายอ าเภอดอยเต่า 
       ต าแหน่งเดิม : ปลัดอ าเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ)  
 

 
 
 
 

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



  ๙ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
      คร้ังที่ 4/2555  เม่ือวันที่ 30  เมษายน  2555 

  
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งท่ี 4 /2555  เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 

2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 30 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th   ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.chiangmai.go.th/


  ๑๐ 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 4/2555 

วันจันทร์ที่ 30  เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

********************************* 
รายช่ือผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

1 หมอ่มหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานท่ีประชุม 
2 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายอดิศร ก าเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5 นายสุพิชญ์ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
6 นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายสุรพล ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิน่จังหวัดเชียงใหม่ 

10 ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

11 นายเฉลิมชัย สิงหะ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 
12 นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ ์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เขต 7 
13 นายชาญชัย ศรีเสถียร (แทน)นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 นายอาคม สุขพันธ์ นายอ าเภอหางดง 
15 นายอุทัย ลือชัย นายอ าเภอสารภี 
16 นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ (รก.)นายอ าเภอสันทราย 
17 นายเศรษฐา เศรษฐีธร (แทน)นายอ าเภอสันก าแพง 
18 นายพันธ์ศักดิ์ สมเปาลี (แทน)นายอ าเภอดอยสะเก็ด 
19 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอ าเภอแม่ริม 
20 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอ าเภอแม่แตง 
21 นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน (แทน)นายอ าเภอฮอด 
22 นายชัชวาลย์ พุทธโธ  (รก.)นายอ าเภอเชียงดาว 
23 นายมานิตย์ ไหวไว (รก.)นายอ าเภอพร้าว 
24 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ (แทน)นายอ าเภอฝาง 
25 นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นายอ าเภอไชยปราการ 
26 นายอนุพงษ ์ วาวงศ์มูล นายอ าเภอสะเมิง 
27 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอ าเภอเวียงแหง 
28 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอ าเภอสันป่าตอง 
29 นายศิวะ ธมิกานนท์ (แทน)นายอ าเภอจอมทอง 
30 นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)นายอ าเภอแม่อาย 

       / 31 นายชุติเดช  มีจันทร์ ...  



  ๑๑ 

 

31 นายชุติเดช มีจันทร์ นายอ าเภออมก๋อย 
32 นายพงศ์พีระ ชูช่ืน (รก.)นายอ าเภอแม่แจ่ม 
33 นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล (แทน)นายอ าเภอดอยเต่า 
34 นายวิบูลย์ เทพนรรัตน ์ (แทน)นายอ าเภอแม่วาง 
35 นายสุวิทย์ นะติกา (แทน)นายอ าเภอแม่ออน 
36 นายสราวุฒิ วรพงษ ์ นายอ าเภอดอยหล่อ 
37 นายณัฐ สัจจวิโส (แทน)นายอ าเภอกัลยานิวัฒนา 

38 นายจ าเริญ ศรีค ามูล (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

39 พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา (แทน)ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
40 ร.ต.อ.พิเชษฐ์ หมายดี (แทน)ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
41 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ ์ กันทาหงษ์ (แทน)ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
42 พ.ต.ท. สัณหกช เกษากิจ สารวัตรสถานีต ารวจท่องเท่ียว 1 กองก ากับการ 4 

43 นายพูลศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
44 นางสาวนวรัตน ์ เสนะวัต อยัการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

45 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
46 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
47 นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ 
48 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อ าเภอฝาง 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
49 พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ (แทน)ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง 
50 พ.อ.ศิริรัตน ์ แสงช้าง (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค 3 
51 พ.อ.อัครวัฒน์   วุฒิเดชโชติโภคิน (แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
52 พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 

53 นายชัยเวช อินทรักษ์ (แทน)ผู้อ านวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภาคเหนือ 

54 นางนฤมล วสิกชาติ คลังเขต 5 
55 นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
56 นายปัญญา สวนจันทร์ (แทน)ธนารักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ 
57 นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อ านวยการศาลาธนารักษ์ 1 
58 นายธนาพงศ์ คันทานนท์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
59 นายไพฑูรย ์ อ่ าเอี่ยม (แทน)สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ 
60 นางสาวศิริลักษณ์ ไพโรนร์ัตน ์ สรรพากรภาค 8 
       / 61 นายสุรพล  วัฒนโยชน... 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 

หน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 



  ๑๒ 

61 นายสุรพล วัฒนโยชน (แทน)สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 
62 นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร์ (แทน)สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2 
63 นายปัญญา สวนจันทร์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ 
64 นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
65 นายสาธร สีแก้วเขียว (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

66 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวเชียงใหม่ 

67 นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
68 นายสบชนา อั๋นประเสริฐ (แทน)ผู้อ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ส านักงานเชียงใหม่ 
69 นางจุไรรัตน ์ แพรวพราย ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
70 นายสุวิทย์ แลกข้าว (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
71 นายก่อพงศ์ น าบุญจิตต์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 

72 นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

73 นายประมาณ ถาวรพรหม (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10 

74 นางประณมพร วชิรถาวรชัย (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยท่ี 13 จังหวัด
เชียงใหม่ 

75 นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 
76 นายวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
77 นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
78 นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
79 นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ 
80 นางสาวศิริญา อินทร์เหยี่ยว (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
81 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าส านักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
82 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าส านักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 

83 นายบุญเรือง   ก้อนแก้ว (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายธานี ธรรมสุวรรณ (แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
85 นางพิมพรรณ ปัญญามณี (แทน)ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
86 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ไสว (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
87 นายวิฑูร โพธิ์ศรี (แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
88 นายวีรชาติ เข่ือนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
89 นายสุทธิศักดิ์ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
90 นายชยุติ ราชาตัน ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 

      /91 นายนภดล  โค้วสุวรรณ์... 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



  ๑๓ 

91 นายนพดล โค้วสุวรรณ ์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักชลประทานท่ี 1 
92 นายจ ารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยท่ี 5 
93 นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 7 
94 นางเอมอร ทองทรัพย์ (แทน)หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
95 นางนารีรัตน ์ โนวัฒน ์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ท่ี 1 
96 นายสมชาย กันจะวงษ ์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 
97 นายสุวิทย์ ม่วงเกษม ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 9 
98 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตท่ี 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
99 นายบรรจง จ านงศิตธรรม ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
100 นายชัยวุฒิ มากสังข ์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง

จังหวัดเชียงใหม่ 
101 นายสถาพร กาญจนพันธุ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
102 นายขจร โนวัฒน ์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 
103 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้                

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
104 นางปภาพินท์ จันทวิดา (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
105 นายประเทือง นรินทรางกูล             

ณ อยุธยา 
หัวหน้าส านักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร 
สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 

106 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่(ผ้ึง) 

กระทรวงคมนาคม 
107 นางวราภรณ์ วรพงศธร (แทน)ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
108 นายบดินทร์ โลหิตกาญจน์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักทางหลวงท่ี 1(เชียงใหม่) 
109 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
110 นางสาวศศิกานต์ อินต๊ะแก้ว (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
111 นายบุญส่ง ตาแก้ว (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา

เชียงใหม่ 
112 นายจุมพจน์ นิยมสิริ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
113 นายพงษ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 1 
114 นายปัญญา ภูมรินทร์ (แทน)ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 2 
115 นายชาญวิทย์ เผ่ือนทอง (แทน)ผู้อ านวยการแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 
 
 

/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      



  ๑๔ 

116 นายพสิษฐ์ ศึกษานภาพัฒน ์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

117 นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม)่ 

118 นายวีระวฒัน ์ ฉินทกานันท์ (แทน)ผู้อ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 
(เชียงใหม)่ 

119 นางสาวโสภา  สงคราม (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อม ภาคท่ี 1 
120 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อ านวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

121 นางสันทนีย ์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
122 นายไพโรจน ์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
123 นายชาญ ไชยวงค์ (แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
124 นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ 

125 นายสมพงษ์ ปิกอุด (แทน)ผู้อ านวยการส านักวิชาการพลังงานเขต6 
126 นางศศิธร สรณธาวรกุล พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
127 นายอดิศร  สุขะตุงคะ หัวหน้าส านักงานประจ าฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) 

128 นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
129 นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
130 นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
131 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าส านักงานพัฒนาธรุกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
132 นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ช่ัง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม)่ 
133 นายณรงค์ ตนาณุวัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์ TIS-C 

134 นายอนุกูล มุงเงิน (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
135 นายถาวร คงมัน (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอฝาง 
136 นางสาววิชชยา  กันอินต๊ะ (แทน)ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
137 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
138 นางสาวทิพยาภรณ์ อนุกูล (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
139 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
140 นางชญาน ี หวลทรง (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
141 นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

      /หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 



  ๑๕ 

142 นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
143 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
144 นายประทิน สินมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
145 นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
146 นางนาตยา ตันติวรานุรักษ ์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจ า

ภาคเหนือ 
147 นางสาวสุจินต์ ธาราพุทธ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจ า

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
148 นางสาวจันทร์แรม เรืองประพนัธ ์ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
149 นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
150 นายอดุลย์ วงค์มาลี (แทน)ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
151 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

152 นางสาวมนัสนันทร ์ นิธิไกรโรจน ์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาท่ี 1 

153 นายอุดม แปงทิศ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 

154 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

155 นายพงษ์สวัสด์ิ อุ่นใจ (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

156 นายวิฑูรย ์ วังตาล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

157 นายวิรัตน ์ คงดี (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

158 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

สถาบันการศึกษา 
159 นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

160 นายสุรสิงห์ วิศรุตรัตน (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
161 นายบ ารุง คงดี ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 
162 นางนภัสสรณ์   รังศิเวโรจน ์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 
163 นางสาวสังเวียน ธ ารงวจณะเมธาวี (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
164 นายแพทย์พิรุณ ค าอุ่น (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
165 นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
166 นางผุสดี ธรรมานวัตร ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
 

       /หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 



  ๑๖ 

167 นายสงกรานต์ มูลวิจิตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
168 นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
169 นายเกียรติชัย ตุสาธรรมกุล (แทน)ผู้อ านวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

170 นายจิรศักด์ิ ธรรมธนกานต์ (แทน)ผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
171 นางแสงพร เทสมุทร (แทน)ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคเอกชน 
172 นายปราโมทย์ ประสิทธิ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ 

173 นายคณพล ปิ่นแก้ว (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
174 นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
175 นายไพโรจน ์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
176 นายเอกชัย สายหยุด (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
177 นายพรชัย ค าบุญเรือง (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 

178 นายหลักชัย พัฒนเจริญ (แทน)ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
179 นางสาวชมนาถ พรสมพล (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
180 นายวิศิษฐ์ วงศ์หิริวรกุล (แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
181 นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อ านวยการส านักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ 
182 นายสุรัชฐพจน์ แก้วหิรัญ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
183 นายสงัด แก้วนัย (แทน) ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
สื่อมวลชน 

184 นายกมล เครือนิล หนังสือพิมพ์เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ 
185 นางรุ่งทิวา แก้ววรรณ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
186 นางวรากรานต์ สุยะวาด หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
187 นายอดุลย์ ฮวกนิล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
188 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
189 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม่ 
190 นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
191 นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
192 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

      /193 นางสุรีย์พร  หอมจันทร์ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพิเศษ/อิสระ 

ส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 



  ๑๗ 

193 นางสุรีย์พร หอมจันทร์ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

194 นายเจิดศักดิ์ เปล่ียนแปลงศรี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ 

195 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

196 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
197 นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนครพิงค์ 
     

/เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 



  ๑๘ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหว้พระ 
เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  
จ านวน  24  ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ท่ี ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออ าเภอ 
1 เด็กชาย ประกิต  ณชา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวียงแหงวิทยาคม เวียงแหง 
2 เด็กหญิง เฟื่องฟ้า  จันทร์โพธิ์ ประถมศึกษาปีท่ี5 บ้านกองลม เวียงแหง 
3 เด็กหญิง ชรินรัตน์  อภิไชย มัธยมศึกษาปีท่ี 2 บ้านปงต า ไชยปราการ 
4 เด็กหญิง จันทร์นภา  ตุนุ ประถมศึกษาปีท่ี4 บ้านห้วยบง ไชยปราการ 
5 เด็กหญิง อักษราภัค  วรรธนากร ประถมศึกษาปีท่ี4 บ้านเหล่าป่าฝาง แม่วาง 
6 เด็กหญิง พิศณุ   กันทา ประถมศึกษาปีท่ี6 บ้านกาด(เขมอังส์) แม่วาง 
7 เด็กหญิง พิเชาภา  มานะเจริญกุล ประถมศึกษาปีท่ี 3 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 แม่ออน 
8 นาย ธนธัญ  นางเมาะ มัธยมศึกษาปีท่ี5 แม่ออนวิทยาลัย แม่ออน 
9 นาย สุวีร์  ค าปวน มัธยมศึกษาปีท่ี4 สันติสุข ดอยหล่อ 
10 นางสาว ผกาวดี  ขัดทา มัธยมศึกษาปีท่ี5 สองแคววิทยาคม ดอยหล่อ 
11 นาย ดิเรก  ประโพ มัธยมศึกษาปีท่ี2 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 
12 เด็กหญิง พรวิภา  วิบูลย์จารุวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี3 บ้านขุนแม่รวม กัลยาณิวัฒนา 
13 เด็กหญิง อรวรรณ  ตาลศรี ประถมศึกษาปีท่ี6 วัดร้องวัวแดง สันก าแพง 
14 เด็กหญิง สิริกัญญา  บัวใจ ประถมศึกษาปีท่ี6 วัดร้องวัวแดง สันก าแพง 
15 เด็กหญิง บุญยอร  รุ่งวัฒนจินดา ประถมศึกษาปีท่ี4 ดาราวิทยาลัย กรมทหารราบท่ี7 
16 นางสาว ศรวณีย์  มณีศรี ปริญญาตรีปีท่ี3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมรบพิเศษท่ี5 
17 เด็กหญิง พรปวีณ์  เตจะนัง ประถมศึกษาปีท่ี6 อนุบาลเชียงใหม่ ต ารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม่ 
18 นาย พันธการ   สมวงศ์ มัธยมศึกษาปีท่ี5 วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม่ 
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ 

19 เด็กหญิง ญาณิศา  กมลลักษ์สกุล มัธยมศึกษาปีท่ี2 สันปา่ตองวิทยาคม บุตรส่ีล้อแดง 
20 เด็กหญิง วาสนา  ปินสม มัธยมศึกษาปีท่ี1 จอมทอง บุตรส่ีล้อแดง 
21 เด็กหญิง สรัลชนา  สัตน์มูล มัธยมศึกษาปีท่ี2 เทพบดินทร์ บุตร อส.จ.ชม. 
22 นาย จิรเดช  สุภามูล ปริญญาตรีปีท่ี2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กหญิง ปิยาภรณ์  จุลวรรณ ประถมศึกษาปีท่ี4 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย บุตร.ขรก.สนจ.ชม. 
24 นาย วทัญญู  เปรมมณี มัธยมศึกษาปีท่ี6 นวมินทราชูทิศพายัพ  
 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
  1)  นายปธิกร   เอี่ยมสะอาด   ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่อาย  มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2) นางสาวเสาวลักษณ์  ยาสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลพร้าว  
มีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด 
       /3) นางสาวอัมพร  ก าบุตร…



  ๑๙ 

  3) นางสาวอัมพร  ก าบุตร  ครูช านาญการ  โรงเรียนสหกรณ์ด าริ อ าเภอพร้าว 
  4) นายจรัส พรหมวงศ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย 
มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
  5) พ.ต.ท.พัฒนศักดิ์  ปัญญาเพียร  สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีต ารวจภูธรแม่อาย 
มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
 
 3) พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 1 ราย  
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่   
  -   นางสุนีย์  เงางาม     แขวงกาวิละ 
 
 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่  ที่มีผลงานดีเด่นในการด าเนินโครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้านเฉลิม            
พระเกียรติฯ  (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

       
 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่อ าเภอที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2555  (ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 
 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อ าเภอที่มีการรายงานไฟป่าและหมอก
ควันดีเด่น  (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) แก่   
     -  อ าเภอดอยสะเก็ด  
     -  อ าเภอดอยหล่อ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ... 
 
 
 



  ๒๐ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
      แนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่/รับต าแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด  

1.    นายพลูศักด์ิ  ศรีเจริญ  
        ต าแหน่งปัจจุบัน :  อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
        ต าแหน่งเดิม : อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงล าปาง 
2.    นางสาวนวรัตน์  เสนะวัต   
       ต าแหน่งปัจจุบัน : อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด รักษาการในต าแหน่ง  
   อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
       ต าแหน่งเดิม :  อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด (ปฏิบัติหน้าท่ีกล่ันกรอง)  
        ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

3. นายอุทัย  ทะริยะ 
     ต าแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
     ต าแหน่งเดิม :  หัวหน้าส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.  นายสุรพล   สัตยารักษ์ 
     ต าแหน่งปัจจุบัน  :  นายอ าเภอแม่ริม 
     ต าแหน่งเดิม :  นายอ าเภอหางดง 
5.  นายอาคม  สุขพันธ์   
     ต าแหน่งปัจจุบัน  :  นายอ าเภอหางดง  
     ต าแหน่งเดิม :  นายอ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
      คร้ังที่ 2/2555  เม่ือวันที่  28  กุมภาพันธ์  2555 

ฝ่ายเลขานุการ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : เสนอท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 3/2555  เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2555 ประกอบด้วย
เอกสาร 25 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งได้
น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th   ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่
อย่างใด จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

    /ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย

http://www.chiangmai.go.th/


  ๒๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
 - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

 คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจันทร์) แจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี้ :   
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้     

ไตรมาสท่ี 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ 

ส้ินไตรมาส (%) 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ 

ส้ินไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๒๓.๐๐ ๔๒.๐๐ 

๓ ๔๓.๐๐ ๖๗.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ของส่วน
ราชการ รวมทั้งงบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกัน
ไว้เบิกเหล่ือมป ีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เร่งรัดการด าเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณท่ีได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๒๖,๒๓๙.๑๑ ๑๘,๘๔๐.๘๑ ๗๑.๘๐ ๗,๓๙๘.๓๐ 

ประจ า ๒๑,๖๖๐.๐๒ ๑๗,๒๙๐.๒๕ ๗๙.๘๓ ๔,๓๖๙.๗๗ 

ลงทุน ๔,๕๗๙.๐๙ ๑,๕๕๐.๕๖ ๓๓.๘๖ ๓,๐๒๘.๕๓ 

 

 

   /การด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕



  ๒๒ 

การด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณท่ีได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๙.๘๗ ๔,๕๐๕.๒๑ ๙๔.๖๕ ๒๕๔.๖๖ 

สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู 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 ดังนี ้

     หน่วย : ล้านบาท 

ล า 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมา
ณ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ 
ส านักงานพัฒนาภาค ๓ 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๙๒.๑๘ ๙๑.๘๐ ๙๙.๕๙ ๕๙.๑๓ ๑๙.๗๓ ๓๓.๓๖ 

๒ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์

อุปถัมภ ์
๙.๒๙ ๙.๑๑ ๙๘.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๓๓.๑๗ ๓๐.๗๐ ๙๒.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๔ 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ 
๒,๗๔๑.๑

๖ 
๒,๔๖๙.๔๑ ๙๐.๐๙ ๗๘๖.๖๖ ๗๑๖.๙๑ ๙๑.๑๓ 

๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๕,๑๘๔.๖

๗ 
๔,๖๔๔.๗๖ ๘๙.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๖ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๑๔.๙๓ ๑๓.๓๕ ๘๙.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๗ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

๓๐ 
๒๘.๒๖ ๒๒.๙๑ ๘๑.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๘ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียง

ดาว 
๒๒.๓๔ ๑๘.๐๓ ๘๐.๖๘ ๐.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

      /9 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ๕... 



