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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 7/2555 

วันจันทรท์ี่ 30  กรกฎาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 ๑) พิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําปี 2555 ระดับภาค รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ  แก่ นายอําเภอไชยปราการ  และ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ แก่ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี จํานวน 23 ทุน  
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน  5  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 4)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน 18 รางวัล  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน”ตามแผนงานส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  14 รางวัล  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34) 
 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2555           
ตามโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี 2555  ของกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน           
2 ประเภท   9 ราย (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
 7) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นประจําปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน  5  ราย  (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่) 
  
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        แนะนําผูบ้รหิาร/หวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  

     1. นายอาคม  สุขพนัธ์   
                ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอสันทราย  
         ตําแหนง่เดิม  :   นายอําเภอหางดง 

2. นายเทพประสทิธิ์   วงษท์า่เรือ 
             ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอาํเภอหางดง 

                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอแม่แจ่ม 
                 3. นายสรธร  สันทดั 

         ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอแม่แจ่ม 
                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

    



  ๓

4. นายมนัส  ขันใส   
            ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอเชียงดาว 

                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอแม่ทา  จังหวัดลําพูน 
5. นายอดลุย์   ฮวกนลิ 

             ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา   
                             ตําแหน่งเดิม  :   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 6/2555  เม่ือวันที่  27  มิถุนายน 2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

     ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่  
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   
      ผู้นําเสนอ : นายสง่า  บัวระดก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
       สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
        4.1   การคาดหมายสภาพอากาศเดอืนสิงหาคม 2555 

       ผู้นําเสนอ :  นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ  ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ  
        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 4.2   การดําเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
     ผู้นาํเสนอ : นายชัยรัตน์  พงค์พีระ  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.3  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41  “เชยีงใหม่เกมส์” 
     ผู้นําเสนอ :  นายสุวิรัฐ  สวุรรณเมธากร    
                     ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม ่

4.4  ประชาสมัพนัธบ์รกิารสินเชื่อและเงนิฝาก เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 59 ปี    
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

       ผู้นําเสนอ : นางพจรัตน์  เหนือเมฆ  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์              
สาขาเชียงใหม่ 

4.5  ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
       ผู้นําเสนอ : ผู้แทนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
  

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
5.1  การจดังานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนิีนาถ  เนื่องในโอกาส 

พระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555   
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

      5.2  งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนินีาถ   
             เนื่องในโอกาส  พระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา   

           12  สิงหาคม  2555  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555  
           วันพฤหัสบดีที่  30 สิงหาคม 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
           ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
           ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
           การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
     

ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวรการ  ยกย่ิง) 
๗.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

************************** 
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 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 7/2555 

วันจันทรท์ี่  30  กรกฎาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

 

******************************************** 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

๑) พิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ประจําปี 2555 ระดบัภาค รางวัล
ชนะเลศิการแข่งขันเปตองชงิถ้วยพระราชทานฯ  แก่ นายอําเภอไชยปราการ  และ ผู้ว่าราชการจงัหวดั
เชียงใหม่มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ แก่ นายอําเภอเมอืงเชียงใหม่  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  
จํานวน   23 ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ที ่ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 
1 เด็กหญิง ธมลวรรณ  คุม้ครอง มัธยมศึกษาปีที ่3 ฮอดพิทยาคม ฮอด 
2 นางสาว พรนภา  วังแก๋ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ฮอดพิทยาคม ฮอด 
3 เด็กหญิง ศิริลักษณ ์ โด้คํา ประถมศึกษาปีที่2 บ้านกองวะ ดอยเต่า 
4 เด็กชาย สิทธิยุธร  จิราสิต มัธยมศึกษาปีที่3 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา ดอยเต่า 
5 นาย วันจันทร์  วิภาการเวก มัธยมศึกษาปีที่ 5 อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย 
6 นาย ตฤณชาติ  โศจิอรุณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย 
7 เด็กชาย ธนกฤต  แซ่ต้ัง เตรียมอนุบาล อนุบาลสุปราณี สารภี 
8 เด็กชาย รุ่งฤทธ์ิ  สังเกต ประถมศึกษาปีที่4 วัดท่าต้นกว๋าว สารภี 
9 นางสาว อัมผกา  มูลททิา มัธยมตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอก

ระบบฯ 
เวียงแหง 

10 เด็กหญิง เกวริน  กาวีระ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านเวียงแหง เวียงแหง 
11 เด็กหญิง อัจฉรา  ลี้ปาง ประถมศึกษาปีที่2 วัดป่าแดง ไชยปราการ 
12 เด็กหญิง สุภาวดี  ฟูใจใหม่ มัธยมศึกษาปีที่1 วัดป่าแดง ไชยปราการ 
13 เด็กหญิง ศิรินภา  แก้วแสง ประถมศึกษาปีที่5 บ้านพันตน แม่วาง 
14 เด็กหญิง กาญจนา  ลุงซอ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านใหม่สวรรค์ แม่วาง 
15 เด็กหญิง ปิยธิดา  ธาตุอินจันทร ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ยุพราชวิทยาลัย กองพันสัตว์ต่าง 
16 นางสาว ธนิกาญจน์  วันมหาใจ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองบิน 41 
17 เด็กชาย คุณานนท์  รัตนสกุล มัธยมศึกษาปีที่3 โกวิทธํารง ตํารวจภูธรภาค5 
18 นางสาว อภิญญา  สุภา ปริญญาตรี ปีที่2 วิทยาลัยนาฏศิลปฯ วิทยาลัยนาฏศิลปฯ 
19 เด็กชาย วัชราวุฒิ  ศรีสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่3 ธนรัตน์วิทยา บุตรสี่ล้อแดง 
20 เด็กชาย ชนกันต์  ศรีสงคราม ประถมศึกษาปีที่4 พุทธิโสภณ บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กชาย เดชศิริ  มอญไข่ ประถมศึกษาปีที่3 เมืองเด็กวิทยา บุตร อส.จ.ชม. 
22 นาย อนุศิษฏ์  ศรีหมอก มัธยมศึกษาปีที่4 สะเมิงพิทยาคม บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กหญิง ธัญชนก  เพิ่มสา อนุบาลปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุตร ขรก.สนจ.ชม. 
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3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพ
ตดิ จังหวดัเชยีงใหม่ จํานวน  5  ราย  ไดแ้ก่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
     1. นายเสกสรร  ฟูต๋ัน   ผูใ้หญ่บ้านบ้านวังลุงใหม่  หมูท่ี่ 10  ตําบลหางดง อําเภอฮอด  มีผลงานดีเด่น
ด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     2. นางอัจฉรารพี  จําปา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหางดง  อําเภอหางดง  มีผลงาน
ดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
     3. นายณฐัรัช  ทองเจิม  นักกิจการนักศกึษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มผีลงานดีเด่นด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
               4. พ.ต.ต.พัทธพล  สงบ  สารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจภูธรโหล่งขอด  อําเภอพร้าว มีผลงานดีเด่น
ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
     5. พ.ต.ต.ฐิติพงศ์   เจนกจิเจริญชัย  ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 334 อําเภอแม่อาย            
มีผลงานดีเด่นด้านการสกัดก้ันการนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 

