


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 6/2555 

วันพุธที่ 27  มิถุนายน  2555 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

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

1 หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายวรการ ยกย่ิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
6 นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายรัชต์ ลุ่มจันทร ์ (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
8 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
10 นายดํารงค์ เมืองมูล (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11 นายเกรียงศักด์ิ จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 
12 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
13 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
14 นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสารภี 
15 นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ (รก.)นายอําเภอสันทราย 
16 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดานันท์ (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
17 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู นายอําเภอดอยสะเก็ด 
18 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอแม่ริม 
19 นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
20 นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
21 นายคฑาสิทธ์ิ เนื่องหล้า นายอําเภอเชียงดาว 
22 นายมานิตย์ ไหวไว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
23 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง 
24 นายเทอดศักด์ิ จารุอัคระ นายอําเภอไชยปราการ 
25 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
26 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
27 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอําเภอสันป่าตอง 
28 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
29 นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
30 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
31 นายเทพประสิทธ์ิ วงษ์ท่าเรือ นายอําเภอแม่แจ่ม 
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32 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
33 นายมนัส  สุริยสิงห ์ (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
34 นายสิทธ์ิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
35 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
36 นายณัฐ สัจจวิโส (แทน)นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 

37 นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม ่

38 พ.ต.อ.วีระวุฒิ เนียมน้อม (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
39 พ.ต.ท.อภิวัฒน์ กลั่นวารี (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
40 พ.ต.ท.จํานงค์ จินาเฟย (แทน)ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 
41 พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
42 พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงษ์ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 

43 นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
44 นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
45 นายพิษณุ มานะวาร (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 

46 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
47 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
48 นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
49 นายอิสระ อินทร์พรม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย อําเภอฝาง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
50 พล.ต.สมบูรณ ์ แก้วอยู่ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
51 พ.ต.สาทิพย์ กันธาหล้า (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 

52 นางโสภิต พงษ์รัตนานุกูล (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ 

53 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
54 นายอรรถพล คนเพียร (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
55 นายวิสูตร หิตะวนิช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
56 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
57 นางสาวสุรีรัตน์ คนชิรัตนะกุล (แทน)สรรพากรภาค 8 
58 นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
59 นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
60 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ 

      / 61 นายเขมชาติ  ฉัตรแก้ว ... 

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 



 ๓
61 นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
62 นายสาธร สีแก้วเขียว (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่

63 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่

64 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
65 นายเฉลิมศักด์ิ สุรนันท ์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
66 นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
67 นายสุวิทย์   แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5 
68 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
69 นางสาวดาวสวรรณ์ รื่นรมย ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 

70 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
71 นายประมาณ ถาวรพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
72 นางนิภาวดี อินปันบุตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
73 นายทศพร ถาวร ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
74 นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
75 นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
76 นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
77 นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
78 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
79 นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ 
80 นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
81 นายกฤษดา สมบูรณ ์ (แทน)หัวหน้าสาํนักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
82 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 

83 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
84 นายสุรพล ทองเที่ยง (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
85 นายจํารัส หล้าบุรี (แทน)ปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
86 นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
87 นางจุรีย์ ประเสริฐสกลุ (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
88 นายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล (แทน)ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
89 นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
90 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

       / 91 นายประพนธ์  เครือปาน... 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงต่างประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



 ๔
91 นายประพนธ์ เครือปาน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
92 นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
93 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
94 นางวาสนา เรืองวิลัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
95 นางจินตนา นิวาส (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
96 นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
97 นายพงศ์ศักด์ิ ชัยสิทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
98 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
99 นายบุญชาญ   ชัยเกษตรสิน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด

เชียงใหม่ 
100 นายวิรัตน์ เอื้องไพบูลย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
101 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้   

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
102 นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
103 นางสาวอมรรัตน์ ทองดอนหัน (แทน)หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการ

เกษตร สาขาจงัหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวงคมนาคม 
104 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
105 นายบดินทร์ โลหิตกาญจน ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
106 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
107 น.อ.วิสูธ จันทนา (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
108 นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
109 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
110 นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
111 นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 

112 นายบรรพต คันธเสน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

113 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

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

115 นายอภิวัฒน์ คุณารักษ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 1 
116 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
 

     / หน่วยงานในสังกดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 ๕
 

117 นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
118 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
119 นายชิดชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
120 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยศรี (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
121 นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ 

122 นายสมพงษ์ ปิกอุด (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6 
123 นายชัยรัตน์ พงค์พีระ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

124 นางสาวณัฐธิศา ทิชยานนท์ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
125 นายวิศรุต วงศ์อาษา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิการส่งออกภาคเหนือ

(เชียงใหม่) 
126 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
127 นายมนสิชา ไชยมณี (แทน)การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม ่
128 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

129 นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
130 นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
131 นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
132 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
133 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
134 นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
135 นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

136 นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
137 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
138 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
139 นางประดับพร ธัญพงศ์วัฒนา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
140 นางสาวพจนาพร ศราวุธสกุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ 
141 ม.ร.ว.วิจิตรา พูนทวีธรรม ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
142 นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
143 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

       หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธกิาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  



 ๖

144 นายไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1 

145 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 

146 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

147 นายเทวินส์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

148 นายพงศ์พันธ์ุ ไชยวัณณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

149 นายสินอาจ ลําพูนพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 

150 นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

151 นางนฤมล พรมมหาราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

152 นายศักด์ิชีวิน วัฒโล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

153 นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
154 รศ.ดร.เพ็ญพิไล    ฤทธาคณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

155 นายสุรสิงห์ วิศรุตวัฒ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
156 นางสุดใจ นันตารัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 
157 นางศรีพรรณ สว่างวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 
158 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
159 นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

160 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
161 นายดิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
162 นายเกียรติชัย ตุสาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

163 นางสาวฐิตินันท์ ชีวะวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
164 นางแสงพร เทสมุทร (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
165 นางถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเชียงใหม่ 
166 แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
 

         /ส่วนทอ้งถิ่น 
 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
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167 นายกิตติบูรณ์ สุมันตะกุล (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
168 นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสระ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
169 นายไพโรจน์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
170 นายศรัณญ ์ ใจคํา (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

171 นายกิตติ วิภาสวงศ์ ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
172 นางสาวชมนาถ พรสมพล (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
173 นายวิศิษฐ์ วงศ์หิริวรกุล (แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
สื่อมวลชน 

174 นางสาวจิตรานุช บุหวัน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
175 นางณัชชา อุดตะมัง ผู้สื่อข่าว อสมท.เชียงใหม่ 
176 นายนักรบ สุวรรณ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
177 นายอดุลย์ ฮวกนิล ป้องกนัจังหวัดเชียงใหม่ 
178 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
179 นายชัชวาล ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
180 นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
181 นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
182 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
183 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
184 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 
185 พ.อ.สุพจน์ มาลานิยม สํานักงานพัฒนาภาค 3 
186 พ.อ.สากล ศรีรัตนศักด์ิ สํานักงานพัฒนาภาค 3 
187 นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
188 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
     

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 1) พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ 
       1)  นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษา
   ดินแดนจังหวัด 
        2)  นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  นายอําเภอดอยเต่า 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  
จํานวน  24  ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ที ่ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 
1 เด็กหญิง พิมลพรรณ  สนิธุสัย มัธยมศึกษาปีที3่  จอมทอง จอมทอง 
2 นาย ทวีศักด์ิ  มัชฌมิมา ปวช.ปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จอมทอง 
3 เด็กหญิง อารยา  ใจดี ประถมศึกษาปีที่5 แม่ศึก แม่แจม่ 
4 นาย เชิดชู  ดํารงเกียรติพนา มัธยมศึกษาปีที่4 ราชประชานุเคราะห์31 แม่แจม่ 
5 เด็กหญิง กาญจนา  เฟื่องฟู ประถมศึกษาปีที่3 บ้านแม่อ้อใน เชียงดาว 
6 เด็กหญิง จุติพร  ไพรพนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาว 
7 เด็กหญิง สุชาดา  อินทมิน มัธยมศึกษาปีที ่2 สะเมิงพิทยาคม สะเมิง 
8 นางสาว วราภรณ์  กํ่าคํา ปริญญาตรีปีที1่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
สะเมิง 

