


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 10/2555 

วันอังคารที่ 30  ตุลาคม  2555  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

1 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6 นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นางสาวศันสนีย์ ทาสม (รก.)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
10 นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่
12 นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
13 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

ลําปาง 
14 นายชัยสิทธ์ิ รัตนชัยสิทธ์ิ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
15 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
16 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสารภี 
17 นายเทพประสิทธ์ิ วงษ์ท่าเรือ นายอําเภอสันทราย 
18 นายเศรษฐพล ทนันชัย (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
19 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอแม่ริม 
21 นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
22 นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอําเภอฮอด 
23 นายมนัส ขันใส นายอําเภอเชียงดาว 
24 นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ (รก.)นายอําเภอพร้าว 
25 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง 
26 นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
27 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
28 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
29 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอําเภอสันป่าตอง 

 
         / 30  นายสุรชัย  มณีประกร ...
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30 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
  31 นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
32 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
33 นายสรธร สันทัด นายอําเภอแม่แจ่ม 
34 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
35 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
36 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
37 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
39 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

40 พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
41 พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
42 พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
43 พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงษ์ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 

44 นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
45 นายยุทธนา   โพธ์ิทองสุนันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
46 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

47 นางรติพร บุญคง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
48 นางราตรี จักร์แก้ว (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
49 นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย จังหวัดเชียงใหม ่
50 นายอิสระ อินทร์พรม (รก.)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย อําเภอฝาง 
51 พ.อ.ชาตรี เศรษฐกร รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
52 พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 

53 นางฐิติรัชช์ กาญจนพันธ์ุ (แทน)คลังเขต 5 
54 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
55 นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
 
       / 56 นางสาวศิริพิมล  ศรีธนาอุทัยกร

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
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56 นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
57 นายวิสูตร หิตะวนิช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
58 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
59 นางสาวศิริลักษณ์ ไพโรจน์รัตน์ สรรพากรภาค 8 
60 นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
61 นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
62 นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
63 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
64 นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
65 นางพิมพ์ประไพ สังข์ทอง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
66 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

67 นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
68 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
69 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
70 นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
71 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 

72 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
73 นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
74 นายภักดี พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
75 นางสาววัลภา เผือกผาสุก (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
76 นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
77 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
78 นางสุรีย์พร  ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
79 นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
80 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
81 นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
82 นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
83 นายกฤษดา สมบูรณ ์ (แทน)หัวหน้าสาํนักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
84 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
 
      / หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
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85 นายกฤษณ อําพันธ์ุ (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
86 นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
87 นายบุญสม ทองบุญอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
88 นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
89 นายภูมิใจ รักธรรม (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
90 นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ (แทน)ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
91 นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
92 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
93 นายสงบ อรุณทอง ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
94 นายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
95 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
96 นางณัฏฐ์ชุดา เรืองวิลัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
97 นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
98 นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1 
99 นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
100 นายประทีป กันทะเรือน (รก.)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9 
101 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
102 นายสุจนีย์ พรโสภิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
103 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
104 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
105 นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
106 นายธราทิพย์ ปงวะระ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
กระทรวงคมนาคม 
107 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
108 นายสะอาด ประจันพล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
109 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
110 นายอุดม บุญช่วย ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
111 นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ 
112 นายสงัด แก้วนัย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 
        /113  นายเกียรติศักด์ิ  เรียนวัฒนา

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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113 นายเกียรติศักด์ิ เรียนวัฒนา ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
114 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
115 นายปัญญา ภูมิรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
116 นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 

117 นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

118 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

119 นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
120 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

121 นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
122 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
123 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
124 นายชาญ ไชยวงค์ (แทน)ผู้จัดการโทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
125 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยศรี (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 

126 นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6 
127 นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

128 นางสาวณัฐธิศา ทิชยานนท์ (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
129 นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ

(เชียงใหม่) 
130 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
131 นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
132 นางกุลฐินี ปานเพชร (แทน)หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ 
133 นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 

134 นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
135 นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
136 นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
137 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
138 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
139 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
 
        / 140 นายทรงศิลป์  ภิรมย์กุล

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
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140 นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
141 นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

142 นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
143 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
144 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
145 นายฤชุชัย โปธา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
146 นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
147 นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
148 นางสาวศิริพร ภานุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
149 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
150 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

151 นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1 

152 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 

153 นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

154 นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

155 นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 

156 นายอิสระ ยานะโส (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

157 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

158 นายวิเชียร ชมพูผล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

159 นายไพบูลย์ วงษ์ปัญญา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
160 นายสุวรรณา ฉุยกลัด (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

161 นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
162 นางสาวนงคราญ เรืองประพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 
163 นางมณฑิรา เมธา (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
164 นายแพทย์สมยั ศิริทองถาวร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 
        /  165 นายแพทย์พิรุณ  คําอุ่น

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
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165 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
166 นางสุปราณี โฆวัชฮกุล (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
167 นายอภิชาต มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

168 นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
169 นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
170 นายพลยุทธ ศุขสมิติ (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

171 นายศุภชัย วีระเลิศฤทธิชัย ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
172 นายสมศักด์ิ 

 
วงค์ปัญญาถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
173 ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม ่
174 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
175 แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
       

176 นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
177 นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
178 นายไพโรจน์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
179 นายสว่าง กานิล (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

180 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
181 นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
182 นายอรุณ จันทรปรีดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
183 นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) 
184 นายวิสวัสด์ิ ญานะโส (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
185 นางเสาวณี สีมากุล (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
186 นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนนิมมาน      

เหมินทร ์
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
187 นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
188 นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ ฝา่ยปฏิบัติการภาคเหนือ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
189 นางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อํานวยการอุทยาหลวงราชพฤกษ์ 
 
        / 190 พ.อ.อัครวัฒน์   วุฒิเดชโชติโภคิน

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 

ส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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190 พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ 

 
191 นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
192 นายชัยรัตน์ พงศ์พีระ นายช่างเทคนิคอาวุโส สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
193 นางสุภาพร ทองพุก ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่-ลําพูน 
194 นายกมล ทองพุก ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่-ลําพูน 
195 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
196 นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
197 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
198 นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
199 นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
200 นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
201 นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
202 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
203 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน)หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
204 นายอภิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
205 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
    

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 



 ๙
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย  และมอบงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตให้กับอําเภอ 25 อําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็นผู้รับมอบ (สํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวดัเชียงใหม่) 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ระดับจังหวัด จํานวน  8  ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   ได้แก่ 

         1.1  ประเภทบุคคล   ด้านศาสนา       นายนิรันดร์  ปัญญาธีระสกลุ  
         ด้านศิลปะ  นางบัวชุม  จันทร์ทิพย ์
         1.2  ประเภทเด็ก     ด้านศาสนา       เด็กหญิงปภาวรินทร์  โกฎิคํา 
                                    ด้านศิลปะ        เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีสม 
                                    ด้านวัฒนธรรม   เด็กหญิงแอนนา  แสนทวี 
         1.3  ประเภทเยาวชน    ด้านศาสนา     นายอรรถพล  มาดุลเวช 
                                       ด้านศิลปะ       นายฉัตรชัย  กองแก้ว 
                                       ด้านวัฒนธรรม    นางสาวสกาวกวิน  กาญจนเสมา 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่ครู-อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่สมควรได้รับรางวัล   
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจําปี 2555  จํานวน  2  ราย    (สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1)   ได้แก่  นางศุภวรรณ   ไชยวงค์   ข้าราชการครูโรงเรียนวัดท่ากาน  
อําเภอสันป่าตอง   นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล   ข้าราชการครูโรงเรียนสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง 

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดพบปะวาระยามเช้า “Morning Session” โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ กรุณามอบนโยบายให้จัดการพบปะวาระยามเช้า “Morning Session” เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีที่  2  
และ ที่  4 ของเดือน  โดยในเดือนพฤศจิกายน  2555  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555  และวัน
พฤหัสบดีที่ 22  พฤศจิกายน  2555  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
      / ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 



 ๑๐ 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจงัหวัด 

 
 
 
        /11  นายอดลุย์  ฉายอรณุ

1. นายธานนิทร์    สุภาแสน 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
2. นายคณุวฒัน์     สุคนัธะกลุ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม        เลขานุการกรม สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง 
3. นายบญุสม ทองบญุอยู ่
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. นายเมธาดล วิจักขณะ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๘ เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๗ น่าน 
5. นายประจญ ปรัชญส์กุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
6. นายศุภกร ศรีศกัดา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดพิษณุโลก 
7. นายทว ี อุปสุขนิ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
8. นางวรพรรณ ี ดํารงมณ ี
 ตําแหน่งปัจจบุนั  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        เลขานุการเอก ฝ่ายยุโรปใต้  กองยุโรป 2 กรมยุโรป 
9. นายสุเทพ ปวเรศวทิยาฬาร 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
10. นายสงบ อรณุทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1  
 ตําแหน่งเดิม        ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา)  

วิศวกรชลประทาน ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา  
กรมชลประทาน 



 ๑๑ 
 

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 9/2555  เม่ือวันที่  27  กันยายน  2555   

- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555           
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 51 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 

       / ระเบียบวาระที่ ๓... 