  ๒๓ 

 

ล า 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมา
ณ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
เบิกจ่าย ร้อยละ 

๙ 
กองบังคับการสืบสวน

สอบสวนต ารวจภูธรภาค ๕ 
๑๓๓.๑๙ ๑๐๖.๓๙ ๗๙.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๑๐ องค์การสวนพฤษกศาสตร์ ๑๗๒.๐๙ ๑๓๕.๖๐ ๗๘.๗๙ ๘.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒  (ก ำหนดกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมำสที่ ๒ ร้อยละ ๒๓.๐๐)  เรียงล าดับตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก  มีท้ังส้ิน  ๗๕  
หน่วยงาน ดังนี ้
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ ส านักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๕๗.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ๔๔.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๕ ๑.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 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 ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ ๒ ๑.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ ด่านศุลกากรเชียงดาว ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี ๖ (เชียงใหม่) ๒.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี ๓๓ ๓.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ๑๕.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 
      /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่



  ๒๔ 

 
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ 

๗.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ๒.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๓.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ ส านักงานศุลกากรภาค ท่ี ๓ ๑.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๒.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๔.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๑๔.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ ศูนย์อนามัยท่ี ๑๐ เชียงใหม่ ๔.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ ๐.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 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 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๕.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ท่ี ๑ ๒.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่ 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 มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ ๑๘.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 

 

      /46  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี ๙ 



  ๒๕ 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๔๖ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี ๙ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๘ ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ เรือนจ าอ าเภอฝาง 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 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 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 ส านักศิลปากรท่ี ๘ เชียงใหม่ ๖๖.๒๑ ๑.๔๘ ๒.๒๓ 

๕๘ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ๒๑.๙๘ ๐.๖๖ ๓.๐๑ 

๕๙ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
เชียงใหม่ 

๑.๗๖ ๐.๐๖ ๓.๕๕ 

๖๐ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ๑.๑๖ ๐.๐๕ ๔.๕๘ 

๖๑ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๔๑.๓๙ ๑.๙๖ ๔.๗๓ 

๖๒ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๔๖๒.๕๖ ๓๙.๗๗ ๘.๖๐ 

๖๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓.๘๐ ๐.๓๓ ๘.๗๔ 

๖๔ ส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓.๓๓ ๑.๒๓ ๙.๒๒ 

๖๕ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ ๑.๓๘ ๐.๑๓ ๙.๒๔ 

๖๖ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑ (เชียงใหม่) ๑๓.๗๖ ๑.๒๙ ๙.๓๖ 

๖๗ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๓.๖๒ ๐.๔๓ ๑๑.๘๑ 

๖๘ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ๑.๓๒ ๐.๑๘ ๑๓.๕๗ 

๖๙ แขวงการทางเชียงใหม่ ท่ี ๒ ๑๕๘.๔๖ ๒๔.๖๓ ๑๕.๕๕ 

๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๔๒.๔๘ ๖.๘๙ ๑๖.๒๑ 

๗๑ ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๙๐ ๓.๕๖ ๑๖.๒๔ 
 

 

 

       /72  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 



  ๒๖ 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๗๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๔๓.๐๘ ๗.๐๒ ๑๖.๒๙ 

๗๓ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ ๖๒.๔๙ ๑๑.๕๓ ๑๘.๔๕ 

๗๔ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ๕๓.๑๔ ๙.๙๑ ๑๘.๖๔ 

๗๕ แขวงการทางเชียงใหม่ ท่ี 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 
ล า 
ดับ 

ชื่อหน่วยงาน 
 
งบประมาณ 

ใบสั่งซ้ือ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

๑ แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี ๓ ๑๒.๑๗ ๑๒.๑๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๑๗ 
๒ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๒๑ ๓.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๒๑ 
๓ ส านักทางหลวงชนบทท่ี ๑๐ ๑๔.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔.๕๑ 
๔ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ 

๕ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๒ 

๒.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๑๒ 

๖ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๙๐ 
๗ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑ ๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๔๙ 

๘ 
กองก ากับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
(ค่ายนเรศวรมหาราช) 

๐.๐๓ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๓ 

๙ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕                                                               ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๓ 
๑๐ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่ ๕๙๕.๙๖ ๕๒๖.๐๔ ๑๔.๗๑ ๒.๔๗ ๕๘๑.๒๕ 

๑๑ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๑ 

๑.๗๓ ๐.๓๙ ๐.๐๕ ๒.๖๖ ๑.๖๙ 

๑๒ ส านักงานศิลปากรท่ี ๘ ๕๕.๑๑ ๒๗.๐๔ ๑.๘๐ ๓.๒๗ ๕๓.๓๑ 
๑๓ แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี ๒ ๒๔.๗๔ ๑๑.๗๔ ๑.๐๕ ๔.๒๓ ๒๓.๗๐ 
๑๔ แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี ๑ ๖๕.๕๓ ๕๖.๘๓ ๒.๘๕ ๔.๓๖ ๖๒.๖๘ 

๑๕ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๓๔ 

๑.๔๔ ๐.๑๔ ๐.๑๐ ๖.๗๘ ๐.๓๒ 

๑๖ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๓ 

๐.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๖.๙๙ ๐.๗๙ 

 

 

         /1 แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี ๓ ... 
 



  ๒๗ 

 
ล า 
ดับ 

ชื่อหน่วยงาน 
 

งบประมาณ 
ใบสั่งซ้ือ เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

๑๗ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี ๓๓ ๐.๕๕ ๐.๒๐ ๐.๑๖ ๒๙.๕๔ ๐.๓๙ 

๑๘ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๓๕ ๐.๐๒ ๐.๑๕ ๔๒.๕๓ ๐.๒๐ 

๑๙ สนง.พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๓.๘๒ ๐.๐๐ ๖.๔๓ ๔๖.๕๐ ๗.๓๙ 

๒๐ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๔ 

๐.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๕๐.๔๕ ๐.๒๕ 

๒๑ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๖ 

๐.๙๓ ๐.๑๗ ๐.๕๐ ๕๓.๓๕ ๐.๔๔ 

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 ศูนย์อนามัยท่ี 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.ป้องกันและควบคุมโรคท่ี 10 ๐.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๘๐ ๙๙.๗๘ ๐.๐๐ 
๒๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 ๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๐ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๑ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๒ สนง.พัฒนาท่ีดินเขต 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 

รวม ๑,๐๘๓.๖๕ ๖๖๔.๖๓ ๒๕๑.๒๙ ๒๓.๑๙ ๘๓๑.๓๓ 

๒.  สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๕ จ านวน  ๖  เร่ือง คือ 
๒.๑    หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๑๑๗  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕เร่ือง  การปรับปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS 
 กรมบัญชีได้พัฒนาระบบ GFMIS เพื่อรองรับ มติ ครม. ท่ีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด

ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และติดตามประเมินผล หากการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯ ท่ีก าหนด ให้ปรับปรุงแผนฯให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS  ซึ่งส่วนราชการสามารถด าเนินการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวในระบบ 
GFMIS ได้ต้ังแต่วันท่ี  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจั งหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

     / ๒.๒ หนังสือ ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓ /ว ๑๒๐... 

http://klang.cgd.go.th/cmi


  ๒๘ 

 ๒.๒ หนังสือ ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓ /ว ๑๒๐   ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม   ๒๕๕๕ เร่ือง  การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือและการจ้าง 
  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนัยระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ วรรคสองโดยเคร่งครัดท่ีก าหนดให้
ส่วนราชการต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วประสงค์ท่ีจะขอเล่ือนช้ัน หรือให้บุคคลท่ี
ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น มีสิทธิยื่นค าขอเล่ือนช้ันหรือค าขอเข้า 
รับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับค า
ขอและเอกสารครบถ้วน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดให้รายงาน กวพ . ทราบด้วย ท้ังนี้การ
ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม  และจะต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใด กลุ่มบุคคลหนึ่ง และสามารถใช้กับงานท่ีมี
ลักษณะหรือประเภทเดียวกันทุกงาน 

๒.๓  หนังสอืด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒. ๒ /ว ๑๒๖  ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม 
   กระทรวงการคลังมีประกาศ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับท่ี ๒) โดยแจ้ง
ให้สถานพยาบาลของทางราชการใช้การจัดการกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนักสัมพัทธ์  ฉบับท่ี ๕ (Thai DRGs 
Version ๕) ซึ่งมีความละเอียดในการจัดกลุ่มโรคมากขึ้น แทนเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ตามประกาศลง
วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงการคลังนี้จะมีผลใช้บังคับกับผู้ป่วยในท่ีสถานพยาบาลได้จ าหน่าย
ออกจากสถานพยาบาลต้ังแต่ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑. ๕ /ว ๒๗  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  เร่ือง  หลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ชใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างท่ีทบทวนและปรับปรุงใหม่ แทนการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และยังมีข้อก าหนดกรณีมีความคาบเกี่ยวในการใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
เดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงขอซักซ้อมความเข้าใจประกอบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ในบางประเด็น  ดังนี้ 
  ๑. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างท่ีทบทวนปรับปรุงใหม่ ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการท่ีมีการหยุดต่อเนื่องกัน  ดังนั้น วันเริ่มใช้หลักเกณฑ์ท่ีทบทวนใหม่
ดังกล่าว จึงเป็นวันเปิดท าการวันแรกหลังจากการหยุดราชการช่วงวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
  ๒. ในวันเปิดท าการวันแรกตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๒.๑ ยกเลิกหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี   ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รวมท้ังหลักเกณฑ์รายละเอียดประกอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศและ
หนังสือเวียนอื่นใด 
 ๒.๒ โครงการ/งานก่อสร้างใดท่ีได้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯเดิม และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งหมายถึงได้ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TORส าหรับ
การจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ก็ให้ด าเนินการต่อไป 

     / ๒.๓  โครงการ/งานก่อสร้างใด... 



  ๒๙ 

 ๒.๓  โครงการ/งานก่อสร้างใดท่ีได้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯเดิม และหัวหน้ า
หน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วเกิน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดท าการวันแรกตามข้อ ๑ และยังไม่เริ่มด าเนินการจัด
จ้างก่อสร้าง ให้ค านวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างท่ีทบทวนปรับปรุงใหม่นี้ 
 ๒.๔  โครงการ/งานก่อสร้างใดท่ีได้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม และหัวหน้า
หน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดท าการวันแรกตามข้อ ๑ และยังไม่เริ่มด าเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะพิจารณาใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างท่ี
ทบทวนปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่ 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

  ๒.๕  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๓ /ว ๑๔๕  ลงวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๕  เร่ือง  ขอให้แจ้งยอด
ค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินชดเชยส่วนเพิ่ม 

       ให้ส่วนราชแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายการการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจ าการ และรายการเงินเล่ือนเงินเดือนและ 
เงินปรับวุฒิข้าราชการ  ในส่วนท่ีจะต้องจ่ายจากเงินงบประมาณ งบกลาง โดยแจ้งยอดจนถึงส้ินเดือนกันยายน  
๒๕๕๕  ให้กรมบัญชีกลางทราบตามแบบท่ีก าหนด ภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 

 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐เมษายน ๒๕๕๕  เร่ือง  การซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง 
  เพื่อให้การตรวจรับงาน ขุดลอกคูคลองตามโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย มีมาตรฐานเดียวกัน  คุ้มค่า โปรงใส และตรวจสอบได้  กรมบัญชีกลาง จึงก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การตรวจรับงานตามโครงการดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ส่วนราชการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

๑. ก่อนการขุดลอก ขอให้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบสถานท่ีด าเนินการ เช่น สภาพภูมิประเทศ 
และความลึกของท้องน้ า ค่าระดับท้องคลอง เป็นต้น 

๒. ประมาณการปริมาณดินก่อนขุดลอก รวมถึงแบบรูป รายการละเอียดของงานในแต่ละงาน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานของงาน  เพื่อประกอบการจัดจ้าง 

๓. ตรวจสอบปริมาณดินหลังขุดลอก โดยตรวจสอบปริมาณงานดินท่ีขุดได้ และเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานท่ีก าหนดไว้ในรายงาน หรือสัญญา ตามวิธีการท่ีเป็นมาตรฐานท่ีส่วนราชการก าหนด โดยมีผู้รับผิดชอบลง
นาม  ตรวจสอบก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน และเมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจรับงาน 
และการเบิกจ่ายเงิน 

๔. ให้มีการถ่ายรูปสถานท่ี ก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และเมื่อด าเนินงาน    
แล้วเสร็จ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดท ารายงานการตรวจรับงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

หากส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้ อาจขอความร่วมมือจากส่วน
ราชการอื่นท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกล่าวได้ 

 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

     / ท้ังนี้ คลังจังหวัดเชียงใหม่... 

http://klang.cgd.go.th/cmi
http://klang.cgd.go.th/cmi
http://klang.cgd.go.th/cmi


  ๓๐ 

ท้ังนี้ คลังจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม จ านวน  3 หลักสูตรได้แก่   
หลักสูตรท่ี  1 แนวทางก ากับดูแลการปฏิบัติงานการเงินการคลังส าหรับผู้บริหาร ในวันอังคารท่ี  

15 พฤษภาคม  2555   
 หลักสูตรท่ี  2 การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะท่ี 2 ส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องประชุมส านักงานคลังเขต 5 ในวันท่ี 18 พฤษภาคม  2555 
 หลักสูตรท่ี 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ในวันท่ี 

25 พฤษภาคม  2555  
พร้อมนี้ขอแจ้งเรื่องการยุติบทบาทการแลกจ่ายเหรียญกษาปณ์ของส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยจะด าเนินการจ่ายแลกถึงวันท่ี 30 เมษายน  2555 และจะท าการถ่ายโอนภารกิจให้กับกรมธนารักษ์  
 
ผู้แทนส านักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ (นายปัญญา สวนจันทร์) : แจ้งต่อท่ีประชุมว่า

สืบเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จากส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ มายังส านักงานธนา
รักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ท้ังหมด  ซึ่งจะด าเนินการนับต้ังแต่ได้รับมอบภารกิจจากส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สถานท่ี
ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าท่ี 
ข้าราชการ และลูกจ้างปฏิบัติงาน จ านวน 22 อัตรา จะรับผิดชอบจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
และจะเป็นคลังแม่ท่ีรับผิดชอบในการจ่ายแลกเหรียญในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจะเปิดเป็นทางการในวันท่ี 2 
พฤษภาคม  2555 เป็นต้นไป  ท้ังนี้ ประชาชนรายย่อยสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ได้ท่ีธนาคารออมสินทุกสาขาท่ัว
ประเทศ  

   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2555 
       ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์  ไชยเชียงพณิ) : 

รายงานสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนท่ีเปล่ียนแปลงฤดูกาล จากฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูฝน ครึ่งแรกของเดือน
สภาพอากาศจะแปรปรวน จะมีฝนเพิ่มข้ึน แต่ไม่ต่อเนื่อง ระยะครึ่งหลังของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัด
ปกคลุมประเทศไทย และอาจมีร่องมรสุม เริ่มขยับข้ึนจากภาคใต้ พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ท าให้มีฝน
เพิ่มมากขึ้นส่วนมากทางตอนล่างของภาค โดยท่ัวไป เดือนนี้ อุณหภูมิใกล้เคียงค่าเฉล่ีย และปริมาณฝนสูงกว่าเคียง
ค่าเฉล่ียเล็กน้อย  

จังหวัดเชียงใหม่  ตอนเช้า อุณหภูมิต่ าสุด  22-24 องศาเซลเซส บ่ายมีหมอกแดด อากาศร้อนอบ
อ้าว  อุณหภูมิสูงสุด  33-35 องศาเซลเซส  มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนมากตอนล่างของภาค                
ในระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณฝน  160-180 มิลลิเมตร จ านวน 15-17 วัน  ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ              
51-87  ทัศนะวิสัย  10-12 กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

ข้อควรระวัง  สภาพอากาศแปรปรวน ความกดอากาศต่ าท่ีก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน มีโอกาส                    
ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และเคล่ือนตัวทางเหนือค่อนทางตะวันออก เข้าใกล้ด้านตะวันตกของภาคเหนือ              
ซึ่งอาจท าให้ฝนตกหนักถึงหนักมากได้ จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย  ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ท่ีหมายเลข
โทรศัพท์  053-277919 053-922365  และใน www.cmmet.tmd.go.th  ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   
   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
     / 4.2  รายงานผลการปฏิบัติการร้ือถอนบ้านพักอาศัย... 



  ๓๑ 

4.2  รายงานผลการปฏิบัติการร้ือถอนบ้านพักอาศัยของแรงงานต่างด้าวพื้นที่บ้านหนองผึ้ง 
หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (พันเอกอัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน) :  รายงาน

ผลการปฏิบัติการรื้อถอนบ้านพักอาศัยของแรงงานต่างด้าวพื้นท่ีบ้านหนองผ้ึง หมู่ท่ี 18 ต าบลอินทขิล อ าเภอ           
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ในห้วงวันท่ี  2-6 เมษายน  2555 สรุปได้ดังนี้ 

1. รื้อถอนและทุบท าลายบ้านส่วนท่ีเหลือ จ านวน  37 หลังคาเรือนได้ท้ังหมด และขนย้ายเศษวัสดุ
ออกจากพื้นท่ีได้ จ านวน 80 % คงเหลือกองเศษวัสดุ  บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  20 % (เศษวัสดุ
ท้ังหมดจ านวนประมาณ 1,000 เท่ียว/1 เท่ียว  คือ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด คิว) ซึ่งส่วนท่ีเหลือจะท าการขนย้าย 
ในห้วงก่อนพิธีส่งมอบพื้นท่ี ต่อไป 
      2.  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการต่อต้านจากแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว/บุคคลบน
พื้นท่ีสูง หรือกลุ่ม NGO /กรรมการสิทธิ์ฯ เข้ามาเคล่ือนไหวแต่อย่างใด 
บทเรียนส าคัญ (๑๑ ประการ) 
 ๑. มีแผนท่ีชัดเจน ท้ังเปิดเผยและปกปิด 
 ๒. ใช้มาตรการทั้งอ่อนโยนและเด็ดขาด 
 ๓. ใช้บุคลากรท่ีมีความรู้และความมุ่งมั่น 
 ๔. ทัศนคติส่วนบุคคล 
 ๕. อย่าปล่อยปัญหาให้เกิดข้ึนนานเกินไป 
 ๖. จังหวะเวลาท่ีเหมาะสม 
 ๗. ปฏิบัติงานตามปกติ ในขั้นต้น  
   ๘. ท าความเข้าใจกับส่ือต่างๆ 
   ๙. กลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆ (NGO) และอื่นๆ  มีบทบาทท้ังสนับสนุนและขัดขวาง 
 ๑๐. มีชุดมวลชนเกาะติดพื้นท่ี 
 ๑๑. ใช้การบูรณาการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยที่เข้าร่วมปฏิบัติ (๒๒ หน่วย) 
 ๑. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่   (๕ กลุ่มงาน)  
  ๒. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. อ าเภอแม่แตง (นายอ าเภอสะเมิง, นายอ าเภอฮอด) 
  4. ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  
  5. เทศบาลต าบลอินทขิล  
 6. ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
  7. สถานีต ารวจภูธรแม่แตง 
 ๘. ส านักงานพื้นท่ีเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
  ๙. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑๐. ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอแม่แตง 
 ๑๓. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ 
 ๑๔. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ 
 ๑๕. มณฑลทหารบกท่ี 33  
 
        / ๑๖. กองก าลังผาเมือง 
 



  ๓๒ 

 ๑๖. กองก าลังผาเมือง 
 ๑๗. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายท่ี 33  
 ๑๘. หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี  32 
 ๑๙. กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่  
 ๒๐. ชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จว.ช.ม. 
 ๒๑. ชรต.กอ.รมน.จว.ช.ม.  
 ๒๒. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 นายอ าเภอแม่ริม (นายสุรพล  สัตยารักษ์) : สอบถามทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ
มาตรการในการควบคุม และแนวทางการป้องกันแรงงานต่างด้าว 
 
 หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (พันเอกอัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน) : แจ้งว่า
แรงงานต่างด้าวที่ถูกรื้อถอนบ้านเรือน  จ าแนกเป็น แรงงานด้าวต่าง 20 % บุคคลพื้นท่ีสูง 70 % และ คนไทยเช้ือ
สายไทยใหญ่ 10 % โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 20 % จะกลับไปอยู่กับนายจ้าง ส่วนบุคคลพื้นท่ีสูงท้ังหมด 70 % 
นั้น แต่เดิมย้ายมาจากอ าเภอเชียงดาว ฝาง เวียงแหง แม่ริม แม่แตง และจังหวัดเชียงใหม่  โดยส่วนหนึ่งได้กลับไปยัง
ภูมิล าเนาเดิม  ส่วนหนึ่งทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดชุด ปจว. และ ปจส. ติดตามหาข้อมูล และส่วนหนึ่ง
ยังคงอยู่ในพื้นท่ีแต่อยู่กับนายจ้าง   แผนการควบคุมต่อไปคือจะหาข้อมูลว่าแรงงานดังกล่าวย้ายไปอยู่ท่ีไหนและจะ
ท าเป็นบัญชีควบคุมไว้ โดยให้คนไทยควบคุมแรงงานต่างด้าวอีกทีหนึ่ง 
 เป้าหมายต่อไป ในส่วนของ 5 อ าเภอชายแดน  ทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ จะได้ประสานกับกอง
ก าลังผาเมือง และ 5 อ าเภอชายแดนต่อไป  และส่วนของในพื้นท่ีอ าเภอช้ันในได้แก่ อ าเภอแม่แตง จ านวน 3 ต าบล  
ชุมชนป่าแพง ต าบลช้างม่อย  และชุมชนศรีมงคล ต าบลป่าตัน/ต าบลช้างเผือก (ใกล้โลตัสค าเท่ียง) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3  การจัดงานวันมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองอ าเภอพร้าว คร้ังที่ 1/2555 