9 เด็กชาย ฉัตรมงคล  ศิร ิ ประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านศรีดอนชัย ฝาง 
10 เด็กชาย ณัฐพงษ์  ก้างมูล ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านห้วยเฮียน ฝาง 
11 นาย อ่องเมือง  ลุงกอย๊ะ มัธยมศึกษาปีที่5 บ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย 
12 เด็กหญิง นภาพร  รับรู้ ประถมศึกษาปีที่5 ไทยรัฐวิทยา 12 แม่อาย 
13 เด็กชาย อนุชา  ช้างว่ิง ประถมศึกษาปีที่5 บ้านห้วยบง พร้าว 
14 นางสาว จุฬาพรรณ  แซ่โค้ว มัธยมศึกษาปีที่6 พร้าววิทยาคม พร้าว 
15 เด็กชาย ณัฐชานันท์  อุตมะ ประถมศึกษาปีที่3 สารสาสวิเทศน์ 

เชียงใหม่ 
กองพันทหารปืน
ใหญท่ี่ 7 

16 นางสาว ลลิตรัตน์  อินยา มัธยมศึกษาปีที่5 สาธิตมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

กองพันพัฒนาที่ 3 

17 นาย พีระพันธ์  ชัยวรรณ ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและพาณิชยการ 

ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

18 นางสาว ณธิพร  คํามะโน มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัยนาฎศิลปฯ วิทยาลัยนาฎศิลปฯ 
19 เด็กหญิง กรระวี  โสพัสรัตนพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 จิตราวิทยา บุตรสี่ล้อแดง 
20 นางสาว จุฑามาศ  วันอา้ย มัธยมศึกษาปีที่ 3 สันป่าตองวิทยา บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กชาย จิรภัทร  ใจตา อนุบาล อนุบาลสุมาล ี บุตร อส.จ.ชม. 
22 เด็กชาย ปริศนา  ทาต๋ัน ประถมศึกษาปีที่5 บ้านห้วยน้ําขาว บุตร อส.จ.ชม. 
23 นาย วิทวัส  วงศ์แหวน ปริญญาตรี ปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่ 
บุตรข้าราชการ 

24 เด็กชาย บัณฑิต  คิดชัย ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
 

        / 3) ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่... 



 ๙
 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน 4 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
      (1) นายประมวล  ฟองตา  กํานันตําบลช่างเคิ่ง  อําเภอแม่แจม่ 
      (2) นายจตุัรงค์  จริยารตันกูล  นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง 
  มผีลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      (3) นางชวลี  พุฒหมื่น   ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรยีนบ้านสบเตี๊ยะ  อําเภอจอมทอง 
      (4) จ.ส.อ.ชัยเชษฐ  อุ่นน้าํใจ   รองผู้อํานวยการโรงเรียนจอมทอง  โรงเรียนจอมทอง  อําเภอจอมทอง 
           มผีลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
 4)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติบัตรแก่พนักงานจ้างทั่วไป แขวงเม็งราย เทศบาลนคร
เชียงใหม่  จํานวน   1  ราย ได้แก่  นางสาวเยาวลักษณ์  สุยะเขต (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยรอบ
คัดเลือกระดับจังหวัด “ Young DPR Award : เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์” ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ 
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
      (1) รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 
      (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
      (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยแก่ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อมอบให้กับอําเภอทั้ง 25 อําเภอๆ ละ 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ 14 ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท 
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ... 
 



 ๑๐ 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  แนะนําผูบ้ริหาร/หัวหนา้ส่วนราชการทีย้่ายมาดํารงตาํแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายใน
จังหวดั  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพญ็พิไล  ฤทธาคณานนท ์
     ตําแหน่งปัจจบุนั : รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ  

       ตําแหนง่เดิม : รองศาสตราจารย์ระดับ  9  สาขาวิชาจิตวิทยา  คณะจิตวิทยา  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. นายศักดิช์าย  วงศ์กนษิฐ์ 
     ตําแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอฝาง 
     ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
3. นายจําเรญิ  สวนทอง 
     ตําแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอพร้าว 
     ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
4. นายเทพประสทิธิ์   วงษท์า่เรือ 

      ตาํแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอแม่แจ่ม 
      ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 
5. ว่าที่ร้อยตรีสมยั  คําชมภ ู

       ตําแหน่งปัจจบุนั :  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
       ตําแหนง่เดิม :  นายอาํเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลําพูน 
6. นายคมกรชิ  ตรธีญัธพงศ ์

       ตําแหน่งปจัจบุนั :  นายอําเภอแม่อาย 
       ตําแหนง่เดิม : นายอําเภอดอยเต่า 
7. นายชาตรี  กติตธินดติถ์ 

       ตําแหน่งปัจจบุนั :   นายอําเภอดอยเต่า 
     ตําแหน่งเดิม : ปลัดอําเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) 

 
 
 

      /ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่... 
 



 ๑๑ 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 5/2555  เม่ือวันที่ 30  พฤษภาคม  2555 

 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 /2555           
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อําเภอเมือง
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 45 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใดจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
                    3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสัง่การกระทรวงการคลัง   
         คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจนัทร์ ) : แจ้งต่อที่ประชุม   

๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้     

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ 

สิ้นไตรมาส (%) 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ 

สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๒๓.๐๐ ๔๒.๐๐ 

๓ ๔๓.๐๐ ๖๗.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วน
ราชการ รวมทั้งงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 

/ ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย… 

 



 ๑๒ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๒๙,๘๐๗.๖๗ ๒๓,๒๑๓.๑๐ ๗๗.๘๘ ๖,๕๙๔.๕๘ 

ประจํา ๒๔,๒๔๒.๑๒ ๒๐,๔๗๘.๕๓ ๘๔.๔๘ ๓,๗๖๓.๕๙ 

ลงทุน ๕,๕๖๕.๕๖ ๒,๗๓๔.๕๗ ๔๙.๑๓ ๒,๘๓๐.๙๙ 

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๙.๘๗ ๙๖.๕๕ ๔,๕๒๐.๔๗ ๒๓๙.๓๙ 

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๐๘๒.๗๕ ๘๖๙.๙๘ ๘๐.๓๕ ๒๑๒.๗๗ 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้   

     หน่วย : ล้านบาท 

ลํา 
ดบั 

ชื่อหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ 
เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ งบประมาณ 
เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 

๑ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์กรมหาชน) 

๓๓๐.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 
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 ๑๓ 
 

๒ อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ๘.๙๔ ๘.๘๗ ๙๙.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๓ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐.๗๗ ๓๐.๒๕ ๙๘.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๔ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๙.๔๐ ๙.๒๑ ๙๗.๙๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๕ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๑๘๘.๗๒ ๑๘๔.๗๒ ๙๗.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๖ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๙.๗๗ ๙.๕๔ ๙๗.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๗ 
อัยการประจําศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

๔.๖๖ ๔.๕๒ ๙๗.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๘ โรงเรียนไชยปราการ ๘.๐๘ ๗.๗๘ ๙๖.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๙ อัยการภาค ๕ ๙๙.๒๑ ๙๔.๙๓ ๙๕.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๑๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๑๘๔.๗๗ ๔,๗๗๕.๓๔ ๙๒.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

ที่มา :  รายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น๙๙ หน่วยงาน  
มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๓๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๒   ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๓๗ หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๗ และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๐.๓๐ (เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้น    ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔๓.๐๐)  ต่อไปนี้เป็นการ
แสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน ๖๗ หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๑ ๐.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๒ ๓.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) ๑.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  (เชียงใหม่) ๑.๓๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๙.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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 ๑๔ 
 