 4)  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่มอบเกียรตบิตัรโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวดัเชียงใหม่  
จํานวน 18 รางวัล ได้แก่  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)   
       1. เยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)  จํานวน 4 คน 
  - นายขจรศักด์ิ   เคหา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น IDOL ระดับจังหวัดและระดับภาค 
  - นางสาวปริยากร  รัตนคุณกรณ์  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็น IDOL ระดับจังหวัดและระดับภาค 

- นายกิตติคุณ  กมล  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  เป็น IDOL ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

- นายเอกพชร  จันทะมา  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็น IDOL ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ของประเทศ 

2. สถานศึกษา/องค์การบริหารส่วนตําบล/สถานประกอบการ ที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2555 เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 

   - สถานศึกษาที่สนับสนุนการประกวดฯ   ได้แก่  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา, วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 

   - อาจารย์ที่สนับสนุนการประกวดฯ  ได้แก่  นายเสนห่ ์ สมบัติใหม่, นายสยามรัฐ ณ เชียงใหม่, 
นางสาวสุพรพรรณ  หวังพรไพบูลย์ , นางสาวรัศมี อภิรมย์ 
  - สถานศึกษา/องค์การบริหารส่วนตําบล/สถานประกอบการ ที่สนับสนุนการประกวดฯ ได้แก่ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย,องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว, บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จํากัด,บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จํากัด, 
บริษัท ซีพีออล์ จํากัด 

 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน”ตามแผนงานส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  14 รางวัล ได้แก่  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34) 
     1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  - รางวัลชนะเลิศ   เด็กชายวชิรญาณ์  บุญสูนย์ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงภิญญดา  อัมราธนาดล  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 

       / - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...
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  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงมนัญชยา  วชิรประภากร  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 
  - รางวัลชมเชย เด็กหญิงนริสรา เรืองสิน โรงเรียนสันติศึกษา 
  - รางวัลชมเชย เด็กหญิงอาสวย  อาลี  โรงเรียนสันติศึกษา 
  - รางวัลชมเชย เด็กหญิงชลลดา  เพรชประดับ  โรงเรียนสันติศึกษา 
  - รางวัลชมเชย เด็กหญิงชนินทร์  คุณรัตน์  โรงเรียนสันติศึกษา 
 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.  
  - รางวัลชนะเลิศ  นางสาวจิทารัก  เภาสัฒนาสุข  โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัย 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สามเณรนิรันดร์  รักดีไพรวัลย์  โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวอนุชิดา  มะณี  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
  - รางวัลชมเชย  นางสาวรุ่งรัตนา  สมเครื่อง โรงเรียนไชยปราการ 
  - รางวัลชมเชย นางสาวกุลธิดา  ลัภพระบุตร  โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัย 
  - รางวัลชมเชย  นางสาวขวัญคํา  ทองดี  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 
  - รางวัลชมเชย  สามเณรปุยัว สิงห์บรรดาศักด์ิ  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2555           
ตามโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี 2555  ของกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน           
2 ประเภท 9 ราย  ได้แก่ (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
     1. เกษตรอําเภอดีเด่น  
  - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 นายสุวรรณ  สุวรรณา  เกษตรอําเภอแม่แตง 
  - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 นางรัตนาภรณ์  กัญญาราช   เกษตรอําเภอสันกําแพง 
  - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3  นางศิริพันธ์  วิรัตน์เกษม  เกษตรอําเภอดอยสะเก็ด 
     2. เกษตรตําบลดีเด่น 
  - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  นางกลัยากร  สมโน  สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง 
  - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  นายนิทัศน์  นิราช  สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี 
  - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3  นายสุนทร  แก้วเวียงจันทร์  สํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ด 
  - รางวัลชมเชย นายสิทธิพันธ์ุ  คันธพิกา  สํานักงานเกษตรอําเภอแม่อาย 
  - รางวัลชมเชย นายสุชาติ  วงศ์ช่ืน  สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง 
  - รางวัลชมเชย นายฐานพัชร์  เลิศจารุอนนัต์  สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ริม 

 7) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นประจําปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวน  5  ราย ได้แก่  (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่) 
  1. นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว 
  2. นางผ่องพรรณ   กันธวงค์ 
  3. นางเครือทอง  จอมแก้วก 
  4.  นางเพียร   ม้วนสุพรรณ ์
  5.  นางศรีนวล  มะโนปัญญา 

       
 
     / ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  

  1. นายอาคม  สุขพันธ์   
                ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอสันทราย  
          ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอหางดง 

2. นายเทพประสทิธิ์   วงษท์า่เรือ 
             ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอหางดง 

                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอแม่แจ่ม 
                 3. นายสรธร  สันทดั 

         ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอแม่แจ่ม 
                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

4. นายมนัส  ขันใส   
            ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอเชียงดาว 

                             ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอแม่ทา  จังหวัดลําพูน 
5. นายอดลุย์   ฮวกนลิ 

             ตําแหนง่ปจัจุบัน :  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา   
                             ตําแหน่งเดิม  :   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 6/2555  เม่ือวันที่  27  มิถุนายน 2555   

  
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 /2555  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 

2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 33 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th   

- อําเภอแม่แตงขอแก้ไขรายงานการประชุม  หน้าที่ 1 ข้อ 19 ข้อความจาก นายบุญเกื้อ           
คุนาภรกุล  ขอแก้ไขเป็น นายบุญเกื้อ  คุณาธารกุล   ฝ่ายเลขานุการได้ทําการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว           
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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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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  ๑๑
        

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 



  ๑๒

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

63 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่

64 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
65 นายเฉลิมศักด์ิ สุรนันท ์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชยีงใหม่ 
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 ์



  ๑๓

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 



  ๑๔
 

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  



  ๑๕

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 



  ๑๖

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 ป้องกันจงัหวัดเชียงใหม่ 
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 



  ๑๗

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... 