          รักษาราชการแทนนายอ าเภอพร้าว  (นายมานิตย์  ไหวไว) : ในวันท่ี 15-19 พฤษภาคม 
2555  อ าเภอพร้าว  โดยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน และกลุ่มมวลชน
ต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดงาน "วันมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองอ าเภอพร้าว ปี 2555"ครั้งท่ี1ขึ้น ท่ีบริเวณตลาดนัด                   
อ าเภอพร้าว  ต าบลเวียง  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ข้ึนเป็นครั้งแรก  เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและ
ช่ือเสียงของมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองเอาไว้ และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วง  แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังด้าน
การผลิต  การตลาด  ตลอดจนส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของอ าเภอพร้าวให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย  กิจกรรมในงานจะประกอบไปด้วย  นิทรรศการๆผลิตมะม่วง  นิทรรศการและการออกร้านของ                
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กร  บริษัทห้างร้าน  และกลุ่มมวลชนต่างๆ  การแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์               
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  การแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  การประกวดมะม่วงและผลิตภัณฑ์                    
จากมะม่วง  การแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง  การจ าหน่ายมะม่วงและสินค้าเกษตรอื่นๆในราคาถูก ส าหรับมะม่วง
น้ าดอกไม้สีทอง  ถือเป็นผลผลิตท่ีโดดเด่นของเกษตรกรในอ าเภอพร้าว  นอกเหนือไปจากข้าวหอมมะลิ105 และ
ล าไยท่ีมีลักษณะเด่นเฉพาะคือเป็นพันธุ์ท่ีเปลือกหนาน้ าน้อยและให้ดอกผลสุกช้ากว่าแหล่งอื่ นท่ีปลูกตามหลัก
ธรรมชาติ  จุดเด่นของมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองคือเป็นพันธุ์ที่มีสีสวย  เปลือกหนา  เนื้อแข็ง  เกษตรกรมุ่งเน้นปลูกเพื่อ 

        / ส่งออกเป็นหลัก... 
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ส่งออกเป็นหลัก  ปัจจุบันอ าเภอพร้าวมีพื้นท่ีปลูกมะม่วงรวมกัน 16,440 ไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 16,000 
ตัน  มูลค่าการส่งออกในปี 2554 ประมาณ 320 ล้านบาท  ซึ่งพันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง และมะม่วงน้ าดอกไม้
เบอร์4  ถือเป็นสายพันธุ์ท่ีเกษตรกรพร้าวนิยมปลูกมากท่ีสุดเพราะสร้างรายได้ดีเป็นท่ีนิยมในตลาดต่างประเทศ            
มีการประกันราคาให้เกษตรกรท่ีปลูกทุกคนในราคาท่ีสูง   หากเป็นมะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์4  จะขายได้ในราคา
กิโลกรัมละ 42 บาท  ส่วนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองขายได้ในราคากิโลกรัมละ 46 บาท   ลผลิตส่วนใหญ่มีบริษัท           
รับซื้อเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศ  ญี่ปุ่น  เกาหลี  จีน  มาเลเซีย  สิงคโปร์  สหภาพยุโรป ฯลฯ  โดยทาง
เกษตรอ าเภอเน้นส่งเสริมให้ปลูกและควบคุมการผลิตในระบบจีพี คือเป็นมะม่วงท่ีปลอดจากสารพิษ   

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกล่องบรรจุ
ภัณฑ์มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองท่ีส่งออก ควรจะเพิ่มรายละเอียดพื้นท่ีผลิตไปบนกล่อง เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น  เช่น 
Product of Phrao  chiangmai……Thailand เป็นต้น 
 

  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปานจิตต์  พิศวง) : แจ้งเพิ่มเติมว่าปัจจุบันความต้องการของ
ตลาดส่งออกผลไม้ ผู้ประกอบด้านการส่งออกจะเข้าไปติดต่อส่ังซื้อในพื้นท่ีโดยตรง  โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ ได้น ากลุ่มผู้ประกอบการด้านการส่งออกเข้าไปเจรจาธุรกิจผลผลิตเมื่อต้นเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ท่ีจังหวัด
พิจิตร ซึ่งตัวแทนของอ าเภอพร้าวโดยอาจารย์เจริญ ก็เข้าร่วมด้วย  ส าหรับแบรนด์ GAP ส าคัญมากเพราะเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิต  ถ้าจังหวัดเชียงใหม่จะส่งเสริมก็จะตรงกับนโยบายอาหารปลอดภัย ในขณะนี้
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปส่งเสริมด้านการตลาดและเชิญคุณราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นผู้ซื้อจากเจโท้               
เข้ามาเจรจากับอาจารย์เจริญ ก็มีการส่ังซื้อมะม่วงเพื่อท าการประชาสัมพันธ์ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเจโท้จะจัดงาน
ส่งเสริมสินค้าผลไม้กับห้างอิเซตัน และพารากอน  หากมีการติดแบรนด์ GAP บนกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้นส าหรับ
สินค้าเกษตรก็จะสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยในสินค้าได้มากขึ้น  ท้ังนี้ก็ควรจะประชาสัมพันธ์แบรนด์ GAP 
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4   การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยคร้ังที่ ๙  หมวดอักษร ขค  
            ผู้แทนส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นางวราภรณ์  วรพงศธร) :  แจ้งต่อทีประชุมว่า

ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก าหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถท่ีเป็นท่ีต้องการหรือเป็นท่ีนิยม (เลขสวย)  
ครั้งท่ี ๙  ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าเงินท่ีได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนเข้า  “กองทุนเพื่อความปลอดภัย            
ในการใช้รถใช้ถนน”  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยรวมท้ังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จากการใช้รถใช้ถนน  ในวันเสาร์และอาทิตย์ท่ี ๒๖-๒๗  พฤษภาคม  255๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส               
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 

  ป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวยเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคท่ีมีสีสันสวยงาม ซึ่งของจังหวัดเชียงใหม่จะ
มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว   บ่งบอกความเป็นเชียงใหม่ท้ังเทือกดอย  ก าแพงเมือง แม่น้ าปิง ร่มบ่อสร้าง 
รวมท้ังครอบครัวแพนด้า โดยสัญลักษณ์รูปภูเขาและก าแพงเมือง ส่ือความหมายถึงความมั่นคง หนักแน่น สายน้ า  
ส่ือความหมายถึงล าน้ าปิงอันสงบ  ร่มเย็น  มีความอุดมสมบูรณ์  ร่มบ่อสร้าง อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่   
พร้อมครอบครัว “หลินปิง”  ซึ่งท้ังหมดรวมกันแล้วจะสอดคล้องตามศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ย  เพื่อความเจริญ             
หนักแน่น  มั่นคง  ร่มเย็น  และเป็นศิริมงคลของผู้ครอบครอง  และความหมายของแผ่นป้ายทะเบียนรถในหมวด
อักษร ขค เป็นหมวดอักษรท่ีเป็นมงคลยิ่งหมายถึง “ ขุมทรัพย์แห่งล้านนา  ล้ าเลอค่านครพิงค์ ” จ านวน ๓๐๑ 
หมายเลข 

     /นอกจากผู้ท่ีประมูลได้จะได้รับท้ังส่ิงท่ีเป็นมงคล...
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   นอกจากผู้ท่ีประมูลได้จะได้รับท้ังส่ิงท่ีเป็นมงคล ภายใต้รูปแบบและความหมายท่ีงดงาม แล้วยังถือ
ว่าได้ร่วมท าบุญในการมีส่วนช่วยสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพราะรายได้จากการประมูลท้ังหมด 
จะน าเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดท้ังส้ิน ผู้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียน 
ล่วงหน้าได้ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-270412,053-277156 และ 053 - 278265 
ส านักงานขนส่งจังหวัด สาขาอ าเภอจอมทอง โทรศัพท์ 053-369666-9  ส านักงานขนส่งจังหวัด สาขาอ าเภอฝาง  
โทรศัพท์  053-346420  ส านักงานขนส่งจังหวัดสาขาอ าเภอแม่แตง โทรศัพท์  053-471415 และ              
081-๗๒๑๗๙๙๙, 089-๒๐๓๑๔๘๑ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

         ฝ่ายเลขานุการ (นายพิรุณ  พรรณเทวี) : แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องท่ีส่วนราชการน าเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสาร จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 
www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ 

5.1 การจัดงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล  จังหวัดเชียงใหม่ก าหนดจัดพิธี
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล  เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี ในวันท่ี  5  พฤษภาคม  2555  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินทร์  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   การแต่งกาย เครื่องแบบ
เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

5.2 โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555  
5.3 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม  2555  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ  
    6.1 ฝ่ายเลขานุการ (นายพิรุณ  พรรณเทวี) : แจ้งก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 5/2555  ในวันพุธท่ี 30 พฤษภาคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                
การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 6.2  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายทองสุข  พระบาง) : รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดเชียงใหม่  ระยะแรกมีการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                 
โดยส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ (กศน.จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันท่ี 
18 -29 กุมภาพันธ์ 2555  จ านวน 106,497 คน  ต่อมารัฐบาลขยายเวลาการรับสมัครถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2555 มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง รับสมัครสมาชิกร่วมกัน  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินการ
ดังนี้ 

      /- 5 มีนาคม  2555 ...

http://www.chiangmai.go.th/
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 - 5 มีนาคม  2555 จังหวัดได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาการอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอ  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอ าเภอ โดยต้ังกลุ่มเป้าหมายสมาชิกเป็นสตรี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครไปแล้วมีจ านวนท้ังส้ิน 475,608 คน แบ่งเป็นบันทึกข้อมูล
เข้าระบบจ านวน  293,594 คน และอยู่ระหว่างด าเนินการบันทึกข้อมูล จ านวน 182,014 คน  โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์ รับผิดชอบดูแล และท่านได้มีการติดตามและเรียกประชุมหารือ
ระหว่างส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดและส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่  และมีมติสรุปให้ก าหนด
เป้าหมายรับสมัครสตรีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 85 คิดเป็นจ านวน 571,883 คน ต้องขอความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อ าเภอ ในการติดตามดูแลในการรับสมัครสมาชิก  ปัญหาท่ีพบได้แก่  ข้อมูล
ซ้ าซ้อนบ้างต้องตรวจสอบจากการบันทึกข้อมูลในระบบ การกรอกเอกสารในใบสมัครใส่ข้อมูลไม่ครบในบางราย ท้ังนี้
การรับสมัครยังคงมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 6.3 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  ก าเนิดศิริ) : ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ในส่วนภูมิภาค ประจ าปี  2555  ซึ่งมหาเถร
สมาคมมีมติให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาหขบูชา ปี 2555  เป็นพิเศษ ให้ช่ืองานว่า งานฉลองพุทธชยันตี 
2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม  2555 - 4 
มิถุนายน  2555  รวม 7 วัน  โดยมีกิจกรรมเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และก าหนดพื้นท่ีจัดกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ณ ท้องสนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิ  
 -  กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดศูนย์กลางในการจัดท ารถบุปผชาติแสดง
เรื่องราวการประสูติของ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้นในวันท่ี 29 พฤษภาคม  2555  โดย
จังหวัดได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นแกนหลักในการจัดท ารถบุปผชาติร่วมกับสถาบันการศึกษา
อื่นๆ   
 - จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี โดยได้มอบหมายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ด าเนินการ  โดยมีก าหนดการทอดผ้าป่าในวันท่ี 4 มิถุนายน  2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร โดยปัจจัยท่ีได้จะจัดส่งให้กับมหาเถระสมาคมต่อไป  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 - ให้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดส่งบุคคลเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ 199 รูป ระหว่างวันท่ี 21 พฤษภาคม  
2555 - 15 มิถุนายน  2555   จ านวน  2 คน  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 6.4 ผู้แทนกองก าลังผาเมือง (พันเอกมีชัย  นิลศาสตร์) : แจ้งว่ากองทัพบกมีโครงการน าร่องการปลูกป่า
สร้างฝายในพื้นท่ีบ้านนาหวาย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว และได้มีหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาตรวจเย่ียม
ความก้าวหน้าของโครงการในวันท่ี 24 พฤษภาคม  2555  และทางกองก าลังผาเมืองได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เชียงใหม่เข้าร่วมโครงการด้วย 
 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
      / ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  



  ๓๖ 

ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  
7.1  รองผูว่้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์) 

 ฝ่ายเลขานุการ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์            
เตชะพันธุ์)  ติดราชการส าคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) : รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ
โครงการท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน 
จ านวน  4 โครงการ ได้แก่   

1. โครงการขุดลอกแม่น้ าปิง ระยะทาง  111 กิโลเมตร  แบ่งเป็นจ านวน 26 ตอน 
2. โครงการขุดลอกแม่น้ ากวง  ระยะทาง 61 กโลเมตร แบ่งเป็นจ านวน 10  ตอน 
3. โครงการติดต้ังระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ โดยส านักงานป้องกันและบรรเทา                

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ  ซึ่งได้ด าเนินการติดต้ังโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ การติดต้ัง
เกือบแล้วเสร็จ 

4. โครงการติดต้ังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพื่อรับมือน้ าท่วมจังหวัดเชียงใหม่  
ส าหรับโครงการขุดลอกแม่น้ าปิง และโครงการขุดลอกแม่น้ ากวงหลายตอนได้ด าเนินการเสร็จส้ิน โดยเริ่มท าสัญญา
ต้ังแต่วันท่ี 22 มีนาคม  2555 - 30 เมษายน  2555  บางช่วงตอนก าลังเร่งรัดด าเนินการ เพื่อไปให้เป็นตาม
นโยบายรัฐบาล เพื่อเร่งแก้ไขอุทกภัยในปีท่ีผ่านมาต้องการให้เสร็จก่อนฤดูฝนท่ีก าลังจะมาถึงในปีนี้ รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทย  จากการออกตรวจ และติดตามโครงการพบว่าประชาชนพึ่งพอใจกับนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีให้ความส าคัญกับปัญหาอุทกภัยดังกล่าวเพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้มากขึ้น  
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ตามโครงการขุดลอกแม่น้ าขอให้ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ประสานและเช่ือมโยงในพื้นท่ีอยากให้มีการปลูกหญ้าแฝกให้มากท่ีสุด              
เพื่อช่วยเสริมรักษาคันดิน  ตล่ิง ให้มีความมั่นคงและเป็นไปตามพระราชด าริของในหลวง   
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการรณรงค์ปลูก
ต้นทองกวาว ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้น เพราะหาดูได้ยากมากในขณะนี้  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อราชการ 
 

7.3   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) 
        หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : แจ้งต่อท่ีประชุมเนื่องรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) ติดราชการส าคัญ จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งต่อ
ท่ีประชุมเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่  โดยท่านได้ก าหนดตรวจพื้นท่ี
โครงการฯ  ในวันท่ี  1-2 พฤษภาคม  2555  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอมแรด 
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ๋ม  จึงขอให้ทางอ าเภอแม่แจ่ม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นท่ีโดยพร้อมเพรียง
กัน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อราชการ 
       
   / 7.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)



  ๓๗ 

 7.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล): มอบนโยบายและข้อราชการ 
ในการด าเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้    
        1.  การขับเคลื่อนนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์   
               นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่ง
พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ 
 นโยบาย กิจกรรม 
1 การสร้างแนวร่วมทางความคิด การยึดมั่น 

เทิดทูนและพิ ทักษ์รักษาไว้ซึ่ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

-  การบรรยายให้ความรู้โครงการพระราชด าริ การเรียนรู้ตาม           
รอยพระยุคลบาท 

-  จัดให้มีวิชาเรียน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ 

-  การจัดอบรมสัมมนา เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการเกษตร ป่าไม้ ชลประทาน 
และพลังงานทดแทน 

2 การสร้างความตระหนักและส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 
 

-  ศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

-  ขยายผล/ส่งเสริมโครงการพระราชด าริ 
-  น้อมน าพระบรมราโชวาทเป็นแนวปฏิบัติ 
-  เผยแพร่พระราชนิพนธ ์
-  การประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และดูแลรักษาสัญลักษณ์

ท่ีแสดงถึงสถาบัน  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมพระเกียรติ 
3 สร้างเครือข่ายด้านการข่าว 

 
-  จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสาร 
-  ด าเนินมาตรการทางการข่าว มิให้มีการจาบจ้วง 
-  มีการบูรณาการด้านการข่าว 

 

2. ก าชับกวดขันการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมาย 
            กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดตามกฎหมายการพนัน
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 
 2.1 ศึกษารายงานการดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 ให้น าเรื่องการพนันออนไลน์เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย
เพื่อก าหนดแนวทาง 
 2.3  อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ สอดส่องกวดขันมิให้มีการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย 
 2.4  ประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาให้ตระหนักถึงปัญหาการเล่นการ
พนันออนไลน์/ร้านอินเตอร์เน็ต 
  

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP  
             จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียน จ านวน 986 ราย                  
มีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับประเทศ จ านวน 517 ราย โดยระดับ 3 – 5 ดาว 
จ านวน 371 ราย  และระดับ 1-2 ดาว จ านวน 146 ราย  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
5,120 ล้านบาท  และพบว่ากลุ่มผู้ผลิตฯ ระดับ 1- 2 ดาว มีการผลิตสินค้ายังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าท่ีควร  
       /เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตฯ OTOP...  



  ๓๘ 

เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตฯ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จึงก าหนดให้มีการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
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 จ านวน 100 ราย  ด าเนินการ 2 รุ่นๆ ละ 50 ราย 
ก าหนดด าเนินโครงการภายในเดือน พ.ค. 55 โดยใช้งบประมาณด าเนินการรุ่นละ 50,000 บาท จ านวน 2 รุ่น  
รวมเป็นเงิน จ านวน 100,000 บาท   
หน่วยงานด าเนินการ 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ , ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ , ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแกนน าการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 
     ตามท่ีรัฐบาลได้น้อมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  และได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนและชุมชน มีความพร้อม รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ และพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  จังหวัดเชียงใหม่ มีอ าเภอ 25 อ าเภอ จ านวน 2,066 หมู่บ้าน เป็นพื้นท่ีท่ีหน่วยงานราชการได้
ร่วมกันด าเนินการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และได้คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ต้ังแต่ปี 2552 – 2554  จ านวน 77 หมู่บ้าน                 
             ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการจึงก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อทบทวนซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ให้แกนน าหมู่บ้าน
รู้และเข้าใจ สามารถขยายผลหมู่บ้าน  เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 แกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ านวน 50 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน  
ก าหนดการด าเนินโครงการภายในเดือนพฤษภาคม  2555  โดยใช้งบประมาณด าเนินการรุ่นละ 50,000 บาท  
จ านวน 2 รุ่น  รวมเป็นเงินจ านวน 100,000 บาท   
หน่วยงานด าเนินการ 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ , ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่   , ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 
 
   
     / 5.  โครงการ "มหาดไทย ด ารงธรรม ด ารงราชานุภาพ"...