๑๐ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๐.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๓.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๔.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อําเภอแม่แจ่ม ๔.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ๑๙.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๑๗.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๓.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๘.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๗.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๑๔.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๓.๗๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ ศูนย์บําบัดยาเสพติดภาคเหนือ ๑๕.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๓.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๔.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ๓.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ สํานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๑.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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 ๑๕ 
 

๓๘ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๘.๗๓ ๐.๑๓ ๑.๕๔ 

๓๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๗.๔๘ ๐.๑๔ ๑.๘๖ 

๔๐ 
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 
เชียงใหม่ 

๑.๙๘ ๐.๐๔ ๑.๘๙ 

๔๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ ๔๐.๒๖ ๐.๗๙ ๑.๙๗ 

๔๒ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๗.๐๘ ๑.๒๙ ๒.๒๕ 

๔๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ ๔๓.๑๗ ๑.๓๕ ๓.๑๓ 

๔๔ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๑.๗๖ ๐.๐๖ ๓.๕๕ 

๔๕ โรงพยาบาลประสาท ๓๗.๙๕ ๑.๗๘ ๔.๖๘ 

๔๖ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๘.๔๒ ๐.๔๒ ๕.๐๐ 

๔๗ สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๒๔๗.๗๙ ๑๕.๐๔ ๖.๐๗ 

๔๘ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๕๔.๗๑ ๓.๗๙ ๖.๙๓ 

๔๙ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๕๗.๓๑ ๔.๔๓ ๗.๗๒ 

๕๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๑๘.๕๙ ๑๐.๔๑ ๘.๗๘ 

๕๑ สํานักงานศิลปากรที่  ๘ ๖๖.๐๖ ๕.๘๘ ๘.๙๐ 

๕๒ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  ๑ ๑.๓๘ ๐.๑๓ ๙.๒๔ 

๕๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๓.๒๐ ๑๓.๔๒ ๑๓.๐๐ 

๕๔ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ ์ ๑.๓๒ ๐.๑๘ ๑๓.๕๘ 

๕๕ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๑๕๕.๗๙ ๒๗.๕๓ ๑๗.๖๗ 

๕๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ ๑๓.๔๐ ๒.๖๖ ๑๙.๘๒ 

๕๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๐๔.๒๒ ๔๘.๖๒ ๒๓.๘๑ 

๕๘ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๔๒.๘๗ ๑๑.๓๕ ๒๖.๔๗ 

๕๙ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๓๖๖.๙๒ ๙๘.๑๗ ๒๖.๗๖ 

๖๐ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๑.๒๙ ๐.๓๕ ๒๗.๓๔ 

๖๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๒.๕๗ ๖.๓๘ ๒๘.๒๕ 

๖๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ๑๗.๑๘ ๔.๙๘ ๒๙.๐๑ 

๖๓ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๖๑๔.๙๐ ๒๑๙.๓๔ ๓๕.๖๗ 

๖๔ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๑๒.๔๗ ๔.๙๖ ๓๙.๘๐ 

๖๕ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๑.๙๓ ๐.๗๘ ๔๐.๒๙ 
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 ๑๖ 
 

๖๖ สํานักชลประทานที่  ๑ ๒๖๘.๘๓ ๑๑๑.๕๑ ๔๑.๔๘ 

๖๗ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๒.๑๔ ๐.๘๙ ๔๑.๕๐ 

ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย  ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ณ วันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  มีทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๘๐.๓๕   โดยเรียงตามผลการ
เบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน  งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

A C G H I J K 
          (J=I/G*100) (K=G-I) 

๑ 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่ 

๓.๒๑ ๓.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๒๑ 

๒ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

๒.๑๒ ๑.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๑๒ 

๓ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๑ ๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๑ ๐.๙๒ ๐.๖๔ 

๔ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑.๗๓ ๑.๕๔ ๐.๑๕ ๘.๔๒ ๑.๕๙ 

๕ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ ๑๔.๕๐ ๑๒.๓๓ ๒.๑๘ ๑๕.๐๐ ๑๒.๓๓ 

๖ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ๐.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๒๐.๕๑ ๐.๒๕ 

๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ ๖๕.๕๓ ๔๙.๓๓ ๑๕.๖๓ ๒๓.๘๕ ๔๙.๙๐ 

๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ ๑๒.๑๖ ๘.๖๖ ๓.๕๐ ๒๘.๗๕ ๘.๖๖ 

๙ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๕๕.๑๑ ๓๒.๓๗ ๒๑.๙๙ ๓๙.๙๑ ๓๓.๑๒ 

๑๐ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๓๔ 

๐.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๑๗ ๔๑.๐๙ ๐.๒๔ 

๑๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๒๔.๗๐ ๑๓.๐๖ ๑๑.๖๔ ๔๗.๑๔ ๑๓.๐๖ 

 
        /12 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา… 



 ๑๗ 
 

๑๒ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๐.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๕๐.๔๕ ๐.๒๕ 

๑๓ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

๐.๘๔ ๐.๒๗ ๐.๕๗ ๖๗.๔๕ ๐.๒๗ 

๑๔ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๐.๙๓ ๐.๒๗ ๐.๖๗ ๗๑.๒๙ ๐.๒๗ 

๑๕ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓.๘๒ ๐.๐๐ ๑๑.๐๔ ๗๙.๙๒ ๒.๗๗ 

๑๖ 
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึก
พิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช) 

๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๒ ๘๖.๒๔ ๐.๐๐ 

๑๗ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๕๙๕.๙๖ ๖๖.๑๑ ๕๑๘.๗๕ ๘๗.๐๔ ๗๗.๒๑ 

๑๘ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๒๕๙.๓๕ ๐.๕๘ ๒๕๒.๕๙ ๙๗.๔๐ ๖.๗๕ 

๑๙ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

๘.๘๙ ๐.๐๑ ๘.๗๗ ๙๘.๖๘ ๐.๑๒ 

๒๐ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๕     ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๙๙.๔๐ ๐.๐๐ 

๒๑ วิทยาลัยเทคนคิสารภี ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๙๐ ๙๙.๔๔ ๐.๐๑ 

๒๒ 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓ 

๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที ่๑๓ ๔.๑๒ ๐.๐๐ ๔.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๑.๙๘ ๐.๐๐ ๑.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

2๗ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
        / 29 สํานักงานส่งเสริมการศกึษานอก…



 ๑๘ 
 

๒๙ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๑๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่1๐ ๐.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๘๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่๑๐ ๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม ่ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑๐.๗๗ ๐.๐๐ ๑๐.๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๐๘๒.๗๕ ๑๘๙.๖๖ ๘๖๙.๙๘ ๘๐.๓๕ ๒๑๒.๗๗ 

 
๒.  หนังสือเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัิ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ จํานวน ๔ เรื่อง คือ 
 ๒.๑ หนงัสือดว่นที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๑๙๖   ลงวนัที่  ๒๙  พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การเปลีย่นแปลงข้อมลูหลกัผู้ขายนติบิคุคลในระบบ GFMIS 
  ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายโดยระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรจาก ๑๐ หลัก เป็น 
๑๓ หลัก กําหนดให้ดําเนินการภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น  หากส่วนราชการตรวจสอบแล้วพบข้อมูลหลัก
ผู้ขายที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ส่งแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนินการต่อไป 
  

2.๒ หนังสือดว่นที่สดุ ที่ กค(กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๑๙๗  ลงวันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของ
จังหวัด 
   แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้าง
พ้ืนฐานของจังหวัด วงเงิน ๑,๕๕๕.๖๓๓๙ ล้านบาท ควรจะจัดหาพัสดุให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้ โดย
พิจารณาดําเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งได้รับข้อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดระยะเวลาในการจัดหาพัสดุจากประมาณ ๘๕ วัน เหลือประมาณ ๒๘ วัน  และหากยัง
ไม่สามารถดําเนินการจัดหาพัสดุ หรือสิ่งก่อสร้างพร้อมใช้งานได้ และหากความต้องการใช้พัสดุดังกล่าวเป็นเรื่องที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วนล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ หน่วยงานสามารถจะดําเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบ 
         /สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ...  