  ๑๘

 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน 4 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
      (1) นายประมวล  ฟองตา  กํานันตําบลช่างเคิ่ง  อําเภอแม่แจม่ 
      (2) นายจตุัรงค์  จริยารตันกูล  นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง 
  มีผลงานดเีด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      (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... 
 



  ๑๙

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... 
 



  ๒๐

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 รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 

/ ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย… 

 



  ๒๑

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 - 

 
       / 2. อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่



  ๒๒
 

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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  ๒๓

 

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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  ๒๔

 

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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  ๒๕

 

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 
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  ๒๖

 

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…



  ๒๗

 

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...  



  ๒๘

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… 



  ๒๙

 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...
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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... 
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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) 
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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...
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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...



  ๓๔

 

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,... 



  ๓๕

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 ร่องความกดอากาศตํ่าเลื่อนขึ้นไปอยู่
ประเทศจีน และลมมรสุมที่พัดปกคลุมภาคเหนือจะมีกําลังอ่อนลง ภาคเหนือจะมีฝนลดลงทําให้มีฝนตกกระจาย  
บางช่วงร่องความกดอากาศต่ํามีกําลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศตํ่าหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้
ภาคเหนือ ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 
 
         /เฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส . . .



  ๓๖

เฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 90 % ตํ่าสุด 
60%  ปริมาณฝน 160-200  มิลลิเมตร  ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ร่องความกดอากาศต่ําจะเลื่อนจากประเทศ
จีนกลับมาพาดผ่านภาคเหนือ และลมมรสุมที่พัดปกคลุมภาคเหนือจะมีกําลังแรงขึ้น 
ข้อควรระวัง  ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมร่องความกดอากาศต่ําเลื่อนขึ้นไปอยู่ประเทศจีน ภาคเหนือฝนจะทิ้งช่วง           
ขาดแคลนน้ําในด้านเกษตร  ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ร่องความกดอากาศต่ํากลับลงมายังภาคเหนือ ในบางช่วงมี
กําลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศต่ําหรือพายุหมุน เขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้ภาคเหนือ ทําให้มีฝนตกหนักถึง
หนักมาก เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน 
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ขอให้หน่วยงานท ี่เกี่ยวข้องบูรณ
การแผนรองรับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา  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  ตามมาตรการกระจายลาํไยออกนอกแหล่งผลิต 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



  ๓๗

  6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุทราบ(เพิ่มเติม) 
(1) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3 (พลตรีสมบูรณ์  แก้วอยู่) : แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ

ทราบและประสานงานดังนี้  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2555  นายกรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมเพื่อ
ติดตามการขุดลอกคลองและแหล่งน้ํา  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคเหนือ  นายกรัฐมนตรีได้มีดําริ           
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... 



  ๓๘

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 นิมมานเหมินทร์ซอปปิ้งแอนด์ 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  หรือหน่วยงานท่ีประสงค์จะขอรับโปสเตอร์เพิ่มให้ติดต่อได้ที่
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
กระผมได้ติดตามมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ร่วมกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จากการจับกุมในครั้งนี้เชื่อ
ว่าสถิติการขโมยรถจักรยานยนต์จะลดลง จึงขอชมเชยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

      / โรงพยาบาลไม่เจอ... 



  ๓๙

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
การสํารวจประมาณการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โครงการชลประทานเชียงใหม่ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากร
น้ํา อําเภอพื้นที่ และท้องถิ่นในพื้นที่จึงขอความร่วมมือสํารวจออกแบบและประมาณราคา เพื่อจะได้รีบนําเรียน           
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยด่วนต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมมาเพื่อทราบและให้การสนับสนุนการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย  งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนประมาณ 447.40 ล้านบาท (รวมทั้งขุดลอกในเขต 
จังหวัดลําพูนด้วย) 

 
 
 
 
 
        / 2. การพัฒนาเด็กและเยาวชน... 
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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 ปรับรูปแบบการทํางานใน... 
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 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
ตัดสินการประกวดลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ตามเกณฑ์การตัดสินที่กําหนดไว้ 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
ปรึกษาของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อช่วยกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคใีห้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ 

 
/  7. รายได-้รายจ่ายของจงัหวดั   
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7. รายได-้รายจ่ายของจังหวดั   

รายได้นําส่งคลัง ต่ํากว่ารายจ่ายจากงบประมาณ 

ลําดับ จังหวัด ปีงบประมาณ 2554 

รายได้นําส่งคลัง รายจ่ายจากงบประมาณ 

1. ลําพูน 2,547.88 5,261.33 

2. สงขลา 14,150.05 27,442.65 

3. เชียงใหม่ 8,222.24 31,537.46 

รายได้นําส่งคลัง สูงกว่ารายจ่ายจากงบประมาณ 

ลําดับ จังหวัด ปีงบประมาณ 2554 

รายได้นําส่งคลัง รายจ่ายจากงบประมาณ 

1. สมุทรสาคร 23,373.86 3,799.58 

2. ปทุมธานี 177,284.79 17,245.27 

3. เชียงใหม่ 77,159.10 9,344.89 

 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ    
     
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
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ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบาย 
                       3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบยีบ/ขอ้สั่งการกระทรวงการคลัง   
            ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

     สาํนกังานคลังจงัหวดัเชยีงใหม ่  
 

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 รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๓๑,๒๓๑.๐๓ ๒๕,๑๔๙.๒๕ ๘๐.๕๓ ๖,๐๘๑.๗๘ 

ประจํา ๒๕,๓๗๗.๒๐ ๒๑,๙๓๐.๒๘ ๘๖.๔๒ ๓,๔๔๖.๙๒ 

ลงทุน ๕,๘๕๓.๘๓ ๓,๒๑๘.๙๗ ๕๔.๙๙ ๒,๖๓๔.๘๖ 

     / การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 



  ๔๔

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)           หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๘.๑๒ ๔,๕๒๖.๒๓ ๙๕.๑๓ ๒๓๑.๙๐ 

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 

ข้อมูล ณ วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๐๘๐.๗๗ ๙๕๓.๐๙ ๘๘.๑๙ ๑๒๗.๖๘ 

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้  

     หน่วย : ล้านบาท 

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ 
เบิก 
จ่าย 

ร้อยละ 
งบประ
มาณ 

เบิก 
จ่าย 

ร้อยละ 

๑ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร ๓๓๐.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๑๐๐ - - - 

๒ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๙.๗๘ ๙.๖๒ ๙๘.๓๙ - - - 

๓ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๑๕.๒๓ ๑๔.๙๕ ๙๘.๑๗ - - - 

๔ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ๙.๔๗ ๙.๒๘ ๙๘.๐๐ - - - 

๕ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ๑๘๘.๗๒ ๑๘๔.๗๒ ๙๗.๘๘ - - - 

๖ โรงเรียนไชยปราการ ๘.๑๒ ๗.๘๖ ๙๖.๘๖ - - - 

๗ สนง.การขนส่งทางน้ําท่ี  ๑ สาขาเชียงใหม่ ๑.๙๓ ๑.๘๑ ๙๔.๐๗ - - - 

๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๑๘๔.๗๗ ๔,๘๔๓.๔๔ ๙๓.๔๒ - - - 

๙ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๓๔.๙๖ ๓๒.๔๐ ๙๒.๖๖ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ สนง.คลังเขต ๕ ๒.๖๙ ๒.๔๖ ๙๑.๓๐ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐ 

 
ที่มา :  รายงานสถานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 

       / การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ... 