  ๓๙ 

  5.  โครงการ "มหาดไทย ด ารงธรรม ด ารงราชานุภาพ" 
       กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวโครงการ "มหาดไทย ด ารงธรรม ด ารงราชานุภาพ" เป็นโครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย              
ในโอกาสปี 2555 ครบ 150 ปี วันประสูติ และ 120 ปี ท่ีก่อตั้งกระทรวง 
  วัตถุประสงค์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย                 
ท่ียึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้ าท่ี มีคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิต
พอเพียง โดยมีประชาชนเป็นผู้เสนอช่ือเข้ามา ท้ังนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า แผ่นดินไทยยังคงมี
ข้าราชการท่ีดีเพื่อบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข พร้อมท้ังยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจความเช่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
มุ่งมั่นในการท าความดี  โดยผู้ท่ีได้รับคัดเลือก จะได้รับรางวัล "ด ารงราชานุภาพ" โดยแบ่งออกเป็น 8  สาขารางวัล 
ดังนี้ 
 1.  รางวัลส าหรับข้าราชการประจ าในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท้ังส่วนกลางและภูมิภาค 
 2.  รางวัลส าหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 3.  รางวัลส าหรับลูกจ้างและพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 4.  รางวัลส าหรับผู้บริหารและสภาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 
 5.  รางวัลส าหรับข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.  รางวัลส าหรับผู้ปกครองท้องท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  
 7.  รางวัลส าหรับอาสาสมัครประเภทต่างๆในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ อาสาสมัคร
รักษาดินแดน(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  
 8.  รางวัลเกียรติยศ เป็นการมอบรางวัลให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีความโดดเด่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นบุคคลท่ีมีคุณูปการกับสังคม และเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง 
 
ประชาชนสามารถเสนอช่ือคนในมหาดไทยท่ีคิดว่าเป็นผู้ท่ีสมควรได้รับการยกย่องมาท่ี ตู้ปณ. 200 ปทจ.ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10300 และทางอีเมล์ damrongtham150@hotmail.com ต้ังแต่บัดนี้จนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม  
2555  โดยกระทรวงจะมีการประกาศช่ือผู้ได้รับรางวัลท้ัง 8 สาขา ในวันท่ี 20 กรกฎาคม  2555  ณ โรงละคร
อักษราคิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 
  6. พิธีสระเกล้าด าหัวป้อเมืองเจียงใหม่ เนือ่งในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจ าปี 
2555  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน 
   

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อราชการ 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 



  ๔๐ 

 ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   

          ผู้น าเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

      ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่   
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้     

ไตรมาสท่ี 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ 

ส้ินไตรมาส (%) 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ 

ส้ินไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๒๓.๐๐ ๔๒.๐๐ 

๓ ๔๓.๐๐ ๖๗.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ของส่วน

ราชการ รวมทั้งงบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกันไว้
เบิกเหล่ือมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เร่งรัดการด าเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณท่ีได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๒๘,๐๑๐.๖๘ ๒๑,๐๑๗.๕๙ ๗๕.๐๓ ๖,๙๙๓.๐๙ 

ประจ า ๒๒,๙๕๖.๒๔ ๑๘,๘๒๓.๒๐ ๘๒.๐๐ ๔,๑๓๓.๐๔ 

ลงทุน ๕,๐๕๔.๔๔ ๒,๑๙๔.๓๙ ๔๓.๔๒ ๒,๘๖๐.๐๕ 



  ๔๑ 

การด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณท่ีได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๙.๘๗ ๔,๕๐๘.๗๒ ๙๔.๗๒ ๒๕๑.๑๕ 

สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู 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 ดังนี ้       หน่วย : ล้านบาท 

ล า 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์

อุปถัมภ ์
๙.๒๙ ๙.๒๐ ๙๙.๐๖ ๙.๒๙ ๙.๒๐ ๙๙.๐๖ 

๒ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๙.๖๕ ๙.๕๒ ๙๘.๖๗ ๙.๖๕ ๙.๕๒ ๙๘.๖๗ 

๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๓๓.๘๗ ๓๑.๖๙ ๙๓.๕๘ ๓๓.๘๗ ๓๑.๖๙ ๙๓.๕๘ 

๔ 
ส านักงานอัยการคดีศาล

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

๗ 
ส านักงานอัยการจังหวัด

เชียงใหม่ 
๒๙.๗๓ ๒๖.๘๘ ๙๐.๔๒ ๒๙.๗๓ ๒๖.๘๘ ๙๐.๔๒ 

๘ 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

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

๙ ส านักงานอัยการเขต 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 



  ๔๒ 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ ๓  (ก ำหนดกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมำสที่ ๓ ร้อยละ ๔๓.๐๐)  เรียงล าดับตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก  มีท้ังส้ิน  ๗๒  
หน่วยงาน ดังนี ้

     
๑ มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ ๑๘.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒ ส านักงานศุลกากรภาค ท่ี ๓ ๑.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ด่านศุลกากรเชียงดาว ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ ๑ ๐.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ ๒ ๔.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม)่ ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ๗.๔๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ เชียงใหม่ ๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ เรือนจ าอ าเภอฝาง ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
๐.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ 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 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๓.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 



  ๔๓ 

ล าดับ 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 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
๗.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ๓๗.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ๑๕.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๓.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ ศูนย์อนามัยท่ี ๑๐ เชียงใหม่ ๔.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี ๓๓ ๓.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๕ ๑.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๙ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ๘.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๐ 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน ๑ 
๑.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๗.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๘.๔๒ ๐.๐๒ ๐.๑๙ 

๔๓ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๑ 
๒๔.๒๖ ๐.๒๕ ๑.๐๒ 

๔๔ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๓ 
๓๑.๙๘ ๐.๕๔ ๑.๖๘ 

๔๕ ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี ๑ ๑.๙๘ ๐.๐๔ ๑.๘๙ 

๔๖ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๗๖ ๐.๐๖ ๓.๕๕ 

๔๗ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๒ 
๕.๓๖ ๐.๒๐ ๓.๗๓ 

๔๘ ส านักศิลปากรท่ี ๘ เชียงใหม่ ๖๖.๒๑ ๒.๙๒ ๔.๔๒ 

๔๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๓.๒๐ ๕.๒๔ ๕.๐๗ 

๕๐ ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๑๕๔.๗๙ ๑๐.๒๑ ๖.๖๐ 

๕๑ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ๕๔.๗๑ ๓.๗๕ ๖.๘๕ 

๕๒ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๕๗.๓๑ ๔.๔๐ ๗.๖๘ 



  ๔๔ 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๘๖.๑๙ ๖.๘๙ ๗.๙๙ 

๕๔ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ ๑.๓๘ ๐.๑๓ ๙.๒๔ 

๕๕ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ๑.๓๒ ๐.๑๘ ๑๓.๕๗ 

๕๖ ส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓.๓๔ ๒.๑๗ ๑๖.๒๙ 

๕๗ 
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข 

ระหว่างประเทศ 
๑.๑๖ ๐.๑๙ ๑๖.๗๘ 

๕๘ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๕๓๒.๒๕ ๙๙.๑๐ ๑๘.๖๒ 

๕๙ แขวงการทางเชียงใหม่ ท่ี ๑ ๑๑๒.๔๘ ๒๔.๕๕ ๒๑.๘๓ 

๖๐ แขวงการทางเชียงใหม่ ท่ี ๒ ๑๖๘.๔๕ ๓๘.๔๔ ๒๒.๘๒ 

๖๑ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑ (เชียงใหม่) ๑๒.๔๗ ๒.๙๐ ๒๓.๒๒ 

๖๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๔๓.๐๘ ๑๑.๐๙ ๒๕.๗๓ 

๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๔ 
๓.๘๐ ๑.๐๔ ๒๗.๒๙ 

๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่ ๑.๒๙ ๐.๓๕ ๒๗.๓๔ 

๖๕ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๑.๐๐ ๖.๐๗ ๒๘.๙๑ 

๖๖ แขวงการทางเชียงใหม่ ท่ี ๓ ๑๐๔.๑๒ ๓๐.๑๓ ๒๘.๙๔ 

๖๗ ส านักทางหลวงชนบทท่ี ๑๐ (เชียงใหม่) ๒๒๒.๓๕ ๗๑.๙๙ ๓๒.๓๘ 

๖๘ ส านักชลประทานท่ี ๑ ๒๖๓.๐๗ ๙๗.๖๓ ๓๗.๑๑ 

๖๙ สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ ๖๘.๒๑ ๒๖.๑๗ ๓๘.๓๖ 

๗๐ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ท่ี ๑ ๑.๙๓ ๐.๗๘ ๔๐.๒๙ 

๗๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๘.๗๓ ๔๔.๙๙ ๔๑.๓๘ 
๗๒ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี ๖ (เชียงใหม่) 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 
ล า 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
 
งบประมาณ 

ใบส่ังซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

๑ แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี ๓ ๑๒.๑๖ ๑๒.๑๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๑๖ 
๒ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๒๑ ๓.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๒๑ 

๓ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๒ 
๒.๑๒ ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒.๑๒ 



  ๔๕ 

ล า 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ ใบส่ังซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

๔ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๙๐ 
๕ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๓ 

๖ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๓ 
๐.๘๔ ๐.๗๙ ๐.๐๖ ๖.๙๙ ๐.๗๙ 

๗ ส านักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๘ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๑ 
๑.๗๓ ๑.๕๔ ๐.๑๕ ๘.๔๒ ๑.๕๙ 

๑๐ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๑๗ ๔๘.๗๙ ๐.๑๘ 

๑๑ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต ๓๔ 
๐.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๑๗ ๔๑.๐๙ ๐.๒๔ 

๑๒ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๓ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๔ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๕ สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๔ 
๐.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๕๐.๔๕ ๐.๒๕ 

๑๗ ศูนย์อนามัยท่ี ๑๐ เชียงใหม ่ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ 
กองก ากับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ 

(ค่ายนเรศวรมหาราช) 
๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๐ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี ๓๓ ๐.๕๕ ๐.๐๔ ๐.๕๑ ๙๒.๗๒ ๐.๐๔ 
๒๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๐ ๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 
๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๖๗ ๗๑.๒๙ ๐.๒๗ 

๒๓ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคท่ี ๑๐ ๐.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๘๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๔ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๘๗ ๙๙.๓๙ ๐.๐๑ 
๒๕ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๘๗ ๙๙.๓๙ ๐.๐๑ 
๒๖ สนง.พัฒนาท่ีดินเขต ๖ ๑.๙๘ ๐.๐๐ ๑.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๗ ส านักทางหลวงชนบทท่ี ๑๐ ๑๔.๕๑ ๑๒.๓๓ ๒.๑๘ ๑๔.๙๙ ๑๒.๓๔ 
๒๘ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๓ ๔.๑๒ ๐.๐๐ ๓.๖๒ ๘๗.๙๗ ๐.๕๐ 
๒๙ แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี ๒ ๒๔.๗๐ ๑๗.๗๓ ๖.๙๗ ๒๘.๒๒ ๑๗.๗๓ 



  ๔๖ 

 
ล า 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน  งบประมาณ ใบส่ังซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

๓๐ 
สนง.พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓.๘๒ ๐.๐๐ ๘.๐๙ ๕๘.๕๓ ๕.๗๓ 

๓๑ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๘.๘๙ ๐.๐๑ ๘.๗๓ ๙๘.๒๒ ๐.๑๖ 
๓๒ ส านักงานศิลปากรท่ี ๘ ๕๕.๑๑ ๔๕.๐๖ ๙.๓๒ ๑๖.๙๐ ๔๕.๘๐ 
๓๓ แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี ๑ ๖๕.๕๓ ๕๓.๘๓ ๑๐.๑๖ ๑๕.๕๐ ๕๕.๓๗ 
๓๔ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๒๕๙.๓๕ ๑๒.๒๘ ๒๓๖.๑๗ ๙๑.๐๖ ๒๓.๑๗ 
๓๕ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๕๙๕.๙๖ ๒๑๑.๙๔ ๓๕๖.๙๐ ๕๙.๘๙ ๒๓๙.๐๖ 

รวม ๑,๐๗๒.๕๗ ๓๗๒.๖๙ ๖๕๐.๙๔ ๖๐.๖๙ ๔๒๑.๖๓ 
 
๒.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิัติ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ จ านวน  ๑๐ เร่ือง คือ 

๒.๑    หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๓ / ว ๓๑  ลงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังส าหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ า
และสร้างอนาคตประเทศ 

 กระทรวงการคลังได้ก าหนดวิธีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้าง  
อนาคตประเทศ  ตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  หรือโครงการอื่นใดท่ี กนอช.  
หรือ กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ าหรืออุทกภัย หรือโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศตามท่ี กยอ.ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัว และ
สามารถตรวจสอบได้ จึงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

๑. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังช่ือ “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและ  สร้าง

อนาคตประเทศ”      I รหัสบัญชี XX๙๗๗  เพื่อใช้ส าหรับบริหารโครงการ และเมื่อเบิกจ่ายเสร็จส้ินให้ปิดบัญชี หาก
มีเงินเหลือในบัญชีให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ส านักงานท้องถิ่น

จังหวัด เป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชี  ช่ือบัญชี “ ช่ือหน่วยงาน (เพื่อการวางระบบ
บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ) ”และส่งข้อมูลช่ือ และเลขท่ีบัญชีเงินฝากให้กรมบัญชีกลาง หรือ
ส านักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ และส านักงบประมาณได้
จัดสรรเงินกู้ให้แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ  ดังนี้  

๒.๑ หลักการเบิกจ่าย 
   (๑) การจัดหาพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.๒๕๔๙ หรือระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานเจ้าของ โครงการแล้วแต่กรณี 
   (๒) การเบิกค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
นั้น ภายในวงเงินกู้ท่ีส านักงบประมาณจัดสรรให้ และให้ด าเนินการในระบบ GFMIS 



  ๔๗ 

 (๓) ให้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังได้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ หรือใกล้ถึง
ก าหนดช าระ   
๒.๒ วิธีการเบิกจ่ายเงิน 
  ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ส าหรับกรณีมีเงิน
เหลือใหน้ าส่งเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑ 
๒.๓ ให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 

๓. กรณีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน 
๓.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ และหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแทน  ลงลายมือช่ือใน
ใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกัน จ านวน ๓ ชุด หน่วยงานจัดเก็บแห่งละ ๑ ชุด และจัดส่งให้
กรมบัญชีกลางจ านวน ๑ ชุด เพื่อด าเนินการโอนเงินในระบบ GFMIS 
๓.๒ เมื่อหน่วยงานผู้เบิกแทน ได้รับรหัสเงินกู้เบิกแทน และเลขท่ีเอกสารจัดสรรงบเบิกแทน
จากกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS แล้วให้ด าเนินการเบิกจ่ายเสมือนเป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ โดยเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินท่ีได้รับมอบหมายให้เบิกแทน 
๓.๓ ให้หน่วยงานผู้เบิกแทนจัดเก็บเอกสาร หลักฐานในการเบิกจ่ายไว้เพื่อการตรวจสอบและ
รายงานการใช้จ่ายเงินท่ีเบิกแทนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบเป็นรายเดือน ภายในวันท่ี  
๑๕ ของเดือนถัดไป 

 กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

  
 ๒.๒ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๑๕๕   ลงวันที่  ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๕ 

เร่ือง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Web Online 
  กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการท่ีไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal สามารถท ารายการขอเบิกเงิน
กรณีท่ีมีการหักเงินประกันผลงาน ในระบบ GFMIS Web Online ได้แล้ว ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป  
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

๒.๓ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๑๕๖  ลงวันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕ 
เร่ือง  การเรียกรายงานการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน 

   ส่วนราชการสามารถเรียกดูรายงานเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา            
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย แยกรายละเอียดในแต่ละด้านตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด เพื่อ
ตรวจสอบการเบิกจ่าย และยอดเงินคงเหลือ ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ด้วยค าส่ังงาน ZFMA62 – รายงานการ
เบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
  

http://klang.cgd.go.th/cmi
http://klang.cgd.go.th/cmi
http://klang.cgd.go.th/cmi


  ๔๘ 

๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒. ๓ /ว ๓๒  ลงวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕ 
เร่ือง  การประกาศก าหนดส านักงานในพื้นที่พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กระทรวงการคลังประกาศก าหนดส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๕             

(๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕)  โดยการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
  ๒.๕ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ /ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซ่ึงสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจ าเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก            
ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเร่ิมปฏิบัติงานจริง 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ.) อนุมัติยกเว้นเป็นหลักการ ให้ส่วนราชการท่ีได้ด าเนินการท า

สัญญาเช่าพัสดุ หรือการจ้างท่ีใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน แต่ไม่
สามารถท าสัญญาเช่า หรือจ้างได้ตลอดท้ังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีอยู่อย่าง
จ ากัด และมีความจ าเป็นต้องกระท าต่อเนื่องไปภายหลังสัญญาส้ินสุดลงระหว่างปีงบประมาณ โดยจะต้องเช่าหรือ
จ้างจากผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ ให้มีผลย้อนหลัง  ดังนี้ 

๑. ให้ท าสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ท่ีมีความจ าเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปภายหลังสัญญาเดิม
ซึ่งใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อนส้ินสุดลง กับผู้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิม
หรือรายใหม่แล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการจัดหาไว้แล้วแต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน ให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันท่ีเช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง 

๒. ในการด าเนินการจัดหาของส่วนราชการตามนัยข้อ ๑ จะต้องปรากฏว่าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานรู้ตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างท่ีจะลงนามเป็นคู่สัญญา และผู้มีอ านาจอนุมัติได้อนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายท่ี
จัดหาไว้แล้วก่อนวันท่ีสัญญาเดิมจะส้ินสุดลง เพียงแต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 
๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๕๙  ลงวันที่ ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและ
สร้างอนาคตประเทศ 

  กรมบัญชีกลาง ขอซ้อมความเข้าใจส่วนราชการเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนส าหรับ
โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้เปิดบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน และด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้ระบุช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นภาษาไทย โดยระบุ ช่ือหน่วยงาน เว้นวรรค ตามด้วย
ข้อความ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆท้ังส้ิน
ตัวอย่างเช่น  ช่ือบัญชี ส านักชลประทานท่ี ๒ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ  

http://klang.cgd.go.th/cmi
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  ๔๙ 

๒. ให้ระบุช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือหน่วยงาน เว้นวรรค ตามด้วย
ข้อความ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น Regional 
Irrigation Office 2 Water Resources Management and Future Development 

เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วให้ส าเนาค าขอเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือส าเนาใบหน้า
สมุดเช็ค และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มท่ีก าหนดส่งกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี โดย
ด่วน 

 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 
๒.๗ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๑๖๗  ลงวันที่ ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของทางราชการ 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงเพิ่มเติมจากเดิม กรณีผู้
มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะมีผู้รับยาแทน  ให้ผู้มีสิทธิและสถานพยาบาลของทางราชการ ถือปฏิบัติ  
ดังนี้ 

ผู้มีสิทธิ 
๑. กรณีผู้รับยาแทนเป็นผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตาม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ให้แสดงตนพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาล              
๒. กรณีผู้รับยาแทนเป็นบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้

แสดงตน พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาล และมอบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ผู้รับยาแทนจะต้องแสดงตนพร้อมกับการลงทะเบียนสมัครเข้าสู่ระบบจ่ายตรงของผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว และต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครระบบจ่าย 

  
๒.๘ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๑๖๘  ลงวันที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ช่ือและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับช าระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งขอยกเลิกบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เลขท่ีบัญชีเงินฝาก ๑๖๘-๒-๐๒๔๐๔-๕ และขอใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทออมทรัพย์ ช่ือบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขท่ีบัญชี ๐๗๓-๐-๐๗๒๖๖-๕ แทน 
โดยกรมบัญชีกลางจะท าการยกเลิกเลขท่ีบัญชีเดิมในระบบ GFMIS ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส าหรับส่วน
ราชการท่ีระบุเลขท่ีบัญชีเดิมในการบันทึกรายการขอเบิกไว้แล้วให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน  ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
๒.๙ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๗๓  ลงวันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรก าหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) 
ส่วนราชการสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานของค าส่ังงานในแต่ละประเภท ท่ีก าหนดไว้ในบัตร

ก าหนดสิทธิการใช้ (GFMIS SmartCard) ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://gfmisreport.mygfmis.com 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
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  ๕๐ 

๒.๑๐ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๑๘๗  ลงวันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
เร่ือง  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อ
น ามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหล่ือมปีกรณี

ไม่มีหนี้ผูกพัน ทันภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ขอให้ส่วนราชด าเนินการ  ดังนี้ 
๑. ค านวณเงินเหลือจ่ายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และวางแผน    การใช้ 

พร้อมกรอกรายละเอียดรายการท่ีประสงค์จะใช้จ่ายแต่ละรายการเป็นจ านวนเงินเท่าใดตามแบบท่ีก าหนด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติการกันเงินฯ ในระบบ GFMIS 

๒. ให้ส่วนราชการขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคว่าหน่วยงานได้ช าระค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระเรียบร้อยแล้ว 

๓. ในกรณีท่ีประสงค์จะจัดสรรเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีไปใช้จ่ายใน
ส่วนภูมิภาคให้ส่วนราชการด าเนินการตามข้อ ๑ – ๒ เป็นการล่วงหน้า และแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้
กรมบัญชีกลางทราบโดยเร็วเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาการกันเงินงบประมาณปี พ .ศ.๒๕๕๔ เหลือจ่ายไว้เบิก
เหล่ือมปีเพื่อน ามาจัดสรรเป็นส่ิงจูงใจ และให้ถือปฏิบัติในปีต่อๆไป 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
........................................................................................................................................................................... 
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  ๕๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1    การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษา 
    ปีการศึกษา 2555 

ผู้น าเสนอ : (1) นายมานพ  ดีมี   
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 

 
ตามท่ีปรากฏเป็นข่าวทางส่ือมวลชน กรณีโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานรับนักเรียนท้ังในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และ มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ในปีการศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมีข่าวที่เสนอส่ือมวลชน
เกี่ยวกับการเรียกเงินเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ได้ตรวจสอบ
แล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัดไม่มีการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด  ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์การรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  จึงได้สรุปผลการด าเนินการรับนักเรียนและ
ตัวอย่างแนวทางการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดมาเพื่อโปรดทราบ รวมท้ังแนวทางการระดมทรัพยากรและการ
เก็บเงินบ ารุงการศึกษาฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
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มติที่ประชุม  
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  ๗๐ 