 ๑๙ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบบังคับว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานนั้น  โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว ควบคุม กํากับ
ดูแล ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือ   ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะดําเนินงานให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่กําหนด  หากเป็น  งาน/โครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอกคลอง ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การตรวจรับงานโครงการ ขุดลอกคูคลองอย่างเคร่งครัดด้วย 

  ๒.๓ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๒๐๘ ลงวันที่  ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เรื่อง  การตรวจสอบ
เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เหลือจ่าย 

แจ้งให้ส่วนราชการ ยืนยันความถูกต้องข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย 
๑. เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เหลือจ่ายที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนํามา

จัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ 
๒. เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนกันยายน 

๒๕๕๕ มีเงินคงเหลือและไม่ประสงค์จะใช้จ่ายต่อไป 
โดยให้รายงานจํานวนเงินและเลขที่เอกสารสํารองเงินตามแบบฟอร์มที่กําหนด ให้กรมบัญชีกลาง

ทราบภายในวันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ หากล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะถือเอายอดเงินตามข้อ 
๑ จากระบบ GFMIS เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ สําหรับยอดเงินตามข้อ ๒ ส่วนราชการที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลจะถือว่า
หน่วยงานนั้นไม่มีเงินเหลือจ่าย 
  
 ๒.๔ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๑๒  ลงวันที ่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เรือ่ง  แนวปฏบิตัทิาง 
บัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
  เนื่องจากส่วนราชการหลายแห่งมีปัญหาเรื่องการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เพื่อให้
การบันทึกบัญชีดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกันกรมบัญชีกลางจึงได้กําหนดแนวทางการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS แบ่งเป็น ๔ กรณี  ดังนี้ 

๑. การล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างของปีเก่า 
๒. การบันทึกสินทรัพย์สํารวจพบ 
๓. การบันทึกสินทรัพย์ที่จัดซื้อหรือจัดหามาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงก่อนปีปัจจุบัน 

แต่ได้บันทึกรับรู้เมื่อจัดซื้อหรือจัดหาเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว 
๔. การบันทึกสินทรัพย์รับบริจาคต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงก่อนปีปัจจุบัน 
ทั้งนี้ การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ตามแนวทางดังกล่าวให้ส่วนราชการระบุวันที่ปรับปรุงรายการ

บัญชีเป็นวันที่ ๑ ของงวดเดือนปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ในระบบซึ่งได้ประมวล    ค่าเสื่อมราคาไป
แล้ว 

 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์) : ต้องขอขอบคุณส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายตรง
ตามเป้าหมาย  และขอให้ส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมายดําเนินการเร่งรัดดําเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
        / 3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนิน… 



 ๒๐ 
 3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2555             
(งบพฒันาจังหวดั) 

ผู้แทนสํานักงานจังหวดัเชียงใหม่ (นายสง่า  บัวระดก) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555  จํานวน 24 โครงการงบประมาณ   215,270,000 บาท  

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดั ประจําปีงบประมาณ 2555 
ลําดบั ผลผลติ งบประมาณ 

(บาท) 
เบกิจ่ายแล้ว

(บาท) 
คดิเปน็
ร้อยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คดิเปน็ 
ร้อยละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 102,230,000 12,452,354 12     89,777,646 88 
2. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
33,800,000 9,942,980 29 23,857,020 71 

3. ด้านทรัพยากร
และธรรมชาติ 

46,240,000 7,721,412.50 17 38,518,587.50 83 

4. ด้านรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ 

23,000,000 11,839,100 51 11,160,900 49 

5. ด้านบริหาร
จัดการ 

10,000,000 5,721,815 57 4,278,185 43 

 รวม 215,270,000 47,677,661.50 22 167,592,338.50 78 

สรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณ โครงการพฒันาจงัหวดั  
ประจําปี งบประมาณ 2555 ที่ยังไม่เบกิจ่ายและยอดเบกิจ่ายต่ํา 

 
ลําดบั โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

(บาท) 
เบกิจ่ายแล้ว
(บาท) 

คดิเปน็
ร้อยละ 

1 โครงการขยายผลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อําเภอ      
แม่แจม่ กัลยาณิวัฒนา และ
อมก๋อย  

สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 

3,000,000 0.00 0% 

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 
สู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางภูมิปัญญา  

 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
 สํานักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่ 

12,000,000 0.00 0% 

3 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

สํานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม ่ 

1,758,000 7,000 0.4 % 

4 โครงการจังหวัดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 

 5,459,000 75,860 0.49% 

         / 5 โครงการสง่เสริมและขยาย...



 ๒๑ 
        
5  โครงการส่งเสริมและขยาย

ตลาดสินค้า OTOP และ 
Chiang Mai Brand  

 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่  

10,000,000 346,860 3.47 % 

6 โครงการอนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง 
ประจําปี 2555 

สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ จ.ชม.  

10,000,000 460,350 5.00% 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวรองรับ  
ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์  

สํานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

10,000,000 924,700 9.25 % 

8 โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว  

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของจังหวัด
เชียงใหม่ 

5,300,000 1,065,000 20.09% 

9 โครงการส่งเสริมขยายผล
โครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริและปิดทอง 
หลังพระ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 3,000,000 606,940 20.23% 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์): ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะต้องไปชี้แจงงบประมาณในเดือนหน้า ทั้งในส่วนของ
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะมีผลต่องบประมาณในปีต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ  
 4.1 การพฒันาเดก็และเยาวชนจังหวดัเชียงใหม่   
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่(นางมยุรี  ยกตรี): แจ้งต่อที่ประชุม
เนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  มีนโยบายให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จะเกี่ยวข้อง
กับนายอําเภอโดยตรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  นายอําเภอจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 24 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งตามกลไกการบริหารจะมี           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่  มีอนุกรรมการฝ่ายป้องกันปัญหาและ
พัฒนาเด็ก อนุกรรมการฝ่ายแผนงานและประเมินผล  อนุกรรมการฝ่ายรับแจ้งเหตุและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
อนุกรรมการฝ่ายบําบัดรักษาและฟื้นฟูคืนสู่สังคม  อนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพสถาน
รองรับเด็ก  อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  อนุกรรมการคุ้มครองเด็ก
อําเภอ 25 อําเภอ (นายอําเภอ ประธาน) และอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามระบบการคุ้มครองเด็กในระดับ
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน  สําหรับการขับเคลื่อนโดยใช้แผน จะมีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตของเด็กและ
เยาวชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กพิเศษ ยุทธศาสตร์ที่ 
3  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
 
        / กิจกรรมแบ่งตามยุทธศาสตร์... 