 

11. นายอดลุย ์ ฉายอรณุ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก แม่งัด อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 
12. นายเกียรติศกัดิ ์ เรียนวฒันา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี 
13. นายอรณุ  จันทรปรดีา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่
14. นายหลกัชัย พฒันเจรญิ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
15. นางรุง่รตัน ์ ทวปีระศาสน ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เชียงราย 
16. นายปรญิญา วีระมนุรกัษ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 นครสวรรค์ 
17. พนัเอกชาตร ี เศรษฐกร 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        นายทหารปฏิบัติการประจําสํานักงานเลขานุการกองทัพบก 



 ๑๒ 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   
      คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจนัทร์) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
       

๑. สรปุผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ 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 

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 รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๓๕,๗๘๗.๕๓ ๓๒,๑๕๑.๕๘ ๘๙.๘๔ ๓,๖๓๕.๙๕ 

ประจํา ๒๘,๗๓๖.๙๙ ๒๗,๔๘๑.๕๑ ๙๕.๖๓ ๑,๒๕๕.๔๘ 

ลงทุน ๗,๐๕๐.๕๔ ๔,๖๗๐.๐๗ ๖๖.๒๔ ๒,๓๘๐.๔๗ 

 
      / ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕… 

   



 ๑๓ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๕  จังหวัด
เชียงใหม่เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมจํานวน ๓๒,๑๕๑.๕๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๘๔ ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 
๕.๗๖ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓) สําหรับรายจ่ายลงทุน เบิกจ่าย ๔,๖๗๐.๐๗ หรือร้อยละ ๖๖.๒๔ ตํ่ากว่าเป้าหมาย     
ร้อยละ ๓.๑๖ (เป้าหมายร้อยละ ๗๒)  และรายจ่ายประจํา เบิกจ่าย ๒๗,๔๘๑.๕๑ หรือร้อยละ ๙๕.๖๓  

สําหรับภาพรวมของประเทศ งบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายภาพรวม มีผลการเบิกจ่าย
ตํ่ากว่าเป้าหมายด้วยเช่นกันกล่าวคือ ร้อยละ ๖๓.๙๘ และ ๘๘.๕๔ ตามลําดับ  หากจัดเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย
จังหวัดที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่ มีลําดับการเบิกจ่ายอยู่ที่
ลําดับ ๘ จาก ๑๒ จังหวัด   สาเหตุที่ทําให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น  ได้ติดตามสอบถามหน่วยงาน 
ที่ได้รับงบประมาณจํานวนมาก ถึงสาเหตุการเบิกจ่ายเงินตํ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี มีผลบังคับใช้ล่าช้า โดยเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จากเดิมที่ต้องเริ่มเบิกจ่ายเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ ทําให้การเบิกจ่ายงบต่าง ๆ ล่าช้าไปกว่าทุกปีที่ผ่านมาก  นอกจากนี้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ต้องเร่งเบิกจ่ายซึ่งมีการ
เบิกจ่ายได้เกือบทั้งหมดแล้ว  กอรปกับได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัด  โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๓ 
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมสูงถึง ๑,๓๕๗.๙๙ ล้านบาท   

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๘๓ ๑,๐๘๕.๒๔ ๙๘.๑๔ ๒๐.๕๙ 

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๒.๕๔ ๔,๕๔๘.๐๐ ๙๕.๗๐ ๒๐๔.๕๔ 

 

   / ๒. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย... 



 ๑๔ 

๒. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ  ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  
จํานวนทั้งสิ้น ๑๒,๒๕๘.๑๔ ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นงบประจํา งบลงทุน และภาพรวม ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๒,๒๕๘.๑๔ ๕,๙๘๗.๐๘ ๔๘.๘๔ ๖,๒๗๑.๐๖ 

ประจํา ๑๐,๗๙๘.๘๐ ๕,๙๔๓.๘๙ ๕๕.๐๔ ๔,๘๕๔.๙๑ 

ลงทุน ๑,๔๕๙.๓๓ ๔๓.๑๘ ๒.๙๖ ๑,๔๑๖.๑๕ 

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๑๙  ตลุาคม  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๘๓ ๑,๐๘๗.๔๒ ๙๘.๓๔ ๑๘.๔๑ 

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๑๙  ตลุาคม  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๒.๕๔ ๔,๕๔๘.๐๐ ๙๕.๗๐ ๒๐๔.๕๔ 

 
 
 
      / ๓.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ… 



 ๑๕ 
๓.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจาํเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ เรื่อง คือ 
 ๒.๑ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๑๑๑  ลงวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
   เรื่อง  การระบเุหตผุลการใช้ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตเิพื่อใชป้ระกอบการเบกิจา่ย 
   กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาในบัญชี               
ยาหลัก โดยใหส้ถานพยาบาล และส่วนราชการถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๑. ค่ายาที่เบิกได้คือ ยาในบัญชียาหลักฯ 
   ๒. ค่ายานอกบัญชียาหลักฯ ให้เบิกได้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักฯได้ตามเหตุผล ดังนี้ 
       ๒.๑ ให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้วินิจฉัย และออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักฯ เพื่อ
ประกอบการเบิกจ่ายทั้งระบบจ่ายตรง และระบบใบเสร็จรับเงิน ตามเหตุผลดังนี้ 
    (๑) เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือแพ้ยาในบัญชียาหลักฯ 
    (๒) ผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการรักษา 
    (๓) ไม่มีกลุม่ยาในบัญชียาหลกัฯให้ใช ้
    (๔) ผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคที่ห้ามใช้ยาในบัญชียาหลักฯ 
    (๕) ยาในบัญชยีาหลักมีราคาแพงกว่า(ในเชิงคุ้มค่า) 
    (๖) ผู้ป่วยแสดงความจํานงต้องการ (เบิกไม่ได้) 
      ๒.๒  เป็นยาที่มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อจําหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้ยาที่นําเข้าโดย
กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม ไม่สามารถเบิกได้ 
   ๓. การเบิกค่ายาที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ค่ายาวิตามิน ยาสมุนไพร           
ยาบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม ยามะเร็ง ยาชีววัตถุสําหรับโรครูมาติก และโรคสะเก็ดเงิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิม 
   ๔.  ให้ส่วนราชการตรวจสอบคําขอเบิกค่ารักษาฯให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
โดยเคร่งครัด 
   ๕ .   กรณีตรวจพบว่ าสถานพยาบาลไม่ป ฏิ บั ติตามหลัก เกณฑ์และ เงื่ อนไขที่ กํ าหนด 
กระทรวงการคลังจะดําเนินการเรียกเงินคืนทั้งหมดของรายการยานั้นๆ ที่มีการเบิกจ่าย ทั้งนี้ให้มีผลบังคับสําหรับ
การรักษาตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
  ๒.๒ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๓๘๑  ลงวันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏบิตักิาร(SAP R3) 
กรมบัญชีกลางได้จัดทําคู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)  

  ๒.๓  หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐.๑ /ว ๓๘๓  ลงวันที ่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  อัตราดอกเบีย้เงนิกูต้ามโครงการกูเ้งินกบัสถาบันการเงนิโดยนาํสทิธใินบาํเหนจ็ตกทอด 
ไปเปน็หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งิน (ระบบบาํเหน็จค้ําประกนั) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 

   กรมบัญชีกลางได้ทําบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงิน ตามโครงการกู้เงินโดยนําสิทธิในบําเหน็จ 
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบํานาญ ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินอัตราตามที่บันทึกข้อตกลง 
ในเบื้องต้นนี้ได้รับแจ้งการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ จากธนาคารออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีแรก         
คงที่ ๕.๙๙ % หลังจากนั้น MLR – ๐.๓๗๕ % (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ๗.๑๒๕ %) สําหรับผู้ย่ืนคําขอกู้ และอนุมัติ
พร้อมทําสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  และกรมบัญชีกลางจะแจ้งอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่นให้ทราบต่อไป 
  

      / ๒.๔ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๔ /ว ๓๘๘... 



 ๑๖ 
๒.๔ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๔ /ว ๓๘๘  ลงวันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

   เรื่อง  การขึน้ทะเบียนรายชือ่ผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ์
กรมบัญชีกลาง ประกาศการขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน           

๙ ราย ซึ่งได้ทําการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบงานเสนอราคาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นตํ่า 
(Minimum Bid) แล้ว ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ) กําหนด 
 ๒.๕ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕ /ว ๓๙๑  ลงวันที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
   เรื่อง  พระราชกฤษฎีกาเงนิช่วยเหลือผู้ซึง่ออกจากราชการตามมาตรการปรบัปรุงอตัรากาํลงั 

ของส่วนราชการ(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ด้วยมีการยกเลิกความในบางมาตราของ พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตาม
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจาก
ราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป           
โดยเพิ่มเติมสาระสําคัญในพระราชกฤษฎีกาคือ ข้าราชการตามความหมายเพิ่มเติมข้าราชการรัฐสภาสามัญตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  และการนับเวลาที่เหลือก่อนการลาออกตามมาตรการจากเดิมไม่น้อย
กว่า ๑ ปี เป็นไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หากกลับเข้าเป็นข้าราชการประจําในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกํากับของ
ฝ่ายบริหารหรือส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอีกให้ส่งคืนเงินช่วยเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 
  ๒.๖ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕ /ว ๓๙๔ ลงวันที่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕  

เรื่อง  พระรากฤษฎีกาการจ่ายเงนิเดือน เงินปี บาํเหนจ็ บํานาญ และเงนิอื่นในลักษณะเดียวกนั
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มีการแก้ไข เพิ่มเติมจาก พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับ การเพิ่มเติมประเภทวันลาขึ้นใหม่ คือ การลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร และ
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  และแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์  
ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ และมีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๔  ตลุาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  การยบุรวมสทิธกิารอนุมัตนิําส่ง (P3) 
   กรมบัญชีกลางได้ยุบรวมสิทธิการอนุมัติรายการนําส่งรายได้แผ่นดิน หรือเงินนอกงบประมาณแทน
หน่วยงานอื่น(P3) และสิทธิการอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย(P2) ไว้ด้วยกัน เพื่อความคล่องตัว และสะดวก รวดเร็ว
ย่ิงขึ้น  ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการนําส่งอุปกรณ์ GFMIS Token Key (P3)  คืนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
  ๒.๘ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๔๐๓ ลงวันที่ ๘  ตลุาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ไปยังระบบ GFMIS Web Online 
   กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online ให้รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว หากส่วนราชการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายโดยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบ e-GP ให้บันทึกรายการผ่าน GFMIS Web Online  กรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕  และระบุแหล่งของเงินเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณที่ฝากคลัง จะต้องบันทึกรายการผ่านระบบ GFMIS Web Online  เท่านั้น  หากส่วนราชการไม่ได้
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP  จะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS  ไม่ได้  สําหรับแหล่งของเงินก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบบจะยกเว้นการตรวจสอบ 
       / ๒.๙ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๔...  



