รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2555
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
*********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2 นายชูชาติ
กีฬาแปง
3 นายฤทธิพงศ์
เตชะพันธุ์
4 นายอดิศร
กําเนิดศิริ
5 นายเสงี่ยม
กิ่งสุวรรณพงษ์
6 นายสุพิชญ
มีสุวรรณ
7 นายทองสุข
พระบาง
8 นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
9 นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
10 นายชัยสิทธิ์
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์

อาศิระวิชัย
ฐิตวิกรานต์

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ทิพย์เดช
บูรณภัทรโชติ
กันธรรม
สุวรรณวงศ์
เพ็ญพัฒนากุล
สมเปาลี
สิงห์ทองชัย
วงศ์ม่าน
นําภา
ไหวไว
สุวรรณฤกษ์
พุทธวงศ์
ธรรมธรานุรักษ์
ดวงจินดา
ตัณฑเสน
ธมิกานนท์
เอี่ยมสะอาด
คํามูล
ชูชื่น

นายดํารง
นายสงัด
นายนพพล
นายฉัตรชัย
นางนงนุช
นายพันธ์ศักดิ์
นายเพรียวพันธ์
นายสิทธิ์
นายศิริพงษ์
นายมานิตย์
นายนพคุณ
นายอัษฎางค์
นายบุญลือ
ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.กนก
นายศิวะ
นายปริกร
นายเศรษฐวุฒิ
นายพงศ์พีระ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
(แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
(แทน)นายอําเภอหางดง
(แทน)นายอําเภอสารภี
(รก.)นายอําเภอสันทราย
(แทน)นายอําเภอสันกําแพง
(แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน)นายอําเภอแม่ริม
(แทน)นายอําเภอฮอด
(แทน)นายอําเภอเชียงดาว
(แทน)นายอําเภอพร้าว
(แทน)นายอําเภอฝาง
(แทน)นายอําเภอไชยปราการ
(แทน)นายอําเภอสะเมิง
(แทน)นายอําเภอเวียงแหง
(แทน)นายอําเภอสันป่าตอง
(แทน)นายอําเภอจอมทอง
(แทน)นายอําเภอแม่อาย
(แทน)นายอําเภออมก๋อย
(แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม
/ 31 นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล...

๒
31 นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
(แทน)นายอําเภอดอยเต่า
32 นางสาวปิยมล
ยาวินัง
(แทน)นายอําเภอแม่วาง
33 นางสาวกนกวรรณ
สมนา
(แทน)นายอําเภอดอยหล่อ
34 นายณัฐ
สัจจวิโส
(แทน)นายอําเภอกัลยานิวัฒนา
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
35 นายณรงค์
ทรงอารมณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
36 พ.ต.อ.หญิง วัชรี
ชูกิจคุณ
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
37 พ.ต.ท.อภิวัฒน์
กลั่นวารี
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
38 พ.ต.ท.นิตินัย
สุขะวิริยะ
(แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
39 พ.ต.ท.จําเริญ
กันทาหงษ์
(แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
40 พ.ต.ท. สัณหกช
เกษากิจ
สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
41 นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
42 นายเสียงชัย
สุมิตรวสันต์
(แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
43 นางสาวนวรัตน์
เสนะวัต
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
44 นายสัมพันธ์
ช้างทอง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
45 นายชูโชค
ทองตาล่วง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
46 นายพยนต์
ยศสุพรหม
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
47 นางสาวมัณฑนา
อาษากิจ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
48 นายอนุสรณ์
กรานจรูญ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อําเภอฝาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
49 พล.ต.สมศักดิ์
นิลบรรเจิดกุล
(แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
50 พ.อ.ศิริรัตน์
แสงช้าง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
51 พ.อ.ปรเมศวร์
อุดมสินค้า
(แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
52 พ.อ.สมจริง
กอรี
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
53 นายชัชวาลย์
อินทรักษ์
(แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
54 นายคีรีวัฒน์
จันทร์มณี
(แทน)คลังเขต 5
55 นางพรอุมา
หมอยา
(แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่
56 ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ
เรืองภัทรกุล
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
57 นางสาวศิริพิมล
ศรีธนาอุทัยกร
ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1
58 นายปัณณทัต
ใจทน
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
/ 59 นายสมชาย เปี่ยมสุข ...
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59
60
61
62
63

นายสมชาย
นายวิวัฒน์
นายสุรพล
นางสาวพิมพ์กมน
นายสมพงษ์

เปี่ยมสุข
เลี่ยมสกุล
วัฒนโยชน
โรจน์คณวัชต์
วิไลวงศ์

64 นายเสรี
ไทยจงรักษ์
65 นายสาธร
สีแก้วเขียว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศ
66 นางสาวนิภา
นิรันดร์นุต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
67 นายชัยสิทธิ์
สุริยจันทร์
68 นายสบธนา
อั๋นประเสริฐ

(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
(แทน)สรรพากรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1(เชียงใหม่)
ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม่
69 นางจุไรรัตน์
แพรวพราย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
70 นายรุจิรา
เปรมานนท์
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
71 นางสาวดาวสวรรณ์ รื่นรมย์
(แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
72 นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
73 นายประมาณ
ถาวรพรหม
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
74 นางนิภาวดี
อินปันบุตร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
75 นางพรจันทร์
เกียรติศิริโรจน์
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
76 นางพัฒนาพร
ณ ถลาง
ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
77 นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
78 นายวิยะดา
โพธิอาศน์
(แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
79 นางอัจฉรี
อุบลเขียว
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
80 นายประสิทธิ์
มะโนกิจ
(แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
81 นายวิเชียร
โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
82 นางสาวศิริญา
อินทร์เหยี่ยว
(แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
83 นายกฤษดา
สมบูรณ์
(แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
84 นายสมชาย
มณีวรรณ
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2
/ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
85 นางละไมพร
วณิชย์สายทอง
86 นายสมพล
แสนคํา
87 นายวรชัย
อุทัยรัตน์
88 นายสุรพงษ์
วิวัชรโกเศศ
89 นางกรรณิการ์
พุทธิเมธากุล
90 นายวีรชาติ
เขื่อนรัตน์
91 นางพัทธ์กานต์
เนียมอยู่
92 นายชยุติ
ราชาตัน
93 นายนพดล
โค้วสุวรรณ์
94 นายประพนธ์
เครือปาน
95 นายจํารัส
จันทิวงค์
96 นางสาวขนิษฐา
ก่อตั้งทรัพย์
97 นางเอมอร
ทองทรัพย์
98 นางนารีรัตน์
โนวัฒน์
99

นายประทีป

กันทะเรือน

100 นายคชาภรณ์

วงศ์พรหมศิลป์

101 นางสุจนีย์

พรโสภิณ

102 นายชัยวุฒิ

มากสังข์

103 นายสถาพร
104 นางอรทัย

กาญจนพันธุ์
ธรรมเสน

105 นายนคร
106 นางอาทิตยา

มหายศนันท์
แสงมณี

กระทรวงคมนาคม
107 นายชาญชัย
108 นายก้องเกียรติ
109 นายสมพงษ์

กีฬาแปง
จันทร์หิรญ
ั
มอญแก้ว

110 นางสาวศศิกานต์
111 นายบุญส่ง

อินต๊ะแก้ว
ตาแก้ว

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
(แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 9
(แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
เชียงใหม่
/ 112 นายสงัด แก้วนัน ...

๕
112 นายสงัด
แก้วนัน
(แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
113 นายจุมพจน์
นิยมสิริ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
114 นายนิพนธ์
ศรีชุมพร
ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
115 นายวสวัตติ์
ประภัสสร
ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
116 นายวิจารย์
ขุนเสถียร
ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
117 นายบรรพต
คันธเสน
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
118 นายทวีศักดิ์
ขันธราช
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
119 นายวีระวัฒน์
ฉินทกานันท์
(แทน)ผู้อํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
120 นางสาวโสภา
สงคราม
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1
121 นางสาวจารุวรรณ
ชิงชัย
(แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
122 นายจรูญ
เลาหเลิศชัย
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
123 นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
124 นายชิดชัย
ชีววิริยะกุล
(แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่
125 นายณรงค์ศักดิ์
ไชยศรี
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
126 นายพงศ์ศักดิ์
อริยจิตไพศาล
ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
127 นายสมพงษ์
ปิกอุด
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6
128 นายชัยรัตน์
พงค์พีระ
(แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
129 นายอดิศร
สุขะตุงคะ
หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
130 นางสาวปานจิตต์
พิศวง
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
131 นายสุชาติ
ธนสิทธิ์สมบูรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1
132 นางนิยดา
หมื่นอนันต์
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
133 นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
134 นายสมพงษ์
ศรีเกษ
กรรมการบริษทั จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
135 นายสมอาจ
ธรรมรัตนพงษ์
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
136 นางเสาวเพ็ญ
จําปาเป้า
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
137 นางอารีรัตน์
เทียมทอง
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
138 นายเกษม
แก้วจินดา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่
/139 นางสาวทิพยาภรณ์ อนุกูล ...

139 นางสาวทิพยาภรณ์

อนุกูล

140 นายเทพพรหม
อ่อนสีบุตร
141 นายทรงศิลป์
ภิรมย์กุล
142 นายอุทัย
ทะริยะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
143 นางสาวนลินี
ณ เชียงใหม่
144 นายอนันต์
บวรเนาวรักษ์
145 นายประทิน
สินมณี
146 นางพรรณวดี
พลอยทับทิม
147 นางอัจฉรา
แก้วกําชัยเจริญ
148 ม.ร.ว.วิจิตรา

พูนทวีธรรม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
149 นายไพฑูรย์
รัตน์เลิศลบ
150 ดร.กษมา
ประสงค์เจริญ
151 นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
152 นายภานุศร
สิทธิชัย
153 นายเสริมศิษฐ์

พิมพันธ์ดี

154 นางสาวมณีวรรณ

สุทธิกาปลูก

155 นายสมโภชน์

ศรีชะนา

156 นายพงศ์พันธุ์

ไชยวัณณ์

157 นายสินอาจ

ลําพูนพงศ์

158 นายเดช

อนากาศ

159 นางพรรณี

ใหม่ประสิทธิกุล

160 นายสิทธิชัย

มูลเขียน

161 นายไพบูลย์
162 นายอดิสรณ์

วงศ์ยิ้มย่อง
พวงทอง

๖
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ
ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา
ภาคเหนือ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
/ สถาบันการศึกษา

๗
สถาบันการศึกษา
163 นางเยาวลักษณ์
วิริยะพงศ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
164 นายแพทย์วัฒนา
กาญจนกามล
165 นายบํารุง
คงดี
166 นายแพทย์วรพงษ์
สําราญทิวาวัลย์
167 นางวาสนา
เกษมสุข
168 นายแพทย์พิรุณ
คําอุ่น
169 นางผุสดี
ธรรมานวัตร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
170 นายวันชัย
พิพัฒน์สมุทร
171 นายสมศักดิ์
ภูษิตสิริ
172 นายเกียรติชัย
ตุสาธรรมกุล
173 นายสมมาตร์
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
174 นางผ่องศรี
175 นางแสงพร
176 นางสาวพัชรี
177 นายถนอมจิต
ภาคเอกชน
178 นายปราโมทย์
ส่วนท้องถิน่
179 นายคณพล
180 นายสรวมไชย
181 นายเดชธนา
182 นายเอกชัย
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
183 นางอารีย์
184 นางสาวชมนาถ