 ผู้น าเสนอ :  (2)นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ 
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  



  ๗๑ 

4.2  การควบคุมราคาสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้น าเสนอ : (1) นางสาวปานจิตต์  พิศวง  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สรุปผลการตรวจติดตามตลาดรวมโชค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 
ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
  จากการตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง  เตริยา-
ภิรมย์) พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ ) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร           
ก าเนินศิริ) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์ช่ังตวยวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)      
และคณะ  
  ในภาพรวมราคาสินค้าการเกษตรมีการปรับตัวสูงขึ้นบางรายการ เช่น ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดขาว
ปลี มะนาวแป้น ขณะบางรายการได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน เช่น ผักบุ้งจีน ส่วนราคาอาหารและ
สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นราคายังทรงตัว ประชาชนยังคงซื้อสินค้าตามปกติ และราคาอาหารตามส่ัง อาหารส าเร็จรูปก็
ยังคงอยู่ในราคาท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศราคาแนะน า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
      ตรวจเย่ียมราคาผัก            ตรวจเย่ียมราคาเนื้อหมู 
 



  ๗๒ 

สรุปผลการตรวจติดตามตลาดศิริวัฒนา และตลาดวโรรส   
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   
หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 

ณ วันที่ ๑๑ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

  จากการตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา 
ดิศกุล) พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าช่ังตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ได้
ลงพื้นท่ีตรวจติดตามภาวะราคาสินค้า ณ ตลาดศิริวัฒนา เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภาวะราคาสินค้า
โดยท่ัวไปในตลาด สินค้าได้มีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนมากมีผลมาจากอากาศท่ีร้อนท าให้ผลผลิตท่ีออกมาสู่
ท้องตลาดมีน้อยส่งผลให้ราคาสินค้าสูง ส่วนราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ และอาหารส าเร็จรูป ยังอยู่ในราคาท่ีทรงตัว 
  ส่วนภาวะราคาสินค้าในตลาดวโรรส ซึ่งเป็นตลาดจ าหน่ายของฝาก และชุดนักเรียน-นักศึกษา ซึ่ง
ราคาของฝาก เช่น ไส้อั่ว หมูทอด ได้มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อย จากราคา ๓๒๐ บาทในปี ๒๕๕๔ ปรับราคาเป็น 
๓๔๐ บาทในปี ๒๕๕๕ มีผลมาการราคาเนื้อหมูสดท่ีปรับราคาสูงขึ้นจาก ๑๑๐-๑๒๐ บาท ในปี ๒๕๕๔ ปรับราคา
เป็น ๑๓๐-๑๔๐ บาทในปี ๒๕๕๕ ส่วนราคาเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษานั้น  ยังไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก อัน
เนื่องมาจากชุดนักเรียนท่ีจ าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ มีการผลิตภายในจังหวัดและเป็นท่ียอมรับ ซึ่งมีต้นทุนการผลิต
ท่ีต่ ากว่าสินค้าท่ีมาจากส่วนกลาง จึงท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือบริการในจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ตรวจติดตามราคาเนื้อหมู ตลาดศิริวัฒนา           ตรวจติดตามราคาชุดนักเรียน ตลาดวโรรส 
 
 
 



  ๗๓ 

สรุปผลการตรวจติดตามตลาดเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ 
ณ วันที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
  จาการตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุ
รวิทย์  คนสมบูรณ์) และคณะ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ตลาดเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ผลการติดตามพบว่า
ราคาสินค้าทางการเกษตรมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยส่วนราคาเนื้อหมูและอาหารส าเร็จรูปราคายังทรงตัว แต่ยังอยู่ใน
ราคาท่ีกระทรวงพาณิชย์แนะน า นอกจากนี้ได้เป็นห่วงในเรื่องการบริโภคอาหารไม่สุก เช่น ลาบเนื้อหมู ซึ่งเป็นเหตุ
ท าให้ป่วยเป็นโรคหูดับได้ โดยแนะน าให้ปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้งเพราะป้องกันโรงต่าง ๆ ท่ีจะเกิด
ขึ้นกับร่างกาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข                         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข 
        ตรวจติดตามราคาผลไม้          ตรวจติดตามราคาอาหารสด 
 
 

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

 
 

 



  ๗๔ 

สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 
  ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากขอมูลการติดตามราคาสินค้า 
พบว่าสินค้าท่ีมาจากการเกษตรมีการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ถั่วฝักยาว ผักชี ผักกาดขาว มะนาวแป้น เพราะช่วงเวลาท่ี
ผ่านมาอยู่ใน ฤดูร้อน มีอากาศร้อนจัด ท าให้ผลผลิตออกมาสู่ท้องตลาดน้อยท าให้ราคาสูง แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน มีน้ า
เข้ามาช่วยในการท าการเกษตร ราคาของผักต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพภูมิอาหารมีผลกระทบ
อย่างมากต่อผลผลิตและการปรับราคาสินค้า ส่วนอาหารส าเร็จรูปราคายังทรงตัว ยังไม่มีการปรับราคาสูงขึ้นมากนัก 
และยังอยู่ในราคาท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้แนะน า 
  เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ยังไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีการผลิต
ภายในจังหวัดและเป็นท่ียอมรับ เช่น เส้ือผ้าตราไพบูรณ์ ตราวรวัฒน์ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ ากว่าสินค้าท่ีมาจาก
ส่วนกลาง ท าให้ราคาไม่ต่างจากปีท่ีแล้ว ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือบริการจาก
ร้านค้า 

สรุปภาวะราคาสินค้า ต้ังแต่ เดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
                                                                                      ข้อมูลจากตลาดต้นล าไย 

ล าดับ รายการ 
ราคา ณ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๕  

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 

ภาวะราคาเคร่ืองแบบนักเรียน-นักศึกษา ตราสมอ 
ข้อมูลจากร้าน วรวัฒน์  อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สรุปผลการด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  โดยขณะนี้ด าเนินการ
ตามนโยบายของภาครัฐ รวม 5 ชนิดพืช  ได้แก่ ข้าวเปลือกนาปรัง  หอมหัวใหญ่  กระเทียม  หอมแดง  และล้ินจ่ี ผลการ
ด าเนินการ 

ข้าวเปลือกนาปรัง   ผลผลิต     จังหวัดเชียงใหม่ 157932 ตัน  เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 35  
ด าเนินการ  โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555   
ระยะเวลา   วันท่ี 1 มีนาคม  – 15 กันยายน 2555 

การเปิดจุดรับจ าน า ผลการรับจ าน า 

โรงสีในพื้นท่ี 6 แห่ง โรงสีนอกพื้นท่ี 9 แห่ง ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ข้าวเจ้า 5 % 

พื้นท่ี อ าเภอดอยสะเก็ด ฝาง 
พร้าว และแม่อาย   

ในพื้นท่ี อ าเภอสันก าแพง   
สันป่าตอง ดอยสะเก็ด     
หางดง  สันทราย สันก าแพง  
แม่วาง และแม่ริม 

20,291.8 ตัน 41.4 ตัน 

 

ล าดับ  รายการ  

ปี ๒๕๕๔  ปี ๒๕๕๕  

เสื้อ  กางเกง
กระโปรง  

เสื้อ  กางเกง
กระโปรง  

๑  เคร่ืองแบบนักเรียนมัธยมชาย ผ้า
โทเรเสื้อเชิ้ตแขนสัน้ คุณภาพดี 
เบอร์ ๔๖ กางเกง ยาว ๑๕ นิ้ว 
เอว ๒๕ นิ้ว  

 
๓๔๐  

 
๒๗๐  

 
๓๔๐ 

 
๒๗๐  

๒  เคร่ืองแบบนักเรียนมัธยมหญิง ผ้า
เทโร เสื้อแขนสัน้ ปกทหารเรือ สี
ขาว คุณภาพดี เบอร์ ๔๐-๔๒ 
กระโปรงยาว ๒๔ นิ้ว  

 
๒๗๕  

 
๓๐๐  

 
๒๘๐  

 
๓๐๐  

๓  เคร่ืองแบบนักเรียนอนบุาลชาย-
หญิง ผ้าโทเร เสื้อแขนสั้น ปก
ทหารเรือ เบอร์ ๑๗-๑๘ นิ้ว เบอร์ 
๓๔ M  

 
๑๖๕  

 
๑๘๐  

 
๑๖๕  

 
๑๘๐  



  ๗๖ 

หอมแดง  ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 41,127 ตัน   เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 100 
             พื้นที่ปลูก อ าเภอแม่แจ่ม ไชยปราการ ดอยเต่า ฮอด ฝาง จอมทอง ดอยสะเก็ด 

 ด าเนินการ  โครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ปี 2555 / รับซ้ือโดย อคส.  
 ระยะเวลา    ด าเนินการ ธันวาคม 2554 – พฤศจิกายน 2555 

 

กระเทียม   ผลผลิต  จังหวัดเชียงใหม่ 44,883 ตันแห้ง  เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 100 
             ด าเนินการ โครงการรับซื้อกระเทียมเพื่อแก้ไขปัญหา  / รับซ้ือโดย อ.ต.ก. 
                ระยะเวลา    ด าเนินการ  พฤษภาคม –  30 มิถุนายน  2555 
 

-2- 

หอมหัวใหญ ่    

                  ด าเนินการ  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อ าเภอฝาง และอ าเภอพร้าว                 
                  ระยะเวลา    ด าเนินการ พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2555   / เป้าหมาย  10,300 ตัน 
                  ผลการรับซ้ือ  ปริมาณ 2,894,285 กิโลกรัม 

ลิ้นจี ่             ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 30,097 ตัน    เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ  25 

                 พื้นที่ปลูก อ าเภอฝาง ไชยปราการ  แม่อาย  แม่แตง  และแม่ริม 

                 ด าเนินการ  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาล้ินจ่ี ปี 2555   
                 ระยะเวลา      ด าเนินการ พฤษภาคม  –  15 มิถุนายน 2555 
 

ผลการรับซ้ือหอมแดงตามจุดรับซ้ือ (โดย อคส.) 

อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอดอยเต่า อ าเภอแม่แจ่ม 

14,320 กิโลกรัม 1,540,100 กิโลกรัม 4,317,060 กิโลกรัม 

ผลการรับซ้ือกระเทียมแยกรายอ าเภอ เป้าหมาย 16,000 ตัน  (โดย อ.ต.ก.) 
เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่แตง แม่อาย 

818,551  
กิโลกรัม 

918,805  
กิโลกรัม 

1,257,340  
กิโลกรัม 

1,069,669  
กิโลกรัม 

1,870,627  
กิโลกรัม 

การผลิต ป ี๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ % +  - 

พื้นที่ (ไร่) ๑๐,๐๓๖ ๘,๙๘๕ -๑๑.๗ 

ผลผลิต  (ตัน) ๔๖,๕๗๐ 49,276 +๕.๔๙ 

เก็บเก่ียว มกราคม – เมษายน 

แหล่งปลูกที่ส าคัญ อ าเภอแม่วาง อ าเภอสนัป่าตอง อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ 



  ๗๗ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการด าเนินการกระจายผลผลิต  เป้าหมาย 6,500 ตัน   

อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่อาย สหกรณ์การเกษตร 

517.5  ตัน 781.5  ตัน 273.5  ตัน 296.5 ตัน 



  ๗๘ 

         ผู้น าเสนอ : (2) นางนิยดา   หมื่นอนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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มติที่ประชุม  
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  ๘๑ 

4.3  การจ าหน่ายสินค้าราคาถูก 
        ผู้น าเสนอ : นางนิยดา   หมื่นอนันต์  การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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มติที่ประชุม  
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  ๘๓ 

4.4 การจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
จังหวัดเชียงใหม่   

   ผู้น าเสนอ :  นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย   ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี รายการ ข้อมูลเงินอุดหนุนท่ัวไป ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ี
ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีเคยจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ัง
การ/ลักษณะงบประมาณ 

1 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

- จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 
- ใช้ข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2554                      
-  - จัดสรรในอัตราคนละ 13 บาท จัดสรร 100% 
ทุกสังกัด ได้แก่            
1.1 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)                   
       - อัตราคนละ 13 บาท จ านวน 200 วัน 
(จัดสรร 100%)                                
1.2 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               
      (1) โรงเรียนปกติ                                                                   
           - อัตราคนละ 13 บาท จ านวน 200 วัน 
(จัดสรร 100%)          
      (2) โรงเรียนกีฬา                                                                  
           - อัตราคนละ 150 บาท จ านวน 200 วัน 
(จัดสรร 100%)              
 1.3 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน                                          
        - จ านวน 200 วัน  
        * จัดสรรให้เทศบาลท่ีได้รับมอบหมายจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นหน่วยตั้ง
งบประมาณให้แก่โรงเรียน ตชด. 
1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
      - จ านวน 280 วัน   
         (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี อปท. จัดต้ังเอง   
         (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี อปท.รับโอนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน         
         (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี อปท.รับโอนเด็ก 3 
ขวบจาก สปช. (เดิม)       
         (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี อปท.รับโอน
งบประมาณจากกรมการศาสนา   
              - รูปแบบท่ี 1 อปท.บริหารจัดการเอง
ท้ังหมด   
               - รูปแบบท่ี 2 อปท กับ วัด/มัสยิด 
ร่วมกันบริหาร 

 - ลักษณะงบประมาณ   
(1) กรณีเป็นสถานศึกษา
สังกัด อปท. 
     - ให้ต้ังในหมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(2) กรณีท่ีเป็นสถานศึกษา
ของหน่วยงานอืน่ 
       - ให้จัดต้ังในหมวดเงิน
อุดหนุน 

(3) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมการศาสนา            
      - กรณีวัด/มัสยิด มอบ
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้อ 
จัดจ้างอาหารกลางวันให้
ปฏิบัติ 
ตามข้อ (1) 
  - กรณีท่ีวัด/มัสยิด ไม่มอบ
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันให้ปฏิบัติตามข้อ (2) 
ต้ังในหมวดเงินอุดหนุน 



  ๘๔ 

 

ท่ี รายการ ข้อมูลเงินอุดหนุนท่ัวไป ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ี
ก าหนดวัตถุประสงค์              ท่ีเคยจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ัง
การ/ลักษณะงบประมาณ 

 

 

  - รูปแบบท่ี 3 วัด/มัสยิด บริหารจัดการเอง
ท้ังหมด 
1.5 กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
       - จ านวน 280 วัน 
1.6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
     - จ านวน  280 วัน 

 

 

 - - *  อัตราคนละ 13 บาท 
ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อ
จัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่
เป็นราคาในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนั้นในกรณีท่ี
เป็นสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากพบข้อมูลว่าเด็กนักเรียน
รับประทานอาหารไม่อิ่ม 
ส่งผลท าให้เด็กนักเรียนมี
น้ าหนักและส่วนสูงไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นสังกัด อาจ
พิจารณาน าเงินรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาสมทบค่าอาหารกลางวัน 
ได้ตามความเหมาะสมและ
ประหยัด 

 
 

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



  ๘๕ 

4.5 การเตรียมการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การ
     บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

   ผู้น าเสนอ : นายคณพล  ปิ่นแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

  ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันท่ี ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งท่ี  ๒๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ จึง
ประกาศให้มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม ่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี  ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ต้ังแต่วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 ๓. สถานท่ีรับสมัคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 ๔. จ านวน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน ๑ คน 
 ๕. จ านวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีจะมีการเลือกต้ังท้ังส้ิน  ๔๒ คน  
      เขตละ ๑ คน 
  ๖.การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตเลือกตั้ง  
                       โดยมีจ านวน ๔๒ เขตเลือกตัง้ ใน ๒๕ อ าเภอ ดังนี้ 
   ๑. อ.เมือง   จ านวน  ๖  เขต ๒. อ.ฝาง   จ านวน  ๓  เขต 
   ๓. อ.สันทราย   จ านวน  ๓  เขต ๔. อ.เชียงดาว   จ านวน  ๒  เขต 
   ๕. อ.แม่แตง  จ านวน  ๒  เขต ๖. อ.แม่ริม   จ านวน  ๒  เขต 
   ๗.อ.แม่อาย   จ านวน  ๒  เขต   ๑๐. อ.สารภี    จ านวน  ๒  เขต 
   ๑๑. อ.หางดง    จ านวน  ๒  เขต ๑๒. อ.จอมทอง  จ านวน  ๑  เขต 
   ๑๓. อ.ไชยปราการ  จ านวน  ๑  เขต  ๑๔. อ.ดอยเต่า   จ านวน  ๑  เขต 
   ๑๕. อ.ดอยสะเก็ด  จ านวน  ๑  เขต   ๑๖. อ.พร้าว   จ านวน  ๑  เขต 
   ๑๗. อ.แม่วาง   จ านวน  ๑  เขต   ๑๘. อ.เวียงแหง  จ านวน  ๑  เขต 
   ๑๙. อ.สะเมิง   จ านวน  ๑  เขต ๒๐. อ.อมก๋อย   จ านวน  ๑  เขต 
   ๒๑. อ.ฮอด    จ านวน  ๑  เขต ๒๒. อ.ดอยหล่อ  จ านวน  ๑  เขต 
   ๒๓. อ.แม่ออน   จ านวน  ๑  เขต ๒๔. อ.แม่แจ่ม    จ านวน  ๑  เขต 
   ๒๕. อ าเภอกัลยานิวัฒนา  จ านวน  ๑ เขต 
 
 ในการนี้ศูนย์อ านวยการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ แล้วยังได้จัดท าข่าวข้อมูลสถานการณ์การเลือกต้ัง เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง
ผ่านทางเว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากท่ีสุด  
 ศูนย์อ านวยการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จึงขอความร่วมมือ ส่วน
ราชการ หน่วยงานทุกหน่วยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง และประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในวันเสาร์ ท่ี 23 มิถุนายน  2555 เวลา 08.00 – 15.00 น. ด้วย 

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

http://www.chiangmaipao.go.th/
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มติที่ประชุม  
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  ๘๗ 

 
4.6 การด าเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ  
    และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบปะประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ  
    2555 
    ผู้น าเสนอ :  นายอดิศร  ก าเนิดศิริ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  
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  ๘๘ 

4.7  แนวทางการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555   
       ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

      ของจังหวัด น้ าหนักร้อยละ 2 
    ผู้น าเสนอ :  นายช านาญ  กายประสิทธิ์   พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ  
โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป มอบหมายให้
กระทรวงพลังงานร่วมกับส านักงบประมาณและส านักงาน ก .พ.ร. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว โดยเพิ่มตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อลดการน าเข้าพลังงานและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน โดยเริ่มต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบก ากับ
ดูแลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตัวช้ีวัดท่ี ๑๓ ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้ าหนักร้อยละ ๒  พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๙ 
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้จังหวัดฯทราบ 

การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตัวช้ีวัดท่ี ๑๓ ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้ าหนักร้อยละ ๒ จะพิจารณาจากความ
ครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน  ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า(kwh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง(ลิตร) เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลตามท่ีแตละหน่วยงานในจังหวัดรายงาน
และจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์  www.e–report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
๑ ๑.๑. จัดต้ัง “คณะท างานลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้า/ด้านน้ ามันเช้ือเพลิง” 

และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในค าส่ังแต่งต้ังระหว่างวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๕– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายงานแล้วเสร็จ 
๑.๒. จัดท า “แผนปฏิบัติการลดใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเช้ือเพลิง” และรายงาน
ติดตามผล ๒ ครั้ง 

๒ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ ามันเช้ือเพลิง(ลิตร)ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ครบถ้วน 

๓ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเช้ือเพลิงไม่เปล่ียนแปลง 
๔ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเช้ือเพลิงลดลง มากกว่าร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ ๕ 
๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเช้ือเพลิงลดลง มากกว่าร้อยละ ๕ ถึงร้อยละ ๑๐ 

*กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเช้ือเพลิงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จะต้องลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
น้ ามันเช้ือเพลิงลงร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
 
 

http://www.e–report.energy.go.th/


  ๘๙ 

จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานท่ีต้องด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑๓ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้ าหนักร้อยละ ๒   
จ านวน ๑๖๓ หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการดังนี้ 

๑. แต่งต้ัง“คณะท างานลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้า/น้ ามันเช้ือเพลิงของหน่วยงาน”โดยหัวหน้า
หน่วยงานลงนามในค าส่ังระหว่างวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อด าเนินการดังนี ้

๑.๑ ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันท่ีผ่านมาของหน่วยงาน มีปริมาณ