 ๑๗ 
๒.๙ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  

เรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจัดงาน  
และการประชมุระหว่างประเทศ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กระทรวงการคลังได้กําหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไข เพิ่มเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  เช่น 
เดิม การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบ หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
โดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด แก้ไขเป็น ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  และกําหนดประเภทและอัตราสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม  ซึ่งเดิมไม่ได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบฯ เป็นต้น 
  ๒.๑๐ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๓ /ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  หลกัเกณฑก์ารพิจารณากําหนดสาํนักงานในพืน้ทีพ่เิศษ ประจาํปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  รวมทั้งการยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากที่ต้ังของสํานักงานไม่ได้กําหนดเป็นพื้นที ่          
เสี่ยงภัย/พ้ืนที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตามมติของคณะกรรมการพิจารณากําหนดสํานักงานที่ต้ังอยู่ในพื้นที่
พิเศษ   ดังนี้ 

๑.หลักเกณฑ์การพิจารณา 
การให้คะแนนของหลักเกณฑ์ในแต่ละข้อ ให้เป็นไปตามแบบคําขอที่กําหนด  สําหรับสํานักงานที่

ต้ังอยู่ในความเสี่ยงภัยและความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ให้เป็นไปตามประกาศที่ คณะกรรมการฯ ส่วนกลางกําหนด 
โดยสํานักงานที่เสนอขอให้พิจารณากําหนดเป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษจะต้องยื่นแบบ  คําขอฯ ทุกกรณี 
   ๒. ขั้นตอน และระยะเวลาการพิจารณา 
      (๑) ให้สํานักงานที่จะขอพิจารณาเป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ กรอกข้อมูลในแบบคําขอให้
ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด(สํานักงานคลังจังหวัด) พิจารณาภายใน
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
      (๒)  กรณีสํานักงานที่ไม่ได้รับการประกาศกําหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย/พ้ืนที่ที่มีความชุกชุมของ
โรคภัยไข้เจ็บ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการฯ ส่วนกลางพิจารณาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 
      (๓)  คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเสนอรายชื่อสํานักงาน สังกัด และสถานที่ต้ัง ของสํานักงานที่
เห็นควรกําหนดเป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เพื่อเสนอต่อ
กระทรวงการคลังประกาศต่อไป 
   ๓. การย่ืนอุทธรณ์ผลการพิจาณา ให้ย่ืนได้เฉพาะเหตุอันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ซึ่งข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยนแปลง ให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด และ
กรรมการฯ ระดับจังหวัด  เสนอรายชื่อสํานักงานที่ผ่านการพิจารณาต่อกรมบัญชีกลาง  ทั้งนี้ ต้องดําเนินการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
  
          / กรณีตามข้อ  ๒ และ ๓... 
   



 ๑๘ 
กรณีตามข้อ  ๒ และ ๓ ให้ดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว 

คณะกรรมการฯ ส่วนกลางจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ และคณะกรรมการฯ จะมีการติดตามประเมินผล หาก
พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ทําให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณไปโดยไม่ถูกต้อง จะต้องถูกเรียกเงินคืน และอาจ
ถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางวินัย และทางอาญาต่อไป 
  ๒.๑๑ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๓ /ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
   เรื่อง ประกาศกําหนดสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสํานักงาน 
   ในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้สํานักงานที่ ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี   
นราธิวาส และจังหวัดสงขลา ในพื้นที่อําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และอําเภอสะเดา เป็นสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๒.๑๒ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  คู่มือการปรบัปรุงรายการบญัชี ณ วันสิน้ปีงบประมาณ ผา่น GFMIS Web Online 
   กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบงานเพิ่มเติม พร้อมจัดทําคู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณผ่านระบบ  GFMIS Web Online เพื่อให้หน่วยงานสามารถบันทึกรายการบัญชี ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณได้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
  ๒.๑๓ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓ /ว ๔๑๙ ลงวนัที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  

 เรื่อง  การซกัซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกบัการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการ        
          ทางอเิลก็ทรอนกิส์ใหส้ํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดินเพื่อการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) อาศัยอํานาจตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๑) กําหนดให้หน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุต้องจัดส่งประกาศ และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารแนบ ให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณีเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้
เริ่มดําเนินการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาดังกล่าว ในวันที่หน่วยงานได้ดําเนินการประกาศประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
 
3.  ข่าวประชาสัมพนัธ ์

เชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากผู้ผลิตโดยตรงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน          
ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 12.00 น. ณ  ลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง           
(ฝั่งสํานักงานคลังจังหวัด)  เปิดตลาดวันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 นี้ เวลา 12.30 เป็นต้นไป 

“ท่านใดนําถุงผ้า หรือตะกรา้มาบรรจุสนิคา้ รบัของสมนาคณุจากคณะผูบ้รหิารการคลังประจําจังหวัด
เชียงใหม”่ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
     

 
 
       / 3.2 ผลความก้าวหน้าของการ...  



 ๑๙ 
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2555                 

(งบพฒันาจังหวดั)   
  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายสง่า บัวระดก): แจ้ง
สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555   

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 24 โครงการ  
งบประมาณ 215,270,000 บาท (สองร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตาม
ผลผลิต 5 ด้าน ดังนี้ 

 หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กันยายน 2555 จํานวนงบประมาณ 215,270,000 บาท 
 เบิกจ่ายแล้วจาํนวน 194,465,633.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.33 
  ทั้งนี้เงินเหลือจ่ายจังหวัดได้นําไปจัดสรรให้โครงการสํารอง (Y2), โครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และค่าสาธารณูปโภคจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ  12,517,587.23  บาท   
 
สรปุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของจังหวดัเชียงใหม ่
  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 192,929,700  บาท 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) : ในเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี           
ในการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนฟาเรนท์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  ก็ขอให้ส่วนราชการที่มีโครงการในลักษณะ
การอบรมสัมมนา การประชุม ให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จึงขอให้สํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูในเรื่องการตรวจติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและทางจังหวัดจะต้อง           
ต้ังคณะกรรมการตรวจติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งจะมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ประธาน และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือน จะมีการเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงาน           
ผลการเบิกจ่ายเงิน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

 
      /คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจันทร์)...  

ลําดบั ผลผลติ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

เบกิจ่ายแล้ว
(บาท) 

กันเงนิไว้เบกิ
เหลื่อมปี(บาท) 

เงินเหลือจ่าย
(บาท) 

1 ด้านเศรษฐกิจ 10 102,230,000 87,463,737.23 5,599,750 9,166,512.77 

2 ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

5 33,800,000 30,150,363.18 2,590,000 1,059,636.82 

3 ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 46,240,000 44,885,211.70 - 1,354,788.30 

4 ด้านรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

3 23,000,000 22,063,350.03 - 936,649.97 

5 ด้านบริหารจัดการ 1 10,000,000 9,902,971.42 97,028.58 - 

 รวม 24 215,270,000 194,465,633.56 8,286,778.58 12,517,587.86 



 ๒๐ 
คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจันทร์) : การเบิกจ่ายเงินในตอนนี้ได้รับนโยบายให้มีการติดตาม

ทุกเดือน จังหวัดจะต้องรอหนังสือสั่งการของคณะกรรมการในระดับประเทศว่าจะให้ทําอย่างไร แต่เท่าที่ดูมีเรื่องของ
การทําแผน แผนของทุกหน่วยงานต้องส่งและจะต้องติดตามการดําเนินการตามแผน และเรื่องของการส่งเสริมและ
สนับสนุนวิธีการในระบบ e-GP ในการเบิกเงินในระบบ GFMIS ไม่ติดขัด จึงขอแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบว่า    
ในปีนี้จะมากกว่าปีที่ผ่านมา จะต้องมีการติดตามในทุกเดือน 
 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
       

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การขอจดัตั้งอาํเภอนนัทบรุ ี 

        ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) : ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม่ กรณีขอจัดต้ังอําเภอนันทบุรี เป็นกรณีพิเศษ  สืบเนื่องจากราษฎรตําบลม่อนจอง ตําบล           
แม่ต่ืน อําเภออมก๋อย ได้มีข้อเรียกร้องและมีความประสงค์แยกพ้ืนที่ตําบลม่อนจอง ซึ่งมีพ้ืนที่จํานวน  9 หมู่บ้าน
และตําบลแม่ต่ืน จํานวน 16 หมู่บ้าน รวม 25 หมู่บ้าน มีประชากร ๑๕,๔๔๒ คน จํานวนครัวเรือน 4,751 
ครัวเรือน เพื่อขอจัดต้ังเป็นอําเภอนันทบุรี เป็นกรณีพิเศษ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายโครงการ เช่น 
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่อําเภออมก๋อย โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรบ้านซิแบร โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่  

 ๒. เพื่อสนองตอบตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในการ
รักษาผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่าสงวนที่หาดูยากและใกล้สูญพันธ์ุ   

๓. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๔. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่น ทั้งด้าน การคมนาคม การติดต่อ สื่อสาร

ระบบไฟฟ้าและประปา   
๕. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  โดยราษฎรจะได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง  
๖. เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน เช่น ปัญหาการใช้พ้ืนที่เป็นเส้นทางลักลอบขนแรงงาน        

ต่างด้าว  ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ 
๗. เพื่อให้มีหน่วยงานราชการระดับอําเภอเป็นศูนย์กลางการปกครองตั้งอยู่ในท้องที่ เพื่อแก้ไข

ปัญหาด้านบริการประชาชนที่เกิดจากความห่างไกลตัวอําเภอ เป็นการลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนใน
การติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ 

 ๘. มีหน่วยงานราชการหลักคือที่ว่าการอําเภออยู่ในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและตรงประเด็น 
  ในเรื่องดังกล่าวจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอจัดต้ังอําเภอนันทบุรีเป็นกรณีพิเศษ
และมีความจําเป็นประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล ห่างจากที่ว่าการอําเภออมก๋อย ๗๖ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
เชียงใหม่ ๒๙0 กิโลเมตร จังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานการขอจัดต้ังอําเภอนันทบุรีให้กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา  แต่เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดต้ัง
อําเภอว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาการบริหารส่วนจังหวัด และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  จังหวัดเชียงใหม่จึงได้นําเรื่องการขอจัดต้ังอําเภอนันทบุรี เป็นกรณีพิเศษ
เข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันนี้เพื่อขอให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ได้โปรดพิจารณา
เห็นชอบ 
          / นายอําเภออมก๋อย... 