(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ตั้งสกุล

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต 3
ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

ธานินพงศ์
เทสมุทร
ฉั่วริยะกุล
ไชยวงค์

(แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
(แทน)ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
(แทน)รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเชียงใหม่

ประสิทธิ์

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่

ปิ่นแก้ว
มีสมศักดิ์
เชียงปิ๋ว
สายหยุด

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ลิ้มเจริญ
พรสมพล

185 นายวิศิษฐ์
186 นายอุทัย
187 นายปราโมทย์
188 นายสงัด
189 ดร.ชุมพล
สื่อมวลชน

วงศ์หิริวรกุล
พรหมแก้ว
ประสิทธิ์
แก้วนัย
มุสิกานนท์

(แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ)
(แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8
(แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

190

อุตตะมัง

เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.ท.เชียงใหม่ / โลกวันนี้

นางณัชชา

/ ผู้เข้าร่วมประชุม

๘
ผู้เข้าร่วมประชุม
191
นายอดุลย์
192
นางศิริกุล
193
นายชัชวาล
194
นางจารุณี
195
นายสง่า

ฮวกนิล
พงษ์ลัดดา
ปัญญา
จุลวรรณ
บัวระดก

196

นายเสงี่ยม

กิ่งสุวรรณพงษ์

197

นางศิริพร

รือเรือง

198

นายเจิดศักดิ์

เปลี่ยนแปลงศรี

199

นายชัยนรงค์

วงศ์ใหญ่

200
201
202
203
204

นายอภิวัฒน์
นายศิวพร
นางสาวอวยพร
นางสาวฟองแก้ว
นางวัลยา

ภาคกิตดิ์ธนาพงศ์
เฉลิมช่วง
บุญฤทธิ์
บัวลูน
สิปปพันธ์

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
รองหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่
นักวางแผนพลังงานชุมชน
นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

๙
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน 24 ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
ที่ คํานําหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชื่ออําเภอ
1 เด็กชาย
ปองภพ เขียวงาม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรีสังวาลย์
สันทราย
2 เด็กหญิง
อังคณา รัศมีวงศ์
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านหนองไคร้
สันทราย
3 นางสาว
จารีย์พร สีสุก
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แม่ริมวิทยาคม
แม่ริม
4 เด็กหญิง
สุพรรษษา ใจมโนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม่ริมวิทยาคม
แม่ริม
5 เด็กหญิง
ณัฐริกา มากเพ็งมี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดช่างเคี่ยง
เมืองเชียงใหม่
6 เด็กหญิง
มณีวรรณ สุอุ๊
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัดช่างเคี่ยง
เมืองเชียงใหม่
7 เด็กชาย
วิโรจน์ ต๊ะนุ
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านแม่แมม
แม่แตง
8 เด็กหญิง
ณัฐริกา พรมเสน
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านก๋ายน้อย
แม่แตง
9 เด็กหญิง
ณัฐชยาภรณ์ ไชยเทพ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านม่วงโตน
ดอยสะเก็ด
10 เด็กหญิง
ทับทิม มูลศิริ
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านแม่จ้อง
ดอยสะเก็ด
11 นางสาว
อรัชพร อยู่สิน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เทพศิรินทร์
สันป่าตอง
สุชาดา ตันสุหัส
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทพศิรินทร์
สันป่าตอง
12 เด็กหญิง
13 เด็กหญิง
ฝนทิพย์ ปานปรุง
ประถมศึกษาปีที่5 วัดศรีล้อม
หางดง
14 เด็กชาย
รัชชานนท์ บุญแต่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หางดงรัฐราษฎร์
หางดง
อุปถัมภ์
15 เด็กหญิง
ศุภาพิชญ์ คลังไธสง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รังสีวิทยา
ตํารวจภูธรจังหวัด
16 เด็กหญิง
พรทิพย์ แท่งทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จุฬาภรณ์วิทยาลัย
กองกําลังผาเมือง
อัญชลีพร ห่วงศร
ประถมศึกษาปีที่6 สิริมังคลานุสรณ์
กองพลทหารราบที่7
17 เด็กหญิง
18 นางสาว
รัตนมณี ชัยเดชทยากูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่
เชียงใหม่
19 นางสาว
วราพร อุทรา
ปริญญาตรี ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุตรสี่ล้อแดง
20 นางสาว
ภัสวรรณ คําโพธิ์
ปริญญาตรี ปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล
บุตรสี่ล้อแดง
กองทัพเรือ
21 เด็กหญิง
ณัฐิดา ไชยประคอง
ประถมศึกษาปีที่3 บ้านสันกําแพง
บุตร อส.จ.ชม.
22 เด็กหญิง
ภัทธริดา เสมมณี
ประถมศึกษาปีที่1 บ้านสันกําแพง
บุตร อส.จ.ชม.
23 เด็กหญิง
จรรยา ดอกพิกุล
ประถมศึกษาปีที่5 พงษ์พิกุลเชียงใหม่
บุตรข้าราชการ
1 เด็กชาย
ปองภพ เขียวงาม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรีสังวาลย์
สันทราย
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ รอบรู้ และกล้า
แสดงออกในการตอบคําถามเกี่ยวกับคําขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จํานวน 1 รางวัล คือ
นางสาวฐิ ตะวรรณ ณ เชียงใหม่ นั ก เรี ยนโรงเรี ยนมงฟอร์ต วิท ยาลัย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่)

๑๐
3) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่บคุ คลผู้มผี ลงานดีเด่นด้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
1. นายอินทร หนักแน่น ผูใ้ หญ่บ้านบ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม
มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. นายสังวาล จันทร์ติ๊บ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแพะ
อําเภอพร้าว มีผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผูเ้ สพ ผู้ติดยาเสพติด
3. จ.ส.ต.อนงค์ ตุ้ยเทพ ผบ.หมู(่ ป.สภ.ไชยปราการ) สถานทีตํารวจภูธรไชยปราการ
มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่กรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับเกียรติ
บัตรระดับจังหวัด และได้รับโล่รางวัลระดับเขต ประจําปี พ.ศ.2554 จํานวน 1 ราย คือ นางนลี อินทรนันท์
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่)
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวีดีโอคลิปกล่าว
สุน ทรพจน์ “พระราชกรณี ยกิ จ ดั่ ง น้ํ า ทิ พ ย์ช โลมใจไทยทั่ว หล้า ”ของกระทรวงวั ฒ นธรรม จํา นวน 1 ราย
คือ นางสาววิชุดา ไชยวงศ์ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ...

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½ แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายใน
จังหวัด
1. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กลุ
ตําแหน่งปัจจุบัน : ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน
2. นายนิพนธ์ ศรีชุมพร
ตําแหน่งปัจจุบนั : ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
ตําแหน่งเดิม : นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างทาง สํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
3. นายก้องเกียรติ จันทร์หิรญ
ั
ตําแหน่งปัจจุบนั : ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)
ประธานทีป่ ระชุม : แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากนายอําเภอที่ย้ายมารับตําแหน่งใหม่ติดราชการที่กรมการปกครอง
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ จึงขอแนะนํานายอําเภอต่อที่ประชุมในวันนี้แทน ดังนี้
4. นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอฝาง
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
5. นายจําเริญ สวนทอง
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอพร้าว
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
6. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ทา่ เรือ
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอแม่แจ่ม
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
7. ว่าที่ร้อยตรีสมัย คําชมภู
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอดอยสะเก็ด
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
8. นายคมกริช ตรีธญ
ั ธพงศ์
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอแม่อาย
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอดอยเต่า
9. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ตําแหน่งปัจจุบนั : นายอําเภอดอยเต่า
ตําแหน่งเดิม : ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)

/ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

๑๒
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : แจ้งต่อหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
1. จากการที่ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ
Long Stay การที่ชาวต่างชาติจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อย่าง
เคร่งครัด มีการรายงานตัวทุก 90 วัน ซึ่งบางรายมักจะลืมไม่ไปรายงานตัวจึงทําให้ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบ
ดังนี้ที่ประชุมจึงเห็นว่าเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเชียงใหม่ จะจัดทําระบบการเตือนด้วย SMS ให้
นักท่องเที่ยวก่อน 90 วันรายงานตัว
2. ผังเมืองรวมเชียงใหม่ และผังเมืองรวมเฉพาะอําเภอเมืองและอําเภอรายรอบ เมื่อแผนผังรวม
ประกาศใช้จะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ขณะนี้อยู่ระหว่างกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แล้วจะเป็นผลดีต่อ
จังหวัดเชียงใหม่เพราะจะสร้างความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอฝากทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่และหัวหน้าส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวมและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
3. ให้สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่และสํานักศิลปกรที่ 8 (เชียงใหม่) กรณีของกําแพงดิน ปัจจุบัน
เรื่องนี้อยู่ที่กรมศิลปกร และกรมธนารักษ์ รอผลการพิจารณา และฝากให้เทศบาลนครเชียงใหม่ติดตามเรื่องที่ศาลปกครอง
รับฟ้องร้องจากเอกชน ผู้ฟ้อง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ถูกฟ้อง ในกรณีการสร้างอาคาร อย่าปล่อยปละละเลย
4. กล่าวว่าปัญหาสังคมที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ประการหนึ่งก็คือสถานบันเทิงเริงรมย์ ที่เปิด
ให้บริการอย่างไร้ระเบียบ ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองและไม่เหมาะสมเกินเลยจนไปทําลายวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ชาวเชียงใหม่ โดยหยิบยกความเป็นเมืองท่องเที่ยวมาเป็นข้ออ้าง จึงมักมีข้อร้องเรียนจากประชาชนอยู่เสมอว่า
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้ได้อย่างไร ทําไมไม่เข้าไปจัดการหรือจัดระเบียบสถานบันเทิงเริงรมย์ที่มีมากมาย
ดาษดื่นทั่วเมืองเชียงใหม่เสียที เพื่อให้สถานบันเทิงเริงรมย์เหล่านั้นเปิดให้บริการอย่างเหมาะสม และอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมาย ไม่ละเมิดหรือไปทําลายวัฒนธรรมที่ดีงามและชื่อเสียงภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น นับจากนี้
จังหวัดจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องสถานบันเทิงเริงรมย์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครองจังหวัดและอําเภอ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตํารวจในพื้นที่
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลที่เกี่ยวข้อง เจ้าของอาคารให้เปิดให้บริการสถานบันเทิง สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมือง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เข้าไปดูแลสถานบันเทิงเริงรมย์ตามอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตาม
กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ต้องไม่ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยต่อปัญหานี้ หากมีข้อร้องเรียนหรือพบว่า
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานใดปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติ จะทําหนังสือรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
ฝ่ายเลขานุการ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน
การประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ครั้ ง ที่ 4/2555 เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2555
ประกอบด้วยเอกสาร 30 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานการ
ประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมแต่อย่างใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
/ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง
ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางพรอุมา หมอยา) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ :
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้

๑

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ
สิ้นไตรมาส (%)
๑๐.๐๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ
สิ้นไตรมาส (%)
๒๐.๐๐

๒

๒๓.๐๐

๔๒.๐๐

๓

๔๓.๐๐

๖๗.๐๐

๔

๗๒.๐๐

๙๓.๐๐

ไตรมาสที่

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

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

รวม

๒๘,๐๑๐.๖๘

๒๑,๐๑๗.๕๙

๗๕.๐๓

๖,๙๙๓.๐๙

ประจํา

๒๒,๙๕๖.๒๔

๑๘,๘๒๓.๒๐

๘๒.๐๐

๔,๑๓๓.๐๔

ลงทุน

๕,๐๕๔.๔๔

๒,๑๙๔.๓๙

๔๓.๔๒

๒,๘๖๐.๐๕

/ การดําเนินการโครงการภายใต้..