การใช้เพิ่มข้ึนหรือลดลง และแนวโน้มการใช้ในปี ๒๕๕๕ 
๑.๓ ก าหนดวิธีลดการใช้พลังงานท่ีไม่เกิดประโยชน์ 

๒. จัดท า “แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน” ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี พนักงาน ลูกจ้าง 
ร่วมมือในการคิดก่อนใช้พลังงานตามแผนปฏิบัติการ 

๓. คณะท างานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งท่ี ๑ 
๔. คณะท างานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งท่ี ๒ 
๕. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ ามนัฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑                

          ครบ ๑๒ เดือน 
๖. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ ามนัฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ครบ ๑๒ เดือน 
๗. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ ามนัฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ครบ ๑๒ เดือน 
๘. หน่วยงานตรวจสอบผลการประเมิน ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่ าผิดปกติ ให้บันทึกเหตุผล  

(ถ้ามี)และค านวณเพื่อจัดท าค าอุทธรณ์ กรณีท่ีไม่มีเหตุผลให้ตรวจความถูกต้องข้อมูลท่ีบันทึกแต่ละรายการแต่ละ
เดือน 

๙. ในวันท่ี 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 หน่วยงานระดับกรมถามได้ท่ีส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๒-๑๕๕๕ ต่อ ๓๖๔, ๓๕๘  ส่วนหน่วยงานย่อยสอบถามได้ท่ีหน่วย
บังคับบัญชาท่ีสูงขึ้นไปหนึ่งระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๙๐ 

พยากรณ์อากาศช่วงเดือนมิถุนายน 2555

• ลักษณะอุณหภมูิที่ผ่านมา

• ลักษณะอากาศปัจจุบัน

• ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมิถุนายน2555

• ข้อควรระวัง

4.8   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2555 
        ผู้น าเสนอ :  นายจรูญ  เลาหเลิศชัย  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

นายจรูญ เลาหเลิศชัย        

ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคเหนือ

การคาดหมายลกัษณะอากาศ
ช่วงเดอืนมิถุนายน 2555

ของภาคเหนือ

 
 
 



  ๙๑ 

ปริมาณฝนรวมเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย

อุณหภูมิสูงสุดและปริมาณฝนท่ีผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะอากาศปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๒ 

ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมิถุนายน 2555
• เดือน มิถุนายน 2555 เป็นช่วงต้นฤดูฝน กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน

เมื่อวันที ่5 พฤษภาคม 2555
• มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคเหนือท า

ให้มีฝนตกกระจาย บางช่วงร่องความกดอากาศต่ ามีก าลังแรงขึ้น และมีหย่อมความ
กดอากาศต่ าหรือพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนทีเ่ข้าใกล้ภาคเหนือ ท าให้มีฝนตกหนักถึง
หนักมาก อาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากได้ในบางพืน้ที่

• ช่วงปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ าเล่ือนขึ้นไปอยู่ประเทศจีน  
ภาคเหนือจะมีฝนทิง้ช่วง อาจขาดแคลนน้ าในด้านเกษตร

• อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ย     32-34 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมต่ิ าสุดเฉลี่ย     23-25 องศาเซลเซียส

ความช้ืนสัมพัทธ ์สูงสุด 90 % ต่ าสุด 60%
• ปริมาณฝน             130-210 มลิลิเมตร (สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย)

 
 

ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 30พ.ค.-6 มิ.ย.2555
• ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย

ท าให้มฝีนตกเกือบทัว่ไป โอกาสฝนตก 70% ของพ้ืนที ่

• ช่วงวันที ่31พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 มโีอกาสฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ า
ท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากได้ในพ้ืนทีเ่สี่ยงภัยตามทีล่าดเชิงเขาใกล้ทางน้ า
ไหลผ่าน

อุณหภูมต่ิ าสุด 23 -25องศา     

อุณหภูมสิูงสุด 32-34 องศา

 
 
 
 



  ๙๓ 

ข้อควรระวงั

•บางช่วงร่องความกดอากาศต่ ามีก าลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศ 
ต่ าหรือพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนทีเ่ข้าใกล้ภาคเหนือ ท าให้มีฝนตกหนักถึง
หนักมาก อาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากได้ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย 
ตามทีล่าดเชิงเขาใกล้ทางน้ าไหลผ่าน
•ช่วงปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ าเล่ือนขึ้นไปอยู่ประเทศจีน 

ภาคเหนือฝนจะทิง้ช่วง อาจขาดแคลนน้ าในด้านเกษตร

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  
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  ๙๔ 

 
4.9   รายงานผลการจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ 

       แปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ คร้ังที่  24  
     ผู้น าเสนอ : นางจุไรรัตน์  แพรวพราย   ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

รายงานผลการจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธกิาร
ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกและแปซฟิกิและ

คณะกรรมาธกิารภูมิภาคเอเชยีใต้ ครั้งท่ี 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 เลอเมอรเิดยีน เชยีงใหม่

 
 
 

(รับชม วีดีทัศน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  
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............................................................................................................................. ............................................... 
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  ๙๕ 

4.10  โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่  จ านวน 25 รุ่น ของจังหวัดเชียงใหม่  
        ปีงบประมาณ2555 

      ผู้น าเสนอ : นายปราโมทย์  สมัครการ  ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม ่ 
     และนางเพ็ญศรี  ประดับสุข ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน 
     จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๙๖ 

 4.11  ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City 
               ผู้น าเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่ 

               เมืองสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๐๐ 
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  ๑๐๓ 
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มติที่ประชุม  
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  ๑๑๑ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส)์ 
5.1 การด าเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ” (PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕  
       (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

   

ความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย ท่ี

ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (High 
Performance) 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยน าเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่  มาใช้ เช่น การ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดท าข้อเสนอการเปล่ียนแปลง 
(Blueprint for Change) เป็นต้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเป็นการรองรับการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2548 ตาม
ข้อเสนอของส านักงาน ก.พ.ร. 

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลำกรมีควำมพร้อม
และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

มุ่งสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง บุคลากรมีความ
พร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ เปล่ียนแปลง และ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ 

ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ
สามารถพัฒนาขีด
สมรรถนะและมีความ
พร้อมในการด าเนินงาน 

- ระดับความส าเร็จของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ
ในการปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพการการบริหารงาน
ตามแผน พัฒนาองค์การ 
- ระดับสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐท่ีได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 โดยเฉล่ีย 
 
 
 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 โดยเฉล่ีย 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ในประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
ดังกล่าว การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 



  ๑๑๒ 

ระดับความส าเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉล่ีย 
 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับต้ังแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 – 2554 
จังหวัดได้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level) ครบถ้วนท้ัง 6 หมวด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นปีสุดท้ายท่ีจังหวัดด าเนินการ
ในหมวดท่ีเหลือ จ านวน 2 หมวด 
 ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ท้ังนี้ จังหวัดท่ีจะเข้าสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะต้องได้รับการรับรองการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) ส าหรับจังหวัดท่ีไม่ผ่านการตรวจรับรองฯ จะ
มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ท้ัง 7 หมวด ก่อนจะเข้าสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป 
 
สาระส าคัญของแนวทางการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดเกณฑ์การด าเนินการตามตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
  -  กรณีท่ี 1 จังหวัดผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) 
  - กรณีท่ี 2 จังหวัดท่ีไม่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify 
FL) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้มีการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ส าหรับจังหวัดท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด PMQA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 ต้ังแต่ 4.4000 ขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 15 จังหวัด และให้จังหวัดท่ียังไม่ผ่าน
การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL)       ในปีงบประมาณนี้ 
ด าเนินการตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในกรณีท่ี 2 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 – พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด P    
       
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการประเมินตัวช้ีวัด PMQA ระดับคะแนน 
3.5586 
  -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการประเมินตัวช้ีวัด PMQA ระดับคะแนน 
4.6549 
 สรุปคะแนนภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 คือ 4.1068 
 ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องด าเนินการตามตัวช้ีวัด P                                     ม่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) 
 
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10.2 “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 เป็นการด าเนินการเพื่อผลักดันให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานได้อย่าง
ครบถ้วนทุกหมวด น้ าหนัก ร้อยละ 20 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 



  ๑๑๓ 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

10.2.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level:FL) (หมวด 1-6) 

12 

10.2.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของ
จังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 
7) 

3 

10.2.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

5 

รวม 20 
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level:FL) (หมวด 1-6) น้ าหนัก ร้อยละ ๑๒ 

 

ตัวชี้วัด  น้ าหนัก (ร้อยละ) 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหา ร จัดการภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL) (หมวด 1 – 6) 

๑๒ 

รวม ๑๒ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความส าเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานครบทุกหมวด 

(หมวด ๑-๖) โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้     

การประเมินผล  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

 5 
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental 
Level: FL) (หมวด 1 – 6) 

๑๒ 60  70  80  90  100  

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของ

ผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด 7) น้ าหนัก ร้อยละ ๓ 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการของ
จังหวัด หมายถึง การวัดความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการ (หมวด 7) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลการด าเนินการของ
หมวด 1-6 



  ๑๑๔ 

จังหวัดเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 1 – 6 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดแนะน าของส านักงาน ก.พ.ร. จ านวนหมวดละ 1 
ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวช้ีวัดรวมกันเท่ากับ 
1  

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัด 
(i) 

น้ าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก       
(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 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก  (Wi x SMi)  

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน น้ าหนัก ร้อยละ ๕ 
 

การประเมินผล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วย
ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

๕ 1 2 3 4 5 

 
การประเมินองค์กรด้วยตนเองนั้น จังหวัดจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร  
2. ประเมินองค์การด้วยตนเองหมวด 1–7 ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL   

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 



  ๑๑๕ 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ได้ครบถ้วน  

2 
ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) 
ได้ครบถ้วน  

3 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

5 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 

รายละเอียดการด าเนินการเพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify 
Fundamental Level หรือ Certify FL) 
 

หมวด ๑ การน าองค์การ มีกิจกรรมหลัก จ านวน ๗ กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ และหลักฐานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 (LD 1) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดทิศ
ทางการท างานท่ีชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ หรือผลการด าเนินการท่ีคาดหวังขององค์การ 

 

1.1 ก าหนดแนวทาง/ วิธีการในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และความคาดหวัง
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ให้ก าหนดเป็น Flow Chart 
ประกอบด้วย ข้ันตอน ปัจจัยน าเข้า ผู้เกี่ยวข้อง และกรอบเวลา) 

1. Flow Chart ประกอบด้วย ขั้นตอน ปัจจัย
น าเข้า ผู้เกี่ยวข้อง และกรอบเวลา  
 

1.2 ก าหนดแนวทาง/ วิธีการในการถ่ายทอดการส่ือสาร
องค์การ ประกอบด้วย ช่องทาง ประเด็นการส่ือสาร ผู้ส่ือสาร และ
ความถ่ีให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มบุคลากร และน าไปปฏิบัติจริง 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทาง/ 
วิธีการในการถ่ายทอดการส่ือสารองค์กร 
ประกอบด้วย ช่องทาง ประเด็นการส่ือสาร ผู้
ส่ือสาร และความถ่ีให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
บุคลากร 
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดผลการน า
แนวทาง/ วิธีการฯ ไปปฏิบัติ 

1.3 ประเมินผลการรับรู้ และความเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าประสงค์ขององค์การ อันจะส่งผลให้การด าเนินการบรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

4. ผลการประเมินการรับรู้ และความเข้าใจ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ของ
องค์การ 

1.4 ทบทวนแนวทางการก าหนด และการถ่ายทอดส่ือสาร
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 

5. ผลการทบทวนแนวทางการก าหนดและ
การถ่ายทอดการส่ือสารฯ 

กิจกรรมที่ 2 (LD 2) ผู้บริหารจังหวัดมีการเพิ่มอ านาจในการ
ตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ ภายใน

 



  ๑๑๖ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
องค์การ โดยมีการมอบอ านาจให้กับผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในจังหวัด
เดียวกัน 

2.1 รายงานผลการประเมินการใช้อ านาจท่ีได้รับมอบอ านาจ 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการให้บริการผู้รับบริการได้ดี มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุงการด าเนินการ 

1. รายงานผลการประเมินการใช้อ านาจท่ี
ได้รับมอบอ านาจฯ  
 

2.2 ประเมินผลการด าเนินการการมอบอ านาจในการตัดสินใจ 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง และแก้ไขให้เหมาะสม  
(โดยพิจารณาว่า ขอบเขตการมอบอ านาจ และบุคคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมหรือไม่) 

2. รายงานผลการประเมินการด าเนินการการ
มอบอ านาจในการตัดสินใจฯ  
 

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) 

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

กิจกรรมที่ 4 (LD 4) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 
และก าหนดให้มีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ส าหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และน าผลการ
ทบทวนดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญ เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของจังหวัดให้ดีขึ้น 

 

4.1 ก าหนดแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญ และระบุ
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ  

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทางใน
การก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญ และรายละเอียด
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 

4.2 ให้ผู้บริหารทบทวนผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด
ไว้ และจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดผู้บริหารได้มี
การทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดท่ี
ก าหนดไว้  
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการ
จัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงการ
ด าเนินการให้ดีขึ้น 

4.3 ทบทวน และปรับปรุงแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัด และ
การประเมินการด าเนินงาน  

 

4. เอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดการทบทวน 
และปรับปรุงแนวทางในการก าหนดตัวช้ีวัด และ
การประเมินผลการด าเนินงาน 

กิจกรรที่ 5 (LD 5) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย
ในการก ากับดูแลองค์การท่ีดี (Organizational Governance) 
เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการก ากับดูแลให้การด าเนินงาน ของจังหวัด
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 



  ๑๑๗ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
5.1 ก าหนดนโยบาย และแผนด าเนินงานด้านการก ากับดูแล

องค์กรท่ีดี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ
องค์การ และตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โดยโครงการท่ีด าเนินการมีความสอดคล้องกับนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การท่ีดีแต่ละด้าน 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดนโยบาย 
และแผนด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
องค์การท่ีดีฯ  
2. โครงการตามนโยบายฯ ในแต่ละด้าน  
 

5.2 น านโยบาย และแผนด าเนินงานไปปฏิบัติ   

5.3 ทบทวนนโยบาย และผลการด าเนินงานการก ากับดูแล
องค์การท่ีดี เพื่อน ามาปรับปรุงการส่งเสริมนโยบาย  

 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
นโยบาย และผลการด าเนินงานการก ากับ
ดูแลองค์การท่ีดี 

กิจกรรมที่ 6 (LD 6) จังหวัดต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียงท่ีดีตามแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  

 

6.1 ประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง  1. ผลการประเมินการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเส่ียง 

 6.2 จัดท าแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และการ
จัดการความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. แผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
และการจัดการความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 7 (LD 7) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีวิธีการ 
หรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคมอัน
เป็นผลมาจากการด าเนินการของจังหวัด รวมท้ัง ต้องน าวิธีการ 
หรือมาตรการที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ  

 

 7.1 ก าหนดให้มีวิธีการ หรือมาตรการในการจัดการผลกระทบ
ทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการด าเนินการของ
จังหวัด รวมท้ัง ต้องน าวิธีการ หรือมาตรการที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ  

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ หรือ
มาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ีขึ้น
ต่อสังคม  
 
 

   7.2 ก าหนดแนวทาง/ วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ี
เกิดขึ้นกับสังคม  
 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทาง/ 
วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิด
ขึ้นกับสังคม 

   7.3 น าแนวทางการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบไปปฏิบัติ   
   7.4 ทบทวนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม 
เพื่อปรับปรุงแนวทาง/ มาตรการ/ วิธีการด าเนินการ  

3. รายงานผลการทบทวนการจัดการ
ผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม  

  
หมวด ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ มีกิจกรรมหลัก จ านวน ๗ กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการ

ด าเนินการ และหลักฐานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 



  ๑๑๘ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 (SP 1) จังหวัดต้องมีการก าหนดขั้นตอน/ กิจกรรม 
และกรอบเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด (1 ปี) 

 

   1.1 ก าหนดขั้นตอน/ กิจกรรม และกรอบเวลาท่ีเหมาะสม  
 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน/ 
กิจกรรม และกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

1.2 ระบุผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  

 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดรายช่ือ
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
(4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด 

1.3 ให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  

 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1.4 ก าหนดแผนกลยุทธ์ให้รองรับความท้าทายท่ีส าคัญของ
องค์การ ประกอบด้วย  

- ด้านพันธกิจ  
- ด้านปฏิบัติการ  
- ด้านทรัพยากรบุคคล  
- ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย  

4 . แผนกลยุทธ์ให้รองรับความท้าทายท่ี
ส าคัญขององค์การ ประกอบด้วย  
- ด้านพันธกิจ  
- ด้านปฏิบัติการ  
- ด้านทรัพยากรบุคคล  
- ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.5 ทบทวนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด เพื่อการปรับปรุงการ
จัดท าแผน  

5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

กิจกรรมที่ 2 (SP 2) ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด (1 ปี) ต้องมีการน าปัจจัย
ท้ังภายใน และภายนอกท่ีส าคัญ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปมาใช้ประกอบการวิเคราะห์อย่างน้อย 

  

2.1 ก าหนดกระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน และเหมาะสมจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการ และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน  

2.2 จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด (1 ปี) โดยใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ ประกอบ  

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัด  
- ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ความเส่ียงในด้านการเงิน สังคม และจริยธรรม  
- กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างจังหวัด  
- ปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการน า
ปัจจัย ท้ัง 5 ปัจจัย มาเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผน พัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด  
(1 ปี)  
 



  ๑๑๙ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
การปฏิบัติราชการ  

2.3 ก าหนดกระบวนการทบทวน และปรับปรุงข้อมูล/ ปัจจัยท่ี
น ามาใช้ในการวางแผน รวมท้ัง กระบวนการรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการทบทวน และปรับปรุงข้อมูล/ 
ปัจจัยท่ีน ามาใช้ในการวางแผน รวมท้ัง 
กระบวนการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล   

กิจกรรมที่ 3 (SP 3) จังหวัดต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด (1 ปี) รวมท้ัง ต้องมี
การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  

 

3.1 ก าหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด(4 ปี) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด (1 ปี) โดยครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี ้ 

- การวางแผน และการบริหารก าลังคน  
- แผนพัฒนาบุคลากร  
- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงใน

แต่ละสายงาน  
- แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด(4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด (1 ปี) โดยครอบคลุมประเด็น ท้ัง 
4 ประเด็น  
 

3.2 วางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  

 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการวางแผน
เตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  

3.3 ทบทวนแผน และการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดทบทวนแผน 
และการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

กิจกรรมที่ 4 (SP 4) ผู้บริหารต้องมีการส่ือสาร และท าความเข้าใจ
เรื่องยุทธศาสตร์ และการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้รับรรู้เข้าใจ และน าไปปฏิบัติ รวมท้ัง 
เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล  

 

4.1 ให้ผู้บริหารมีกระบวนการการส่ือสารเรื่องยุทธศาสตร์ และ
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติไปสู่บุคลากร ซึ่งครอบคลุม  

- การถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์การสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล  

- การปฏิบัติตามแผนงาน และโครงการ  
- บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร (อาจ

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่ือสารใน LD 1) 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการการส่ือสารเรื่องยุทธศาสตร์ และ
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติไปสู่บุคลากรท่ี
ครอบคลุมประเด็น 4 ด้าน ของผู้บริหาร  
 



  ๑๒๐ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
4.2 ด าเนินการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ในการน าแผน

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  
 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  

กิจกรรมที่ 5 (SP 5) จังหวัดมีการถ่ายทอด (Cascading) 
ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับส่วนราชการประจ า
จังหวัด (ทุกส่วนราชการประจ าจังหวัด) และระดับบุคคล (อย่าง
น้อย 1 หน่วยงาน) อย่างเป็นระบบ  

  

5.1 จัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์กร ซึ่ง
แสดงความเช่ือมโยง สอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์กรในด้านต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน 

1. แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับ
องค์การท่ีเช่ือมโยง สอดคล้องของ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ขององค์กรในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน  

5.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือปฏิทินกิจกรรม (Grantt 
Chart) ซึ่งมีตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์การ และบุคลากรท่ี
สอดคล้องกับแผนท่ียุทธศาสตร์  

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี หรือปฏิทิน
กิจกรรม (Grantt Chart) ท่ีมีตัวช้ีวัด และ
เป้าหมายระดับองค์การ และบุคลากรท่ี
สอดคล้องกับแผนท่ียุทธศาสตร์  