 ๒๑ 
   นายอําเภออมก๋อย (นายชุติเดช มีจันทร์) : การจัดต้ังอําเภอนันทบุรี ประชาชนใน 2 ตําบล           
ได้ร้องขอกับอําเภออมก๋อย เพื่อจะได้มีส่วนราชการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากตําบลม่อนจอง และตําบลแม่ต่ืน           
มีโครงการพระราชดําริหลายแห่ง หากมีส่วนราชการเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วจะช่วยเหลือ ดูแล และใกล้ชิดประชาชน
มากขึ้น อําเภออมก๋อยในขณะนี้กองทัพภาค 3 ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตํารวจภูธรภาค 5 ได้จัดต้ังกอง
อํานวยการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอําเภออมก๋อยขึ้น  เนื่องจากมีปัญหาที่กองทัพภาค 3 ประกาศว่าเป็นปัญหา
พ้ืนที่ที่มีความมั่นคงด้านการบุกรุกป่า ปัญหาพืชเสพติด แรงงานต่างด้าวที่ข้ามมาจากอําเภอท่าสองยาง และอําเภอ
แม่ระมาดจังหวัดตาก  กองทัพภาค 3 จึงได้ต้ังกองอํานวยการ  และตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้จัดต้ังส่วน
ควบคุมดูแลอําเภออมก๋อยเป็นกรณีเฉพาะขึ้น  ในประเด็นดังกล่าวหากมีการแยกอําเภอนันทบุรีจะมีส่วนราชการเข้า
ไปขับเคลื่อน ในการทํางานในพื้นที่และจะช่วยแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ 
  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) : จากที่องคมนตรี(นายพลากร)เดินทาง
มาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้นําเรียนท่านในเรื่องการจัดต้ังอําเภอนันทบุรี  ท่านได้มีข้อแนะนําว่า
ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ต้ังอําเภอ  น่าจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลทุกข์ สุขของพี่น้องประชาชน เช่น 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตํารวจ ได้พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังไปให้บริการก่อนล่วงหน้า ส่วนใดที่สามารถทําได้
ก่อนน่าจะดําเนินการก่อน ประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ไกลย่อมมีความเดือนร้อนอย่างแน่นอน เช่นเรื่องการรักษาพยาบาล 
ดังนั้น จึงขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นําเรื่องของการจัดต้ังโรงพยาบาลอําเภอกัลยาณิวัฒนามาเป็น
ตัวนําร่องก่อน และจะได้นําเรื่องนี้กราบเรียนท่านพลากรทราบและนําเสนอกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติอัตรากําลัง 
แพทย์ เข้าไปในพื้นที่ก่อน 

  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล) : ในการจัดต้ังอําเภอ
นันทบุรี ได้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายอําเภออมก๋อย และสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภออมก๋อยแล้วว่าเราจะได้พัฒนา รพ.สต.บ้านใหม่ ที่ตําบลแม่ต่ืนให้มีแพทย์ไปประจําก่อน สําหรับ
ตําบลม่อนจอม และตําบลแม่ต่ืน มี รพ.สต.ทั้งสิ้น 5 แห่ง และจะเพิ่มอัตรากําลังให้มากขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 4.2   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน  2555 
ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ)           

ฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี พ.ศ.2555 จะเริ่มกลางเดือนตุลาคม 2555 ลมหนาวจากประเทศจีนจะมีกําลังแรงเสริม
เข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทําให้มีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงได้ในระยะแรก ต่อจากนั้น
อุณหภูมิจะลดลง  กลางเดือนพฤศจิกายน 2555- เดือนมกราคม 2556 จะมีหมอกบางทั่วไป /หมอกหนาได้บาง
พ้ืนที่  อากาศหนาวและหนาวจัดได้เป็นบางวัน ปลายเดือนธันวาคม 2555 –ต้นเดือนมกราคม  2556 ช่วงที่หนาว
ที่สุดของปี ตอนบนของภาคอุณหภูมิตํ่าสุด 14-16 องศาเซลเซียส และ 17-19 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของ
ภาค  และอุณหภูมิตํ่าสุดบนเทือกเขา ยอดดอย 5-10 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวปีนี้จะหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่แล้ว 
ขณะที่อุณหภูมิตํ่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ยและปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ฤดูหนาวปี 2555 จะสิ้นสุดลงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ 2556  เมื่อลมหนาวจากประเทศจีนมีกําลังอ่อนลงตามลําดับ  

ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ คือ  พายุฝนฟ้าคะนองในเดือตุลาคม พฤศจิกายน 
และธันวาคม 2555 เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะทําความเสียหาย
แก่ชีวิต ทรัพย์สินและ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร น้ําค้างแข็งบนเทือกเขา 
 
         / ยอดดอย และหมอกหนา... 
 



 ๒๒ 
ยอดดอย และหมอกหนา ในเดือนธันวาคม 2555 และเดือนมกราคม 2556 น้ําค้างแข็ง ทําให้ผลผลิตทาง
เกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย และหมอกหนาเป็นอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเช้า ขณะที่มวลอากาศเย็นมีกําลัง
อ่อนลง สําหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยและอยู่นอกเขตชลประทาน ควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อควรระวัง ช่วงต้นฤดูจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุมในช่วง
ต้นฤดูหนาว และฝนจากคลื่นกระแสลมตะวันตกเป็นระยะๆในช่วงกลางฤดู ภัยหนาวจากอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด
และมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นโดยเฉพาะเทือกเขายอดดอยทางตอนบนของภาค หมอกหนาที่เกิดขึ้นทั่วไปขณะที่มวล
อากาศเย็นอ่อนกําลังลง จึงควร รักษาสุขภาพให้ดี ป้องกันผลผลิตที่อาจเสียหายจากภัยหนาว และเพิ่มความ
ระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ 053-277919  053-922365  พ้ืนที่ฝน
ตกจากเรดาร์ตรวจอากาศ  www.cmmet.tmd.go.th  บริการ 24 ช่ัวโมง  

เดือนพฤศจิกายน 255๕ ช่วงต้นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุม
ภาคเหนือ เป็นระยะๆ  ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้ว
อากาศจะหนาวเย็นลง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้บางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอน
เช้า  และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และ
อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย  

เชียงใหม่   ตอนเช้า อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 19-21 องศาเซลเซียส เทือกเขายอดดอย 
อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 7-15 องศาเซลเซียส บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศา
เซลเซียส  มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นเสริมปกคลุมในระยะแรก 
และหมอกหนาบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง  ปริมาณฝน 50-60 มิลลิเมตร จํานวน 4-5 วัน   
ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 51-93  ทัศนะวิสัย 6-8 กิโลเมตร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ข้อควรระวัง  ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม อาจทํา
ความเสียหายให้แก่ผลผลิตได้ จึงควรเตรียมการป้องกัน สําหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-277919 053-922365  และ           
ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) : มีสองเรื่องที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ           

ภัยหนาว ซึ่งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการเรียบร้อยแล้ว และเรื่องปริมาณ
น้ําในเขื่อนแม่กวงมีเพียง 41 % ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง และนายอําเภอที่รับน้ําจากชลประทานแม่กวงเตรียม
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยด่วน หากจะทํานาปรังเหมือนปีที่ผ่านๆมาน้ําคงไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.3  การจดังานประเพณเีดอืนยี่เปง็เชียงใหม่  ประจาํปี  2555 
                รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย มีสมศักดิ์)  : การจัดงานประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ 
ประจําปี 2555 จัดเป็นประจําทุกปีซึ่งในปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2555  
ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านได้รับชมวีดีทัศน์การจัดงานประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2555  
   การจัดงานประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2555 ได้ใช้ช่ือ “แอ่วย่ีเป็งเชียงใหม่ ปลอดประทัด  
ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งจะมีกิจกรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งทั่วเมืองเชียงใหม่ จัดต้ังตามประตูเมืองต่างๆ รอบคูเมือง การ
ประกวดกระทงใหญ่  การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดิน บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งการจัด 
 
           /งานดังกล่าวได้กําหนด...  