  ๔๕

การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐๐ 
หน่วยงาน  มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๓๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐   ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๓๒ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๒ หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ (เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้น    ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔๓.๐๐)  
ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๖๔ หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่ ๑.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  (เชียงใหม่) ๓.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๑๔.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ๑๙.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๒ ๓.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๗.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) ๑.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๐.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๘.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๓.๗๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๓.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ ศูนย์บําบัดยาเสพติดภาคเหนือ ๑๕.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๑๗.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๖.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๓.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๑.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๑.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ๔.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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  ๔๖

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๒๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๓.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจม่ ๕.๓๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ๑ ๐.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๑.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ๑.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ โรงพยาบาลประสาท ๓๗.๙๕ ๐.๑๘ ๐.๔๖ 

๓๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๕.๓๙ ๐.๐๘ ๑.๔๖ 

๓๕ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๘.๐๐ ๐.๑๔ ๑.๗๔ 

๓๖ 
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที ่๑ 
เชียงใหม่ 

๑.๙๘ ๐.๐๔ ๑.๘๙ 

๓๗ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๐.๖๙ ๐.๒๙ ๒.๗๔ 

๓๘ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๑.๗๖ ๐.๐๖ ๓.๕๕ 

๓๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๔๕.๙๖ ๑.๗๒ ๓.๗๓ 

๔๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๔๒.๔๖ ๑.๖๑ ๓.๗๙ 

๔๑ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๘.๔๒ ๐.๔๒ ๕.๐๐ 

๔๒ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๘.๗๓ ๐.๔๖ ๕.๒๖ 

๔๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๖๑.๐๐ ๓.๓๓ ๕.๔๗ 

๔๔ จังหวัดเชียงใหม่ ๗๐.๖๓ ๔.๘๔ ๖.๘๕ 

๔๕ สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๒๘๓.๕๓ ๑๙.๙๐ ๗.๐๒ 

๔๖ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๕๗.๓๑ ๔.๗๔ ๘.๒๖ 

๔๗ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๖๔ ๐.๑๗ ๑๐.๕๙ 

๔๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๓.๒๐ ๑๓.๔๒ ๑๓.๐๐ 

๔๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๗.๑๘ ๒.๖๖ ๑๕.๔๖ 
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  ๔๗

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๕๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๘.๗๓ ๑๘.๐๕ ๑๖.๖๐ 

๕๑ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ ๗.๐๐ ๑.๒๙ ๑๘.๓๖ 

๕๒ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๖๕.๗๕ ๑๕.๐๔ ๒๒.๘๗ 

๕๓ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๒๑๔.๑๗ ๕๑.๐๐ ๒๓.๘๑ 

๕๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ ๑๖๗.๓๙ ๔๐.๐๗ ๒๓.๙๔ 

๕๕ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๑ ๑.๓๘ ๐.๓๔ ๒๔.๘๔ 

๕๖ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๑.๒๙ ๐.๓๕ ๒๗.๓๔ 

๕๗ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๑๗.๓๗ ๔.๙๕ ๒๘.๕๐ 

๕๘ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๗๕ ๐.๕๐ ๒๘.๕๘ 

๕๙ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๔ ๐.๐๑ ๒๙.๔๐ 

๖๐ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๕๔.๗๑ ๑๖.๑๕ ๒๙.๕๒ 

๖๑ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๓๙๑.๐๒ ๑๑๖.๔๒ ๒๙.๗๗ 

๖๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๘.๖๕ ๒.๘๕ ๓๒.๘๙ 

๖๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๑๘.๘๑ ๗.๒๗ ๓๘.๖๗ 

๖๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ ๑๓๗.๓๘ ๕๕.๖๑ ๔๐.๔๘ 

 
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟี้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย  ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: 
ZFMA62) ประมวลผลวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  มีทั้งสิ้น ๓๖ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 
๙๐.๗๐   โดยเรียงตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก 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 เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๕ 

๒ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ ๑๔.๕๐ ๑๒.๓๓ ๒.๑๘ ๑๕.๐๐ ๑๒.๓๓ 

๓ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

๒.๑๒ ๑.๓๔ ๐.๖๒ ๒๙.๓๕ ๑.๕๐ 

 
         / 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...



  ๔๘

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน  งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

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

๔ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑.๗๓ ๑.๑๖ ๐.๕๒ ๓๐.๐๒ ๑.๒๑ 

๕ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๒๐ ๓๐.๘๓ ๐.๔๕ 

๖ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ๐.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๑๐ ๓๒.๖๕ ๐.๒๑ 

๗ 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่ 

๓.๒๐ ๒.๐๐ ๑.๒๐ ๓๗.๖๔ ๒.๐๐ 

๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ ๖๕.๕๐ ๓๖.๕๐ ๒๘.๘๐ ๔๓.๙๗ ๓๖.๗๐ 

๙ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓ ๑๒.๑๖ ๖.๖๙ ๕.๔๗ ๔๔.๙๖ ๖.๖๙ 

๑๐ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๐.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๕๐.๔๕ ๐.๒๕ 

๑๑ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๕๕.๑๑ ๒๔.๑๔ ๓๐.๐๙ ๕๔.๖๐ ๒๕.๐๒ 

๑๒ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ 

๐.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๒๓ ๕๖.๖๙ ๐.๑๘ 

๑๓ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๐.๙๓ ๐.๒๗ ๐.๖๗ ๗๑.๒๙ ๐.๒๗ 

๑๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ๒๔.๗๐ ๑.๑๔ ๒๓.๕๖ ๙๕.๔๐ ๑.๑๔ 

๑๕ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓.๘๒ ๐.๐๐ ๑๓.๓๘ ๙๖.๘๒ ๐.๔๔ 

