


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 7/2555 

วันจันทรท์ี่ 30 กรกฎาคม  2555 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

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

1 หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายวรการ ยกย่ิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4 นายสง่า บัวระดก (แทน)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5 นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
6 นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายดํารง เมืองมูล (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

10 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิทยาเขตเชียงใหม ่

11 นายชัยสิทธ์ิ รัตนชัยสิทธ์ิ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
12 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
13 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสารภี 
14 นายเทพประสิทธ์ิ วงษ์ท่าเรือ นายอําเภอสันทราย 
15 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
16 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู นายอําเภอดอยสะเก็ด 
17 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอแม่ริม 
18 นายอภิชาต ชุมเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
19 นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
20 นายมนัส ขันใส นายอําเภอเชียงดาว 
21 นายจําเริญ สวนทอง นายอําเภอพร้าว 
22 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง 
23 นายชัชวาล พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
24 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
25 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
26 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอําเภอสันป่าตอง 
27 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
28 นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
29 นายปรีชา ศิรินาม (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
30 นายสรธร สันทัด นายอําเภอแม่แจ่ม 

       / 31 นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์...  
 



 ๒
31 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
32 นายมนัส สุริยสิงห ์ (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
33 นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
34 นายชัยณรงค์ นันตาสาย (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
35 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 

36 นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม ่

37 พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ขําแก้ว (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
38 พ.ต.ท.อภิวัฒน์ กลั่นวารี (แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
39 ร.ต.อ.เอกชัย อุดหนุน (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
40 พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงษ์ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 

41 นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
42 นายเฉลิมเกียรติ ไชยธรรม (แทน)อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
43 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

44 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
45 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
46 นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม ่
47 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
48 พล.ท.ธันวิทย์ ยมจินดา (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
49 พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
50 พ.อ.ปรเมศวร์ อุดมสินค้า (แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
51 พ.ต.สานิพย์ กันธาหล้า (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 

52 นายชัชวาลย์ 
 

อินทรักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ 

53 นางพรอุมา หมอยา (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
54 นายอรรถพล คนเพียร (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
55 นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
56 ร.อ.สมบูรณ ์ ผิวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
57 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
58 นางสาวทิพากร นาคะผิว (แทน)สรรพากรภาค 8 
59 นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
60 นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร ์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
 

       / 61 นายปัญญา  สวนจันทร์...

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 



 ๓
 

61 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ 
62 นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
63 นายฉัตรชัย อ่อนศิริ (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
64 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

65 นายศิวพร เฉลิมช่วง (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
เชียงใหม่ 

66 นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
67 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
68 นายก่อพงศ์ นําบุญจิตต์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 

69 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
70 นายประมาณ ถาวรพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
71 นางนิภาวดี อินปันบุตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

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

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
77 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
78 นายอนิรุต แก้วสุวรรณ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม ่
79 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
80 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 

81 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
82 นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
83 นายวรชัย อุทัยรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
85 นายสมร นิวาส (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
86 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
87 นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
88 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
89 นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
90 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
       / 91 นางวาสนา  เรืองวิลัย...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงต่างประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



 ๔
 
91 นางวาสนา เรืองวิลัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
92 นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พ้ืนที่ 1 
93 นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 1 
94 นายสมชาย จันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
95 นายประทีป กันทะเรือน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ที่ 9 
96 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
97 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
98 นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
99 นายวิวัฒน์ เอื้อไพบูลย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
100 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
101 นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
102 นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พ้ืนที่ 2 
กระทรวงคมนาคม 
103 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
104 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
105 นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ 
106 นายสงัด แก้วนัย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
107 นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
108 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
109 นายปัญญา ภูมิรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
110 นายชานนวิทย์ เพื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 

111 นายบรรพต คันธเสน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

112 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

113 นายชัยวัฒน์ ธนกิจพัฒนพงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 
114 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
115 นางมุกดา ปิงอินถา (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกจิ

เชียงใหม่ 
 
 
     /หน่วยงานในสังกดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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116 นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
117 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
118 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยศรี (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
119 นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ 

120 นายสรรักษ ์ จารุจุณาวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6 
121 นายชัยรัตน์ พงค์พีระ (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
122 นายอดิศร  สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) 

123 นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
124 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
125 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
126 นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 