 ๒๓ 
 
งานดังกล่าวได้กําหนดให้มีการแถลงข่าวในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์           
สามกษัตริย์ ขอเชิญสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานแถลงข่าว 
 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) : ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่มไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณคูเมืองในช่วงการจัดงานดังกล่าว เพื่อความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

      4.4  การรณรงค์การใช้โคมลอย “ธรรมชัย”ในเทศกาลประเพณีย่ีเป็ง 2555 
   ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่           

(นายอําพล  วรรโณทัย) : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)           
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยคํานึงถึงความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้า คุณภาพ
ไฟฟ้าและความต่อเนื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ ในเทศกาลงานลอยกระทงทุกปีในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ มีประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาคือการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยแต่ละปีที่ผ่านมามีการ
ปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มจะมีการปล่อยเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแน่นอนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ปล่อยโคมลอยจํานวนมากก่อให้เกิดไฟฟ้าดับเนื่องจากโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตกลงพาดสายไฟหรือตกลงพาด
กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า นอกจากนั้นโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานยังส่งผลกระทบให้เกิดอัคคีภัยทําความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และหากลอยเข้ามาในรัศมีเส้นทางการบินทําให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุได้  
                     ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่โปรดให้การสนับสนุนผู้ผลิตโคมลอยธรรมชัย           
ซึ่งเป็นโคมลอยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.808/2552 และรณรงค์ให้เลือกซื้อแต่โคมลอยธรรมชัย  
 
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์) : ในเรื่องของโคมลอยธรรมชัย
จังหวัดเชียงใหม่มีการรณรงค์ในทุกปี และในปีนี้จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องเวลาการปล่อย ช่องทาง และขนาด  
ในการดําเนินการสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดทําแผนและประสานเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ 
 
   ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  : ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
มีการเฝ้าระวังโดยจัดรถดับเพลิงไว้ทั่วบริเวณเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ สําหรับโคมไฟทางเทศบาลนครเชียงใหม่           
ได้รณรงค์ต่อต้าน และตรวจจับหากพบว่าจําหน่ายโคมไฟในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) : ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ
นายอําเภอทุกอําเภอตรวจดูร้านค้า หากมีการจําหน่ายดอกไม้ไฟ และประทัดยักษ์ ให้ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนและสิ่งเทียม ซึ่งจังหวัดได้แจ้งไปก่อนแล้ว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  
       / 4.5  กิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬา... 



 ๒๔ 
4.5  กิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนพฤศจิกายน  2555 

                   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่( นางจุไรรัตน์  แพรวพราย) : จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเข้าสู่
เทศกาลท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเดือนพฤศจิกายน 2555  ดังนี้ 
กิจกรรมท่องเที่ยว พฤศจกิายน 2555 

1.  มหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรม อําเภอสันกําแพง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2555 
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจกิายน 2555  

2. เทศกาลบอลลนูนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ 6  (Thailand International Balloon 
Festival) 

3. พิธีไหว้สาเจ้าอินทนวิชยานนท์  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  บนดอยอินทนนท์ 
4. งานบุญกฐินล้านนา และงานบุญประเพณีย่ีเป็งสันทรายถวายพุทธบูชา  ในวันเสาร์ที่ 24 

พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น. – 20.30 น.  ณ ธุดงคสถานล้านนาแม่โจ้  
5. งาน Yeepeng Lanna International วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น. – 

20.30 น. ณ ธุดงคสถานล้านนาแม่โจ ้
6. งามประเพณีย่ีเป็ง(ลอยกระทง)เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2555  
7. งานเหมันต์นครพิงค์และเทศกาลอาหาร ในวันที่ 2 พฤศจกิายน  2555  ณ ประเสริฐแลนด ์
8. เชียงใหม่แจสเฟสติเวอร์  ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555 บริเวณลานน้ําพุไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ 
กิจกรรมกีฬาเดือน พฤศจกิายน 2555 

1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 3  - 17 พฤศจิกายน 
2555 แข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2555 รุ่นประชาชนรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด  
ณ สนามกีฬาสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

2. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ ๕ ประจําปี  ๒๕๕5 ระหว่างวันที่
10 - 17 พฤศจิกายน 2555 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ ๕ ประจําปี ๒๕๕5  
รอบคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  

3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2555 รุ่นอาวุโส ระหว่างวันที่ 11 
พฤศจิกายน  – 2 ธันวาคม  2555 แข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2555 รุ่นอาวุโสรอบคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับจังหวัด  ณ สนามกีฬา ป.พัน 7 

4. การแข่งขันเชียงใหม่ แบดมินตัน สวัสดี คัพ  Chiangmai Badminton Sawasdee Cu 
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 การแข่งขันเชียงใหม่ แบดมินตัน สวัสดี คัพ  Chiangmai Badminton 
Sawasdee Cup  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

5. ขอประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬาแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 9-19 ธันวาคม  2555  
ทุกกิจกรรมล้วนเป็นการนํานักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้ทุกท่านและทุกองค์กรเป็นเจ้าภาพ และเจ้าบ้าน
ที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
       / 4.6  ข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ... 
 



 ๒๕ 
 4.6 ข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

         ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (นายทวีศักดิ์  ขันธราช) : ขอสรุปรายงานสถิตินักท่องเที่ยว
ที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ แบบเป็นรายปี อุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่อุทยานแห่งชาติดอย           
อินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง และดอยผ้าห่มปกตามลําดับ สําหรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยแบบเป็น รายเดือน จะสูงในเดือนเมษายน  อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินททนท์ จะสูงในเดือนธันวาคม  ห้วยน้ําดังจะสูงในเดือนธันวาคม  ดอยผ้าหม่ปก จะสูงในเดือนเมษายน  
       อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แหล่งท่องเที่ยวบริเวณพระธาตุดอยสุเทพ  ปัญหาที่พบคือ ปัญหา
สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ การขึ้นลงของรถยนต์ไม่สะดวก จึงได้มีการกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาปัจจุบันขึ้นโดย
การ จํากัดจํานวนยานพาหนะ ขึ้นลงโดยกําหนดช่วงเวลาขึ้น (3ช่ัวโมง) 08.00 น. – 11.00 น. ช่วงเวลาลง  
(3ช่ัวโมง) 11.00 น. – 13.00 น. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม ประชาสัมพันธ์การดําเนินการ
ล่วงหน้า 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ได้มีมาตรการการดําเนินการและความพร้อมในการจาํกัดจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดังนี้ 
การวางแผนงาน  ประชุมช้ีแจง และร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดทําแผนการจัดการ  กําหนดมาตรการการดําเนินการและ
ความพร้อมในการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว  ประชุมช้ีแจงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการบ้านพัก  

มาตรการการควบคุมจาํนวนนักท่องเที่ยว 
1. มาตรการเตรียมพร้อม หลังจากทําแผนเรียบร้อย  มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ วิทยุ  ระบบ

ไฟว่ิงที่ด่าน ประชุมช้ีแจง แบ่งหน้าที่  ประชุมผู้ประกอบการ  ร้านค้า  และกางเต็นท์  กําหนดมาตรการด้านความ
ปลอดภัยปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมใช้งาน  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ 

2.  มาตรการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง(ไม่พักค้าง)เน้นลดผลกระทบด้านนิเวศ ด้านกายภาพ 
และด้านสังคมปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  เพิ่มกิจกรรม  หากที่ พักใกล้เต็มมีแผนเคลื่อนย้ายจุดอ่ืน 
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก  

3. มาตรการจัดการควบคุมลานกางเต็นท์(พักค้าง) ประชาสัมพันธ์  สํารวจสถานที่กางเต็นท์ ได้เพิ่ม 
9 แห่ง 1,280 คน สร้างเครือข่ายลานกางเต็นท์ ทั้ง 12 แห่ง จัดทําผังสถานที่กางเต็นท์ทั้งหมด เตรียมนําเข้า
Online  กําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย 

4. มาตรการระยะยาว จัดซื้อรถพ่วงว่ิงรับ-ส่ง ขึ้นยอดดอย จัดซื้อรถขยะขนาดใหญ่  ปรับปรุงถนน 
ลานจอดรถห้องสุขาให้เพียงพอให้มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ฤดูร้อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.7  การป้องกันควบคุมและแกป้ญัหาหมอกควนัและไฟปา่ ในท้องทีจ่ังหวดัเชียงใหม่  
                 ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (นายทวีศักดิ์  ขันธราช) : โดยสภาพปัญหาตั้งแต่ปี 2550 
จนถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุม เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพอนามัย ซึ่งไฟป่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดหมอกควัน และสาเหตุของการเกิดไฟป่า หลักๆ
ประกอบด้วย 2 สาเหตุ ได้แก่ การหาของป่า  การเผาไร่ ซึ่งการเผาไร่แยกได้เป็น เผาไร่หมุนเวียน เผาไร่ถาวร 
(ข้าวโพด)  มาตรการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ด้านการจัดการเช้ือเพลิง           
ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า  ด้านการดับไฟป่า 
          