 ๒๒ 
กิจกรรมแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็ก  พัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเด็ก(สมัชชาเด็ก) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ส่งเสริมจิตอาสา  สร้างพื้นที่สร้างสรรค์แก่
เด็ก เยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 2   สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ สร้างระบบช่วยเหลือดูแลเด็กในชุมชน สร้าง/
สนับสนุนระบบยุติธรรมในชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อเด็ก  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและ
เตือนภัยทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับตําบลและอําเภอ
ให้เข้มแข็ง ติดตามประเมินผล  กิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์เยาวชนระดับจังหวัด อําเภอ 
และตําบล  ทางสํานักงานได้ประสานงานไปยังสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่าได้มีการจัดต้ังศูนย์
เยาวชนในระดับตําบลไปแล้วจํานวน 150 แห่ง ซึ่งยังไม่ครบทุกแห่ง  ในส่วนของระดับจังหวัดมีท้องถิ่นและเทศบาล
ได้ดําเนินการแล้วที่สนามกีฬา แต่ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ขอความร่วมมือนายอําเภอทั้ง 25 
อําเภอ ขยายผลการดําเนินการไปยังท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย  
 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
 4.2  การแข่งขัน “World Choir Games 2012” 
         รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท์) : 
ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน/องค์กร  สําหรับการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับโลกของคณะนักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยศิลป์  มหาวิทยาลัยพายัพ  ซึ่งได้รับอนุญาตใช้นามของจังหวัด
เชียงใหม่ในการไปร่วมแข่งขันระดับโลก  “World Choir Games 2012” ระหว่างวันที่ 4 -14 กรกฎาคม  
2555 ณ เมือง Cincinnati มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมรับชม VTR เวลา  4.44 นาที  
 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
    

4.3  สรปุภาวะราคาสินค้าเดือนมิถุนายน  2555  
  ผู้แทนสํานักงานพาณชิย์จังหวดัเชียงใหม ่(นางสาวณัฐธิศา  ทชิยานนท์):  ในเดือนพฤษภาคม  
2555 ดัชนีผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 120.3 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน  2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9  
สินค้าปรับราคาสูงขึ้นจะเป็นหมวดอาหารที่บริโภคภายในบ้าน อาหารปรุงสําเร็จรูป   อาหารบริโภคนอกบ้าน และ
หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร  สาํหรับหมวดที่ปรับราคาลง ได้แก่ น้ํามันเชื้อเพลิง  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2555 ผูว่้า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจตลาดกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานการค้าภายในจังหวัด และศูนย์ช่ัง 
ตวง วัด จังหวัด ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ ผลการตรวจพบว่าส่วนใหญ่ราคาสินค้าจะทรงตัว  ราคาสินคา้ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ได้แก่สินค้าเกษตรตามฤดูกาล  ส่วนสินค้าที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ เนื้อสุกร พริกขีห้นู   ในการนีส้ํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดขอเสนอราคาสินค้าจากการสํารวจ ดังนี้ 
 
 
 

       / รายการเปลีย่นแปลง (สปัดาหท์ี ่๓) 



 ๒๓ 
 

รายการเปลี่ยนแปลง (สปัดาหท์ี่ ๓) 
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วันที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  

( + บวก, - ลบ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา) 
 

ลําดบั รายการสินค้า หน่วย 
อ.เมือง อ.ฝาง อ.สันกําแพง อ.จอมทอง 

ตลาดต้นพะยอม ตลาดฝางกัลยา ตลาดสดสันกําแพง ตลาดพระธาตุ 

๑ 
เนื้อสุกร ชําแหละเนื้อแดง 
(ส่วนสะโพก) 

กก. ๑๒๐ - ๑๑๐ - ๑๒๐ - ๑๓๐   

๒ เนื้อโค กก. ๑๘๐   ๒๐๐   ๑๘๐   ๒๐๐   

๓ 
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่อง
ใน) 

กก. ๖๕   ๘๐   ๖๕   ๘๐   

๔ ไข่ไก่ เบอร์ ๒ ฟอง ๓.๐๐   ๓   ๓.๕๐ + ๓.๑๐   

๕ กุ้งขาว (๕๐-๖๐ ตัว/กก.) กก. ๑๙๐   ๒๒๐   ๑๙๐   ๑๕๐   

๖ ปลาหมึก ขนาดกลาง กก. ๑๕๐   -   ๑๕๐   ๑๓๐   

๗ ปลานิล ขนาดกลาง กก. ๗๕   ๖๐-๗๐   ๗๕   ๙๐   

๘ 
ข้าวราดแกง กับข้าว ๒ 
อย่าง 

จาน ๓๐   ๒๕   ๓๐   ๓๐   

๙ กะหล่ําปลี สด งาม คละ กก. ๑๕   ๑๕   ๑๕   ๑๒   

๑๐ 
แตงกวา สด งาม \ ขนาด
คละ   

กก. ๑๐   ๑๕   ๒๕   ๑๕   

๑๑ 
ผักกาดขาวปลี พันธ์ุ
พ้ืนเมือง สด งาม คละ 

กก. ๒๐   ๓๐ - ๓๐ - ๒๕   

๑๒ 
ผักกาดขาวลุ้ย พันธ์ุลูกผสม 
สด งาม คละ 

กก. ๒๐   ๓๐   ๓๐   ๑๕  

๑๓ 
ผักคะน้า ต้นใหญ่ สด งาม 
คละ 

กก. ๓๐   ๓๕   ๔๕ + ๓๐   

๑๔ 
เห็ด ฟาง สด งาม \ขนาด
คละ           

กก. ๑๐๐   ๑๒๐   ๑๐๐   ๒๐๐   

๑๕ 
เห็ด นางฟ้า สด งาม\ 
ขนาดคละ      

กก. ๕0 ๕๐   ๖๐   ๘๐   

๑๖ 
ผักบุ้ง จีน สด งาม ไม่ตัด
ราก           

กก. 
๑๕ 

 
๒๕   ๒๕ + ๑๕   

๑๗ ผักชี สด งาม ไม่ตัดราก กก. 
๓๕ 

 
๕๐ + ๖๐ + ๕๐   

 
         / 18. มะเขือเจ้าพระยา...



 ๒๔ 
 

ลําดบั รายการสินค้า หน่วย 
อ.เมือง อ.ฝาง 

อ.สัน
กําแพง 

อ.จอมทอง 

ตลาดต้น
พะยอม 

ตลาดฝางกัลยา ตลาดสดสันกําแพง ตลาดพระธาตุ 

๑๘ 
มะเขือเจ้าพระยา สด งาม \ 
ขนาดคละ 

กก. ๑๒ ๑๕   ๒๐   ๑๕   

๑๙ มะเขือ ยาว สด งาม \ ขนาดคละ กก. ๑๕ ๑๕   ๒๐   ๑๕   

๒๐ 
มะเขือเทศสีดา สด งาม ขนาด
คละ 

กก. ๓๐ ๒๕   ๒๐   ๒๐   

๒๐ ถั่วฝักยาว สด งาม \ ขนาดคละ กก. ๓๐ ๒๐   ๔๐ + ๒๐   

๒๑ บวบเหลี่ยม สด งาม ขนาดคละ กก. ๓๐ ๓๕ + ๒๕   ๒๕   

๒๒ ฟักเขียว สด งาม \ ขนาดคละ       กก. ๒๐ ๑๒   ๑๐   ๑๕   

๒๓ ฟักทอง \ขนาดคละ กก. ๒๐ ๑๒   ๒๐   ๑๐   

๒๔ 
พริกขี้หนูสด ไร่ เม็ดเขียวและแดง
คละกัน  

กก. ๓๐ ๓๐ - ๘๐ + ๔๐   

๒๕ 
พริกช้ีฟ้าสด เม็ดเขียวและแดง
คละกัน      

กก. 
๓๐-๔๐ 

 
๓๐ - ๗๐   ๑๕   

๒๖ ผักขึ้นฉ่าย กก. 
๗๐ 

 
๑๐๐ + ๑๒๐ - ๘๐   

๒๗ ต้นหอม สด งาม กก. 
๓๕ 

 
๒๕   ๕๐   ๓๕  

๒๘ ถั่วลันเตา ฝัก สด เขียว             กก. 
๘๐ 

 
-   ๗๐   ๔๐  

๒๙ หัวผักกาดขาว \ขนาดคละ           กก. ๒๐ ๓๐   ๓๐   ๒๕   

๓๐ ขิง แก่ สด งาม \ขนาดคละ    กก. ๒๕   ๔๐   ๓๐   ๔๐   

๓๑ หัวหอมแดง กก. ๕๐   ๕๐ + ๖๐ + ๔๐   

๓๒ กระเทียมแกะกลีบ ขนาดคละ กก. ๗๐   ๖๐   ๘๐   ๖๐   

๓๓ ส้มเขียวหวาน (สายน้ําผึ้ง) กก. ๕๐   ๓๕-๔๐   ๕๐ - ๖๐ + ๓๕   

๓๔ 

ลิ้นจี ่พันธ์ กวางเจา ขนาดคละ กก.         -    -   

-  พันธ์ุ ฮงฮวย    ขนาดคละ กก.         -   ๒๕   

-  พันธ์ุ จักรพรรดิ์ ขนาดคละ กก. ๔๕   ๔๐-๕๐ + ๕๐ + ๔๕   

 
 
        / 1. นมสด UHT รสจืด...