127 นายสามารถ บารมี (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
128 นายถาวร คงมั่น (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
129 นางสุรีวรรณ์ แสนวิเศษ (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
130 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
131 นางสาวทิพยาภรณ์ อนุกูล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
132 นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
133 นายชานนท์ หันสวาสด์ิ (แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่

134 นายนภดล จงสมชัย (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
135 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
136 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
137 นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
138 นางอัจฉรา แก้วกําชัยเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ 
139 นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
140 นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
141 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 
       /หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธกิาร

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  
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142 นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1 

143 นายเจตน์ สะสะรมย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

144 นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

145 นายเอื้อ คุณาจันทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

146 นายพงศ์พันธ์ุ ไชยวัณณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

147 นายวรากุล ตุ่นเครือ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

148 นายพุธธวัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

149 นายสิทธิชัย มูลเขียน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

สถาบนัการศกึษา 
150 ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
151 นายชัชวาล ภาษยะวรรณ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
152 นางสิริเลิศ กระแสชัย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
153 นางสุนทร จันทร์พรหม (แทน)อธิการบดีสถาบันเการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 

154 นายแพทย์สุรสงิห์ วิศรุตรัตน (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
155 นายบํารุง คงดี ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม ่
156 นายแพทย์วรพงษ์ สําราญทิวาวัลย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
157 นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
158 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
159 นางผุสดี ธรรมานวัตร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

160 นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
161 นายเกียรติชัย ตุสาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

162 นางพจนีย์ มโนดํารงธรรม (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
163 นางแสงพร เทสมุทร (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
164 นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
 

      / 165 นายถวิล  บัวจีน ...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
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165 นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
166 นายถนอมจิต ไชยวงค์ (แทน)รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเชียงใหม่ 
ภาคเอกชน 
167 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ (แทน)ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ 
168 นายปราโมทย์ ประสิทธ์ิ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ 
169 นายอภินันท์ วีระพันธ์ุ นายกสมาคมธุรกิจไทยจีนเชียงใหม ่

170 นายทัศนัย บูรณุปกรณ ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
171 นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
172 นายไพโรจน์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

173 นายหลักชัย พัฒนเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
174 นางสาวชมนาถ พรสมพล (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
175 นายสุรพันธ์ วราธานนท์ (แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
176 นายนที ธูปทอง (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
177 นางพจรัตน์ เหนือเมฆ (แทน)ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สํานักงาน         

เขต 1 เชียงใหม่ 
178 ดร.ชุมพล มุสิกานนท ์ (แทน) ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
สื่อมวลชน 

179 นางกาญจนา เกตพามา ผู้สื่อข่าว 
180 นายกมล เครือนิล CMUPDATENEWS 
181 นางกัณ์กนก กิตติพิทักษ์กุล ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่โพสต์ 
182 นางนัทธมน จงยศยิ่ง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
183 นายพีระศักด์ิ ธีรบดี (แทน)ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
184 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
185 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
186 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
187 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 
188 นายธัชชัย โกมลรัตน ์ (แทน)นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
189 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
    
    

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

 ๑) พิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ประจําปี 2555 ระดบัภาค 
รางวัลชนะเลศิการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ  แก่ นายอําเภอไชยปราการ  และ ผู้ว่าราชการจังหวดั
เชียงใหม่มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ แก่ นายอําเภอเมอืงเชียงใหม่  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  
จํานวน   23 ทนุ  (งานเลขานกุารผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  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. 

 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้าน
ยาเสพตดิ จังหวดัเชียงใหม ่จํานวน  5  ราย  ไดแ้ก่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
     1. นายเสกสรร  ฟูต๋ัน   ผูใ้หญ่บ้านบ้านวังลุงใหม่  หมูท่ี่ 10  ตําบลหางดง อําเภอฮอด  มีผลงานดีเด่น
ด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
         /  2. นางอัจฉรารพี  จําปา...



 ๙
     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
ของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้ านฉัน”ตามแผนงานส่ ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  14 รางวัล ได้แก่  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34) 
     1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  - รางวัลชนะเลิศ   เด็กชายวชิรญาณ์  บุญสูนย์ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงภิญญดา  อัมราธนาดล  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 

- 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.  