/1. การประชาสัมพนัธ์  



 ๒๖ 
1. การประชาสัมพันธ์  
      1.1 จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จํานวน 15 ชุด ออกดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่า เป้าหมาย 782 ครั้ง 
     1.2 จัดทําป้ายคําขวัญ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าติดต้ังตามสถานที่สําคัญๆ เชน่
บริเวณ 2 ข้างทาง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เป้าหมาย  1,200 ป้าย 
     1.3 ส่งเสรมิเผยแพร่การควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยการจัดทําเอกสาร เผยแพร ่13,760 เล่ม และสิ่ง
ตีพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 26,460 แผน่ 
     1.4 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า เป้าหมาย 128 ครั้ง 
     1.5 จัดเจ้าหนา้ที่ออกไปให้การศึกษา ตามโรงเรียน เป้าหมาย 272 ครัง้ 
    1.6 จัดกิจกรรมวันรณรงค์ใหป้ลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์  2555  จํานวน 1 ครั้ง 
2. การป้องกนัไฟปา่และหมอกควัน 
     2.1 ประสานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม่ จัดทําร่างประกาศกําหนดเขต
ควบคุมไฟป่า นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อโปรดลงนาม 
     2.2 สถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดจัดทําแผนที่จําแนกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 3 ระดับ เพื่อติดต้ังไว้ประจํา
หน่วยงานสําหรับการวางแผนปฏิบัติ งานควบคุมไฟป่า 
     2.3 สถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดแต่ละสถานี จัดทําแผนปฏิบัติงานส่งให้อําเภอท้องที่เพื่อการประสานงาน    
     2.4 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดทําแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์รุนแรงและสถานการณ์
วิกฤต 
     2.5 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานดับไฟป่า 
                 2.5.1 จัดเจ้าหน้าที่ออกดําเนินการสํารวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ เช่น สํารวจสภาพเชื้อเพลิง 
ชนิดป่า พ้ืนที่ทําการเกษตรในเขตป่า เพื่อจัดทําฐานข้อมูล จํานวน 3 ล้านไร่  
                 2.5.2 ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ตลอดจนดําเนินการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชํารุด 
จํานวน 48 ชุด  
    2.6 การลาดตระเวนตรวจหาไฟ เพื่อตรวจปราบปรามการลักลอบจุดไฟป่า และดับไฟป่าในทันทีที่พบ มี
การดําเนินการ ดังนี้ 
               2.6.1 จัดวางอัตรากําลังพนักงานดับไฟป่า จํานวน 48 ชุดๆ ละ 10 นาย รวม 480 นาย ในท้องที่ 
15 อําเภอ 
                2.6.2 จัดชุดลาดตระเวนตรวจหาไฟโดยรถจักรยานยนต์ จํานวน 48 ชุด โดยสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันทั้งกลางวันและกลางคืน 
               2.6.3 จัดชุดล่วงหน้า จํานวน 4 ชุดๆ ละ 10 นาย รวม 40 นาย ออกดําเนินการตรวจหาไฟและดับไฟ
เมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่าในห้วงระยะเวลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงงานในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง 
              2.6.4 จัดชุดล่วงหน้า จํานวน 3 ชุดๆ ละ 10 นาย รวม 30 นาย ออกดําเนินการตรวจหาไฟและดับ
ไฟเมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่า ในห้วงระยะเวลาที่องคมนตรีพลากร สุวรรณรัตน์ ตรวจติดตามงานตามโครงการ
พระราชดําริ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง 
    2.7 การติดตามข้อมูลจุดความร้อนบนพื้นผิวโลก (Hotspots) เพื่อตรวจหาพื้นที่ที่เกิดไฟท้ังในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรกรรม แล้วส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้การควบคุมไฟป่าเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  
 

/ 3. การจดัการเชื้อเพลิง 



 ๒๗ 
3. การจดัการเชื้อเพลงิ 
     3.1 จัดทําแนวกันไฟ ตามสถานที่สําคัญและบริเวณโดยรอบหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ลําพูน เป้าหมาย 760 กิโลเมตร 
     3.2  การจัดการเชื้อเพลิง ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อลดปริมาณ และความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง 
เป้าหมาย  120,000 ไร ่ 
4. การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟปา่ 
     4.1 ประสานเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อช่วยเหลือในการแจ้งเหตุเมื่อเกิดไฟไหม้ป่า เป้าหมาย 
100 เครือข่าย  
     4.2 จัดกิจกรรมเสวนา / เวทีเครือข่าย ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน  เป้าหมาย 17 ครั้ง    
5. การดบัไฟปา่ 
    5.1 จัดต้ังกองอํานวยการควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 
พ.ศ.2556 โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจํากองอํานวยการ เพื่อรับแจ้งเหตุไฟป่าตลอด 24 ช่ัวโมง และสั่งการ
หน่วยงานในพื้นที่ให้ดําเนินการดับไฟป่าทันที 

5.2 จัดต้ังกองอํานวยการควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและเป็นการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้ังเรือน
ประทับแรมดอยผาตั้ง 
   5.3 จัดต้ังศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจการควบคุมไฟป่า ห้วงระยะเวลาที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
ภาคเหนือ (ช่วงเดือนเมษายน) โดยระดมพลพนักงานดับไฟป่า จํานวน 14 สถานี ๆ ละ 10 นาย รวม 140 นาย 
มาประจําศูนย์ฯ  
    5.4 ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลําพูนรวมทั้งสิ้น 1,084 ครั้ง คิดเป็นพื้นที่ไฟไหม้ 
7,820 ไร่ 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.8  การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ 
                รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศันสนีย์  ทาสม) : จังหวัดเชียงใหม่           
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีกลไกการ
ขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด/อําเภอ 

           2. คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
           3. คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด/อําเภอ 

ปี 2553 มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการมาลงทะเบียน OTOP จํานวน 985 ราย และมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด  
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ปี 2553 จํานวน 517 ผลิตภัณฑ์ โดยแยกระดับดาว ดังนี้  

ระดับ 5 ดาว    จํานวน 517 ราย  
ระดับ 4 ดาว    จํานวน 149 ราย  
ระดับ 3 ดาว    จํานวน 157 ราย  
ระดับ 2 ดาว    จํานวน 139 ราย  
ระดับ 1 ดาว    จํานวน   17 ราย  

        / แยกประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้   



 ๒๘ 
แยกประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

ประเภทอาหาร   จํานวน   68 ราย  
ประเภทเครื่องดื่ม   จํานวน   18 ราย  
ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย  จํานวน 190 ราย  
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 228 ราย  
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  จํานวน    13 ราย 

ในปี 2555 จังหวัดได้กําหนดให้รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นตัวช้ีวัด โดยจังหวัด          
ได้ต้ังเป้าหมายรายได้ประมาณ 5,119,226,000 บาท ผลการดําเนินงานกลุ่ม OTOP มีรายได้จากการจําหน่าย       
เป็นเงิน 5,433,401,881 บาท  

ปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ณ  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 25 อําเภอ มีผู้มาลงทะเบียน OTOP จํานวน 1,197 ราย 
3,323 ผลิตภัณฑ์ และผ่านการรับรอง จํานวน 1,180 ราย 3,306 ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแยกกลุ่ม OTOP ที่มี
ความประสงค์จะนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่การคัดสรรสุดยอด OTOP จํานวน 710 ราย  และจัดกลุ่ม OTOP ตามคุณภาพ/
ลักษณะผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 (A) กลุ่มดาวเด่นสู่สากล หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และผลิตได้จํานวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง มีตลาดจําหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกําลังการผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมี
ศักยภาพในการส่งออกตลาดต่างประเทศได้ในระยะยาว  มีจํานวน 117 ราย 

กลุ่มที่ 2 (B) กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จํานวนน้อย เพราะมี
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตยากและซับซ้อน เป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการผลิต โดยไม่สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้ และผลิตเพื่อจําหน่ายให้ลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม  มีจํานวน 296 ราย 

กลุ่มที่ 3 (C) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพ้ืนฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ กระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้จํานวนมาก สามารถรองรับปริมาณ
การส่ังซื้อจํานวนมากได้ และมีกําลังการผลิตเพียงพอ หรือมีกําลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มีตลาดจําหน่าย
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้  มีจํานวน 433 ราย 

กลุ่มที่ 4 (D) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตได้จํานวน
น้อย ยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน และมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน  มีจํานวน 334 ราย 

      ขณะนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จะรับสมัครผู้ผลิตสินค้า OTOPที่มาลงทะเบียนไว้ 
จํานวน 1180 ราย เข้าสู่การคัดสรรสุดยอด OTOP ประมาณวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2555  และในเทศกาลขึ้นปี
ใหม่นี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์การจัดสั่งซื้อของที่ระลึก OTOP ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และทางเว็บไซต์ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ช่วยกันดําเนินการพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลตามระดับกลุ่ม ABCD ที่กําหนดไว้ 

 

       
        / ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่... 



 ๒๙ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) :  OTOP เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

และเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการจัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายในงานจะให้มีการแสดง
สินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ABCD ให้ผู้ร่วมงานได้ชมและเลือกซื้อ โดยให้จัดบูทแสดง
สินค้าแยกออกจากบูทของอําเภอ  จึงขอให้ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมกันกําหนดรูปแบบการจัดงานด้วย  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี): แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วน
ราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ จํานวน  3 เรื่อง  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  ที่ www.chiangmai.go.th  เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ดังนี้ 
  5.1  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด(ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล) เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2555  

5.2  ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บํารุง) จากการประชุมมอบ
นโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและการติดตามงานของรองนายกรัฐมนตรี (ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล) เมื่อวันที่ 12  
ตุลาคม  2555 

5.3  โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

6.1  แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2555  
       วันพฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
จึงขอให้ส่วนราชการที่มีวาระแจ้งต่อที่ประชุมจัดส่งเอกสารให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เกิน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม 
       1. นายอําเภอจอมทอง(นายสุรชัย  มณปีระกร) : ขอแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 

1.1 จาก Hotspots ที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แจ้งต่อที่ประชุมว่าอําเภอจอมทอง         
สูงในรอบต้นปีที่ผ่านมา เป็น Hotspots ที่วัดจากชิงเผา หลังจากนั้น Hotspotsของอําเภอจอมทองก็ลดลงเรื่อยๆ  
ในปีงบประมาณ 2555 อําเภอจอมทองได้รับรางวัลการจัดการไฟป่าหมอกควันระดับดี  

1.2 อําเภอจอมทองอากาศหนาวเย็นตํ่ากว่า 10 องศาเซนเซส มากกว่า 1 สัปดาห์แล้ว ทาง
อําเภอจอมทองได้เสนอเรื่องไปยังสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้ประกาศภัยหนาว
แล้ว ขอเชิญเยี่ยมชมอากาศหนาวบนดอยอินทนนท์ และชมสถานสํารวจธรรมชาติก๋ิวแม่ปาน ระยะทางเดินทาง 2.8 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้า 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขอแจ้งว่าต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม  2556 เป็นต้นไป จะเก็บบัตรผ่านทางใน
ราคาผู้ใหญ่ 100 บาท  

/ 1.3 งานไหว้สาเจ้าอินทวิชยานนท์... 