๑๔
การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รบั จัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๗๕๙.๘๗

๔,๕๐๘.๗๒

๙๔.๗๒

๒๕๑.๑๕

สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู เยียวยา
ผู้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์อทุ กภัย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทีไ่ ด้รบั

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๑,๐๘๒.๖๙

๖๔๙.๙๒

๖๐.๐๓

๔๓๒.๗๗

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

ภาพรวม
งบประมาณ เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
ลงทุน
ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๑

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์

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
สํานักงานอัยการคดีศาลแขวง
เชียงใหม่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

๓๓.๘๗

๓๑.๖๙

๙๓.๕๘

๓๓.๘๗

๓๑.๖๙

๙๓.๕๘

๘.๔๓

๗.๗๕

๙๑.๙๔

๘.๔๓

๗.๗๕

๙๑.๙๔

๑๔.๙๓

๑๓.๕๗

๙๐.๘๙

๑๔.๙๓

๑๓.๕๗

๙๐.๘๙

๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สํานักงานอัยการจังหวัด
๗
เชียงใหม่
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
๘
เชียงใหม่
๙ สํานักงานอัยการเขต ๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๑๐
เชียงดาว

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

๒๖.๘๘

๙๐.๔๒

๒๙.๗๓

๒๖.๘๘

๙๐.๔๒

๒,๙๑๑.๓๔ ๒,๖๐๑.๖๓ ๘๙.๓๖ ๒,๐๓๙.๐๑ ๑,๘๓๙.๗๐ ๙๐.๒๓
๙๔.๗๙

๘๔.๐๕

๘๘.๖๘

๙๔.๗๙

๘๔.๐๕

๘๘.๖๘

๒๓.๐๒

๒๐.๐๓

๘๖.๙๙

๒๒.๘๐

๒๐.๐๓

๘๗.๘๖

/ส่วนราชการที่มผี ลการเบิกจ่ายงบลงทุน...

๑๕
ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ํากว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ ๓ (กําหนดการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔๓.๐๐) เรียงลําดับตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก มีทั้งสิ้น ๗๒
หน่วยงาน ดังนี้
๑
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๑๘.๐๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๒
สํานักงานศุลกากรภาค ที่ ๓
๑.๑๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๓

ด่านศุลกากรเชียงดาว

๐.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔

สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑

๐.๗๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๕

สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒

๔.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๖

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

๐.๔๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๗

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

๑.๕๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๘

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)

๑.๓๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๙

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๗.๔๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๑

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ เชียงใหม่

๐.๒๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๒

เรือนจําอําเภอฝาง

๐.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๓

๑.๖๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๔๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๕

ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘

๐.๓๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๖

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๐.๔๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๗

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

๒.๗๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘

โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่

๗.๒๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

๑๙.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

๐.๒๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๔.๐๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม

๔.๑๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

๑๓.๖๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๔

วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง

๓.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๓.๗๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๔
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๑๖
๒๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

๖.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๗

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๘.๒๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๘

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๗.๒๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๙

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๐

๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๒

วิทยาลัยเทคนิคสารภี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

๓๗.๙๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๓

ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่

๑๕.๘๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๔

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

๓.๖๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๕

โรงพยาบาลสวนปรุง

๐.๓๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๖

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่

๔.๐๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๗

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓

๓.๓๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๘

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕

๑.๖๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๙

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สํานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
จังหวัดเชียงใหม่

๘.๗๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑.๘๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๗.๐๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๘.๔๒

๐.๐๒

๐.๑๙

๒๔.๒๖

๐.๒๕

๑.๐๒

๓๑.๙๘

๐.๕๔

๑.๖๘

๑.๙๘

๐.๐๔

๑.๘๙

๑.๗๖

๐.๐๖

๓.๕๕

๓๑

๔๐
๔๑
๔๒

๕.๓๖

๐.๒๐

๓.๗๓

๔๘

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๒
สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

๖๖.๒๑

๒.๙๒

๔.๔๒

๔๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๐๓.๒๐

๕.๒๔

๕.๐๗

๕๐

ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่

๑๕๔.๗๙

๑๐.๒๑

๖.๖๐

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

/ 51 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่...

๑๗
๕๑

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๕๔.๗๑

๓.๗๕

๖.๘๕

๕๒

โรงพยาบาลนครพิงค์

๕๗.๓๑

๔.๔๐

๗.๖๘

๕๓

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

๘๖.๑๙

๖.๘๙

๗.๙๙

๕๔

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑

๑.๓๘

๐.๑๓

๙.๒๔

๕๕

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

๑.๓๒

๐.๑๘

๑๓.๕๗

๕๖

๑๓.๓๔

๒.๑๗

๑๖.๒๙

๑.๑๖

๐.๑๙

๑๖.๗๘

๕๘

สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ
โครงการชลประทานเชียงใหม่

๕๓๒.๒๕

๙๙.๑๐

๑๘.๖๒

๕๙

แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๑

๑๑๒.๔๘

๒๔.๕๕

๒๑.๘๓

๖๐

แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๒

๑๖๘.๔๕

๓๘.๔๔

๒๒.๘๒

๖๑

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๑๒.๔๗

๒.๙๐

๒๓.๒๒

๖๒

๔๓.๐๘

๑๑.๐๙

๒๕.๗๓

๓.๘๐

๑.๐๔

๒๗.๒๙

๖๔

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๔
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่

๑.๒๙

๐.๓๕

๒๗.๓๔

๖๕

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

๒๑.๐๐

๖.๐๗

๒๘.๙๑

๖๖

แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๓

๑๐๔.๑๒

๓๐.๑๓

๒๘.๙๔

๖๗

สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)

๒๒๒.๓๕

๗๑.๙๙

๓๒.๓๘

๖๘

สํานักชลประทานที่ ๑

๒๖๓.๐๗

๙๗.๖๓

๓๗.๑๑

๖๙

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๖๘.๒๑

๒๖.๑๗

๓๘.๓๖

๗๐

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ ๑

๑.๙๓

๐.๗๘

๔๐.๒๙

๗๑
๗๒

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่)

๑๐๘.๗๓

๔๔.๙๙

๔๑.๓๘

๒.๑๔

๐.๘๙

๔๑.๕๐

๕๗

๖๓

/ ส่วนราชการที่ได้รบั จัดสรรเงินโครงการการ...

๑๘
ส่วนราชการทีไ่ ด้รบั จัดสรรเงินโครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟีน้ ฟู เยียวยา ผู้ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุ กภัย ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีทงั้ สิ้น ๓๕ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๐.๖๙ โดยเรียงตามผล
การเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ลํา
เบิกจ่าย
ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย
ชื่อหน่วยงาน
คงเหลือ
ดับ
ร้อยละ
งบประมาณ
๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
๑๒.๑๖
๑๒.๑๖
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑๒.๑๖
๒ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
๓.๒๑
๓.๒๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓.๒๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๓
๒.๑๒
๐.๙๐
๐.๐๐
๐.๐๐
เชียงใหม่ เขต ๒
๒.๑๒
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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๖
๐.๘๔
๐.๗๙
๐.๐๖
๖.๙๙
๐.๗๙
เชียงใหม่ เขต ๓
๗ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๐.๐๖
๐.๐๐
๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๘ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๐.๐๖
๐.๐๐
๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๙
๑.๗๓
๑.๕๔
๐.๑๕
๘.๔๒
๑.๕๙
เชียงใหม่ เขต ๑
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
๑๐
๐.๓๕
๐.๐๐
๐.๑๗ ๔๘.๗๙ ๐.๑๘
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑๑
๐.๔๑
๐.๐๐
๐.๑๗ ๔๑.๐๙ ๐.๒๔
เชียงใหม่ เขต ๓๔
๑๒ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
๐.๑๙
๐.๐๐
๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๓ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
๐.๑๙
๐.๐๐
๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๑๔
๐.๒๐
๐.๐๐
๐.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
เชียงใหม่
๑๕ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
๐.๒๒
๐.๐๐
๐.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑๖
๐.๕๑
๐.๐๐
๐.๒๖ ๕๐.๔๕ ๐.๒๕
เชียงใหม่ เขต ๔
๑๗ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
๐.๒๖
๐.๐๐
๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่าย
๑๘
๐.๒๖
๐.๐๐
๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
นเรศวรมหาราช)
๑๙ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๐.๓๐
๐.๐๐
๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๒๐ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓
๐.๕๕
๐.๐๔
๐.๕๑ ๙๒.๗๒ ๐.๐๔
๒๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐
๐.๕๗
๐.๐๐
๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒๒
๐.๙๓
๐.๐๐
๐.๖๗ ๗๑.๒๙ ๐.๒๗
เชียงใหม่ เขต ๖

๑๙
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑๐
โรงพยาบาลสวนปรุง
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๓
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานศิลปากรที่ ๘
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
โครงการชลประทานเชียงใหม่
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
รวม
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๐.๘๐
๐.๘๗
๐.๘๗
๑.๙๘
๑๔.๕๑
๔.๑๒
๒๔.๗๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๒.๓๓
๐.๐๐
๑๗.๗๓

๐.๘๐
๐.๘๗
๐.๘๗
๑.๙๘
๒.๑๘
๓.๖๒
๖.๙๗

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

๑๓.๘๒

๐.๐๐

๘.๐๙

๕๘.๕๓

๘.๘๙
๐.๐๑
๘.๗๓
๕๕.๑๑
๔๕.๐๖
๙.๓๒
๖๕.๕๓
๕๓.๘๓ ๑๐.๑๖
๒๕๙.๓๕ ๑๒.๒๘ ๒๓๖.๑๗
๕๙๕.๙๖ ๒๑๑.๙๔ ๓๕๖.๙๐
๑,๐๗๒.๕๗ ๓๗๒.๖๙ ๖๕๐.๙๔

๕.๗๓

๙๘.๒๒ ๐.๑๖
๑๖.๙๐ ๔๕.๘๐
๑๕.๕๐ ๕๕.๓๗
๙๑.๐๖ ๒๓.๑๗
๕๙.๘๙ ๒๓๙.๐๖
๖๐.๖๙ ๔๒๑.๖๓

๒. หนังสือเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ปิ ระจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐ เรือ่ ง คือ
๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๓ / ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินจากคลังสําหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
กระทรวงการคลังได้กําหนดวิธีการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้าง อนาคต
ประเทศ ตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ํา การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือโครงการอื่นใดที่ กนอช.หรือ
กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ําหรืออุทกภัย หรือโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
ฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศตามที่ กยอ.กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัว และสามารถ
ตรวจสอบได้ จึงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อ “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและ สร้าง
อนาคตประเทศ” I รหัสบัญชี XX๙๗๗ เพื่อใช้สําหรับบริหารโครงการ และเมื่อเบิกจ่ายเสร็จสิน้ ให้ปิดบัญชี หาก
มีเงินเหลือในบัญชีให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สํานักงานท้องถิ่น
จังหวัด เป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี “ ชื่อหน่วยงาน (เพื่อการวางระบบ
บริหารจั ดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ) ”และส่งข้อมูลชื่อ และเลขที่ บัญ ชี เงินฝากให้กรมบัญ ชีกลาง หรื อ
สํานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อจัดทําข้อมูลหลักผู้ขาย เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ และสํานักงบประมาณได้
จัดสรรเงินกู้ให้แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ ดังนี้
/ ๒.๑ หลักการเบิกจ่าย...