 ๑๐ 
 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  โรงเรียนปริ้นสร์อยแยลวิทยาลัย 
  - 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 

       
 
      / ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 

     



 ๑๑ 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  แนะนําผูบ้ริหาร/หัวหนา้ส่วนราชการทีย้่ายมาดํารงตาํแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายใน
จังหวดั  

1. นายเทพประสทิธิ์   วงษท์า่เรือ 
ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอสันทราย 
ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอแม่แจม่ 

2. นายสรธร  สนัทดั 
ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอแม่แจม่ 
ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

3. นายมนัส  ขันใส   
    ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอเชียงดาว 
    ตําแหน่งเดิม  :   นายอําเภอแม่ทา  จังหวัดลําพูน 
4. นายอดลุย์   ฮวกนลิ 

ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา   
ตําแหน่งเดิม  :   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 6/2555  เม่ือวันที่  27  มิถุนายน  2555 

ฝ่ายเลขานุการ (นายสง่า  บัวระดก) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2555  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วยเอกสาร 
33 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งได้นําลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  อําเภอแม่แตงขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 1 
ข้อ 19 ข้อความจาก นายบุญเกื้อ คุนาภรกุล  ขอแก้ไขเป็น นายบุญเกื้อ  คุณาธารกุล   ฝ่ายเลขานุการได้ทําการ
แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

/ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
    



 ๑๒ 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
  3.1  การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  
           ผู้แทนสาํนกังานคลังจังหวดัเชียงใหม่ (นางพรอุมา  หมอยา)  แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ :   
๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้     

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ 

สิ้นไตรมาส (%) 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ 

สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๒๓.๐๐ ๔๒.๐๐ 

๓ ๔๓.๐๐ ๖๗.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

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

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

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 



 ๑๓ 

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 
สํานักงานการขนส่งทางน้ําท่ี  ๑ สาขา
เชียงใหม่ 

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 สํานักงานคลังเขต ๕ ๒.๖๙ ๒.๔๖ ๙๑.๓๐ ๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐ 

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

       / การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ... 



 ๑๔ 
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 
        

/ 24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่



 ๑๕ 
 

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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 ๑๖ 
 

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...



 ๑๗ 
 

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 
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 ๑๘ 
 

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)



 ๑๙ 
 

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...
  



 ๒๐ 
 ๒.๓ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) ๐๔๒๑.๓ /ว ๒๖๘ ลงวันที่  ๑๖ กรกฎาคม  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  กรกฎาคม  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 กรกฎาคม  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...



 ๒๑ 
 

(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...



 ๒๒ 
 

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 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
     

 3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   
   หัวหนา้กลุม่งานยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวดั  สาํนกังานจังหวดัเชียงใหม ่                    

(นายสง่า  บัวระดก): แจ้งผลการดําเนินโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 215,270,000 บาท  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว  จํานวน  4,283,019.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.51  ยังเหลือ
งบประมาณที่ยังไม่เบิก  จํานวน 140,986,980.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.49 โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจดังนี้ 

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   
 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
       /ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ



 ๒๓ 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม 2555 
ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ)  

แจ้งว่าในเดือนสิงหาคม 2555  กลางฤดูฝน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุม และมีกําลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทําให้ภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ 
มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้ภาคเหนือ  ทําให้มีฝน
ตกเป็นบริเวณกว้างอาจเกิด น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา น้ําล้นตลิ่ง 
ตลอดจนน้ําท่วมขัง ที่ลุ่มลําน้ําได้  เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยและอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย  จังหวัด
เชียงใหม่  ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  24-26  °ซ บ่าย อุณหภูมิสูงสุด  32-34 °ซ  มีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง
กระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่ง ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ํา ปริมาณฝน  200-220  
มิลลิเมตร  จํานวน  20-22 วัน ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 63-93  ทัศนะวิสัย 11-13 กิโลเมตร  ลมตะวันตกเฉียงใต้            
10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ข้อควรระวัง  ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น พ้ืนที่เสี่ยงภัย บริเวณ ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มลําน้ํา ควรเตรียม
ความพร้อม ป้องกัน เฝ้าระวัง อุทกภัย และ ดินโคลนถล่ม/ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  
053-277919 , 053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th  ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