 ๓๐ 
 

1.3 งานไหว้สาเจ้าอินทวิชยานนท์ โดยอําเภอจอมทองร่วมกับเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดงานในวันที่ 
23 พฤศจิกายน  2555  ครบรอบ 116 ปีที่เสด็จพิราลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานดังกล่าว 

 
ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายธานนิทร์ สุภาแสน) : ให้นายอําเภอจอมทองทําหนังสือเชิญ

หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอทุกอําเภอไปร่วมพิธีในวันที่  23 พฤศจิกายน 2555 ด้วย 
 
2. ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายอดุลย์  ฉายแสงชัย) : การเตรียมความ

พร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้วในปี 2555/56 ปีที่ผ่านมาประสบภัย 84 ตําบล 765 หมู่บ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
บริเวณริมน้ําปิงในเขตอําเภอจอมทอง ฮอด ดอยเต่า และที่เกิดปัญหามากก็คือ อําเภอดอยหล่อ อําเภอไชยปราการ 
อําเภอฝาง และอําเภอแม่อาย ในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งซ้ําซากทั้งหมด จากข้อมูลสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รวบรวมมามีหมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 20 % ซึ่งในปี 2553 ประสบปัญหามาก  
สําหรับสถานการณ์ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ เมื่อวันที่  29 ตุลาคม  2555 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล           
มีปริมาณน้ํา 63.60 % น้อยกว่าในปีที่ผ่านมาประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 
41.52% ผลที่จะเกิดขึ้นคือ ในส่วนของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจะปล่อยน้ําลงสู่แม่น้ําปิง จะทําให้แม่น้ําปิงมีปริมาณน้อย 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองเชียงใหม่ ปัญหาระบบนิเวศน์ในแม่น้ําและน้ําสําหรับทําประปาจังหวัดเชียงใหม่           
ในส่วนของอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้งหมด  12 แห่งมีปริมาณ  57 %  อ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําน้อยได้แก่อ่างเก็บน้ํา
แม่ตูบ เหลือน้ําเพียง 40.31% ในการนี้ได้มีนโยบายการจัดสรรน้ําเบ้ืองต้นเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการประปา
ก่อน  หลังจากนั้นจะจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม และเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ํา มาตรการต่างๆ ที่นํามาใช้
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ  น้ําเพื่อการชลประทาน อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเกิดปัญหาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
แหล่งน้ําต่างๆ จะต้องขอความอนุเคราะห์ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอําเภอให้สํารวจแหล่งน้ํา เพื่อจะ
เตรียมการในการรองรับเครื่องสูบน้ํา และในลําน้ําปิงโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะต้องสูบน้ําจากลําน้ําปิงและ         
ลําน้ําสาขาต่างๆ ไปใช้ สําหรับพ้ืนที่เพาะปลูกของจังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้วางแผนไว้ทั้งหมดรวม 210,029 ไร่          
ส่วนใหญ่ปริมาณ 40 % จะเป็นไม้ผล สําหรับการปลูกข้าวนาปรังมีการลดปริมาณพื้นที่เพาะปลูกลงเหลือ 15 %  
ในการจัดสรรน้ําให้กับภาคต่างๆ ที่สําคัญที่สุดคือ ภาคการเกษตรจํานวน 50 % ภาคบริการ 26 % ระบบนิเวศน์ 2% 
แผนการสูบน้ําในลําน้ําปิงของโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ทั้งหมดมี 62 สถานี  สนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 
51,385 ไร่ ปริมาณน้ําที่ต้องใช้ 55.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว สิ่งที่สําคัญคือ เมื่อเกิด
เหตุการณ์วิกฤตจะต้องมีการใช้เครื่องสูบน้ํา ทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีเครื่องสูบน้ํา 66 เครื่อง กระจายตามโครงการ
ชลประทานต่างๆ ได้แก่ โครงการชลประทานเชียงใหม่  โครงการชลประทานแม่แตง โครงการชลประทานแม่กวง  
ในพื้นที่ทั้งหมดมีการกําหนดจุดและการขอใช้เครื่องสูบน้ํา สามารถสนับสนุนพื้นที่ได้ปริมาณ 34,000 ไร่ สําหรับ
กําหนดมาตรการเพื่อรองรับภัยแล้ง หรือปริมาณน้ําน้อยที่จะเกิดขึ้นมีการเตรียมการด้านการวิเคราะห์สาเหตุ           
การเฝ้าระวัง การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดได้แสดงเป็นขั้นตอนและนําลงเว็บไซต์        
ของสํานักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

ในระยะเร่งด่วนได้มีการจัดเตรียมรถน้ําไว้บริการ และเตรียมเครื่องสูบน้ําไว้สําหรับให้การช่วยเหลือ
ในช่วงเร่งด่วนในระยะสั้น ได้มีการบริการจัดการนํ้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีการขุดลอกทางน้ําเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา การกําจัดวัชพืช  ในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่หากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อน
แม่กวงอุดมธารายังมีปริมาณนํ้าน้อยเหมือนเช่นปัจจุบัน เชียงใหม่จะต้องประสบปัญหาการประปาเพื่อการอุปโภค-
บริโภค  เพื่อการเกษตร หากมีแหล่งน้ําและเครื่องมือการบริหารจัดการน้ําเพิ่มเติมในอําเภอเชียงดาว และอําเภอแม่แตง           
จะสามารถช่วยให้เชียงใหม่บริหารจัดการน้ําได้ดีขึ้น 

 
       / 3. ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่ง... 



 ๓๑ 
 
 3. ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร) : 

ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 
ธันวาคม  2555 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม  2556 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2555  ได้มีการประชุมอํานวยการที่กรุงเทพมหานคร โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เชิญ
จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวพร้อมจับฉลากแบ่งสาย โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยสิทธ์ิ เข้าร่วมประชุมและจับฉลากแบ่งสาย  ขอรายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขัน
มากกว่า 90% ทั้งด้านการขนส่ง ด้านที่พัก การประชาสัมพันธ์และการเตรียมนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมการต้อนรับนักกีฬา ซึ่งจะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรวม 30,000 กว่าคน แยกเป็นนักกีฬา 
13,797 คน คณะกรรมการผู้ตัดสิน 3,181 คน และผู้ติดตามอีกจํานวนมาก ในโอกาสนี้ขอที่ประชุมได้รับชม         
วีดีทัศน์เตรียมความพร้อมการจัดงาน  

 
 ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (นางราตรี  จักรแก้ว) : การประชาสัมพันธ์มีความคืบหน้า

ไปมากเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชล และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนําป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดต้ัง           
ที่สํานักงาน จะมีการจัดการพิเศษในวันที่  6 พฤศจิกายน 2555 ในรายการมองเมืองเหนือ เวลา 08.00 น. -
09.00 น. เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมระดมทุนในการร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการ  ซึ่งรายการ
จะมีการเปิดสายโทรศัพท์ให้ทุกท่านแจ้งความจํานงร่วมสนับสนุนทุนในการจัดแข่งขันกีฬาทางโทรศัพท์ หมายเลข           
053-284178-9 และในวันดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประธานในการรับมอบเงินสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา สําหรับรายละเอียดการจัดงานจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2555 

  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) : ทุกภาคส่วนและคณะกรรมการ         

ทุกฝ่ายได้เตรียมการพร้อม  ในงานแถลงข่าวเม่ือวันที่ 29 ตุลาคม  2555  การกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬา
และทุกจังหวัด มีความประทับใจในการเตรียมการของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการแสดง  การแข่งขันกีฬาใน        
ครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ด้วย  ซึ่งคณะกรรมการได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะจัดงานให้เรียบร้อย
และประทับใจ สําหรับการครอบครองเหรียญทองตั้งเป้าหมายไว้ติดอันดับ 1 ใน 5  เพื่อนําไปสู่การจัดการแข่งขัน 
เอเซียนเกมส์ ในปี 2566 ต่อไป 

 
4. ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (นางทัศนีย์  ศรีมงคล) : ขอรายงานผลการดําเนินงาน

ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับมอบการบริหารจัดการสวน         
ราชพฤกษ์จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 และได้รับพระราชทานชื่อว่า อุทยานหลวง           
ราชพฤกษ์ ต้ังแต่วันที่ 23  มกราคม  2553 มีพ้ืนที่การดําเนินงานทั้งหมด 468 ไร่เศษ  มีการเปิดให้เข้าชมเป็น
ประจําทุกวันเพื่อให้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นศูนย์ความรู้และสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และมีรายได้พอสมควรเพื่อลดรายจ่ายของ
ภาครัฐ สําหรับการดําเนินงานตั้งแต่ 2553-2556 มีการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐบาลค่อนข้างมากในระยะแรก ปี 2553 ได้งบประมาณ 96 ล้านกว่าบาท  ปี 2554 มีการจัดเตรียมการ
สําหรับงานพืชสวนโลกได้งบประมาณ จํานวน 323 ล้านกว่าบาท ปี 2555 เหลืองบประมาณเพียง 57 ล้านกว่าบาท   
ปี 2556 มีงบประมาณเพียง 57 ล้านกว่าบาท  สําหรับการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาช่วงที่มีการจัดงานพืชสวนโลก 
 
        /มีผู้ เข้าชม 220,000 กว่าคน... 