 ๒๕ 
 

ลําดบั รายการสินค้า หน่วย 
อ.เมือง อ.ฝาง อ.สันกําแพง อ.จอมทอง 

ตลาดต้นพยอม ตลาดฝางกัลยา ตลาดสดสันกําแพง ตลาดพระธาตุ 

๑ 

นมสด UHT รส
จืด บรรจุกล่อ 
ง ๒๕๐ CC ตรา 
โฟโมสต์ 

6กล่อง/
แพ็ค ๖๑.๕๐   ๖๑.๕๐   ๖๑.๕๐   ๖๑.๕๐   

๒ 
น้ํามันพืชปาล์ม 
ตรามรกต 

ขวด ๑ 
ลิตร ๔๒   ๔๒   ๔๒   ๔๒   

๓ 
น้ํามันพืชถั่ว
เหลือง ตราองุ่น 

ขวด ๑ 
ลิตร ๕๕   ๕๕   ๕๕   ๕๕   

๔ 
น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ ตรามติร
ผล 

ถุง/กก. ๒๓.๕๐   ๒๓.๕๐   ๒๓.๕๐   ๒๓.๕๐   

  
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 

4.4  ศูนย์ AEC ระดบัจังหวดั 
  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่(นางสาวณัฐธิศา  ทิชยานนท์) : ศูนย์ AEC หรือ AEC Information 
Center  กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ AEC ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
2555  เป็นต้นไป มีหน้าที่ ประสานงานเชื่อมโยงกับศูนย์บริการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ   ให้บริการข้อมูลข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว การจัดกิจกรรม/ให้ความรู้ เตรียมความพร้อมให้ทุก
ภาคส่วน ใช้สิทธิประโยชน์ของ AEC ในปี 2558  จัดต้ังขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมุ่งหวังให้ความรู้
เกี่ยวกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควบคู่ไปกับการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า  ตามความตกลงต่างๆ ของไทย ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

๑) บริการขอ้มลู  ให้บรกิารขอ้มลู  ผลการเจรจาฯ  อัตราภาษีสินค้าได้รับการลดหย่อน  สถติิการส่งออกและ
นําเข้าสินค้า  ผลงานวิจัยด้านเศรษฐกจิ  วีดีทัศน์ความตกลงเปิดเสรทีางการค้า ข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์อ่ืน ๆ  

๒) ๒) การเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงเปิด
เสรีทางการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ และเรื่องราวน่ารู้ทางเศรษฐกิจทีท่ันต่อเหตุการณ์  

๓) การให้คําปรึกษาและช่วยประสานกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการค้าระหว่างประเทศ  การสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการ SME และผูท้ีส่นใจดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ใหใ้ช้ประโยชน์จากความตกลงเปิดเสรีทางการค้า              
ได้อย่างเต็มที่  เพื่อกระตุ้นการเตรียมความพร้อม การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME 
ช่องทางการติดตามข้อมูล AEC www.moc.go.th/chiangmai  
ศูนย์รวมข้อมูล AEC ของไทย : http://www.thailandaec.com  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนยบ์ริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์  โทรศัพท์ 0-2507-7555    โทรสาร 0-2547-5612 อีเมล์ info@dtn.go.th  
 
        /เว็บไซต์ : www.dtn.go.th,... 



 ๒๖ 
เว็บไซต์ : www.dtn.go.th, www.thailandaec.com  
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท ์0-5311-2668-9 สายด่วน 1203 โทรสาร 0-5311-2670 
อีเมล์ cm_ops@moc.go.th เว็บไซต์ : www.moc.go.th/chiangmai 
สื่อสังคมออนไลน์ : www.facebook.com/oca.chiangmai 
 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 

4.5   ผ้าปา่พทุธชยนัตี 2600ปี แห่งการตรสัรู้ของพระพทุธเจ้า  
   ผู้แทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่(นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์) : ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่     
ได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญของโลกในส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปี  ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่  ๒๙  พฤษภาคม - ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕  และได้มอบหมายให้สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี   ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ทอดถวาย ณ วัด           
พระสิงห์วรมหาวิหาร ในวันที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา ๒๐.๐๐ น.  ในการจัดกิจกรรมผ้าป่ามหากุศลในครั้ง 
ได้รับเงินทั้งสิ้นจํานวน ๓๔๓,๘๘๒บาท  (สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)  รายละเอียดการ
รับจ่ายมีดังต่อไปนี้ 
                      รายรบั                                   ๓๘๙,๙๘๒.๐๐  บาท 
                หกั รายจา่ย                                     ๒๖,๑๐๐.๐๐  บาท 
                         คงเหลอืทั้งสิ้น                        ๓๖๓,๘๘๒.๐๐  บาท 

                รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
                         ๑. ค่าพิมพ์ซองผ้าป่า                     ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท 
                           ๒. ค่าผ้าไตร                                  ๑,๖๐๐.๐๐  บาท 
        ๓. ค่าต้นคา/ไม้เสียบ                           ๒๐๐.๐๐ บาท 
        ๔.  เครื่องไทยธรรม                            ๗๐๐.๐๐ บาท 
                           ๕. ปัจจัยถวายพระ                          ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
                                      รวมค่าใช้จ่าย                     ๒๖,๑๐๐.๐๐ บาท 
 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 

4.6 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม 2555  
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ  เลาหเลิศชัย) : ลักษณะอากาศในช่วง 

วันที่ 28 - 4  กรกฎาคม  2555   ความอากาศสูงจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมประเทศไทย มรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทําให้มีฝนตกกระจายโอกาสฝนตก 40-60% ของพื้นที่ช่วงวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555  
มีโอกาสฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 23 -25องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศา  ลักษณะอากาศในช่วง 
เดือนกรกฎาคม 2555  ช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อต้นเดือนกรกฎาคม ร่องความกดอากาศต่ําเลื่อนขึ้นไปอยู่
ประเทศจีน และลมมรสุมที่พัดปกคลุมภาคเหนือจะมีกําลังอ่อนลง ภาคเหนือจะมีฝนลดลงทําให้มีฝนตกกระจาย  
บางช่วงร่องความกดอากาศต่ํามีกําลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศตํ่าหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้
ภาคเหนือ ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 
 
         /เฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส . . .



 ๒๗ 
เฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 90 % ตํ่าสุด 
60%  ปริมาณฝน 160-200  มิลลิเมตร  ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ร่องความกดอากาศต่ําจะเลื่อนจากประเทศ
จีนกลับมาพาดผ่านภาคเหนือ และลมมรสุมที่พัดปกคลุมภาคเหนือจะมีกําลังแรงขึ้น 
ข้อควรระวัง  ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมร่องความกดอากาศตํ่าเลื่อนขึ้นไปอยู่ประเทศจีน ภาคเหนือฝนจะทิ้งช่วง           
ขาดแคลนน้ําในด้านเกษตร  ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ร่องความกดอากาศต่ํากลับลงมายังภาคเหนือ ในบางช่วงมี
กําลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศต่ําหรือพายุหมุน เขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้ภาคเหนือ ทําให้มีฝนตกหนักถึง
หนักมาก เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน 
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ขอให้หน่วยงานท ี่เกี่ยวข้องบูรณ
การแผนรองรับภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่           
ได้ประสานงานกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตลอดเวลาอย่างที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