 
 4.2   การดําเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
                 ผู้แทนสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัยรัตน์  พงค์พีระ) : แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงใหม่) ตัวชี้วัดที่ 13“ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของจังหวัด” น้ําหนักร้อยละ 2 โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูลที่ส่วนราชการรายงาน 
ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kwh) ข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) เป็นต้น และพิจารณาปริมาณพลังงานที่จังหวัดสามารถลดการใช้ลงได้           
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล www.e-report. 
energy.go.th จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ตามรายชื่อที่ กพร. กําหนด จํานวน 163 
หน่วยงานช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการกรอกข้อมูลลงใน www.e-report.energy.go.th (ระบบ
อินเตอร์เน็ต explorer) ต่อไป และดําเนินตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง  และขอขอบคุณส่วน
ราชการที่รายงานข้อมูลครบถ้วน  หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  
โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๐๓๔ 
 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
 
  

 
    / 4.3   การแข่งขันกีฬาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 41  “เชียงใหม่เกมส”์ 



 ๒๔ 
4.3   การแขง่ขันกีฬาแหง่ชาติ ครั้งที่ 41  “เชียงใหมเ่กมส์” 

               ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่( นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธากร) : ตามที่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41   
“เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19  ธันวาคม  2555  กําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 43 ชนิดกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556 กําหนดจัดการ
แข่งขัน จํานวน 18 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  
 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) ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
14) ฝ่ายการแพทย์และอนามัย 
15) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล 
16) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17) ฝ่ายกิจกรรมวัฒนธรรม และเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม 
18) ฝ่ายจัดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
19) ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง 
20) ฝ่ายมอบเหรียญรางวัล 

  
       / ความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขัน



 ๒๕ 
ความคบืหน้าของการเตรยีมการจัดการแข่งขนั 
 การเตรียมการจัดการแข่งขันในส่วนของสํานักเลขาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย 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 อีกทั้งขอความร่วมมือในการหยุดเรียนในช่วงระหว่างการจัดการ
แข่งขัน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักกีฬา และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาในแต่ละ
สนามแข่งขัน 
 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้มีการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อจัดโปรแกรม
นําเที่ยวสถานที่สําคัญๆของจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมืออํานวยความสะดวกและมอบสิทธิพิเศษสําหรับนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขณะนี้ ได้มีการจัดทําเว็บไซท์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้ งที่ 41 “เชียงใหม่ เกมส์” เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 
http://www.chiangmaigames.com 
 ส่วนฝ่ายอ่ืนๆ  ได้มีการจดัประชุมและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และอยู่ในระหว่างการจัดทําแผน
งบประมาณในการดําเนินงาน  และในวันที่ 10 สิงหาคม 2555  ฝ่ายเลขาธิการ ได้จัดให้มีการประชมุคณะกรรมการ
ทุกฝ่าย เพื่อรายงานความคืบหน้าในการเตรยีมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
“เชียงใหมเ่กมส์” โดยจะนําผลการดําเนินงานที่ผ่านมารายงานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจําทุกเดือน 
 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

4.4  ประชาสมัพนัธบ์รกิารสินเชื่อและเงนิฝาก เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 59 ปี    ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์
        ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ (นางพจรัตน์  เหนือเมฆ) : ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบการดําเนินงาน 59 ปี มอบแคมเปญสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษทุก
กลุ่มเป้าหมาย สําหรับลูกค้ากลุ่มบุคลากรภาครัฐ กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก กลุ่มลูกค้ารายย่อยในโครงการ 
LTF/Fast Track/Regional Fast Track กลุ่มลูกค้าวิชาชีพพิเศษ กลุ่มลูกค้าโครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ และกลุ่ม
ลูกค้าโครงการบ้าน ธอส.เพื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน  สําหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป 
รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ทั้งนี้สามารถยื่นคําขอกู้และทํานิติกรรมได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2555 นี้เท่านั้น    
         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) เงื่อนไขเปิดบัญชีและฝากขั้นตํ่า รายการละ 10,000 บาท เริ่มให้บริการต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2555 นี้ เท่านั้น 
       /พร้อมกันนี้ สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์… 