๒๐
๒.๑ หลักการเบิกจ่าย
(๑) การจัดหาพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบี ย บพั ส ดุ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.๒๕๔๙ หรื อ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
หน่วยงานเจ้าของ โครงการแล้วแต่กรณี
(๒) การเบิกค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
นั้น ภายในวงเงินกู้ที่สํานักงบประมาณจัดสรรให้ และให้ดําเนินการในระบบ GFMIS
(๓) ให้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังได้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ หรือใกล้ถึง
กําหนดชําระ
๒.๒ วิธีการเบิกจ่ายเงิน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับกรณีมีเงิน
เหลือให้นําส่งเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑
๒.๓ ให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กําหนด
๓. กรณีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน
๓.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ และหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกแทน ลงลายมือชื่อใน
ใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกัน จํานวน ๓ ชุด หน่วยงานจัดเก็บแห่งละ ๑ ชุด และจัดส่งให้
กรมบัญชีกลางจํานวน ๑ ชุด เพื่อดําเนินการโอนเงินในระบบ GFMIS
๓.๒ เมื่อหน่วยงานผู้เบิกแทน ได้รับรหัสเงินกู้เบิกแทน และเลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน
จากกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS แล้วให้ดําเนินการเบิกจ่ายเสมือนเป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ โดยเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับมอบหมายให้เบิกแทน
๓.๓ ให้หน่วยงานผู้เบิกแทนจัดเก็บเอกสาร หลักฐานในการเบิกจ่ายไว้เพื่อการตรวจสอบและ
รายงานการใช้จ่ายเงินที่เบิกแทนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบเป็นรายเดือน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป
กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๒ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Web Online
กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal สามารถทํารายการขอเบิกเงิน
กรณีที่มีการหักเงินประกันผลงาน ในระบบ GFMIS Web Online ได้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
/ ๒.๓ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๑๕๖ ...

๒๑
๒.๓ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเรียกรายงานการ
เบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน
ส่วนราชการสามารถเรี ยกดูรายงานเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย แยกรายละเอียดในแต่ล ะด้ านตามที่สํ านั กงบประมาณกําหนด เพื่ อ
ตรวจสอบการเบิกจ่าย และยอดเงินคงเหลือ ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ด้วยคําสั่งงาน ZFMA62 – รายงานการ
เบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒. ๓ /ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประกาศ
กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กระทรวงการคลั งประกาศกํา หนดสํ า นั ก งานในพื้ นที่พิเ ศษ ประจํ าปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) โดยการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๕ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ /ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่ อง การอนุ มั ติ ย กเว้น ให้ ก ารเช่า หรื อ จ้ า งที่ใ ช้ เ งิน งบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศใช้ และจําเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีกให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงาน
จริง
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ.) อนุมัติยกเว้นเป็นหลักการ ให้ส่วนราชการที่ได้ดําเนินการทํา
สัญญาเช่าพัสดุ หรือการจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน แต่ไม่
สามารถทําสัญญาเช่า หรือจ้างได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีอยู่อย่าง
จํากัด และมีความจําเป็นต้องกระทําต่อเนื่องไปภายหลังสัญญาสิ้นสุดลงระหว่างปีงบประมาณ โดยจะต้องเช่าหรือ
จ้างจากผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ ให้มีผลย้อนหลัง ดังนี้
๑. ให้ทําสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่มีความจําเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปภายหลังสัญญาเดิม
ซึ่งใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อนสิ้นสุดลง กับผู้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิม
หรือรายใหม่แล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการได้ดําเนินการจัดหาไว้แล้วแต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน ให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
๒. ในการดํ าเนิ น การจั ด หาของส่ว นราชการตามนัย ข้อ ๑ จะต้อ งปรากฏว่ า ส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานรู้ตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างที่จะลงนามเป็นคู่สัญญา และผู้มีอํานาจอนุมัติได้อนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่
จัด หาไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ สั ญ ญาเดิ ม จะสิ้ น สุ ด ลง เพี ย งแต่ ไ ม่ อ าจลงนามในสั ญ ญาได้ทั น ก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
/ ๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๕๙...

๒๒
๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
กรมบัญชีกลาง ขอซ้อมความเข้าใจส่วนราชการเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนสําหรับ
โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้เปิดบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน และดําเนินการ ดังนี้
๑. ให้ ร ะบุ ชื่อ บั ญ ชี เ งินฝากธนาคารเป็ น ภาษาไทย โดยระบุ ชื่อหน่ วยงาน เว้ น วรรค ตามด้ ว ย
ข้ อ ความ เพื่ อ การวางระบบบริ ห ารจั ด การน้ํ า และสร้ า งอนาคตประเทศ โดยไม่ ต้ อ งมี เ ครื่ อ งหมายใดๆทั้ ง สิ้ น
ตัวอย่างเช่น ชื่อบัญชี สํานักชลประทานที่ ๒ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
๒. ให้ระบุชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อหน่วยงาน เว้นวรรค ตามด้วย
ข้อความ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น Regional
Irrigation Office 2 Water Resources Management and Future Development
เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วให้สําเนาคําขอเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือสําเนาใบหน้าสมุด
เช็ค และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กําหนดส่งกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยด่วน
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๗ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๑๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลของทางราชการ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมบัญชีกลางได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงเพิ่มเติมจากเดิม กรณีผู้
มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะมีผู้รับยาแทน ให้ผู้มีสิทธิและสถานพยาบาลของทางราชการ ถือปฏิบัติ
ดังนี้
ผู้มีสิทธิ
๑. กรณี ผู้รั บยาแทนเป็ นผู้ มีสิท ธิ หรือบุคคลในครอบครัวตาม พระราชกฤษฎีกาเงิ นสวัสดิการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ให้แสดงตนพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
๒. กรณีผู้รับยาแทนเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้
แสดงตน พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
รับรองสําเนาถูกต้อง
๓. ผู้รับยาแทนจะต้องแสดงตนพร้อมกับการลงทะเบียนสมัครเข้าสู่ระบบจ่ายตรงของผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว และต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครระบบจ่าย
๒.๘ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชําระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งขอยกเลิกบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สาขาการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เลขที่บัญชีเงินฝาก ๑๖๘-๒-๐๒๔๐๔-๕ และขอใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่บัญชี ๐๗๓-๐-๐๗๒๖๖-๕ แทน
โดยกรมบัญชีกลางจะทําการยกเลิกเลขที่บัญชีเดิมในระบบ GFMIS ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สําหรับส่วน
ราชการที่ระบุเลขที่บัญชีเดิมในการบันทึกรายการขอเบิกไว้แล้วให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
/ ๒.๙ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๗๓...

๒๓
๒.๙ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกําหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
ส่วนราชการสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานของคําสั่งงานในแต่ละประเภท ที่กําหนดไว้ในบัตร
กําหนดสิทธิการใช้ (GFMIS SmartCard) ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ได้ที่เว็บไซต์
http://gfmisreport.mygfmis.com
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๑๐ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนํามาจัดสรรเป็น
สิ่งจูงใจ
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพัน ทันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ขอให้ส่วนราชดําเนินการ ดังนี้
๑. คํานวณเงินเหลือจ่ายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด และวางแผนการใช้
พร้อมกรอกรายละเอียดรายการที่ประสงค์จะใช้จ่ายแต่ละรายการเป็นจํานวนเงินเท่าใดตามแบบที่กําหนด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติการกันเงินฯ ในระบบ GFMIS
๒. ให้ส่วนราชการขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคว่าหน่วยงานได้ชําระค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระเรียบร้อยแล้ว
๓. ในกรณีที่ประสงค์จะจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไปใช้จ่ายใน
ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ส่ ว นราชการดํ า เนิ น การตามข้ อ ๑ – ๒ เป็ น การล่ ว งหน้ า และแจ้ ง รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วให้
กรมบัญชีกลางทราบโดยเร็วเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ เหลือจ่ายไว้เบิก
เหลื่อมปีเพื่อนํามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ และให้ถือปฏิบัติในปีต่อๆไป
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ทเี่ ว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
http://klang.cgd.go.th/cmi
มติที่ประชุม รับทราบ

/ 3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน...

๒๔
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
(งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 จํานวน 24 โครงการงบประมาณ 215,270,000 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2555
ลําดับ
ผลผลิต
งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
(บาท) ร้อยละ
(บาท)
1. ด้านเศรษฐกิจ
102,230,000 5,074,394 4.96 97,155,606
95.04
2. ด้านสังคมและ
33,800,000 8,326,600
25 25,473,400
75
คุณภาพชีวิต
3. ด้านทรัพยากรและ 46,240,000 4,164,948 9.01 42,075,052
90.99
ธรรมชาติ
23,000,000 10,384,960 45.15 12,615,040
4. ด้านรักษาความ
54.85
มั่นคงและความ
สงบ
5. ด้านบริหารจัดการ 10,000,000 5,178,072 51.78 4,821,928
48.22
รวม

215,270,000 33,128,974 15.39 182,141,026

84.61

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาจังหวัด ประจําปี งบประมาณ 2555
ที่ยังไม่เบิกจ่ายและยอดเบิกจ่ายต่าํ
โครงการ
หน่วยงาน
งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ
1 โครงการพัฒนาเครือข่าย สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
1,758,000
0.00
0%
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน เชียงใหม่
2 โครงการส่งเสริมและขยาย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 10,000,000
0.00
0%
ตลาดสินค้า OTOP และ
Chiangmai Brand
3 โครงการขยายผลการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
3,000,000
0.00
0%
จัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม
กัลยาณิวัฒนา และอมก๋อย
3,240,000
4 โครงการพัฒนาระบบการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
0.00
0%
ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
และอําเภอสะเมิง
พืชท้องถิ่น ตามแนว
พระราชดําริป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่
อําเภอสะเมิงและแม่แตง
/5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้...