ฝ่ายเลขานุการ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอ
เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน ๔  เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่           
ที่ www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ 
    5.1 การประกอบพธิีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  วันที่ 11 กรกฎาคม  2555  
  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช           
เพื่อเป็นการเทิดทูนและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ในวันที่  11  กรกฎาคม  
2555  เวลา  08.00  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

5.2 พธิีถวายราชสดดุีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสพระราชพธิีเฉลิมพระชนมพรรษา   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่  28  กรกฎาคม  2555  เวลา 09.00  น.   
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์และแสดงถึงความจงรักภักดี           
เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทยทั่วประเทศ 

5.3  ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม  2555 
๕.๔  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติโครงการป้องกัน

แก้ไขปัญหาลําไย ปี ๒๕๕๕  ตามมาตรการกระจายลําไยออกนอกแหล่งผลิต และมาตรการส่งเสริมการแปรรูป 
 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

6.1  แจ้งกําหนดการประชมุหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2555  
วันจันทร์ที่  30 กรกฎาคม 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิม-           
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย   เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการตามสังกัด 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
      /6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม



 ๒๘ 
  6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุทราบ(เพิ่มเติม) 

(1) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3 (พลตรีสมบูรณ์  แก้วอยู่) : แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ
ทราบและประสานงานดังนี้  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2555  นายกรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมเพื่อ
ติดตามการขุดลอกคลองและแหล่งน้ํา  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคเหนือ  นายกรัฐมนตรีได้มีดําร ิ          
สั่งการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ดําเนินการขุดลอกแม่น้ําปิงตอนบน พ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่และลําพูน  สําหรับพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  มีทั้งหมด  18 โครงการ ครอบคลุม 7 อําเภอ  และจังหวัด
ลําพูน จํานวน 6 โครงการ  ครอบคลุม 4 อําเภอ  โดยส่วนกลางสั่งการให้สํานักงานพัฒนาภาค  3 เข้าไปดําเนินการ
ขุดลอกลําน้ํา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสํารวจ  และได้สั่งการให้ 3 หน่วยงานได้แก่ สํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วย
พัฒนาการพิเศษจากส่วนกลาง  และสํานักงานพัฒนาการภาค 3 ลงพื้นที่ดําเนินการ  ได้เริ่มการขุดลอกลําน้ําต้ังแต่ 
25 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา  ดังนั้น จึงขอประสานเพื่อทําความเข้าใจและให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ทราบและขอให้อําเภอเชียงดาว แม่แตง ฮอด ดอยเต่า สันกําแพง พร้าว แม่แจ่ม อํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปประสานงาน รวมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือด้วย  ในส่วนของ
สํานักงานชลประทานในพื้นที่จะประสานงานในเรื่องของโครงการและงบประมาณการดําเนินการ  และสํานักงาน
ขนส่งทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม่ ที่จะเข้าไปประสานงาน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ขอให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการพัฒนาจังหวัด ประสานอําเภอทั้ง 7 อําเภอ และสํานักชลประทาน สํานักงานขนส่งทางน้ําที่ 1 สาขา
เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่พลตรีสมบูรณ์ แก้วอยู่ ได้แจ้งไว้  เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน
ต่อไป 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
       (2) ผู้แทนสาํนกังานจังหวดัเชียงใหม่ (นายสง่า บัวระดก ) :ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ม ี

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง วาระแห่งจังหวัดเชียงใหม่ในการรณรงคป์ลูกดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
(ต้นทองกวาว)  แนวทางดําเนินงาน  

1. กําหนดให้ถนนหมายเลข ชม 3035 ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 108 ถึงบ้านร้อยจันทร์ 
ระยะทาง 17 กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักในการปลูกต้นทองกวาว 

2. ขอความร่วมมือสถานที่ราชการทุกแห่ง ทั้งระดับภาค ศูนย์ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

๓. ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า 
การท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่           
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุน
กล้าพันธ์ุทองกวาวพร้อมปลูกได้ 9,000 ต้น และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเป้าหมายเพาะกล้าพันธ์ุทองกวาว
ประมาณ 20,000 ต้น  ได้มีหน่วยงานที่ขอรับ ได้แก่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอสันป่าตอง  150   ต้น สํานัก
ชลประทานเชียงใหม่  50  ต้น โรงเรียนดอยหล่อวิทยาลัย 100 ต้น เทศบาลสันป่าตอง 100 ต้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม 50 ต้น องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันป่าตอง 50 ต้น  
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 100 ต้น ที่ว่าการอําเภอหางดง 300 ต้น           
มูลนิธิไทยรักป่า  200  ต้น  ป่าชุมชนบ้านวังลุงใหม่  100  ต้น  สํานักงานสรรพสามิตภาค 5  100 ต้น  
 

/ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง... 



 ๒๙ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 100  ต้น  โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ําบ้านนาหวาย 200 ต้น  โรงพยาบาลเวียงแหง 
200 ต้น   สํานักงานเทศบาลตําบลสันโป่ง  200  ต้น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  200  ต้น  บ้านแม่ชีปางไฮ หมู่ 10  
ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม  100  ต้น   สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟทหารอากาศ จังหวัดน่าน  20 ต้น สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านกลาง จังหวัดลําพูน 310 ต้น  รวมทั้งสิ้น  2,630  ต้น  

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเปิดการรณรงค์ปลูกดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่           
(ต้นทองกวาว) วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 200 คน  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

(3)  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่(นายเฉลิมศักดิ์ 
สุรนันท์) : ขอแจ้งโครงการ Amazing Thailand Grand Sale โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันบริษัท วีซ่า
การ์ด  จัดโครงการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  2555 – 15 สิงหาคม  2555 มีส่วนลดจากการซอปปิ้ง 80 
เปอร์เซ็นต์  สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ นิมมานเหมินทร์ซอปป้ิงแอนด์ ไดร์ว่ิง 
แลนด์รี่ ครั้งที่ 2  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2555  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

(4)  ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16(เชียงใหม่) (นายทวีศักดิ์ ขันธราช): ด้วย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  ได้จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การลดปัญหาน้ําท่วม           
โดยได้อัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2555 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช  และในวันที่ได้นําโปสเตอร์ดังกล่าวมาแจกแก่หัวหน้าส่วนราชการในที่ประชุม จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านช่วยนําไปติดเพื่อประชาสัมพันธ์  หรือหน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับโปสเตอร์เพิ่มให้ติดต่อได้ที่
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โทรศัพท์ 053-276100 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกย่ิง): มอบนโยบายและข้อราชการ 
ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้  

(1) ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการที่สนใจจะรับฟังการบรรยายเรื่อง AEC โดย ดร.สุรินทร์ 
พิศสุวรรณ ซึ่งจะบรรยายให้กับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Confer rent ในวันที่ 6  
มิถุนายน  2555  เวลา 13.30 น. จึงขอเชิญชวนรับฟัง ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

(2) ตํารวจได้มีการจับกุมแก๊งค์ขโมยรถจักรยานยนต์ที่อําเภอดอยหล่อที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่
กระผมได้ติดตามมาตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ร่วมกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จากการจับกุมในครั้งนี้เชื่อ
ว่าสถิติการขโมยรถจักรยานยนต์จะลดลง จึงขอชมเชยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(3) การรับเสด็จ วัตถุประสงค์ของการรับเสด็จก็เพื่อที่จะถวายความปลอดภัยสูงสุด และถวาย
พระเกียรติยศสูงสุด รับเสด็จโดยไม่มีข้อบกพร่องทั้งสิ้น จากที่มีการเสด็จที่โป่งแยง ขณะที่พระองค์ท่านเย่ียมราษฎร
อยู่นั้น  มีราษฎรที่เข้าเฝ้าฯ ป่วย  พระองค์ทรงถามมหาดเล็กว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร  มหาดเล็กมองหาผู้อํานวยการ 
 

      / โรงพยาบาลไม่เจอ... 