๑๖ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๕๙๔.๐๑ ๔.๔๒ ๕๘๕.๕๗ ๙๘.๕๘ ๘.๔๔ 

๑๗ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๒๕๙.๓๒ ๐.๕๑ ๒๕๕.๗๒ ๙๘.๖๑ ๓.๖๑ 

๑๘ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

๘.๘๙ ๐.๐๑ ๘.๘๓ ๙๙.๒๘ ๐.๐๖ 

 
         / 19  วิทยาลยัเทคนิคสารภี



  ๔๙

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน  งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

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

๑๙ วิทยาลัยเทคนคิสารภี ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๙๐ ๙๙.๔๔ ๐.๐๑ 

๒๐ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๓ ๔.๑๒ ๐.๐๐ ๔.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๑.๙๘ ๐.๐๐ ๑.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๑๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

๐.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๘๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ 
สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคที่ 
๑๐ 

๐.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๘๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่๑๐ ๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม ่ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑๐.๗๗ ๐.๐๐ ๑๐.๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

     /34 กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช)



  ๕๐
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน  งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

A C G H I J K 

          (J=I/G*100) (K=G-I) 

๓๔ 
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึก
พิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช) 

๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓ 

๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕    ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๐๘๐.๗๙ ๙๐.๕๐ ๙๘๐.๒๕ ๙๐.๗๐ ๑๐๐.๕๔ 

 
๒.  หนังสือเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัิ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘ เรือ่ง คือ 
 ๒.๑ หนังสือ ที่ ๐๔๒๑.๔ /ว ๒๑๔   ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การลงทะเบียนผู้คา้กบัภาครัฐในระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส ์ (e-GP) 
  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) ให้
หน่วยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา(ผู้เสนอราคา) ไว้ใน
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และกําหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ 

๒. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
  ๓. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ 
  ทั้งนี้  สําหรับรายละเอียดคู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐและการพิมพ์ “แบบแสดงการ
ลงทะเบียน” สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “การพิมพ์แบบแสดงการ
ลงทะเบียน” ในระบบ e-GP ตามประกาศฯของสํานักงาน ป.ป.ช. 
 ๒.๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๒๑๘  ลงวันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในระบบ GFMIS 

   แจ้งให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่กันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เหลือจ่ายไว้
เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน  เพื่อนํามาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS  ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันขอให้หน่วยงานบันทึกขอเบิกเงินรางวัล ในระบบ 
GFMIS  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cm 
      / ๒.๓ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) ๐๔๒๑.๓ /ว ๒๖๘...  



  ๕๑

 ๒.๓ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) ๐๔๒๑.๓ /ว ๒๖๘ ลงวันที่  ๑๖ กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ 

  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๓๙ ว่าด้วยเรื่องการงดหรือลด
ค่าปรับให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ การ
พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  ดังนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) 
เหตุสุดวิสัย หรือ (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งเหตุดังกล่าวกระทบ
โดยตรงทําให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบของ/งานตามสัญญาได้  ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปอย่างปกติตลอดมา และต้อง
ไม่มีพฤติการณ์ที่จะทิ้งงาน  หากมีเหตุอันสมควรที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับ แม้ได้ดําเนินการล่วงเลยกําหนด
ระยะเวลาส่งมอบ หรือแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วก็ตาม แต่ต้องยังมิได้มีการตรวจรับ
งานงวดสุดท้าย  ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติ และมีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 ๒.๔ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๘/ ว ๒๖๒  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระยะเวลาในการขอทาํความตกลงการจา้งผูท้ี่มีอายุ   ครบ ๖๐ ปี บรบิรูณแ์ลว้เป็นลกูจ้างชัว่คราว 
  ซ้อมความเข้าใจกรณีการจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ให้ส่วนราชการ
ทําหนังสือขอตกลงกับกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) พร้อมเอกสารประการพิจารณาอย่างช้าไม่น้อยกว่า           
๑ เดือน ก่อนวันที่เริ่มจ้างให้ปฏิบัติงานเพื่อมิให้เกิดปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 

 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 ๒.๕ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓. ๓ / ว ๒๖๕  ลงวันที่  ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS 
  กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีสําหรับการใช้บัตร
เครดิตราชการในระบบ GFMIS  สําหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 ๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) ๐๔๒๑.๓ /ว ๒๖๗ ลงวันที่  ๑๖ กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ 
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ ว่าด้วยเรื่องการบอกเลิกสัญญา เพื่อให้ส่วน

ราชการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
๑. เมื่อครบกําหนดส่งมอบของ/งาน ตามสัญญา และล่วงเลยจนมีค่าปรับเกิดขึ้น  เมื่อค่าปรับมี

จํานวนเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการมีหนังสือแจ้ง
คู่สัญญาถึงจํานวนค่าปรับที่จะเกินร้อยละ ๑๐ และจะดําเนินการบอกเลิกสัญญาต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะมีหนังสือ
แจ้งยินยอมเสียค่าปรับแก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

๒. กรณีคู่สัญญามีหนังสือแจ้งยินยอมเสียค่าปรับฯ ภายในเวลาที่กําหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น หรือจะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 
      /(๑) กรณีเห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา...



  ๕๒

 
(๑) กรณีเห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้ส่วนราชการแจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและ    

ดําเนินการตามสัญญาโดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องระบุระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน 
(๒) กรณีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาให้ส่วนราชการแจ้งไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้การแจ้ง  

ดังกล่าวต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับ และริบหลักประกันสัญญา 
๓. กรณีคู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยมีเงื่อนไข หรือ ไม่มี

หนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ส่วนราชการแจ้งการบอกเลิก
สัญญาโดยเร็ว  ทั้งนี้การแจ้งบอกเลิกสัญญาต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับ และริบหลักประกัน
สัญญา(ถ้ามี)  
 ๒.๗ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) ๐๔๒๑.๓ /ว ๒๗๓ ลงวันที่  ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 

โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ฯ จึงได้
กําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่สัญญาจ้างทําขึ้น และมีผลบังคับใช้ก่อนประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า
เพิ่มขึ้น  หากผู้รับจ้างร้องขอปรับเพิ่มอัตราจ้างพนักงานตามสัญญาในส่วนที่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าดังกล่าวให้อยู่
ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๓๖ โดยให้ส่วนราชการปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๑. การใช้ดุลยพินิจว่าการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงใดจะถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ทําให้ทางราชการเสีย
ประโยชน์หรือกรณีที่จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือไม่  นั้น ให้พิจารณาจากเหตุผลข้อเท็จจริงและความเป็น
ธรรมประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๒. กรณีการเพิ่มวงเงินให้ส่วนราชการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๘     หนังสอื ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๗๓  ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง  การปรบัอตัราคา่จ้าง
ลูกจา้งประจําของส่วนราชการ 