๒๕
ลําดับ
5

6
7
8
9

โครงการ

หน่วยงาน

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและศูนย์
ความเป็นเลิศทางภูมิ
ปัญญา
โครงการอนุรักษ์แม่น้ํา
คู คลอง ประจําปี 2555

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
และสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และ
อําเภอหางดง
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ
12,000,000
0.00
0%

10,000,000 411,900

4%

โครงการพัฒนาการ
10,000,000 523,650
ท่องเที่ยวตามศักยภาพของ
พื้นที่เชื่อมโยงสู่สากล
โครงการสายใยรักแห่ง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 5,300,000 690,000
ครอบครัว
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
โครงการTO BE NUMBER สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 3,500,000 1,088,450
ONE ลานสร้างสรรค์เด็ก
และยาวชน

5%

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

13 %
31 %

๒๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษาปีการศึกษา 2555
ผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (นายสิทธิชัย มูลเขียน) : แจ้งต่อที่
ประชุมว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กรณีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีข่าวที่เสนอสื่อมวลชนเกี่ยวกับการ
เรียกเงินเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
โรงเรียนในสังกัดไม่มีการดําเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ปฏิบัติตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ได้นํานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2555 ของ สพฐ. มากําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินการในระดับพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การควบคุมราคาสินค้าจังหวัดเชียงใหม่
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปานจิตต์ พิศวง) : แจ้งต่อที่ประชุมจากการตรวจติดตาม
ภาวะราคาสินค้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ าศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนื อ (เชี ย งใหม่ ) และคณะ ในภาพรวมราคาสิ นค้า
การเกษตรมีการปรับตัวสูงขึ้นบางรายการ เช่น ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดขาวปลี มะนาวแป้น ขณะบางรายการได้
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน เช่น ผักบุ้งจีน ส่วนราคาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นราคายัง
ทรงตัว ประชาชนยังคงซื้อสินค้าตามปกติ และราคาอาหารตามสั่ง อาหารสําเร็จรูปก็ยังคงอยู่ในราคาที่กระทรวง
พาณิชย์ได้ประกาศราคาแนะนํา
จากการตรวจติดตามภาวะราคาสินค้าของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล) พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามภาวะราคาสินค้า ณ ตลาดศิริวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภาวะราคาสินค้า
โดยทั่วไปในตลาด สินค้าได้มีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนมากมีผลมาจากอากาศที่ร้อนทําให้ผลผลิตที่ออกมาสู่
ท้องตลาดมีน้อยส่ งผลให้ราคาสินค้ าสู ง ส่วนราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ และอาหารสําเร็จรูป ยั งอยู่ในราคาที่ทรงตัว
ส่วนภาวะราคาสินค้าในตลาดวโรรส ซึ่งเป็นตลาดจําหน่ายของฝาก และชุดนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งราคาของฝาก เช่น
ไส้อั่ว หมูทอด ได้มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อย จากราคา ๓๒๐ บาทในปี ๒๕๕๔ ปรับราคาเป็น ๓๔๐ บาทในปี
๒๕๕๕ มีผลมาจากราคาเนื้อหมูสดที่ปรับราคาสูงขึ้นจาก ๑๑๐-๑๒๐ บาท ในปี ๒๕๕๔ ปรับราคาเป็น ๑๓๐-๑๔๐
บาท ในปี ๒๕๕๕ ส่วนราคาเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษานั้น ยังไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก อันเนื่องมาจากชุด
นักเรียนที่จําหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ มีการผลิตภายในจังหวัดและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าสินค้า
ที่มาจากส่วนกลาง จึงทําให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือบริการในจังหวัด
จากการตรวจติ ด ตามภาวะราคาสิ น ค้ า ของ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข
(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์) และคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ตลาดเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด
ผลการติดตามพบว่าราคาสินค้าทางการเกษตรมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยส่วนราคาเนื้อหมูและอาหารสําเร็จรูปราคา
ยังทรงตัว แต่ยังอยู่ในราคาที่กระทรวงพาณิชย์แนะนํา นอกจากนี้ได้เป็นห่วงในเรื่องการบริโภคอาหารไม่สุก เช่น
ลาบเนื้อหมู ซึ่งเป็นเหตุทําให้ป่วยเป็นโรคหูดับได้ โดยแนะนําให้ปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้งเพราะ
ป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย
/ ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค...

๒๗
ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากข้อมูลการติดตามราคาสินค้า พบว่าสินค้าที่มาจาก
การเกษตรมีการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ถั่วฝักยาว ผักชี ผักกาดขาว มะนาวแป้น เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ใ น
ฤดูร้อน มีอากาศร้อนจัด ทําให้ผลผลิตออกมาสู่ท้องตลาดน้อยทําให้ราคาสูง แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน มีน้ําเข้ามาช่วยใน
การทําการเกษตร ราคาของผักต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพภูมิอาหารมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ผลผลิตและการปรับราคาสินค้า ส่วนอาหารสําเร็จรูปราคายังทรงตัว ยังไม่มีการปรับราคาสูงขึ้นมากนัก และยังอยู่ใน
ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้แนะนํา
เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ยังไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีการผลิต
ภายในจังหวัดและเป็นที่ยอมรับ เช่น เสื้อผ้าตราไพบูรณ์ ตราวรวัฒน์ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าสินค้าที่มาจาก
ส่วนกลาง ทําให้ราคาไม่ต่างจากปีที่แล้ว ทําให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือบริการจาก
ร้านค้า
สรุปภาวะราคาสินค้า ตั้งแต่ เดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากตลาดต้นลําไย
ราคา
ณ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๕
ลําดับ
รายการ
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ตลาด
รวมโชค

ตลาดศิริ
วัฒนา

๑

เนื้อหมูสด

๑๓๐

๑๓๐

๑๓๐
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๑๓๐
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๑๓๐

๒
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๘๐

๘๐
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๖๕
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๓
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๔
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๓

๔

๔
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๔
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๖
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๙๐
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๖๐-๗๐

๖๐-๗๐

๗

ผักกาดขาว
ปลี

๑๕
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๒๕

๒๕
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/ ภาวะราคาเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ตราสมอ...

๒๘
ภาวะราคาเครือ่ งแบบนักเรียน-นักศึกษา ตราสมอ
ข้อมูลจากร้านวรวัฒน์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปี ๒๕๕๔
ลําดับ

รายการ

๑

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

๒

๓

เครื่องแบบนักเรียนมัธยมหญิง ผ้าเท
โร เสื้อแขนสั้น ปกทหารเรือ สีขาว
คุณภาพดี เบอร์ ๔๐-๔๒ กระโปรง
ยาว ๒๔ นิ้ว
เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลชายหญิง ผ้าโทเร เสื้อแขนสั้น ปก
ทหารเรือ เบอร์ ๑๗-๑๘ นิ้ว เบอร์
๓๔ M

ปี ๒๕๕๕

เสื้อ

กางเกง
กระโปรง

เสื้อ

กางเกง
กระโปรง

๓๔๐

๒๗๐

๓๔๐

๒๗๐

๒๗๕

๓๐๐

๒๘๐

๓๐๐

๑๖๕

๑๘๐

๑๖๕

๑๘๐

สรุปผลการดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕๕
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา โดยขณะนี้ดําเนินการ
ตามนโยบายของภาครัฐ รวม 5 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวเปลือกนาปรัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม หอมแดง และลิ้นจี่ ผลการ
ดําเนินการ
ข้าวเปลือกนาปรัง ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 157932 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 35
ดําเนินการ โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555
ระยะเวลา วันที่ 1 มีนาคม – 15 กันยายน 2555
การเปิดจุดรับจํานํา
โรงสีในพื้นที่ 6 แห่ง

โรงสีนอกพื้นที่ 9 แห่ง

พื้นที่ อําเภอดอยสะเก็ด ฝาง ในพื้นที่ อําเภอสันกําแพง
พร้าว และแม่อาย
สันป่าตอง ดอยสะเก็ด
หางดง สันทราย สันกําแพง
แม่วาง และแม่ริม

ผลการรับจํานํา
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว

ข้าวเจ้า 5 %

20,291.8 ตัน

41.4 ตัน

/หอมแดง ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่...

๒๙
หอมแดง ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 41,127 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 100
พื้นที่ปลูก อําเภอแม่แจ่ม ไชยปราการ ดอยเต่า ฮอด ฝาง จอมทอง ดอยสะเก็ด
ดําเนินการ โครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ปี 2555 / รับซื้อโดย อคส.
ระยะเวลา ดําเนินการ ธันวาคม 2554 – พฤศจิกายน 2555
ผลการรับซื้อหอมแดงตามจุดรับซื้อ (โดย อคส.)
อําเภอดอยสะเก็ด

อําเภอดอยเต่า

อําเภอแม่แจ่ม

14,320 กิโลกรัม
1,540,100 กิโลกรัม
4,317,060 กิโลกรัม
กระเทียม ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 44,883 ตันแห้ง เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 100
ดําเนินการ โครงการรับซื้อกระเทียมเพื่อแก้ไขปัญหา / รับซื้อโดย อ.ต.ก.
ระยะเวลา ดําเนินการ พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2555
ผลการรับซื้อกระเทียมแยกรายอําเภอ เป้าหมาย 16,000 ตัน (โดย อ.ต.ก.)
เชียงดาว
ไชยปราการ
ฝาง
แม่แตง
แม่อาย
818,551
918,805
1,257,340
1,069,669
1,870,627
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
หอมหัวใหญ่
การผลิต

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

%+ -

พืน้ ที่ (ไร่)

๑๐,๐๓๖

๘,๙๘๕

-๑๑.๗

ผลผลิต (ตัน)
๔๖,๕๗๐
49,276
+๕.๔๙
เก็บเกี่ยว
มกราคม – เมษายน
แหล่งปลูกทีส่ าํ คัญ
อําเภอแม่วาง อําเภอสันป่าตอง อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ
ดําเนินการ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อําเภอฝาง และอําเภอพร้าว
ระยะเวลา ดําเนินการ พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2555 / เป้าหมาย 10,300 ตัน
ผลการรับซื้อ ปริมาณ 2,894,285 กิโลกรัม
ลิ้นจี่

ผลผลิต จังหวัดเชียงใหม่ 30,097 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 25
พื้นที่ปลูก อําเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย แม่แตง และแม่ริม
ดําเนินการ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี 2555
ระยะเวลา ดําเนินการ พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555
ผลการดําเนินการกระจายผลผลิต เป้าหมาย 6,500 ตัน
อําเภอฝาง

อําเภอไชยปราการ

อําเภอแม่อาย

สหกรณ์การเกษตร

517.5 ตัน

781.5 ตัน

273.5 ตัน

296.5 ตัน
/การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่...

๓๐
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่(นางนิยดา หมื่นอนันต์) : แจ้งว่ามาตรการกํากับดูแลราคา
สินค้าและบริการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 กําหนดมาตรการด้านการปิดป้ายแสดง
ราคาสินค้าและบริการ ประกอบด้วย สินค้า จํานวน 205 ราย รายการ 10 หมวดสินค้า ประกอบด้วย หมวด
อาหารและเครื่องดื่ม หมวดของใช้ประจําบ้าน หมวดของใช้ส่วนบุคคล หมวดกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและ
เครื่องเขียน หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ หมวดยานยนต์และอุปกรณ์ หมวดเกษตรกรรม หมวดวัสดุก่อสร้าง
หมวดผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม และหมวดอื่นๆ เป็นต้น บริการ 20 รายการ เช่น ค่าบริการซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้า
นาฬิกา หรือรองเท้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา หรือโทรศัพท์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง บริการซ่อมรถ
เป็นต้น
การจัดลําดับความสําคัญในการติดตามภาวะสินค้าและบริการ 3 มาตรการ ดังนี้
มาตรการ
ระยะเวลาการติดตาม
จํานวนสินค้า (รายการ)
Sensitive List (SL)