 ๒๖ 
           พร้อมกันนี้ สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ กับ ธอส. ขั้นตํ่า 500 บาท จะได้รับฟรีบัตร 
ATM โฉมใหม่ "GHB Lift style Card" 4 แบบ 4 สไตล์ พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษรับ 3 ฟรี! ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า 50 บาท ค่าธรรมเนียมปีแรก 100 บาท และค่าธรรมเนียมการทํารายการระหว่างธนาคารรัฐ 3 แห่งทั่ว
ประเทศ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
       ผู้แทนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ดร.ชุมพล  มุสิกานนท์) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี จัดโปรโมชั่นโดยมอบราคาพิเศษสําหรับบ้านพักและอาหารเช้า สําหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิกนําไปรับส่วนลด  
และขอปรับราคาบัตรเข้าชมไนท์ซาฟารีใหม่ คนไทย  ผู้ใหญ่ ราคา 300 บาท  เด็ก  125 บาทต้ังแต่เดือนสิงหาคม  
2555 เป็นต้นไป  ชาวต่างชาติ   ผู้ใหญ่ ราคา 800  บาท เด็กราคา  400 บาท ต้ังแต่เดือนมิถุนายน  2555 เป็น
ต้นไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
 ฝ่ายเลขานุการ(นายสง่า  บัวระดก) แจ้งในทีป่ระชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสาร
อิเลคทรอนิคส ์จํานวน   2 เรื่อง  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  ที่ 
www.chiangmai.go.th  เมนหูลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ดังนี้ 

5.1  การจดังานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนิีนาถ  เนื่องในโอกาส พระราชพธิี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555    

เนื่องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  วันที่  12  สิงหาคม  2555  จังหวัดเชียงใหม่จึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ของประชาชนชาว
เชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพโดยทั่วกัน  เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้  ในการนี้  จังหวัดเชียงใหม่ขอ
เรียนเชิญท่าน  คู่สมรส  ข้าราชการ  และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ  

 
      /5.2  งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล  …



 ๒๗ 
 

     5.2  งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาส                
พระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา 12  สิงหาคม  2555   

เนื่องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  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  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2555  
วันพฤหัสบดีที่  30 สิงหาคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
    6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
  (1) ผู้อํานวยการสํานกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม่              
(นายบรรพต  คันธเสน) แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการประชาอาสาปลูกป่า  ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา               
มหาราชินี เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  
  สืบเนื่องมาจากในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ได้
พิจารณาโครงการปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม 
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ โดยกําหนด
ปลูกป่า ๕ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ จํานวน ๘๐๐ล้านกล้า)  ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ กําหนดให้ทําการปลูกป่า จํานวน 
๒๐ ล้านกล้าในพื้นที่ลุ่มน้ําก่อน โดยให้กําหนดพื้นที่ลุ่มน้ําในการปลูกป่าให้ชัดเจน พร้อมกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
ในแต่ละพื้นที่ และหาวิธีป้องกันรักษา ดูแลต้นกล้าให้เติบโตต่อไป  
ที่มาของโครงการ  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี(นางสาวยิ่งลักษณ์ฯ) ได้ใหค้วามเห็นชอบ 

 โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกลา้ ๘๐ พรรษา มหาราชินีเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ ปี 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดยให้ความสําคัญ ดังนี ้ น้อมนําแนวพระราชดําริเป็น
แนวทางการดําเนินโครงการ 

 ระยะเวลาโครงการ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
 ประชาชนมีส่วนร่วมปลูกป่า โดยใช้รูปแบบ “ประชาอาสา”  

 
/ วัตถุประสงค์ 



 ๒๘ 
วัตถุประสงค์   1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 

        2. เพื่อรณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าน้อมเกล้าฯถวายในโอกาสมหามงคล  
        3. เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและตน้ไม้ในท้องถิ่นชุมชน 

และ ผืนป่า เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ 
        4. เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลบํารุงรักษา

ต้นไม้ด้วยจิตอาสา โดยชุมชนที่อยู่ติดป่าได้มีส่วนร่วมในการดูแลป่า 
ระยะเวลาดําเนินการ  โครงการปลูกป่า ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

หน่วยงานดําเนินโครงการ  เป็นโครงการร่วมกันทุกภาคสว่น ประกอบด้วยหน่วยงานพลเรือน 
 ตํารวจ ทหาร และภาคประชาชน 
กิจกรรมดําเนินการ แยกเปน็ ๒ ช่วงเวลา  ช่วงแรก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดําเนินการปลูกป่า จํานวน ๒๐ ลา้นกล้า  
แยกรายจังหวัด ดังนี้  