ได้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุ และแต่งต้ังต้ังแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  รวมทั้งกําหนดเงินเพิ่มให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  ดังนี้ 

๑. ลูกจ้างประจํารายเดือน  รายวัน  รายชั่วโมง 
    ๑.๑ ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า โดยใช้ขั้นว่ิงตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างประจําของ
ส่วนราชการ เพื่อการบรรจุและแต่งต้ังผู้ที่เข้ารับราชการใหม่ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยได้รับค่าจ้างตาม
อัตราจ้างขั้นตํ่าที่กําหนดในแต่ละตําแหน่ง ตามบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ได้รับ
การบรรจุ และแต่งต้ัง ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

๑.๒ ให้ลูกจ้างประจําที่บรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  ได้รับเงินเพิ่มขึ้นตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่กําหนดตามบัญชีเงินเพิ่มสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ได้รับบรรจุแต่งต้ังก่อน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

 
 

     / ๒. ลูกจ้างชั่วคราว...



  ๕๓

 
๒. ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างในอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของตําแหน่ง ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ตามบัญชี

อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
การปรับอัตราค่าจ้างประจําของส่วนราชการ ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  เป็น

ต้นไป  สําหรับบัญชีค่าจ้างขั้นตํ่าดังกล่าวสามารถ Download ได้จากเว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
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  ๕๔

3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   
      ผู้นําเสนอ : นายสง่า  บัวระดก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
       สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

                      
  ผลการดาํเนนิโครงการพฒันาจังหวดัประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 24 โครงการ 
งบประมาณ 215,270,000 บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว  จํานวน  4,283,019.78 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.51  ยังเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิก  จํานวน 140,986,980.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.49 
โดยแบ่งตามกลุ่มภารกจิดังนี้ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาํปีงบประมาณ  พ .ศ .2555  
จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 215,270,000 บาท    โดยแบ่งตามผลผลิตดังนี้ 

1.ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 102,230,000 บาท   
เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน 28,826,039 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.20   
คงเหลือ จํานวน 73,403,961 บาท 

2.ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 33,800,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน 12,957,528.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.33   
คงเหลือ จํานวน 20,842,471.25 บาท 

3.ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 โครงการ  งบประมาณ 46,240,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน 12,390,026.80บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80  
คงเหลือจํานวน 33,849,973.20 บาท 

4.ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ  งบประมาณ 23,000,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน 13,933,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.58  
คงเหลือ จํานวน 9,066,540 บาท 

5.ด้านบรหิารจัดการ จาํนวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท       
เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน  6,175,965.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.75 

  คงเหลือ จํานวน 3,824,034.77 บาท    
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  ๕๕

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
  4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสงิหาคม 2555 

        ผู้นาํเสนอ :  นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ  ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ  
        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 



  ๕๖

 



  ๕๗



  ๕๘

 
  



  ๕๙

   



  ๖๐



  ๖๑



  ๖๒
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  ๖๓

 
4.2   การดําเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

     ผู้นาํเสนอ : นายชัยรัตน์  พงค์พีระ  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

  เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงาน
ภาครัฐโดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงใหม่) ตัวชี้วัดที่ 13“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด” น้ําหนักร้อยละ 2 จังหวัดได้ให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่           
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบกํากับการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ทางสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะขอรายงาน
การดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน และจะขอให้หัวหน้าทุกหน่วยงานช่วยเร่งการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ 13 ด้วย 
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๐๓๔   
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๔
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  ๖๖

 
 



  ๖๗
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 4.3  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41  “เชียงใหม่เกมส์” 
     ผู้นําเสนอ :  นายสุวิรัฐ  สวุรรณเมธากร    
                     ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม ่
 

 ศูนยก์ารกฬีาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชยีงใหม ่
 

 
 

 
จังหวดัเชียงใหม่ : เจ้าภาพจัดการแขง่ขนักีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “เชียงใหม่เกมส”์ 

 ตามท่ี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 กําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 43 ชนิดกีฬา          
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556            
กําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 18 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการ
แข่งขันในครั้งนี้  

 ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจัดการแข่งขัน  จํานวน 88,000,000 บาท 
ประกอบด้วย 
 -  งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  เป็นเงิน  53,000,000 บาท   
   1)  งบประมาณจัดการแข่งขัน    จํานวน  45,000,000 บาท 
   2)  งบประมาณปรับปรุงสนามแข่งขัน    จํานวน    8,000,000 บาท 

 -  งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด- ปิดการแข่งขัน และ 
     จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัด เป็นเงิน 35,000,000 บาท 

 จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41  
“เชียงใหม่เกมส์” จํานวน 20 ฝ่าย  ดังนี้ 

1) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
2) สํานักเลขาธิการ 
3) ฝ่ายไฟพระฤกษ์ 
4) ฝ่ายสาธารณูปโภค 
5) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
6) ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ 
7) ฝ่ายสถานที่แข่งขันและฝึกซ้อม 
8) ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
9) ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด การแสดงและต้อนรับจัดเลี้ยง 
10)  ฝ่ายพัฒนาเมือง 
11) ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
12) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
13) ฝ่ายรกัษาความปลอดภัยและการจราจร 
14) ฝ่ายการแพทย์และอนามัย 
15) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล 

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่  50180 
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16) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17) ฝ่ายกิจกรรมวัฒนธรรม และเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม 
18) ฝ่ายจัดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
19) ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง 
20) ฝ่ายมอบเหรียญรางวัล 

 ความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขัน 
 การเตรียมการจัดการแข่งขันในส่วนของสํานักเลขาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ      ทุกฝ่าย เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ ไปแล้ว จํานวน 4 ครั้ง รวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณ ของแต่ละฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 ฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้มีการจัดประชุมและแต่งต้ังผู้ประสานงานของแต่ละชนิดกีฬาเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการจัดการแข่งขัน และได้กําหนดสนามแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้มีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และสื่อกลางแจ้ง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทําการติดต้ังป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ ตามจุดสําคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ได้มีการเชิญสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียม
สถานที่พักให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ อีกทั้งขอความร่วมมือในการหยุดเรียนในช่วงระหว่างการจดัการ
แข่งขัน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักกีฬา และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาในแต่ละ
สนามแข่งขัน 
 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้มีการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อจัดโปรแกรม
นําเที่ยวสถานที่สําคัญๆของจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมืออํานวยความสะดวกและมอบสิทธิพิเศษสําหรับนกักีฬา
และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขณะนี้ ได้มีการจัดทําเว็บไซท์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้ งที่ 41 “เชียงใหม่ เกมส์” เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 
http://www.chiangmaigames.com 
 ส่วนฝ่ายอ่ืนๆ  ได้มีการจัดประชุมและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และอยู่ในระหว่างการจัดทําแผน
งบประมาณในการดําเนินงาน  และในวันที่ 10 สิงหาคม 2555  ฝ่ายเลขาธิการ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ทุกฝ่าย เพื่อรายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
“เชียงใหม่เกมส์” โดยจะนําผลการดําเนินงานที่ผ่านมารายงานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจําทุกเดือน 
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4.4  ประชาสมัพนัธบ์รกิารสินเชื่อและเงนิฝาก เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 59 ปี    
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

       ผู้นําเสนอ : นางพจรัตน์  เหนือเมฆ  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์              
สาขาเชียงใหม่ 

 
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบแคมเปญฉลองครบรอบ 59 ปี สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 9 
เดือน และเงินฝากประจํา 9 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 5.90% ต่อปี 

 

       ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบการดําเนินงาน 59 ปี มอบแคมเปญสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย
พิเศษทุกกลุ่มเป้าหมาย สําหรับลูกค้ากลุ่มบุคลากรภาครัฐ กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก กลุ่มลกูค้ารายย่อยใน
โครงการ LTF/Fast Track/Regional Fast Track กลุ่มลกูค้าวิชาชีพพิเศษ กลุ่มลูกค้าโครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ 
และกลุ่มลูกค้าโครงการบ้าน ธอส.เพื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน 
          สําหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ทั้งนี้สามารถยื่นคําขอกู้และทํานิติกรรมได้
ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้เท่านั้น 
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        แคมเปญเงินฝากประจํา 9 เดือน แบบขั้นบันได (Step UP) รับอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-5 เท่ากับ 3% ต่อปี 
เดือนที่ 6-8 รับดอกเบี้ย 3.59% ต่อปี เดือนที่ 9 รับดอกเบี้ยสูง 5.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย 9 เดือน เฉลี่ย 
3.52% ต่อปี) เงื่อนไขเปิดบัญชีและฝากขัน้ตํ่า รายการละ 10,000 บาท เริ่มให้บรกิารต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2555 นี้ เท่านั้น 
         พร้อมกันนี้ สําหรับลกูค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ กับ ธอส. ขั้นตํ่า 500 บาท จะได้รับฟรีบัตร ATM โฉมใหม่ 
"GHB Liftstyle Card" 4 แบบ 4 สไตล์ พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษรับ 3 ฟรี! ได้แก่ คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท 
ค่าธรรมเนียมปีแรก 100 บาท และค่าธรรมเนียมการทํารายการระหว่างธนาคารรัฐ 3 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
            สาขาเชียงใหม่  โทร. 0-5324-6469-71, 0-5324-5276-8 
            สาขาเชียงราย  โทร. 0-5374-0741-7 
            สาขาลําปาง  โทร. 0-5423-0035-42 
            สาขาลําพูน  โทร. 0-5353-5178-82, 0-5351-0433-4 
            สาขาย่อยพะเยา  โทร. 0-5448-0503-4 
            เคาน์เตอร์การเงินเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ช้ัน G  โทร. 0-5390-3767-8 
            ศูนย์บริการธนาคาร (OSS) อ.หางดง จ.เชียงใหม่  โทร. 0-5342-7502 
            ศูนย์บริการธนาคาร (OSS) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  โทร. 0-5338-2832-3 
            ศูนย์บริการธนาคาร (OSS) อ.แมส่าย จ.เชียงราย  โทร. 0-5373-4393-4 
  

 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาเชียงใหม่  วันที่ 17 กรกฎาคม 2555  
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4.5  ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
       ผู้นําเสนอ : ผู้แทนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
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ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
5.1  การจดังานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนิีนาถ  เนื่องในโอกาส 

พระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555   
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  วันที่  12  สิงหาคม  2555  จังหวัดเชียงใหม่จึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ของประชาชนชาว
เชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพโดยทั่วกัน  เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้  ในการนี้  จังหวัดเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญท่าน  คู่สมรส  ข้าราชการ  และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ  ดังนี้ 

1) พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  จํานวน 81 รูป  วันที ่12 สิงหาคม  
2555  เวลา 06.00 - 07.00 น. ณ  ข่วงประตูท่าแพ การแต่งกาย  ชุดผ้าไทยแขนยาว 

2) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ในวันที่  12 สิงหาคม  2555  
เวลา 08.15  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การแต่งกาย  เครื่องแบบเต็มยศ ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสงูสุดที่ได้รับ 

3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม  
2555  เวลา 18.00 น  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทยพระราชทาน / สากลนิยม/
พ้ืนเมือง/สุภาพ 
 

กําหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555 

จังหวัดเชียงใหม่ 
***************** 

 

พธิทีาํบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง   แด่พระสงฆ์  81  รูป  ณ  ข่วงประตูท่าแพ 
06.00 น. - ข้าราชการ  แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนพร้อมกันเพื่อประกอบพิธีทําบุญตักบาตร   

ณ  ข่วงประตูท่าแพ 
 - ถวายภัตตาหารเช้า   (ข้าวต้ม, น้ําเต้าหู้)   แด่พระสงฆ์  
   
06.45 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ไหว้พระรับศีล 
 - ประธานสงฆ์ให้ศีล (พระสงฆ์  1  รูป) 
 - พิธีตักบาตรพระสงฆ์  
 - เสร็จพิธี 
 
การแต่งกาย -  ชุดพ้ืนเมือง, ชุดไทย และ ชุดสุภาพ 



  ๗๙

พธิีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดดุเีฉลิมพระเกียรต ิ ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
08.15 น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ 

ตุลาการ  อัยการ  พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  นักเรียน  นักศกึษา  สมาชิกสมาคม  สโมสร  ชมรม มูลนิธิ และผูร้่วมพิธีพร้อมกัน 
ณ  บริเวณพิธี 

 - ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
   
09.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานพิธีเข้านั่งประจําที่ 
 - ประธานพิธีลงนามถวายพระพร 
 - ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ไหว้พระรับศีล 
 - ประธานพิธีขึ้นสู่บนเวที    (ผูร้่วมพิธียืนพร้อมกัน) 
  -  ถวายความเคารพ 
  -  ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มดอกไม้สด) 
  -  เปิดกรวยดอกไม้ 
  -  ถวายความเคารพ   (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน) 
 - ประธานพิธีลงจากเวที  ขึ้นสูแ่ท่นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
 - ประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ   (จบ) 
 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
 - ประธานในพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธีทุกท่าน ถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - พระสงฆ์สมณศักด์ิ  จํานวน  10  รูป   เจรญิชัยมงคลคาถา 
 - ประธานพิธี และผู้แทนคณะบุคคล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ ์จํานวน  10 รูป 
 - พระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรก  ประธานในพิธีกรวดน้ํา 
 - เสร็จพิธี 
 - ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  (ต่อ)   (ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล) 
 - เริ่มกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ ตามท่ีหน่วยราชการแต่ละหน่วยราชการจัดขึ้น    

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
การแต่งกาย 
ข้าราชการพลเรือน   : เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สวมกางเกงสีดํา/กระโปรงสี

ดํา)        
ทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
บุคคลทั่วไป - สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดไทยพระราชทาน/เครื่องแบบตามสังกัด  ประดับเครื่องราช-

อิสริยาภรณ์ 
 - สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/พ้ืนเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด  ประดับเครื่องราช-

อิสริยาภรณ์ 
นักเรียน/นักศึกษา : เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา 
 



  ๘๐

พธิีถวายเครื่องราชสกัการะและจดุเทียนชยัถวายพระพร  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18.00 น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการตุลา
การ  อัยการ  พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
นักเรียน  นักศกึษา  สมาชิกสมาคม  สโมสร  ชมรม  มลูนธิิ  และผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี   

 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ขึ้นถวายพานพุ่มดอกมะลิ
ตามลําดับบนเวที (พานพุ่มดอกมะลิแต่ละหน่วยงานจัดไปเอง จํานวน 1 พาน  โดยให้
ลงทะเบียนก่อนขึ้นถวาย ณ จุดรับลงทะเบียน) 

   
19.00 น. - ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
   
19.19 น. - ประธานพิธีขึ้นสู่บนเวที 
  -  ถวายความเคารพ 
  -  ถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มดอกไม้สด) 
  -  เปิดกรวยดอกไม้ 
  -  ถวายความเคารพ 
 - ประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
 - ประธานพิธี  ลงจากเวที 
  -  จุดเทียนต่อให้กับเจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก

วุฒิสภา  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่   
 - ประธานพิธีขึ้นสู่แท่นพิธี ถวายความเคารพ  
 - ประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   (1 จบ)  และเพลงสดุดีมหาราชา  (2 จบ) 
 - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา  
 - ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน 
 - เสร็จพิธี 
 
การแต่งกาย 
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ   :  ชุดไทยพระราชทาน/สากลนิยม/พ้ืนเมือง/สุภาพ/เครื่องแบบ ตามสังกัด/ 

    เสื้อสีฟ้า  สก. 
บุคคลทั่วไป         :  ชุดไทยพระราชทาน/สากลนิยม/พ้ืนเมือง/สุภาพ/เครื่องแบบ ตามสังกัด/ 

เสื้อสีฟ้า  สก. 
สมาคม/สโมสร/ชมรม/มูลนิธิ/มวลชน  :  เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสากลนิยม/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/ เสื้อสีฟ้า สก. 
นักเรียน/นักศึกษา       :  เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา 

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

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



  ๘๑

      5.2  งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนินีาถ   
             เนื่องในโอกาส  พระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา   

           12  สิงหาคม  2555  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  12  สิงหาคม  2555  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555  ในวันที่  14  สิงหาคม  
2555  เวลา  ๑๘.๐๐-๒๐.๓๐  น.   ณ  ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  ช้ัน  3  อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  
โรงแรมดิเอ็มเพรส  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพโดยทั่วกัน  เนื่องในโอกาสอันเป็น           
มหามงคลยิ่งนี้   ในการนี้  จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านไปร่วมงานดังกล่าว 

 
กําหนดการ 

งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา   
12  สิงหาคม  2555   วันที่  14  สิงหาคม  ๒๕๕5 

ณ  ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  ช้ัน  3  อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส 
-------------- 

 
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ผู้ได้รับเชิญพร้อมกัน  ณ  บรเิวณพิธี 
 - รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่มตามอัธยาศัย 
 - การบรรเลงดนตรีของวงดุริยางค์โรงเรียนดาราวิทยาลัย  บรรเลงเพลงคลาสสิค  ลักษณะ

ซิมโฟนี  ออเคสตรา 
   
เวลา ๑๘.๔๕ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา  ถึงบริเวณงาน 
   
เวลา ๑๙.๑๕ น. - ผู้ได้รับเชิญเข้าแถวเตรียมถวายพระพรชัยมงคล 
   
เวลา ๑๙.๒๐ น. - การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  จํานวน  ๑  ชุด 
   
เวลา ๑๙.๓๙ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  ขึ้นบนเวที  ไปยังโต๊ะหมู่บูชาที่ประดิษฐาน 

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 
  - ถวายความเคารพ 
  - ถวายเครื่องราชสักการะ  (พุ่มดอกไม้สด) 
  - เปิดกรวยดอกไม้ 
  - ถวายความเคารพ 
 - ประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  

จบแล้ว 



  ๘๒
 
 - วงดุริยางค์โรงเรียนดาราวิทยาลัย  และวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ บรรเลงเพลง

สรรเสรญิพระบารมี 
 - ประธานพิธีเชิญผู้เข้าร่วมพิธีด่ืมถวายพระพรชัยมงคล 
  -  ถวายความเคารพ 
 - การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  จํานวน  ๒  ชุด 
 - รับประทานอาหารว่าง  และเครื่องดื่มตามอัธยาศัย 
   
เวลา ๒๐.๓๐ น. - ปิดงาน 
 
การแต่งกาย  
ข้าราชการพลเรือน     : เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์      

(สวมกางเกงสีดํา/กระโปรงสีดํา) 
ทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งดกระบี่ ถุงมือ) 
บุคคลทั่วไป -  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดไทยพระราชทาน/เครื่องแบบตามสังกัด               

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 -  สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/พ้ืนเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด                      

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 



  ๘๓

 ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2555  
           วันจันทร์ที่  30 กรกฎาคม 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
           ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
           ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
           การแต่งกาย   เครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



  ๘๔

  
  6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
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  ๘๕

     
ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
๗.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวรการ  ยกย่ิง) 
๗.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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............................................................................................................................................................................ 