 ๓๐ 
โรงพยาบาลไม่เจอ  ดังนั้นจึงขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดให้มีผู้อํานวยการโรงพยาบาลประจําในวันเสด็จ  
ในกรณีที่มีราษฎรมาเข้าเฝ้าฯ ให้หาข้อมูลว่าราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก่อนที่จะเสด็จถึง  เพื่อที่จะถวาย
ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้  ทั้งนี้เวลาที่เสด็จเยี่ยมราษฎรจึงให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลและนายอําเภอตามเสด็จด้วย โดย
ใกล้ชิด 
 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 

 
7.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล): มอบนโยบายและข้อราชการ 

ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้    
            1.การติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของนายกรัฐมนตรี  การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย   โดยเฉพาะการขุดลอกแม่น้ําปิงและขุดลอกแม่น้ํากวง เพื่อให้การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีความย่ังยืน จึงมีความจําเป็นต้องขุดลอกในส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการ รวม 7 จุด ดังนี้ 

 (1) ขุดลอกลาํน้ําปิงช่วงที่ 1,2 เขต อําเภอฮอด-อําเภอดอยเต่า ระยะทาง 29.50 
กิโลเมตร 

 (2) ขุดลอกลาํน้ําปิง เขต อําเภอแม่แตง อําเภอเชียงดาว ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 (3) ขุดลอกลาํน้ําแม่งัด เขต อําเภอแม่แตง ลําน้ําขอด ระยะทาง 5.20 กิโลเมตร 
 (4) ขุดลอกลาํน้ําแตง เขต อําเภอแม่แตง ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
 (5) ขุดลอกลาํน้ําแม่แจ่ม เขต อําเภอฮอด ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 (6) ขุดลอกลาํน้ําแม่แจ่ม เขต อําเภอแม่แจ่ม 2 ช่วง ระยะทาง 38 กิโลเมตร รวม

ระยะทาง 112.7 กิโลเมตรงบประมาณ 385 ล้านบาท 
 (7)  ขุดลอกในเขตจังหวัดลําพูน 2โครงการ (ลําน้ําทา,ลําน้ํากวง) ที่มีเขตติดกับจังหวัด

เชียงใหม่  ระยะทาง 23.70 กิโลเมตร งบประมาณ 62.40 ล้านบาท 
จังหวัดเชียงใหม่ได้กราบเรียน ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่

อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดเชียงใหม่(เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  ๒๕๕๕๕) ทั้งนี้ หน่วยงานทหารพัฒนา โดย
สํานักงานพัฒนาภาค 3 (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) ได้ประสานกับจังหวัดเชียงใหม่ใน
การสํารวจประมาณการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชลประทานเชียงใหม่ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากร
น้ํา อําเภอพื้นที่ และท้องถิ่นในพื้นที่จึงขอความร่วมมือสํารวจออกแบบและประมาณราคา เพื่อจะได้รีบนําเรียน           
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับมอบหมายโดยด่วนต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมมาเพื่อทราบและให้การสนับสนุนการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย  งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนประมาณ 447.40 ล้านบาท (รวมทั้งขุดลอกในเขต 
จังหวัดลําพูนด้วย) 

 
 
 
 
 
        / 2. การพัฒนาเด็กและเยาวชน... 



 ๓๑ 
2. การพฒันาเด็กและเยาวชนจังหวดัเชียงใหม่(ตามนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวดั

เชียงใหม่)  

3.  การปลกูฝงัและสร้างจติสํานึก “หนา้ทีพ่ลเมืองดี ศีลธรรม จริยธรรม ในเดก็และเยาวชน” 
จังหวัดได้ริเริ่มโครงการปลูกจิตสํานึก “หน้าที่พลเมืองดี ศลีธรรม จริยธรรม  ในเด็กและเยาวชน” ขึ้นโดย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือแนวทางการดําเนิน งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 , เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , ท้องถิ่นจังหวัด , องค์การบริหารส่วน
จังหวัด , เทศบาลนครเชียงใหม่  และ สํานกังานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 13 มิถุนายน  ๒๕๕๕  ได้ข้อสรุปในเบื้องต้น 
ดังนี้  

    3.1  ปัจจุบันยังคงมีการเรียนการสอนวิชา “หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม จริยธรรม” แต่อาจจะมี
การเรียกช่ือแตกต่างออกไปแต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่เน้นการนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การมีวินัย การรักษาความสะอาด การตรงต่อเวลา และการมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ      

3.2  ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความต่อเนื่อง และขอความร่วมมือในการ
อนุรักษ์รักษาประเพณีที่ดีงามของล้านนา ทั้งการแต่งกายและการพูดภาษาล้านนา (การอู้คําเมือง)  
           3.3 เห็นควรจัดทําประกาศเป็นวาระจังหวัด  โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแนวทางที่ร่วมกันกําหนดต่อไป ทั้งนี้จังหวัด
จะได้แต่งต้ังคณะทํางานฯ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

4.  โครงการบริการประชาชน  จังหวัดจะจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะรวมศูนย์เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ  โดยให้ส่วนราชการที่มีลักษณะการให้บริการประชาชน จัดส่วนแยก
เพื่อบริการประชาชน ณ จุดเดียว  โดยใช้ช่ือ “กาดนัดบริการประชาชน” ณ อาคารอํานวยการ มีส่วนราชการร่วม
โครงการ 25 หน่วยงาน  วัตถุประสงค์  
 

/4.1 ปรบัรูปแบบการทํางานใน... 



 ๓๒ 
 4.1 ปรับรูปแบบการทํางานในลักษณะบูรณการ แสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้

ประชาชนมีส่วนร่วม   
4.๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
4.3  เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนให้มีระยะเวลาที่สั้นลง 

          4.4  เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจต่อการบริการภาครัฐ 
          4.5  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ลดค่าใช้จา่ย  ในการเข้าถึงงานบริการ 
          4.6  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ข้าราชการว่าเป็นผู้ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (กลุม่บริหารทรัพยากรบุคคล) จะได้เสนอโครงการและประสาน
หน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการต่อไป หากส่วนราชการอื่นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ขอใหป้ระสานกับ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปด้วย 

5.  โครงการประกวดการรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรียบร้อย จังหวดัเชียงใหม ่
จังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่สําคัญ ดังนี ้
       5.1 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และบรรพชนที่ได้ทรงทํานุบํารุง จังหวัด
เชียงใหม่  ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน 
       5.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกเด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการ ให้มคีวาม
สํานึกในการรกัษาความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       5.3 เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2553 อย่างจริงจัง  
กําหนดให้มีการดําเนินงาน 4 กลุ่มเป้าหมาย โดยการระดมพลังความร่วมมือการทํางานทุกฝ่าย ทั้งพระสงฆ์ 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนภาคประชาชน ช่วยกันดําเนินการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายให้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครที่
เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม และเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว  

จังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและตัดสินการประกวดการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
  1. อํานวยการ วางแผน กําหนดเกณฑ์ให้คะแนนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแต่ละกลุ่มเป้าหมายตาม
เกณฑ์การตัดสินที่กําหนดไว้ แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ 

2. กําหนดรางวัลและจัดหารางวัลที่จะมอบให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
กําหนดวัน เวลา สถานที่มอบรางวัล 
  3. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย 
   6. ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหมเ่ชญิผูส้มคัรรบัเลือกตั้ง นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ เปน็ทีป่รกึษา  ตามท่ีได้มีการเลอืกต้ัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 23 มิถุนายน  
๒๕๕๕  โดยมนีายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  ได้คะแนนมาเป็นที่ 1  หาก กรรมการการเลอืกต้ังรับรองผลการเลือกต้ัง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้เชิญผู้สมคัรที่ได้คะแนนลําดับรองทั้ง 3 ราย  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่
ปรึกษาของจังหวดัเชียงใหม่  เพื่อช่วยกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคใีห้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ 

 
/  7. รายได-้รายจ่ายของจงัหวดั   