5.3 ติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุป
บทเรียนของการประเมินผลในระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล  

3. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า 
สรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปบทเรียนของ
การประเมินผลในระดับหน่วยงาน และระดับ
บุคคล  

กิจกรรมที่ 6 (SP 6) จังหวัดต้องจัดท ารายละเอียดโครงการ เพื่อ
ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการได้ส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

6.1 ติดตาม การรายงานผลการด าเนินงาน และการปรับ
แผนงาน/ โครงการ หรือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย  

1. รายงานผลการติดตาม การรายงานผลการ
ด าเนินงาน และการปรับแผนงาน/ โครงการ 
หรือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย  

กิจกรรมที่ 7 (SP 7) จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์ และจัดท า
แผนบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการ
รองรับ การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/ 
โครงการ ท่ีส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล  

7.1 จัดท าแผนบริหารความเส่ียง โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์
ตามมาตรฐาน COSO รวมท้ัง น าความเส่ียงด้าน ธรรมาภิบาล มา
วิเคราะห์ความเส่ียงของแผนงาน/ โครงการ  

 
 
 
 
 
 
1. แผนบริหารความเส่ียงท่ีใช้แนวทางการ
วิเคราะห์ตามมาตรฐาน COSO รวมท้ัง 
รายละเอียดการน าความเส่ียงด้าน      ธรร
มาภิบาลมาวิเคราะห์ความเส่ียงของ 



  ๑๒๑ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
แผนงาน/ โครงการ  

 7.2 ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงของแผนงาน/ 
โครงการ  

 

   7.3 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียง พร้อมท้ัง แสดงผลส าเร็จเปรียบเทียบก่อน และหลัง
ด าเนินการตามแผนฯ เมื่อส้ินปีงบประมาณ (สอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (RM 2.5)) 
 

2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง พร้อมท้ัง ผลส าเร็จ
เปรียบเทียบก่อน และหลังด าเนินการตาม
แผนฯ เมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยจะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของเป้าหมายของ
โครงการ/ แผนงาน ท่ีคัดเลือมาด าเนินการซึ่ง
อาจเป็นผลลัพธ์ ผลผลิต หรือความคืบหน้า
ของโครงการ (ในกรณีท่ีโครงการท่ีคัดเลือกมา
ด าเนนการ ไม่ใช่โครงการท่ีส าเร็จภายใน
ปีงบประมาณ) อย่างใดอย่างหนึ่ง)  

  
หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกิจกรรมหลัก จ านวน ๗ กิจกรรม 

และในแต่ละกิจกรรมมีข้ันตอนการด าเนินการ และหลักฐานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 (CS 1) จังหวัดมีการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม  

 

   1.1 มีการก าหนดกระบวนการในการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีครอบคลุมพันธกิจของจังหวัด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม  

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีครอบคลุมพันธกิจ
ของจังหวัด  
 

กิจกรรมที่ 2 (CS 2) จังหวัดมีช่องทางการรับฟงั และเรียนรู้
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาใช้
ในการปรับปรุง และเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ โดยแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสารดังกล่าว  

 

2.1 ก าหนดกระบวนการในการรับฟงั และเรียนรูค้วามต้องการ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม  

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการในการรับฟัง และเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม
ของแต่ละกลุ่ม  

2.2 ก าหนดกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากช่องทางต่างๆ 
มาปรับปรุงการท างาน  

 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากช่องทาง
ต่างๆ มาปรับปรุงการท างาน  



  ๑๒๒ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
2.3 ก าหนดกระบวนการในการประเมิน และปรับปรุงวิธีการรับ

ฟัง และเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการในการประเมิน และปรับปรุง
วิธีการรับฟัง และเรียนรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กิจกรรมที่ 3 (CS 3) จังหวัดมีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวม และ
จัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย โดยมี
การก าหนดผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ เพื่อก าหนดวิธีการ และปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม และทันท่วงที  

 

3.1 ก าหนดกระบวนการในการรวบรวมข้อร้องเรยีน/ 
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
โดยระบุข้ันตอน ผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน โดยมีช่องทางให้
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงอย่างเหมาะสม  

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการในการรวบรวมข้อร้องเรียนฯ  
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดรายละเอียด
ช่องทางให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงอย่างเหมาะสม 

3.2 ก าหนดระบบในการจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย ท่ีมีการก าหนดตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบ และ
เป้าหมายอย่างชัดเจน  

 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบใน
การจัดการข้อร้องเรียนฯ ท่ีมีการก าหนด
ตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบ และเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน  

3.3 ก าหนดระบบ และผู้รับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการอย่างเหมาะสม และทันท่วงที  

4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบ และ
ผู้รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล
คุณภาพการให้บริการอย่างเหมาะสม และ
ทันท่วงที  

3.4 ติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เหมาะสม และทันท่วงที 

5. รายงานผลการติดตามประเมิน เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนฯ  
 

กิจกรรมที่ 4 (CS 4) จังหวัดมีการสร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรม เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

4.1 ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็น
เครือข่าย  

 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดกลุ่ม
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็น
เครือข่าย  

4.2 ก าหนดช่องทางในการติดต่อกับกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้  ส่วนเสีย  

 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดช่องทางใน
การติดต่อกับกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

4.3 ก าหนดกระบวนการ และกิจกรรมในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการ และกิจกรรมในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  



  ๑๒๓ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 5 (CS 5) จังหวัดมีการด าเนินการในการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่าน
กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

  

5.1 ด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ ผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหาราชการ ผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

5.2 ก าหนดกระบวนการในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
รวมท้ัง การรายงาน หรือเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้กับ
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง 
เช่ือถือได้ และทันกาล  

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย รวมท้ัง การรายงาน หรือ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานให้กับประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูล
ท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันกาล 

5.3 ทบทวนกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และมีแผนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่ระดับท่ี
สูงขึ้น หรือแสดงให้เห็นว่ามีการขยายขอบเขต หรือกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มข้ึน  

 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดผลทบทวน
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และมีแผนในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น หรือ
แสดงให้เห็นว่ามีการขยายขอบเขต หรือ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น  

กิจกรรมที่ 6 (CS 6) จังหวัดมีการวัดท้ังความพึงพอใจ และความ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มท่ี
ได้ก าหนดไว้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการให้บริการ และการ
ด าเนินงานของจังหวัด  

 

6.1 ก าหนดกระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รบับริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ  

 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การให้บริการ  

6.2 ก าหนดกระบวนการวัดความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ  

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการวัดความไม่พงึพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพการให้บริการ  

6.3 ด าเนินการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการของจังหวัด (ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการในหมวด 
7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (RM 3.1))  

โดยการจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไปตาม

3. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 85)  
 



  ๑๒๔ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
หลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย  

6.4 ด าเนินการวัดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มผู้รับบริการของจังหวัด  

4. รายงานผลการส ารวจความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่ควร
เกิน ร้อยละ 10)  

6.5 น าผลการวัดความพึงพอใจไปปรับปรุงการให้บริการ และ
การด าเนินงาน  

5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการน าผล
การวัดความพึงพอใจไปปรับปรุงการ
ให้บริการ และการด าเนินงาน  

6.6 น าผลการวัดความไม่พึงพอใจไปปรับปรุงการให้บริการ 
และการด าเนินงาน  

6. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการน าผล
การวัดความไม่พึงพอใจไปปรับปรุงการ
ให้บริการ และการด าเนินงาน  

กิจกรรมที่ 7 (CS 7) จังหวัดต้องก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละ
งาน โดยมีการจัดท าแผนภูมิ หรือคู่มือการติดต่อราชการ โดย
ประกาศให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และจัดท า
คู่มือการท างานของบุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการรับบริการ  

7.1 ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งมีกรอบเวลาชัดเจน และ
ประกาศเผยแพร่คู่มือการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ  

 

 
 
 
 
 
 
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดมาตรฐาน
การให้บริการ ซึ่งมีกรอบเวลาชัดเจน  
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการประกาศ
เผยแพร่คู่มือการติดต่อราชการให้ประชาชน
ทราบ  

7.2 จัดท าคู่มือการท างานของบุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ  

3. คู่มือการท างานของบุคลากรในการ
ให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีกิจกรรมหลัก จ านวน 7กิจกรรม และในแต่ละ

กิจกรรมมีข้ันตอนการด าเนินการ และหลักฐานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 (IT 1) จังหวัดต้องมรีะบบฐานข้อมูลท่ีช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ นอกจากนี้ ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ัง ตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย  

 



  ๑๒๕ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
   1.1 จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย  

1. ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 
ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย  

  1.2 มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย  
 

2. ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย  

กิจกรรมที่ 2 (IT 2) จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัดท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย  

 

2.1 จัดท าฐานข้อมูลท่ีส าคัญของจังหวัด 45 กลุ่มเรื่อง 
(ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย  

 

1. ฐานขอ้มูล (อย่างน้อย 3 ปี) ท่ีส าคัญของ
จังหวัด 45 กลุ่มเรื่อง ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง 
และทันสมัย  

2.2 จัดท าฐานข้อมูลของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีครอบคลุม 
ถูกต้อง และทันสมัย  

2. ฐานข้อมูลของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

2.3 จัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัด (ผลลัพธ์ตัวชี้วัด) การบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 32 ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุม และทันสมัย 
(ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)  

 

3. ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์ตัวชี้วัด) การ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 32 ตัวชี้วัด
ท่ีครอบคลุม และทันสมัย (ย้อนหลังอย่างน้อย 
3 ปี)  

2.4 ก าหนดกระบวนการในการปรับปรุงฐานข้อมลูเดิม และ
น าไปปฏิบัติ  

4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการในการปรับปรงุฐานข้อมูลเดิม 
และการน าไปปฏิบัติ  

กิจกรรมที่ 3 (IT 3) จังหวัดต้องมีระบบ และสามารถค านวณ
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดการด าเนินการ และการ
ประเมินผล IT 3 จังหวัดต้องมีระบบ และสามารถค านวณสถิติ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย  

 

3.1 จัดท ารายการข้อมูล GPP ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย (ซึ่งสอดคล้องกับข้ันตอน และการด าเนินการในหมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการ  (RM 4.4))   

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดรายการ
ข้อมูล GPP ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
(ตามท่ีก าหนดไว้ใน RM 4.4)  
 

กิจกรรมที่ 4 (IT 4) จังหวัดต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

 

4.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

1. การแสดงถึงข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  



  ๑๒๖ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
4.2 ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และให้บริการประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม  

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทางใน
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  

กิจกรรมที่ 5 (IT 5) จังหวัดต้องมีกระบวนการตดิตาม เฝ้า
ระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การก าหนดระบบ 
การเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดต้ังห้องปฏิบัติการ 
(Operation Room, Management Cockpit, War Room) ท่ี
บ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

  

5.1 ก าหนดระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยท่ีบ่งช้ี
ความเปล่ียนแปลง หรือภัยท่ีเกิดขึ้น ความถ่ี และความเสียหาย  

 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยท่ีบ่งช้ีความ
เปล่ียนแปลง หรือภัยท่ีเกิดขึ้น ความถ่ี และ
ความเสียหาย  

5.2 ก าหนดระบบการรายงาน หรือเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารผ่าน
ระบบสารสนเทศ  

 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบการ
รายงาน หรือเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารผ่าน
ระบบสารสนเทศ  

5.3 ก าหนดกระบวนการปรับปรุงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย  

 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
กระบวนการปรับปรุงระบบการติดตาม เฝ้า
ระวัง และเตือนภัย  

กิจกรรมที่ 6 (IT 6) จังหวัดต้องมีระบบบริหารความเส่ียงของ
ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ  

 

6.1 จัดท าแผนการบริหารความเส่ียงของระบบข้อมูล
สารสนเทศขององค์กร  

 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนการ
บริหารความเส่ียงของระบบข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กร  

6.2 ปฏิบัติตามแผนฯ เพื่อรักษาความมั่นคง และความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  

2. เอกสารที่แสดงถึงการน าแผนฯ ไปปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 7 (IT 7) จังหวัดต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
และน าแผนไปปฏิบัติ  

7.1 จัดท าองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 

 
 
1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดองค์ความรู้
ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์  

7.2 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนฯ และจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ (3 แผน) ตามข้ันตอนท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแนวทางการ
จัดท าแผนฯ และแผนการจัดการความรู้ (3 
แผน) 
 

7.3 น าแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ  
 

3. เอกสารที่แสดงถึงการน าแผนการจัดการ
ความรู้ไปปฏิบัติ  



  ๑๒๗ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
7.4 สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้  
 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้  

 
หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีกิจกรรมหลัก จ านวน 5 กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอน

การด าเนินการ และหลักฐานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 
นตอน... 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 (HR 1) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 

 

1.1 ก าหนดวิธีการ และด าเนินการหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

- ปัจจัยท่ีสร้างบรรยากาศในการท างาน  
- ปัจจัยท่ีสร้างแรงจูงใจ 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการหา
ปัจจัยฯ 
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดปัจจัยฯ 

1.2 ก าหนดวิธีการ และด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยฯ 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยฯ 

1.3 จัดท าแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีสอดคล้องกับปัจจัยฯ  

4. แผนสร้างความผาสุก 
5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดความ
สอดคล้องกับปัจจัยฯ 

1.4 ด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

6. เอกสารที่แสดงถึงรรายละเอียดการ
ด าเนินการของกิจกรรมตามแผนฯ 

1.5 ประเมินความผาสุก โดยการส ารวจความพึงพอใจตามแผน
สร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร (*
สอดคล้องกับการด าเนินการตามหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
(RM 5.1)) ประกอบด้วย 

- นโยบายการบริหารงาน 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- สวัสดิการ 
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
โดยการจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไปตาม

หลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

7. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจฯ 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 (HR 2) การจัดท าระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ 

 

2.1 ก าหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดระบบการ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

2.2 ช้ีแจงแนวปฏิบัติส าหรับการแจ้งผลประเมินฯ ให้ส่วน
ราชการทราบ  

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ส่ือสารให้ส่วนราชการทราบแนวปฏิบัติในการแจ้ง
ผลการประเมินฯ 



  ๑๒๘ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
2.3 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ัง

จังหวัด 
3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการ
ประเมินผลบุคลากรของจังหวัด 

2.4 ให้ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินฯ ให้กับบุคลากรตาม
แนวทางท่ีก าหนด ในขอ้ 2.2 

4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการแจ้ง
ผลการประเมินฯ ให้บุคลากรท่ีได้รับการประเมิน
ทราบ 

2.5 ด าเนินการจัดสรรส่ิงจูงใจท่ีเช่ือมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการน าผล
การประเมินไปประกอบการจัดสรรส่ิงจูงใจ 

กิจกรรมที่ 3 (HR 3) การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

3.1 จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 
2555 

1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

3.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ ของแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนปฏิบัติ
การของแผนกลยุทธ์ฯ 

3.3 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร 

3. รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ 
4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดความ
สอดคล้องของการพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นไปตาม
แผนฯ 

3.4 ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนา
บุคลากร 

4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ส ารวจความพึงพอใจฯ  
5. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจฯ 

กิจกรรมที่ 4 (HR 4) การจัดท าระบบการประกันคุณภาพของการ
ฝึกอบรม 

 

4.1 จัดท าหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม  1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์
กลางท่ีใช้ในการฝึกอบรม 

4.2 ด าเนินการฝึกอบรม โดยน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ 2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ส่ือสาร ถ่ายทอดหลักเกณฑ์ฯ 
3. รายงานผลการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ 

4.3 ประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมบุคลากร 4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ประเมินการฝึกอบรม เช่น Post Test/ 
ตัวชี้วัดผลงาน 

กิจกรรที่ 5 (HR 5) การจัดท าระบบการแลกเปล่ียนความรู้ หรือ
ทักษะระหว่างบุคลากร 

 



  ๑๒๙ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
5.1 จัดท าแผนการแลกเปล่ียนความรู้ หรือทักษะระหว่าง

บุคลากรของจังหวัด และช่องทางการแลกเปล่ียนฯ 
1. แผนการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ 
หรือทักษะระหว่างบุคลากรของจังหวัด 
2. ช่องทางในการแลกเปล่ียนความรู้ฯ 

5.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างบุคลากร 
ท่ีสอดคล้องกับแผนการแลกเปล่ียนความรู้ ตามข้อ 5.1 

3. ตัวอย่างผลการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
ความรู้ หรือทักษะระดับส านักงานจังหวัด 
4. ตัวอย่างผลการจัดกิจกรรมและเปล่ียน
ความรู้ระดับจังหวัด 
5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดความ
สอดคล้องของแผนฯ กับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 

5.3 ติดตามประเมินผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือทักษะของ
บุคลากร พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการด าเนินการ 

6. ผลการติดตาม และทบทวน แผนการจัด
กิจกรรมและเปล่ียนความรู้ และทักษะ
ระหว่างบุคลากร 

 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ มีกิจกรรมหลัก จ านวน 6 กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการ

ด าเนินการ และหลักฐานประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 (PM 1) การก าหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด  

 

1.1 ก าหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า โดยพิจารณาจาก 
- ยุทธศาสตร์ 
- พันธกิจ 
- ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการก าหนด
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ท่ีพิจารณาจากท้ัง 
3 ประเด็น 

กิจกรรมที่ 2  (PM 2) การจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

 

2.1 จัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
โดยพิจารณาจาก 

- ความต้องการของผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
- ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
- ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดข้อก าหนดท่ี
ส าคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ท่ี
พิจารณาจากท้ัง 5 ประเด็น 

2.2 การก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดตัวชี้วัดของ
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า อย่างน้อย ร้อยละ 
75 ของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

2.3 น าข้อก าหนด และตัวช้ีวัดของกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ  

2.4 ติดตามผลของตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการ 

4. รายงานผลการติดตามผลของตัวชี้วัดของ
กระบวนการฯ 
 



  ๑๓๐ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 3  (PM 3) การออกแบบกระบวนการจากข้อก าหนด
ท่ีส าคัญในกิจกรรมท่ี 2 (PM 2)  

 

3.1 ก าหนดข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
และช้ีให้เห็นว่าน ามาออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนด
ท่ีส าคัญอย่างไร 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ออกแบบกระบวนการท่ีมาจากข้อก าหนดท่ี
ส าคัญ 

3.2 ออกแบบกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ได้น าปัจจัยท่ีส าคัญมา
ใช้ประกอบ อย่างน้อย 2 ปัจจัย ต่อไปนี้ 

- องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- การควบคุมค่าใช้จ่าย 
- ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดปัจจัย อย่าง
น้อย 2 ปัจจัยท่ีใช้ในการออกแบบ 

3.3 ส่ือสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
กระบวนการ รวมถงึ มีการน าไปปฏิบัติ  

3. เอกสารที่แสดงออกถึงการส่ือสารฯ 

3.4 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยวัดความพึงพอใจท่ีเกี่ยวข้องกับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความรวดเร็ว, ความมีประสิทธิภาพ, ความยุ่งยาก
ซับซ้อนของการเตรียมเอกสาร เป็นต้น ซึ่งกระบวนการท่ีวัด ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงาน และน าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
กระบวนงานท้ังหมดมาท าเป็นค่าเฉล่ียกลาง (*สอดคล้องกับการ
ด าเนินการหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (RM 6.1)) 

โดยการจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไปตาม
หลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

4. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ โดยร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3.5 ตรวจสอบกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า เพื่อวิเคราะห์หาจุดท่ี
ควรปรับปรุง โดยการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ หรือการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน 

5. เอกสารที่แสดงการตรวจสอบกระบวนการ
ท่ีสร้างคุณค่า 

กิจกรรมที่ 4  (PM 4) การจัดท าระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการจัดกระบวนการ 

 

4.1 จัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน เพื่อป้งกันผลกระทบกับการ
จัดการกระบวนการในกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน  

โดยเช่ือมโยงระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการด าเนินการตาม
พันธกิจหลักของจังหวัดให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

1. แผนส ารองฉุกเฉินท่ีเช่ือมโยงต่อการ
ด าเนินการตามพันธกิจหลักของจังหวัด 

4.2 ส่ือสารแนวทางปฏิบัติในแผนส ารองฉุกเฉินให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ 

2. เอกสารที่แสดงออกถึงการส่ือสารฯ 
 

4.3 ทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนส ารองฉุกเฉินให้เหมาะสมทันสมัย
อยู่เสมอ 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
แผนฯ 

กิจกรรมที่ 5  (PM 5) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 

 



  ๑๓๑ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานประกอบการด าเนินการ 
5.1 ก าหนดรายช่ือกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า และกระบวนการ