ทุกวัน

10

ข้าวสารบรรจุถุง,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันดีเซล,ก๊าซ NGV, ก๊าซ LPG เติมรถยนต์,สายไฟฟ้า,ปุ๋ยเคมี,อาหารสัตว์,อาหาร
ปรุงสําเร็จ และน้ํามันพืช
Priority List ( PWL
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
10
น้ําตาลทราย,ไข่ไก่,สุกรชําแหละ,เหล็กเส้น,เหล็กแผ่น (รีดร้อน/เย็น/สแตนเลส),เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
สีทาบ้าน, ปูนซีเมนต์, ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช และก๊าซ LPG หุงต้ม
Watch List (WL)
ติดตามประจําทุกปักษ์
185
มาตรการด้านการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ จัดทําบัญชีคุมสินค้า แจ้งชื่อ รายละเอียดผู้ค้าและ
รายละเอียดการส่งออกเว้นแต่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จังหวัดเชียงใหม่ มีสนิ ค้าที่เข้ามาตรการนี้ คือ
สินค้า
แจ้งปริมาณ/ จัดทําบัญชี ปิดป้ายแสดง ห้ามขนย้ายเข้า/ แจ้งชื่อรายละเอียด
สถานทีเ่ ก็บ
คุมสินค้า ราคาจําหน่าย ออกเว้นแต่ได้รบั ผู้คา้ /การส่งออก
อนุญาต
กระเทียม
ข้าวเปลือก/ข้าวสาร
น้ําตาลทราย
ปุ๋ยเคมี

√
√
√

√
√
√
-

√
√
√
√

√
√
-

√
-

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

√

√

√

√

-

น้ํามันปาล์ม

√

√

√

√

-

มติที่ประชุม รับทราบ

-

๓๑
4.3 การจําหน่ายสินค้าราคาถูก
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์) : แจ้งมาตรการลดค่าครองชีพให้แก่
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า

การดําเนินการ/จํานวน
145 ราย

2

โครงการเชื่อมโยงไข่ไก่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทุกวัน
โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจํานวน
รวมทั้งสิ้น 117 ร้าน จํานวน 19 อําเภอและอยู่ในระหว่างประสานเพิ่มเติมอีก 5 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอ
ฝาง เชียงดาว จอมทอง ฮอด และกัลยานิวัฒนา ซึ่งยังไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กําหนดจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วย
ไทย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณลานจอดรถ (ข้างอาคารสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หลังเดิม) ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. มีร้านค้าจํานวน 300 คูหา
สํ า นั ก งานการค้ า ภายในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ รั บ งบประมาณสํ า หรั บ จั ด งานมหกรรม
ธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยระดับอําเภอ จํานวน 25 ครั้ง รวม 25 อําเภอ เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 15
พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา กําหนดจัดอําเภอละ 3 วัน ขณะนี้จัดไปแล้ว 4 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอแม่
อาย ฝาง ไชยปราการ และเชียงดาว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่ (นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย) : แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการ
จัดอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ที่

1

รายการ

เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน

ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
กําหนดวัตถุประสงค์ทเี่ คยจัดสรรให้องค์กรปกครอง สั่งการ/ลักษณะงบประมาณ
ส่วนท้องถิน่
- จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
- ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
- - จัดสรรในอัตราคนละ 13 บาท จัดสรร 100%
ทุกสังกัด ได้แก่
1.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน
(จัดสรร 100%)

- ลักษณะงบประมาณ
(1) กรณีเป็นสถานศึกษา
สังกัด อปท.
- ให้ตั้งในหมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

/ 1.2 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

๓๒
ที่

รายการ

ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่
กําหนดวัตถุประสงค์ทเี่ คยจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
1.2 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) โรงเรียนปกติ
- อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน
(จัดสรร 100%)
(2) โรงเรียนกีฬา
- อัตราคนละ 150 บาท จํานวน 200 วัน
(จัดสรร 100%)
1.3 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
- จํานวน 200 วัน
* จัดสรรให้เทศบาลที่ได้รับมอบหมายจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นหน่วยตั้ง
งบประมาณให้แก่โรงเรียน ตชด.
1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จํานวน 280 วัน
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท. จัดตัง้ เอง
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับโอนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับโอนเด็ก 3
ขวบจาก สปช. (เดิม)

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการ/ลักษณะงบประมาณ
(2) กรณีที่เป็นสถานศึกษา
ของหน่วยงานอื่น
- ให้จัดตัง้ ในหมวดเงิน
อุดหนุน
(3) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมการศาสนา
- กรณีวัด/มัสยิด มอบ
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้อ
จัดจ้างอาหารกลางวันให้
ปฏิบัติ
ตามข้อ (1)
- กรณีที่วัด/มัสยิด ไม่มอบ
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันให้ปฏิบัติตามข้อ (2)
ตั้งในหมวดเงินอุดหนุน

(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับโอน
งบประมาณจากกรมการศาสนา
- รูปแบบที่ 1 อปท.บริหารจัดการเอง
ทั้งหมด
- รูปแบบที่ 2 อปท กับ วัด/มัสยิด
ร่วมกันบริหาร
- รูปแบบที่ 3 วัด/มัสยิด บริหารจัดการเอง
ทั้งหมด
1.5 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
- จํานวน 280 วัน
1.6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- จํานวน 280 วัน

/* อัตราคนละ 13 บาท...

๓๓
ที่

รายการ
-

ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
กําหนดวัตถุประสงค์ทเี่ คยจัดสรรให้องค์กรปกครอง สั่งการ/ลักษณะงบประมาณ
ส่วนท้องถิน่
* อัตราคนละ 13 บาท
ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อ
จัดจ้างอาหารกลางวัน แต่
เป็นราคาในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนั้นในกรณีที่
เป็นสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หากพบข้อมูลว่าเด็กนักเรียน
รับประทานอาหารไม่อิ่ม
ส่งผลทําให้เด็กนักเรียนมี
น้ําหนักและส่วนสูงไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นสังกัด อาจ
พิจารณานําเงินรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาสมทบค่าอาหารกลางวัน
ได้ตามความเหมาะสมและ
ประหยัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : ให้สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการบริหารจัดการงบประมาณอาหารของเด็กนักเรียนให้เกิดความโปร่งใส
หากพบว่ามีการทุจริตจะดําเนินการทางวินัยให้ถึงที่สุด
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางปานจิตต์ พิศวง) : นําเรียนเป็นข้อหารือว่าจากงบที่จัดสรร
เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน หากจะขอความร่วมมือจัดซื้อผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษมาประกอบอาหาร
กลางวัน เพื่อเด็กนักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จึงอยากให้พิจารณาเลือกผักปลอดสารพิษเป็น
อันดับแรก โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจะประสานทางเกษตรจัดทํารายชื่อแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ให้
ท้องถิ่นจังหวั ดเชียงใหม่ (นายชัยสิท ธิ์ อาศิระวิชัย) : จะประสานขอความร่วมมือไปยัง
โรงเรียนในสังกัดตามที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นําเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : ให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่มี
หนังสือสั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดตามกรอบของกระทรวงพาณิชย์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/ 4.5 การเตรียมการเลือกตัง้ ...

๓๔
4.5 การเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่( นายคณพล ปิ่นแก้ว) : ด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๔. จํานวน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๑ คน
๕. จํานวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔๒ คน เขตละ
๑ คน
๖.การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตเลือกตั้ง
โดยมีจํานวน ๔๒ เขตเลือกตั้ง ใน ๒๕ อําเภอ
ในการนี้ศูนย์อํานวยการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ แล้วยังได้จัดทําข่าวข้อมูลสถานการณ์การเลือกตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ผ่านทางเว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุด
ศู น ย์ อํ า นวยการเลื อ กตั้ ง ประจํ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ
ส่วนราชการ หน่วยงานทุกหน่วยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น. ด้วย
ผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ปัญญา) : จังหวัดเชียงใหม่จะมีการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 พื้นที่อําเภอสันกําแพง แม่ออน ดอยสะเก็ด โดยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้
ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.6 การดําเนินโครงการ “ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ
และผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบปะประชาชน” ประจําปีงบประมาณ 2555
ผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ปัญญา) : สรุปปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่อําเภออมก๋อย จากการดําเนินโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียน
อมก๋อยวิทยาคม อําเภออมก๋อย ได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชน และผู้ว่าราชการ
ได้ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าร่ ว มประชุ ม ส่ ว นราชการ เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอํ า เภออมก๋ อ ย เพื่ อ นํ า มาแก้ ไ ข
สรุปปัญหาได้ดังนี้
/ 1. โครงการพนังกันดินบ้านหลวงหมู่ที่ 1...
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ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาด้านทรัพยากรน้ํา
ปัญหาด้านยาเสพติด
ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ปัญหาด้านภาษา
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา
ปัญหาด้านโทรคมนาคม

ความต้องการของอําเภออมก๋อย
๑. โครงการพนังกั้นดินบ้านหลวง หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่ตื่น (เดิมชื่อโครงการพนังกั้นน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐ บาท
โดยมีความต้องการ ขอให้ติดตามโครงการเนื่องจากได้ยื่นโครงการต่อรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่
บํารุง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕)
เจ้าภาพ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง
ผลการดําเนินการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ (องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ตื่น) เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้าง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
ส่วนในการแก้ไขในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ตื่น ได้ตั้งงบประมาณประมาณ
๑ ล้านบาท เพื่อแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้นก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าว
๒. โครงการอ่างเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและทําคลองส่งน้ําบ้านห้วยดินหม้อหมู่ ๑๖ และบ้านป่าคา
หมู่ที่ ๓ ตําบลแม่ตื่น
โดยมีความต้องการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการ
เจ้าภาพ สํานักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่
ผลการดําเนินการ - การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยดินหม้อ ทางสํานั กชลประทานที่ ๑ โดยโครงการชลประทาน
เชียงใหม่ ได้เสนอเข้าแผน MTEF ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ และได้มอบหมายให้สํานักงานก่อสร้าง ๑ สํานัก
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ
๓. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่าง ๔ ตําบล ได้แก่ ตําบลอมก๋อย, ตําบลนาเกียน, ตําบลสบโขง
และตําบลยางเปียง
โดยมีความต้องการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการ
เจ้าภาพ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยงาน
๔. โครงการสร้ า งอ่ า งกั ก เก็ บ น้ํ า ไว้ ใ ช้ ใ นฤดู แ ล้ ง โดยมี อ่ า งเก็ บ น้ํ า แม่ ตื่ น , อ่ า งเก็ บ น้ํ า ห้ ว ย
อมก๋อย และอ่างเก็บน้ําห้วยริมนอก เนื่องจากมีความตื้นเขิน
โดยมีความต้องการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการ
เจ้าภาพ สํานักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่
ผลการดําเนินการ การขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านดง (ห้วยอมก๋อย) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย ได้ขออนุญาต
เข้าดําเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ําแล้ว
/ 5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

๓๖
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีความต้องการ ให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายป่าเพื่อปลูกข้าวโพด, ปัญหาดินถล่ม, ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า และให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาครัฐจัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
เจ้าภาพ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ผลการดําเนินการ ได้มอบหมายให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑(เชียงใหม่) และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ ๑๖ ดําเนินการ
๖. ปัญหาด้านสาธารณสุข และโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิสนองพระราชดําริ งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีความต้องการ การวางแผนครอบครัว สุขอนามัย พร้อมกับให้จังหวัดพิจารณาโครงการฯ
เจ้าภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผลการดําเนินการ ตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิสนองพระราชดําริ ขณะนี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรจุโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการของอําเภอให้เหมาะสม และจะ
รีบนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาอนุมัติต่อไป
๗. ปัญหายาเสพติด การลักลอบปลูกฝิ่น
โดยมีความต้องการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
เจ้าภาพ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยงาน
๘. ปัญหาด้านภาษา และการศึกษา
โดยมีความต้องการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ และการส่งเสริมด้านการพูด
ภาษาไทยในพื้นที่
เจ้าภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ และ กศน.
ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยงาน
ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๑. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีการเสนอในห้องประชุม ได้มี การบูรณาการกับส่วนที่
เกี่ยวข้อง และเข้ามากํากับ ดูแลเร่งรัด ติดตามการดําเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
๒. ต้องการให้อําเภออมก๋อย เป็นอําเภอในฝันเช่นเดียวกับอําเภอกัลยาณิวัฒนา
๓. ให้อําเภออมก๋อย และนายกเทศมนตรีตําบลอมก๋อย จัดทําข้อมูล เพื่อให้อําเภออมก๋อยเป็นพื้นที่
พิเศษอมก๋อยโมเดล (Omkoi Model) เพื่อจะได้ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่
๔. ให้สํานักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ สรุปปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการก่อสร้างในพื้นที่
อําเภออมก๋อย แล้วรายงานให้ทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล): ให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ประสานสํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ในการที่จะให้อําเภออมก๋อยเป็นพื้นที่พิเศษในการปลูกฝิ่นได้นําเสนอ
ส่วนกลางหลายครั้งแล้ว เห็นว่าอาจจะส่งผลทางลบ และในทางบวกเห็นว่าในเมื่อปลูกกันอยู่แล้ว ให้กําหนดเป็นพื้นที่
พิเศษในการปลูกฝิ่นเพื่อนําไปผลิตเป็นยารักษาโรค และขอให้สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่าง
รอบครอบด้วย
/ ในส่วนของเรื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ...