 ๓๒ 
มีผู้เข้าชม 220,000 กว่าคน มีรายได้ 230 ล้านบาท หลังจากการจัดงานมีการเปิดให้เข้าชมทุกวัน หลังงานพืช
สวนโลก 6 เดือนมีรายได้ 14 ล้านกว่าบาท  จํานวนคนเข้าชม 140,000 กว่าคน สําหรับในช่วงของการจัดงานใน
ระยะหลังจากงานพืชสวนโลก มีการจัดกิจกรรมด้านความรู้แก่ผู้สนใจ จํานวน 20,000 กว่าคน  ในปี 2556           
จะเริ่มกิจกรรมใหม่ ในเรื่องการจัดงานเทศกาลดอกไม้บาน ปัจจุบันมีการพัฒนาสวนให้มีคุณภาพของสวนอยู่ในระดับ 
นานาชาติ มีการยอมรับในระดับสูง มีพืชพันธ์ุทั้งหมด 2706 สปีซี่ จํานวน 1 ล้านกว่าต้น  ในวันที่ 1 ธันวาคม  
2555- 28 กุมภาพันธ์  2556 จะมีงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายใต้ช่ืองาน           
“ราชพฤกษ์เบ่งบานใต้ร่มฟ้าพระบารมี” จะแบ่งงานออกเป็น 3 ช่วง  ในเดือนธันวาคม  2555  จะเป็นงานศิลปะ
และการดนตรี  เดือนมกราคม 2556 จะเป็นการจัดนิทรรศการ 80 พรรณไม้งานโครงการหลวง  เดือนกุมภาพันธ์ 
2556 เทศกาลแห่งความรัก  โดยทั้ง 3 เดือนจะมีกิจกรรมหลายหลายสีสัน จงขอเชิญทุกท่าน ทุกภาคส่วน ร่วมงาน
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
   

5. ผู้แทนกองกําลังผาเมือง (พันเอกชัยณรงค์ แกล้วกล้า) : กิจกรรมที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นําเสนอที่ประชุมในข้างต้น  ในฐานะที่กองกําลังผาเมืองเป็น
หน่วยป้องกันชายแดนจะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ จะควบคุมสถานการณ์ชายแดนให้สงบและราบรื่น และใน
โอกาสนี้ขอแนะนําหน่วยงานดังนี้  

- พล.ต.สมศักด์ิ   นิลบรรเจิดกุล   ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
- พ.อ.ชัยณรงค์    แกล้วกล้า   รองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
- พ.อ.ศักด์ิชาย    โพธิสุวรรณ  รอง ผอ.รมน.ภาค 3  ส่วนแยก 2 
- พ.อ.นฤทธ์ิ    ถาวรวงษ์  เสนาธิการกองกําลังผาเมือง 
- พ.อ.สามารถ   มโนรถมงคล  ลธ.รมน.ภาค 3 สย.2 
- พ.อ.วิชัย ธารีฉัตร  ผบ.ฉก.ม.5 
- พ.ท.สุยุทธ์   วัฒนลิขิต   ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 ฉก.ม.5 
- พ.ท.พงศ์ณุภา   เวชชาชีวะ  ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 
- พ.อ.ไพโรจน์   ยะวิญชาญ  หน.ฝทพ.ศปก.ทภ.3 สย.1 

ภารกิจของหน่วย แบ่งเป็น 4 แผนงานหลัก คือ แผนงานป้องกันชายแดน แผนงานสกัดก้ันและปราบปราม ยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน แผนงานป้องกันสกัดก้ันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย  และแผนงานรักษา
ความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2)  
 

6. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ (นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์) :  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเปิดสํานักงานแห่งที่ 2 ที่สาขานิมมานเหมินทร์ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงาน 
ในวันที่  24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.09 น.  
  

7. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) : ขอประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบรถสองแถว
แดงโดยสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สหกรณ์นครลานนา
เดินรถ จํากัด  จัดโครงการสาธิตรถสองแถวแดงวิ่งตามเส้นทาง 3 เส้นทาง ได้แก่  

- เส้นทางที่ 1 หอศิลปวัฒนธรรม – ถนนนิมมานเหมินทร์- ประตูเชียงใหม่ – ห้างโรบินสัน- 
สนามบิน  ระยะทาง  14.5 กิโลเมตร 

- เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งช้างเผือก – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-กาดหลวง-สถานีขนส่งช้างเผือก
ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 

       / - เส้นทางที่ 3... 



 ๓๓ 
- เส้นทางที่ 3 สถานีขนส่งอาเขต – กาดหลวง – สถานีขนส่งอาเขต  

จะมีการนําร่องในช่วงสามเดือนแรก ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2555 ค่าโดยสาร 15 บาท
ตลอดสาย  นักเรียน/นักศึกษา/พระสงฆ์ 10 บาทตลอดสาย เพื่อรองรับฤดูกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
      

8. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (นายชุมพล           
รัตน์เลิศลบ) : ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1-6 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการแข่งขันทักษะวิชาการ 734 
รายการ ต้ังแต่ช้ันอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้สถานที่ จํานวน 12 แห่ง กิจกรรมท่องเที่ยวโลกโดย           
มีสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่  นิทรรศการของเขต ครู นักเรียน 55 หน่วย นิทรรศการสื่อ IT  สัมมนาวิชาการ         
มีผู้ลงทะเบียนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือแล้วในขณะนี้ ประกอบด้วยครู-นักเรียน จํานวน 74,000 คน  พิธีเปิดใน
วันที่ 21 พฤศจิกายน  2555 เวลา 17.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ณ สนามกีฬา 700ปี  และจะประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป 

 
9. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

วาระยามเช้า “Morning Session” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555  เวลา 07.30น. ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 7  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

  (1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชชูาติ  กฬีาแปง) : ขอแจ้งต่อที่ประชุม จํานวน 4 
เรื่อง ดังนี้   

      1. ต้นเดือนพฤศจิกายน  2555  มกํีาหนดการเสด็จในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายพระองค์ 
          วันที่  2 - 9 พฤศจิกายน 2555  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์           

อัครราชกุมารี จะเสด็จทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ โดยจะประทับแรม           
ณ เรือนรับรองที่ประทับกรมชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 1  และจะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.           
ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม  ในวันที่  4 พฤศจิกายน 2555 

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี         
พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาถวายผ้าจุลกฐิน   ณ วัดทุ่งหลวง อําเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  

  และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า-            
อทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในการทอดผ้าพระกฐิน ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลี 
(พระพุทธรัชมงคลมุนีศรีมุงเมือง)ทรงเจิมแผ่นทองคําลายประจํายาม และทรงยกช่อฟ้าหอธรรมธาตุกลางน้ํา
บูรพาจารย์ ณ วัดศรีมุงเมือง  ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 
ได้มีการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จแล้ว ขอแจ้งหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายอําเภอในพื้นที่
เสด็จ ได้ช่วยดูแลความเรียบร้อยในการเตรียมการรับเสด็จ  และแขวงการทางเชียงใหม่  สํานักงานทางหลวงชนบท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดูแลภูมิทัศนส์องข้างทางเสด็จด้วย 

2.  สํานักงาน  กปร .  ไ ด้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเ ด็จพระนางเจ้ าสิริ กิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า  ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 
2555 ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการ 
        / 3. สมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งเอเชีย... 



 ๓๔ 
3. สมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งเอเชีย จะจัดการประชุมประจําปี ระหว่างวันที่ 28-30 

ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชยีงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จาํนวน 1,500 คน มาจาก 75 ประเทศ ขอ
ความกรุณาจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลความปลอดภัย และขอให้เข้มงวดการ
จําหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ิด้วย  
      4 จังหวัดเชียงใหม่จะจัดกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2555  เวลา 10.00 น. ณ สนามหญ้าภายในอาคารอํานวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญ
ชวนทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานในอาคารอํานวยการร่วมงานจํานวนมาก 
  

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) : นโยบายและการบริหารงาน คือ 
ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก ส่วนวิธีการเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่และใช้ลักษณะของการบูรณาการโดยยึดพ้ืนที่และพี่น้อง
ประชาชน  ต้องตอบปัญหาได้ว่างานที่ทํานั้นพี่น้องประชาชนได้อะไร  เป็นประโยชน์และเป็นผลงานต่อภารกิจตาม
ตัวช้ีวัดของหน่วยงานท่านอย่างไร  ซึ่งในเรื่องดังกล่าว เชียงใหม่จะมีเรื่องหลักๆ จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน เช่น  

   - การสร้างเชียงใหม่แบรนด์ ซึ่งได้มีการประชุมไปที่ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด           
ไปแล้ว ต้องมีทีมที่จะต้องคิดว่าอยากจะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไร  จังหวัดเชียงใหม่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นั้นเราควรจะวางตําแหน่งจังหวัดเชียงใหม่ไว้ตรงไหน  

  - จังหวัดเชียงใหม่การเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันสง่างาม 
การค้าและการลงทุนต่างๆ ซึ่งจะต้องมีทีมงานขับเคลื่อนด้วยกันและในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นจังหวัดนําร่องในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

  - เรื่องที่เป็นปัญหามาโดยตลอดของจังหวัดเชียงใหม่ คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ         
พ่ีน้องเกษตรกร ต้องตั้งทีมงานมาดูแลให้เป็นระบบไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น 

  -  การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ซึ่งในบ่ายวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายชูชาติ)  
จะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญ 

  -  การสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวกับ
ประเทศต่างๆ เมืองต่างๆ ในหลายท่านผู้ว่าราชการที่ผ่านมา จึงจําเป็นต้องนํามาบูรณการใหม่ ให้มีความคืบหน้า 
ต้องตั้งทีมงานขับเคลื่อนด้วย 

-  การแก้ไขปัญหาจราจร สี่ล้อแดงขอให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้วย 
-  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ เรามีคณะกรรมการขับเคลื่อนแล้วแต่เป็นคณะใหญ่

มาก ต้องนําไปแบ่งเป็นคณะกรรมการในพื้นที่เป็นรายอําเภอ ซึ่งมีนายอําเภอเป็นหัวหน้าคณะในการที่จะเข้าไปดู
โครงการพระราชดําริในอําเภอนั้นๆ ว่าจะขับเคล่ือนได้อย่างไร ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการสรุปและเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาพบปะ และออกเป็นคําสั่ง และขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป  ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการให้จังหวัดเป็นจังหวัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งจะประกาศเป็นวาระจังหวัดต่อไปไม่เกินวันที่           
1 มกราคม  2556 ซึ่งตอนนี้จะมีการทําประชาคมและพบปะกับส่วนท ี่เกี่ยวข้องก่อน เป็นนโยบายและข้อสั่งการของ
รัฐบาลและเป็นงานในส่วนของจังหวัดที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน 

 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
 
 
 
 

         / เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.



 ๓๕ 
             

เลิกประชุม  เวลา 12.30  น.   
        
     วัลยา  สิปปพันธ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ์) 
 
           
 
        เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศร ี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
                                 รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 
                                               สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 