สนับสนุน โดยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามเห็นชอบ 

1. รายช่ือกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน 

5.2 คัดเลือกกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
และกระบวนการสนับสนุน ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 50 มาจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย  or  
 lo                      

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70  
3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสนับสนุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  

5.3 ก าหนดวิธีการท่ีจังหวัดน ามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยการเผยแพร่มาตรฐาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และการมีระบบติดตามมาตรฐานงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

4. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการท่ี
จังหวัดน ามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การ
ปฏิบัติ 

5.4 จัดเตรียมระบบต่างๆ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามข้อก าหนดของกระบวนการ 

5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดรายช่ือ
ระบบต่างๆ พร้อมท้ัง ค าอธิบายความ
เช่ือมโยงระหว่างหมวด 6 กับระบบอื่นๆ 

5.5 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้  

5.6 ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานเพื่อ
การปรับปรุงกระบวนการ 

6. เอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ 

กิจกรรมที่ 6  (PM 6) การปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
และกระบวนการสนับสนุน 

 

6.1 ก าหนดวิธีการในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
1) วิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า และ

กระบวนการสนับสนุน 
2) วิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การท างานซ้ า 

และลดการสูญเสีย 

1. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการใน
การปรับปรุงกระบวนการฯ 
2. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดฯ  

6.2 ก าหนดวิธีการส่ือสารมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องทราบ (เช่น การประชุม บันทึกเวียน Website) 

3. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการ
ส่ือสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ทราบ 

6.3 จัดท ากิจกรรม/ โครงการ ในการปรับปรุงกระบวนการฯ 
พร้อมท้ัง ด าเนินการตามกิจกรรม/ โครงการฯ 

4. ตัวอย่างกิจกรรม/ โครงการในการ 
รับปรุงกระบวนการ 

6.4 ทบทวนกระบวนการ (เช่น การประชุมคณะท างาน การจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ) 

5. เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดการทบทวน
กระบวนการ 

 
 



  ๑๓๒ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

หมวด 1 การน าองค์การ 
ชื่อตัวชี้วัด วิธีการวัด/เง่ือนไขการประเมิน 

RM 1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใจทิศทางของ
องค์การ 

- การวัดต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจในทิศทางของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี 
 - กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย  

RM 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการ
น าองค์การของผู้บริหาร  
 

- การวัดความพึงพอใจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มของบุคลากร
ตามท่ีจังหวัดระบุไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร ข้อ 3  
- ประเด็นการวัดการน าองค์การของผู้บริหาร ต้อง
ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 
  1) การก าหนดทิศทางขององค์การ 
  2) การส่ือสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางของ
องค์การให้บุคลากรรับรู้ 
  3) การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 
  4) การให้ความส าคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ 
  5) การเป็นตัวอย่างท่ีดี (role model) ของผู้บริหารใน
การด าเนินการเรื่องต่างๆ (เช่น สอดคล้องกับค่านิยม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น)  

RM 1.3 ร้อยละความส าเร็จเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของ
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญท่ีผู้บริหารใช้ในการติดตามการ
บริหารงาน 

- วัดร้อยละความส าเร็จเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญท่ีผู้บริหารใช้ติดตามผลการด าเนินงานโดยในการ
ติดตามตัวช้ีวัดต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ตัวชี้วัด และ
ครอบคลุมทุกประเภทของตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญท่ีก าหนดต้องครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 

RM 1.4 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของ
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อย ด้านละ 1 
มาตรการ/โครงการ) 

- วัดจากมาตรการ/โครงการตาม LD 5 ท่ีจังหวัดคัดเลือก
มาด าเนินการในแต่ละด้านของนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) โดย
จะพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการเทียบกับ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนดไว้ของแต่ละมาตรการ/
โครงการ  

RM 1.5 ระดับความเช่ือมั่นด้านธรรมาภิบาลของ
ผู้รับบริหารต่อองค์การ (ค่าเฉล่ีย)  
 

- การวัดความเช่ือมั่นต้องครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการหลัก
ของจังหวัด 
- กรณีจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
 
 



  ๑๓๓ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด วิธีการวัด/เง่ือนไขการประเมิน 
RM 2.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ของจังหวัด 

- ให้ใช้คะแนนจากค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในมิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล  
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัด) 

RM 2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใจแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีท่ีระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- การวัดต้องใช้แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 - การวัดความเข้าใจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มของบุคลากร
ตามท่ีจังหวัดระบุไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร ข้อ 3 
 - การจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย  

RM 2.3 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ี
สอดคล้องตามเป้าหมายของจังหวัด  

- น าตัวชี้วัดของระดับบุคคลเทียบกับเป้าหมายระดับส่วน
ราชการประจ าจังหวัด 

RM 2.4 ร้อยละความส าเร็จเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของ
ส่วนราชการประจ าจังหวัดท่ีปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีจังหวัดก าหนด 

- วัดความส าเร็จของตัวชี้วัดท่ีส่วนราชการประจ าจังหวัด
รับผิดชอบด าเนินการ 

RM 2.5 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของ
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง  

- พิจารณาความส าเร็จของเป้าหมายของโครงการท่ี
คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง โดย
ความส าเร็จวัดจากผลลัพธ์ ผลผลิต หรือความคืบหน้าของ
โครงการ (ในกรณีท่ีโครงการท่ีคัดเลือกมาด าเนินการ ไม่ใช่
โครงการท่ีส าเร็จภายในปีงบประมาณ) อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ชื่อตัวชี้วัด วิธีการวัด/เง่ือนไขการประเมิน 
RM 3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ - ตัวชี้วัดนี้จังหวัดด าเนินการเอง เนื่องจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจ ของส านักงานสถิติแห่งชาติอาจไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ 
 - หากกรณีจังหวัดใช้ผลการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติในการรายงานผลตัวช้ีวัดนี้ จังหวัดต้องมั่นใจว่า
การส ารวจดังกล่าวครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ ท้ังนี้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็น
ข้อยุติ 
 - การจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย  

RM 3.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

- ตัวชี้วัดนี้จังหวัดควรด าเนินการเองเนื่องจากผลการ
ประเมินความไม่พึงพอใจของส านักงานสถิติแห่งชาติอาจ
ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ 
 - การจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย  



  ๑๓๔ 

ชื่อตัวชี้วัด วิธีการวัด/เง่ือนไขการประเมิน 
RM 3.3 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายท่ีมีต่อ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์  

- วัดระดับความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และน ามาหาค่าเฉล่ีย 

RM 3.4 ร้อยละความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินการ/โครงการ ท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

- การด าเนินการ/โครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระดับการมีส่วน
ร่วมท่ีไม่ต่ ากว่าระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง  
 - ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะต้องสะท้อน
ความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการได้อย่างชัดเจน 
 - การก าหนดค่าเป้าหมายจะต้องมีความเหมาะสม โดยน า
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) มาประกอบและแสดงว่า
การก าหนดค่าเป้าหมายมีความท้าทายต่อเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

RM 3.5 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามมาตรฐานคู่มือการให้บริการ 

- วัดความส าเร็จของตัวชี้วัดท่ีส่วนราชการประจ าจังหวัด
รับผิดชอบด าเนินการ 

RM 2.5 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของ
เป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง  

- การประเมินผลความส าเร็จ วัดจาก ร้อยละการให้บริการ
ท่ีสามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในคู่มือการให้บริการ (ด าเนินการได้ตามมาตรฐานการ
ให้บริการทุกข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ในคู่มือจ านวน 1 งาน
บริการ) 

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 

ชื่อตัวชี้วัด วิธีการวัด/เง่ือนไขการประเมิน 
RM 4.1 ร้อยละของความครอบคลุมถูกต้อง และ
ทันสมัยของฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์อย่าง
น้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- วัดจากจ านวนฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท่ีด้านความครอบคลุม 
ความถูกต้อง ความทันสมัย เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลท้ังหมด
ท่ีครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ 

RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามา
ใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด 

- จังหวัดอาจจัดเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจความพึงพอใจ
ผ่านทางเว็บไซต์ 

RM 4.3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- พิจารณาผลการด าเนินการจากผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
จากส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

RM 4.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การจัดท าสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

- การพิจารณาระดับคะแนน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 
5 ขั้นตอน รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดนี้ อยู่ใน
ภาคผนวก 2.5 

RM 4.5 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 

- วัดจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละ
องค์ความรู้ท่ีด าเนินการ  
 

 

/ช่ือตวัช้ีวดั... 



  ๑๓๕ 

 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

ชื่อตัวชี้วัด วิธีการวัด/เง่ือนไขการประเมิน 
RM 5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
องค์กร 

- การจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย   

RM 5.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการ
พัฒนาบุคลากร 

- การจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

RM 5.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 
- ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบการ
ประเมินผลกรปฏิบัติงานให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   * หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   * การประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   * การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบเปิด เช่น การ
แจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็นรายบุคคล การแจ้งผลให้
ทราบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

RM 5.4 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมท่ีผ่าน
เกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

- วัดจากจ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีจังหวัดด าเนินการใน
ปีงบประมาณเทียบกับจ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 

RM 5.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านขีดระดับของ
สมรรถนะท่ีจังหวัดก าหนด (Competency 
Level)  

- วัดจากการผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามสายงาน
ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละส่วนราชการประจ าจังหวัด
ก าหนด 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ชื่อตัวชี้วัด วิธีการวัด/เง่ือนไขการประเมิน 
RM 6.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

-วัดความพึงพอใจทีเกี่ยวข้องกับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เช่น ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ ความยุ่งยาก
ซับซ้อนของการเตรียมเอกสาร เป็นต้น  
- กระบวนงานท่ีน ามาวัดต้องไมน่้อยกว่า 3 กระบวนงาน 
โดยจะน าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของกระบวนงานท้ังหมด
มาเป็นผลของตัวชี้วัดนี้ 
- การจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

RM 6.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน 

- วัดความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน 
- การจัดท าแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไป
ตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย 

RM 6.3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีมี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

- วัดจากร้อยละของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท้ังหมด 
เทียบกับกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีได้จัดท าคู่มือการ



  ๑๓๖ 

ชื่อตัวชี้วัด วิธีการวัด/เง่ือนไขการประเมิน 
ปฏิบัติงาน  

RM 6.4 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการ
ท่ีสร้างคุณค่า 

-วัดจากการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานงานท่ีได้
ก าหนดไว้ในกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
 

RM 6.5 จ านวนกระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุง
ให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น 

- จังหวัดต้องคัดเลือกกระบวนการ อย่างน้อย 3 
กระบวนการเพื่อมาปรับปรุง ซึง่ต้องประกอบด้วย
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
- วัดจากกระบวนการท่ีคัดเลือกมาปรับปรุงเทียบกับ
กระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certify FL) 

หมวด 1 การน าองค์กร 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

กิจกรรมท่ี 1 (LD 1) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องมีการ
ก าหนดทิศทางการท างานท่ีชัดเจน 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด   
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 2 (LD 2) ผู้บริหารจังหวัดมีการเพิ่ม
อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ ภายในองค์กร 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 3 (LD 3) ผู้บริหารของจังหวัดส่งเสริมให้มี
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้ 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 4 (LD 4) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องก าหนด
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ และก าหนดให้มีระบบการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด   
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 5 (LD 5) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องมีการ
ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
(Organizational Governance) 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 6 (LD 6) จังหวัดต้องจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีดีตาม
แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

1. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 7 (LD 7) จังหวัด/ ผู้บริหารต้องก าหนดให้
มีวิธีการ หรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทาง
ลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม 

ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

 
 



  ๑๓๗ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

กิจกรรมท่ี 1 (SP 1) จังหวัดต้องมีการก าหนด
ขั้นตอน/ กิจกรรม และกรอบเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึง 
มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด (1 ปี) 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 2 (SP 2) ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
(4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด (1 
ปี) ต้องมีการน าปัจจัยท้ังภายใน และภายนอกท่ี
ส าคัญ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 3 (SP 3) จังหวัดต้องมีการวางแผนกล
ยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด (4 ปี) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด (1 ปี) 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 4 (SP 4) ผู้บริหารต้องมีการส่ือสาร และ
ท าความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ และการน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 5 (SP 5) จังหวัดมีการถ่ายทอด 
(Cascading) ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์การลง
สู่ระดับส่วนราชการประจ าจังหวัด 

1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. กลุ่มบริการทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 6 (SP 6) จังหวัดต้องจัดท ารายละเอียด
โครงการ เพื่อใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานให้
สามารถบรรลุเป้าหมาย 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 7 (SP 7) จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์ และ
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

กิจกรรมท่ี 1 (CS 1) จังหวัดมีการก าหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 2 (CS 2) จังหวัดมีช่องทางการรับฟัง และ
เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 3 (CS 3) จังหวัดมีระบบท่ีชัดเจนในการ
รวบรวม และจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ 

ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  



  ๑๓๘ 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย 
กิจกรรมท่ี 4 (CS 4) จังหวัดมีการสร้างเครือข่าย 
และจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 5 (CS 5) จังหวัดมีการด าเนินการในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิาร
ราชการผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
การส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 6 (CS 6) จังหวัดมีการวัดท้ังความพึง
พอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มท่ีได้ก าหนดไว้ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ส านักงานสถิติ จ.เชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 7 (CS 7) จังหวัดต้องก าหนดมาตรฐาน
การให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
บริการในแต่ละงาน 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

กิจกรรมท่ี 1 (IT 1) จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลท่ี
ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการ 

1. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 2 (IT 2) จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย 

1. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 3 (IT 3) จังหวัดต้องมีระบบ และสามารถ
ค านวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  
 

กิจกรรมท่ี 4 (IT 4) จังหวัดต้องมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  



  ๑๓๙ 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

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

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 6 (IT 6) จังหวัดต้องมีระบบบริหารความ
เส่ียงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 7 (IT 7) จังหวัดต้องจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ และน าแผนไปปฏิบัติ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

กิจกรรมท่ี 1 (HR 1) การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของบุคลากร  

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 2 (HR 2) การจัดท าระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร  

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 3 (HR 3)การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 4 (HR 4) การจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพของการฝึกอบรม  

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรที่ 5 (HR 5) การจัดท าระบบการแลกเปล่ียน
ความรู้ หรือทักษะระหว่างบุคลากร  

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

กิจกรรมท่ี 1 (PM 1)การก าหนดกระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางการก าหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าใน
หมวด 6 การจัดกระบวนการของจังหวัด  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 2 (PM 2) การจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญ
ของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  

กิจกรรมท่ี 3 (PM 3)การออกแบบกระบวนการจาก
ข้อก าหนดท่ีส าคัญในกิจกรรมท่ี 2 (PM 2)  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง  



  ๑๔๐ 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมท่ี 4 (PM 4)การจัดท าระบบรองรับภาวะ
ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการจัด
กระบวนการ  

1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
3. ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ 
4. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 5 (PM 5) การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

กิจกรรมท่ี 6 (PM 6) การปรับปรุงกระบวนการท่ี
สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

 
  การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

ตัวชี้วัด RM 1.4 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จ
ของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์กรท่ีดี (อย่างน้อย ด้านละ 1 
มาตรการ/โครงการ) 

1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

ตัวชี้วัด RM 2.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่   

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

ตัวชี้วัด RM 3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

ตัวชี้วัด RM 4.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการจัดท าสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  

ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

ตัวชี้วัด RM 5.4 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมท่ี
ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 



  ๑๔๑ 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงาน
สนับสนนุ  

2. ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
ตัวชี้วัด RM 6.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคทุกแห่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



  ๑๔๒ 

5.2   ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน  2555 
      (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

  
 

  

 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ขอรายงานความเคล่ือนไหวดัชนี
ราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดยสรุปดังนี้ 

การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการท่ีค านวณ มีจ านวน ๔๑๗ รายการ 
ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่มี จ านวน ๒๕๙ รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องด่ืม  เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า  
เคหสถาน  การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล  ยานพาหนะ การขนส่งและการส่ือสาร การบันเทิงการอ่าน 
การศึกษา  ฯลฯ  เพื่อน ามาค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่  ได้ผลดังนี้ 

๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนเมษายน ๒๕๕๕ 

     ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเท่ากับ ๑๐๐ และเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เท่ากับ  
๑๑๔.๗๘ เทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๑๔.๓๐ สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๔๒ ถ้าเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๔ 
สูงขึ้นร้อยละ ๒.๔๗ 

๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ 
     ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ ๑๐๐ และเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เท่ากับ  

๑๑๙.๒ ส าหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๑๑๙.๒ 
๓.  การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน ๒๕๕๕  เม่ือเทียบกับ 
 ๓.๑  เดือนมีนาคม ๒๕๕๕              คงท่ี  ร้อยละ ๐.๐  

 ๓.๒  เดือนเมษายน ๒๕๕๔     คงท่ี  ร้อยละ ๐.๐ 
 ๓.๓  เทียบเฉล่ีย ๔ เดือน (มกราคม – เมษายน) ๒๕๕๕ สูงขึ้น ร้อยละ ๒.๓ 

 ๔.   ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
คงทีร้่อยละ ๐.๐ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๗) โดยหมวดอื่นๆ ไม
ใช่อาหารและเครื่องด่ืมปรับสูงขึ้น ได้แก่ น้ ามันช้ือเพลิง ราคาสินค้า หมวดอาหารและเครื่องด่ืมปรับลดลง ได้แก่ ไข่
และผลิตภัณฑ์นม ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  เครื่องประกอบอาหาร เป็นต้น 
 
 ๔.๑  ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืมสูงขึ้น ร้อยละ ๐.๔ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้นร้อยละ 
๐.๙) ปัจจัยหลักมาจากการสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงในประเทศ ร้อยละ ๑.๔ เนื่องจากปรับราคาตาม
นโยบายของรัฐบาล หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๐.๒ 

๔.๒  ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืมลดลง ร้อยละ ๐.๔ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้น ร้อยละ ๒.๔) ปัจจัย
หลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าจ าพวก ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๒.๘ (ไข่ไก่) เนื่องจากอยู่ในช่วงปิด



  ๑๔๓ 

ภาคเรียนรวมถึงสภาพอากาศท่ีร้อนและมีการจัดจ าหน่ายไข่ไก่ราคาถูกของหน่วยงานภาครัฐ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ร้อยละ ๒.๕ (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๐.๘ สินค้าส่วนใหญ่ท่ีปรับลดลง
จะอยู่ในช่วงสัปดาห์ท่ี ๑-๒ ของเดือน เมษายน ๒๕๕๕ ส่วนสินค้าท่ีมีราคาสูงขึ้นได้แก่ ผักและผลไม้ ร้อยละ ๑.๓ 
(มะนาว ผักชี ต าลึง ฟักทอง) 

 ๕. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนเมษายน๒๕๕๔ ดัชนีราคาคงที่ ร้อยละ ๐.๐ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เทียบกับ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ สูงขึ้นร้อยละ ๓.๑) หมวดอาหารและเครื่องด่ืมลดลง ร้อยละ ๑.๕ สาเหตุส าคัญมาจากการ
ลดลงของสินค้าหมวด ผักและผลไม้ ร้อยละ ๗.๕ ไข่และผลิตภัณฑ์จากนม   ร้อยละ ๓.๐ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ร้อยละ ๑.๐ และสินค้าท่ีปรับสูงขึ้น ได้แก่ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๒.๗ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า 
ร้อยละ ๑.๔ ส่วนดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืมสูงขึ้น ร้อยละ ๑.๓ ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ ๒.๘ หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๒.๓ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร 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 หมวดอาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้น ร้อยละ ๓.๗ สาเหตุส าคัญมาจากการปรับตัวสูงขึ้น
ของราคา เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า ร้อยละ ๙.๐ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๖.๒ ผักและผลไม้ ร้อยละ ๓.๕ 
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ ๑.๑ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๐.๙ และดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องด่ืมสูงขึ้น ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุหลักจากการปรับสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน ร้อยละ ๒.๐ หมวดยาสูบและ
เครื่องด่ืม ท่ีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๒.๐ (ผลิตภัณฑ์เบียร์และสุรา) หมวดยานพาหนะ การขนส่งและการส่ือสาร       
ร้อยละ ๑.๐ หมวดการตรวจรักษาส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๗  เป็นต้น 
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  ๑๔๔ 

 
ะเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 5/2555  
          ในวันพุธท่ี 30 พฤษภาคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
          ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
          ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 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) 
    - รายงานผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยกรณีเร่งด่วน  
     (Flagship  Projects) ในกิจกรรมการขุดลอกล าน้ าปิง และการติดต้ังระบบเตือนภัย 

           ดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ 
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) 
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

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