๓๗
ในส่วนของเรื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ขอให้ทางปกครองจังหวัดติดตามและรายงานผล
การดําเนินการให้ท่านรองชูชาติ และท่านรองผู้ว่าราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย และอาจจะมีการนํามาพูดคุยใน
ที่ประชุมประจําเดือนอีกครั้งหนึ่ง
ในเรื่องของการที่จะให้อําเภออมก๋อย เป็นอําเภอในฝันเช่นเดียวกับอําเภอกัลยาณิวัฒนานั้น
ทางจังหวัดจะพิจารณาความดี ความชอบให้กับข้าราชการที่ทุ่มเทในการพัฒนาพื้นที่ไปยังส่วนกลางเป็นกรณีพิเศษ
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ซึ่งกระผมได้พิจารณาร่วมกับท่านชูชาติ และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามงบประมาณที่
ขอมาจํานวน 999,990 บาท นั้น ขอใช้งบของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ อนุมัติงบประมาณเบื้องต้น
จํานวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลืออําเภออมก๋อยก่อน และขอให้ทางจังหวัดดําเนินการในทันทีเพื่อเกิดผลในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนด้วย และรายงานให้จังหวัดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 แนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้ําหนักร้อยละ 2
ผู้แทนสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัยรัตน์ พงค์พีระ) : ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่ ว ยงานอื่ นถื อ ปฏิ บั ติแ ละดํ า เนิ น การในส่ ว นที่เ กี่ ย วข้ อ งต่อ ไป มอบหมายให้ ก ระทรวงพลั ง งานร่ ว มกั บ สํา นั ก
งบประมาณและสํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยเพิ่มตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อลดการนําเข้าพลังงานและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกํากับ
ดูแลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้ําหนักร้อยละ ๒ พร้อมรายงานผลการดําเนินงาน รอบ ๙
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้จังหวัดฯทราบ
การดํ า เนิ น การตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๓ ระดั บ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้ําหนักร้อยละ ๒ จะพิจารณาจากความ
ครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า(kwh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร) เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลตามที่แต่ละหน่วยงานในจังหวัดรายงาน
และจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ www.e–report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงานตามมาตรการ
๑
๑.๑. จัดตั้ง “คณะทํางานลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้า/ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง”
และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานลงนามในคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ มี น าคม
๒๕๕๕– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายงานแล้วเสร็จ
๑.๒. จั ดทํา “แผนปฏิบัติการลดใช้ ไฟฟ้า/น้ํามั นเชื้อเพลิ ง” และรายงาน
ติดตามผล ๒ ครั้ง
/ 2 รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)...

๓๘
ระดับคะแนน
๒

ผลการดําเนินงานตามมาตรการ
รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ครบถ้วน
3
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง
๔
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงลดลง มากกว่าร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ
๕
๕
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงลดลง มากกว่าร้อยละ ๕ ถึงร้อยละ
๑๐
*กรณี ห น่ ว ยงานมี ป ริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า /น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ปี ง บประมาณ
๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จะต้องลดปริมาณการ
ใช้ ไ ฟฟ้ า /น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ลงร้ อ ยละ ๑๕ เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ง บประมาณ
๒๕๕๔
จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานที่ต้องดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด
ที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด น้ําหนักร้อยละ ๒จํานวน ๑๖๓
หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานต้องดําเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้ง“คณะทํางานลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน”โดยหัวหน้า
หน่วยงานลงนามในคําสั่งระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อดําเนินการดังนี้
๑.๑ ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันที่ผ่านมาของหน่วยงาน มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นหรือลดลง และ
แนวโน้มการใช้ในปี ๒๕๕๕
๑.๓ กําหนดวิธีลดการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์
๒. จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน” ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมมือใน
การคิดก่อนใช้พลังงานตามแผนปฏิบัติการ
๓. คณะทํางานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ ๑
๔. คณะทํางานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ ๒
๕. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ํามันฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ครบ ๑๒ เดือน
๖. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ํามันฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครบ 12 เดือน
๗. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh)/น้ํามันฯ(ลิตร)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ครบ ๑๒ เดือน
๘. หน่วยงานตรวจสอบผลการประเมิน ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่ําผิดปกติ ให้บันทึกเหตุผล (ถ้ามี)
และคํานวณเพื่อจัดทําคําอุทธรณ์ กรณีที่ไม่มเี หตุผลให้ตรวจความถูกต้องข้อมูลที่บันทึกแต่ละรายการแต่ละเดือน
๙. ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. ให้หน่วยงานตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูล ตามรายการที่ ๑ ถึง ๘ ในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th เป็นครั้งสุดท้าย
/ ๑๐. การสอบถาม User และ Password...

๓๙
๑๐. การสอบถาม User และ Password ในการเข้าระบบ หน่วยงานระดับกรมถามได้ที่สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๒-๑๕๕๕ ต่อ ๓๖๔, ๓๕๘ ส่วนหน่วยงานย่อยสอบถามได้ที่หน่วย
บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปหนึ่งระดับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง) : เรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของจังหวัด โดยทางจังหวัดได้มีหนังสือเน้นย้ําไปยังส่วนราชการ อําเภอทุกแห่งแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 จึงขอให้ทุกส่วนราชการ และอําเภอ ได้ดําเนินการตามคําชี้แจงของ
สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามโดยตรงที่สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2555
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายจรูญ เลาหเลิศชัย) : ขอรายงานการ
คาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2555 โดยนําเสนอในเรื่อง ลักษณะอุณหภูมิที่ผ่านมา ลักษณะอากาศ
ปัจจุบัน ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 และ ข้อควรระวัง ดังนี้
ลักษณะอุณหภูมิที่ผ่านมา ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 21 -27 พฤษภาคม 2555 ภาคเหนือมี
ฝนตกทุกพื้นที่ ตกมาในจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกไม่มากนัก
ลักษณะอากาศปัจจุบัน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ทําให้มีฝนตกเกือบทั่วไป โอกาสฝนตก 70% ของพื้นที่ ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2555
มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้
ทางน้ําไหลผ่าน อุณหภูมิต่ําสุด 23 -25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 เป็นช่วงต้นฤดูฝน กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ
เข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่าน
ภาคเหนือทําให้มีฝนตกกระจาย บางช่วงร่องความกดอากาศต่ํามีกําลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศต่ําหรือ
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้ภาคเหนือ ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหล
หลากได้ในบางพื้นที่ ช่วงปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ําเลื่อนขึ้นไปอยู่ประเทศจีน ภาคเหนือจะมีฝนทิ้ง
ช่วง อาจขาดแคลนน้ําในด้านเกษตร อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-25
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด 90 % ต่ําสุด 60% ปริมาณฝน 130-210 มิลลิเมตร (สูงกว่าค่าเฉลี่ย
เล็กน้อย)
ข้อควรระวัง บางช่วงร่องความกดอากาศต่ํามีกําลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศ
ต่ําหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้ภาคเหนือ ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ํา
ป่าไหลหลากได้ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน ช่วงปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ํา
เลื่อนขึ้นไปอยู่ประเทศจีน ภาคเหนือฝนจะทิ้งช่วง อาจขาดแคลนน้ําในด้านเกษตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล): ขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานเชียงใหม่ และสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอทุกอําเภอได้รับทราบและปฏิบัติตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน เกี่ยวกับปัญหา
อุทกภัยน้ําป่าไหลหลาก
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.9 รายงานผลการจัดการประชุม...

๔๐
4.9 รายงานผลการจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟกิ และคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24
ท่อ งเที่ ยวและกีฬ าจัง หวัด เชียงใหม่ (นางจุไรรั ต น์ แพรวพราย) : จั ดการประชุ ม ร่วม
คณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24 ในวันที่
3-5 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดการประชุม กิจกรรมการประชุม
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. การประชุมวิชาการท่องเที่ยวสีเขียว จัดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 17.00 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชุมพล ศิลปะอาชา
เป็ นประธานการเปิ ดงาน ทั้ งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จํ านวน 329 คน และได้รั บเกียรติจากผู้ว่าราชการจั งหวั ด
เชียงใหม่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การประชุ ม ร่ ว มคณะกรรมาธิ ก ารภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและแปซิ ฟิ ก และ
คณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ดําเนินการโดย UNWTO ประชุม
เฉพาะประเทศสมาชิก จํานวน 25 ประเทศ และผู้บริหาร UNWTO จํานวน 108 คน รวม 133 คน
3. การเยี่ยมชมการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 จํานวน 2
เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางการศึกษาดูงานศูนย์ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนย์หัตกรรมทําร่ม
บ่อสร้าง 2. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลําปาง
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความสนใจ และประทับใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (นางจุไรรัตน์ แพรวพราย) : ขอนําเสนอเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Miracle Tourism Forum 2012 (MTF) มหัศจรรย์แดนดิน ถิ่นล้านนา 2555 มหกรรมนวัตกรรมธุรกิจ
การตลาดท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1 รองรับปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ 2555 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และ
แม่ฮ่องสอน) The Innovative Marketing for the Upper Northern Provincial Cluster 1 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. จัดแถลงข่าวงาน “Miracle Tourism Forum 2012 ” (MTF 2012) ณ ห้องเวียงฟ้า
โรงแรมรติ ลานนา ริเวอร์ไซค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว
2. กิจกรรม MTF จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2555 เป็นการเชิญผู้ประกอบการ
ธุรกิจจากกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน ตัวแทนขายตรงธุรกิจนําเที่ยวต่างประเทศ ผู้ผลิตข่าวสารการท่องเที่ยว
บนอินเตอร์เน็ต และบรรณาธิกรการนิตยสารการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด
ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดประชุมในครั้งนี้
ทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : ในการจัดการประชุม UNWTO
และ MFT ต้องขอขอบคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเฉลิมศักดิ์ ตํารวจท่องเที่ยว ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดรถตรวจนําคณะ V.I.P. ทุกคณะ สร้างเกียรติยศและชื่อเสียงต่อประเทศไทยและจังหวัด
เชียงใหม่เป็นอย่างมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.10 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน...

๔๑
4.10 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Mr. Martin Venzky Stalling) :
แจ้ ง ผลการดํ า เนิ น งานของเชี ย งใหม่ เ มื อ งสร้ า งสรรค์ ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น ได้ แ ก่ สั ม มนาสร้ า งสรรค์ TEDx
รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจําปี 2555 (CDA) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2555 โดยเป็นความคิดริเริ่มที่มุ่ง
จะประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท และจะมีการจัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี การออกแบบมีความจําเป็น และมีอยู่ทุกหนแห่ง งาน CDA มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาส สนับสนุนและ
ส่งเสริมงานออกแบบที่ดี มีแนวคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานเชิงนวัตกรรมจากพรสวรรค์ที่โดดเด่น และนําเสนอเมือง
เชียงใหม่ สู่โลกภายนอกในมุมมองใหม่ ทั้งหมดมี 20 รางวัลใน 5 หมวด (มีการนําเสนอผลงานต่อที่ประชุม) โดยมี
สิ่งของเข้าประกวด จํานวน 100 ชิ้นงาน มีคณะกรรมการตัดสินรางวัล จํานวน 20 ท่าน และมีการจัดนิทรรศการ
งานรางวัลออกแบบของเชียงใหม่ 2555 (CDA 2012 Exhibition) ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2555
ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง
เป็นประธานเปิดนิทรรศการและมอบประกาศนียบัตรและรางวัล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
กิจกรรมที่กําลังดําเนินการ มีดังนี้
1. ปลายเดือนพฤษภาคม การประชุมสัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
2. กลางเดือนมิถุนายน การเยี่ยมชมสวนวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเดนมาร์กและการประชุมสมาคม สวน
วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ เมืองทาลลินน์
3. 19-24 มิถุนายน การเปิดนิทรรศการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานฝีมือดิจิตอลเชียงใหม่
4. 27-28 มิถุนายน การประชุมนวัตนธรรมชีวิตวิทยาศาสตร์กลุ่มสร้างสรรค์ และการสนทนาปฏิบัติการ
ร่วมกัน
5. 28 มิถุนายน การสัมมนา TEDxThapae Gate และการแสดงร่วมกับทาง TEDGlobal 2012
6. 30 มิถุนายน การประชุมบาร์แคมป์ การประชุมระดับภูมิภาคสําหรับการเขียนโปรแกรมและนักพัฒนา
7. กลางเดือนกรกฎาคม การเยี่ยมชมสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศเกาหลี
8. เดือนสิงหาคม ผู้แทน CMCC เยี่ยมชมบริษัทซิลิคอนแวลลีย์ ณ เมืองออสติน รัฐโกลาโฮมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : ขอขอบคุณอาจารย์มาติน เป็น
อย่างมากที่เสียสละเวลาทุ่มเทกับโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เพราะสิ่งที่ท่านทํามาโดยตลอดล้วนสร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
ฝ่ายเลขานุการ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอ
เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่
www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้
1. การดําเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ”
(PMQA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕
2. ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน 2555
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ

๔๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 ฝ่ายเลขานุการ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) : แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2555 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบ(เพิ่มเติม)
(1) ผู้แทนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ดร.ชุมพล มุสิกานนท์) : นําเสนอการส่งเสริม
การขายของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนสัตว์เชียงใหม่
ชูอควอเลี่ยมเชียงใหม่ ในราคา 999 บาท จั ดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมื อจากการท่องเที่ยวจังหวั ด
เชียงใหม่ได้กรุณาส่งเสริมการขายให้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดส่วนลดให้กับของหน่วยงานราชการ/ข้าราชการ
โดยแสดงบัตรข้าราชการ ณ จุดขายบัตร รับส่วนลด 50 % สําหรับการบริการนํารถชมสัตว์เดย์ซาฟารี และ
ไนท์ซ าฟารี เปิ ดให้ บริ ก ารตั้ง แต่เ วลา 15.00 น. เป็ นต้ น ไป สํ า หรับ ห้ อ งพั กรั บ ส่ ว นลด 900 บาท/ห้ อ ง/วั น
รวมอาหารเช้า การจัดเลี้ยงและห้องสัมมนา รับส่วนลด 50 % จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการรับทราบและใช้
บริการ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
(2) ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) : รายงานผลการประมูลป้ายเลขสวย
ครั้ ง ที่ 9 อั ก ษร ขค เมื่ อ วั น ที่ 26 -27 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมดิ เ อ็ ม เพรส เงิ น ประมู ล ที่ ไ ด้ จํ า นวน
23,110,055 บาท ขอเชิ ญ ร่ ว มประมู ล ป้ า ยครั้ ง ที่ 10 อั ก ษร ขง ในวั น ที่ 15-16 กั น ยายน 2555
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
(3) ผู้แทนกองกําลังผาเมือง (พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล) : กองกําลังผาเมือง
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนการเตรียมงานในการต้อนรับ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ําเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านนาหวาย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทําให้
กิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ประทับใจแก่นายกรัฐมนตรี
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

๔๓
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง) : สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลดําเนินการและขอรายงานผลการดําเนินการโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย
กรณีเร่งด่วน Flagship Project จังหวัดเชียงใหม่ โครงการขุดลอกแม่น้ําปิง โครงการขุดลอกแม่น้ํากวง และ
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. โครงการขุดลอกแม่น้ําปิง โครงการขุดลอกแม่น้ํากวง ได้ดําเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ
100% ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย มีผู้รับจ้างขุดลอกทั้งหมด 36 ราย แบ่งเป็นตอนๆ จึงขอ
ความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งในส่วนของคณะทํางานในการแก้ไขปัญหา และท่านที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจการจ้าง หลังจากที่ขุดลอกลําน้ําปิง และลําน้ํากวงเสร็จ มีหลายๆ ท่านเกรงกลัวว่าริมตลิ่ง
จะเกิดการลื่นไหล ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานสํานักงานพัฒนาที่ดิน
ขอรับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อนําไปปลูกริมตลิ่งในพื้นที่ที่เหมาะสม และได้มอบให้อําเภอ ทั้ง 7 อําเภอนําไป
ปลูกแล้ว
2. โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องเตือนภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ 22 อําเภอ รวมจํานวน
243 แห่ง
มติที่ประชุม รับทราบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ
7.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล): มอบนโยบายและข้อราชการ
ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้
1. โครงการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรีย บร้อยจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดจัดให้มีโครงการประกวดรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ จังหวัดเชียงใหม่
โดยรณรงค์ทุกกลุ่มเป้าหมายดําเนินการอย่างจริงจัง และทุกพื้นที่ในจังหวัด เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็น
การปลูกจิตสํานึกให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสํานึก
ในการรักษาความสะอาด ความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง นอกจากบ้านเมืองสะอาดแล้ว
ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้มีจิตใจที่สะอาดและตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมอบหมายให้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ตู้ ปณ. 1 ปณฝ. ศาลากลางเชียงใหม่
ตามที่ได้เปิดตู้ ปณ. 1 ปณฝ. ศาลากลาง
เชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อ
22 พฤศจิกายน 2554 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจํานวน 26 เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติได้แล้ว
จํานวน 18 เรื่อง ( 69.23% ) และอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8 เรื่อง
( 30.77% )
3. ศู น ย์ ดํ า รงธรรมสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ของจังหวัดเชียงใหม่ (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555)ปีงบประมาณ 2555 ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
ได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเหตุ/แจ้งเบาะแส ติชม แสดงความคิดเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และผ่านช่องทางต่าง ๆ
จํานวนทั้งสิ้น 259 เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติได้แล้ว จํานวน 226 เรื่อง(87.26%) และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 33 เรื่อง(12.74%)
/ ประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากทีส่ ดุ ...

๔๔
ประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้แก่
(1) การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 61 เรือ่ ง เช่น การใช้อํานาจในทางมิชอบ การงดเว้น/
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การกระทําผิดกฎหมาย รวมทั้ง การประพฤติปฏิบตั ิตัวไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เป็นต้น
(2) การร้องขอความช่วยเหลือต่างๆ จํานวน 24 เรื่อง เช่น ขอความช่วยเหลือด้านหนี้สิน ราคาผลผลิต
ทางการเกษตร ขอสัญชาติไทย ของบประมาณ เป็นต้น
(3) ร้องเรียนเรื่องสาธารณูปโภค จํานวน 23 เรื่อง เช่น การของบประมาณในการสนับสนุนซ่อมแซมถนน
ขอขยายเขตไฟฟ้า-ประปา การก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา เป็นต้น
แผนการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
-ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเรือ่ งร้องเรียน (Data Base) ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดูแลเรื่องเทคโนโลยี
-ปรับกระบวนการทํางานเป็นเชิงรุกให้มากยิง่ ขึ้น ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุดเกิดเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะทํา
ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพือ่ นําเสนอผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาสั่งการ
-ออกบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะประชาชน
-จัดให้มีการประชุม หรือสัมมนา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของหน่วยงานใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับนโยบายของผู้บริหารของจังหวัด ทําความเข้าใจในการประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่
-กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ประสบ
ความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใต้กฎหมาย เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนให้มากที่สุด
4. โครงการปลูกหญ้าแฝก สืบเนื่องจากโครงการขุดลอกลําน้ําปิง-ลําน้ํากวง ที่ได้มอบให้
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จัดหาหญ้าแฝกให้อําเภอต่าง ๆ ที่อยู่ริมน้ําปิง ได้ส่งมอบ
ให้ นายอําเภอ ทั้ง 7 อําเภอเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณเชิง
สะพานนวรัฐ และตลิ่งหน้าค่ายกาวิละโดยร่วมกับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ
5. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อเป็น
การเตรีย มรับสถานการณ์ ภั ยพิ บัติที่ อาจจะเกิดขึ้ นจังหวั ดเชียงใหม่ได้จัดประชุ ม เตรียมความพร้ อมไปเมื่ อ 29
พฤษภาคม 2555 โดยมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2553-2557 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติตลอด
24 ชั่วโมง ได้จัดทําร่างแผนเผชิญเหตุจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มแล้ว และขอให้อําเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการทุกส่วนให้ความสนใจควรมีการบูรณาการแผนกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
6.โครงการศูน ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เปิ ด ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีเปิดไปเมื่อ 12 พฤษภาคม 2555 และในวันที่
31 พฤษภาคม 2555 จะเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงได้ข้ามสะพานนวรัฐเข้ามาจัด
ค่ายเรียนภาษาอังกฤษ และศีลธรรมจริยธรรม เนื่องจากบ้านพักและจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ถือเป็นพื้นที่ของ
ประชาชน เราจะใช้ ส นามภายในบริ เ วณตั วบ้ า นให้ เป็ น ประโยชน์ต่อ เยาวชนสร้า งความรู้ เพื่อ ก้าวไปสู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณ
โดยรอบ เพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติได้
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ
/ เลิกประชุม เวลา 12.45 น. ...

๔๕
เลิกประชุม เวลา 12.45 น.