แผนการปลูกป่า ในปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐ ลา้นกล้า  

ลําดับที่  จังหวัด  พ้ืนที่ (ไร่)  จํานวนกล้า  หมายเหตุ  

๑  เชียงราย  ๑,๕๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ทส.จัดหากล้าไม้ดําเนินการ  

๒  พะเยา  ๘,๕๐๐  ๑,๗๐๐,๐๐๐  ในรูปแบบประชาอาสา  

๓  เชียงใหม่  ๑๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐   

๔  ลําพูน  ๒,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐   

๕  ลําปาง  ๗,๐๐๐  ๑,๔๐๐,๐๐๐   

๖  แพร่  ๑๒,๐๐๐  ๒,๔๐๐,๐๐๐   

๗  น่าน  ๒๐,๐๐๐  ๔,๐๐๐,๐๐๐   

 
 
         /8 อุตรดิตถ์  3,000 ...

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 2๕๕๗ ๒๕๕๘ 2555 รวม 

จํานวนต้นกล้า 
(ล้านกล้า)  

๒๐ ๑๘๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐๐ 



 ๒๙ 
 

ลําดับที่  จังหวัด  พ้ืนที่ (ไร่)  จํานวนกล้า  หมายเหตุ  

๘  อุตรดิตถ์  ๓,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐   

๙  ตาก  ๒,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐   

๑๐  สุโขทัย  ๙,๐๐๐  ๑,๘๐๐,๐๐๐   

รวม ๑๐ จังหวัดต้นน้ํา  ๗๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐   

๑๑  ๖๗ จังหวัดที่
เหลือ  

๒๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐   

รวมปลูกป่าทั่วประเทศ  ๑๐๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐   

 
ช่วงที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙   เป็นการดําเนินโครงการปลูกป่า โดยใช้กล้าไม้ ๗๘๐ ล้านกล้า ในพื้นที่ ๗๗ 
จังหวัดทั่วประเทศ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ดังนี้  

แปลงปลูกป่า จังหวัดเชียงใหม่ โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชนี  
ปี พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่ 

แปลงที ่
  

ท้องที่อําเภอ 
  

จํานวน  
(แปลง) 

จํานวนเนื้อที่ 
(ไร่) 

กล้าไม้ที่ใช้ปลกู 
รวม (กล้า) 

หน่วยงานที่สนับสนุนกล้าไม ้
สน.จทป. 1 
(เชียงใหม่) 

สบอ. 16 

 1 - 69 เชียงดาว 69 2,418.5 483,700 168,900  - 
       - 314,800 
70 - 82 ดอยสะเก็ด 13 91 18,200 18,200  - 
83 - 86 จอมทอง 4 170 34,000 34,000  - 
87 - 92 พร้าว  6 590 118,000  - 118,000 
93 - 98 แม่แจม่  6 210 42,000  - 42,000 
         /99-109   แม่แตง ...

ปี พ.ศ.  ๒๕๕๖  ๒๕๕๗  ๒๕๕๘  ๒๕๕๙  รวม 
(ล้านกล้า)  

จํานวนต้นกล้า 
(ล้านกล้า)  

๑๘๐  ๒๐๐  ๒๐๐  ๒๐๐ ๗๘๐  



 ๓๐ 
 

แปลงที ่
  

ท้องที่อําเภอ 
  

จํานวน  
(แปลง) 

จํานวนเนื้อที่ 
(ไร่) 

กล้าไม้ที่ใช้ปลกู 
รวม (กล้า) 

หน่วยงานที่สนับสนุนกล้าไม ้
สน.จทป. 1 
(เชียงใหม่) 

สบอ. 16 

99 - 109 แม่แตง 11 478.5 95,700 95,700  - 
110 - 113 ไชยปราการ 4 104 20,800  - 20,800 
114 - 117 ดอยเต่า 4 143 28,600 28,600  - 
118 สันป่าตอง 1 60 12,000 12,000  - 
119 หางดง 1 200 40,000  - 40,000 
120 - 123 สะเมิง 4 160 32,000  - 32,000 
124 - 136 อมก๋อย 13 2,450 490,000  - 490,000 
137 ฮอด 1 60 12,000 12,000  - 
138 - 159 เวียงแหง 22 1,187 237,400  - 237,400 
160 - 176 แม่ออน  17 478 95,600 95,600    - 
177 - 184 สันกําแพง 8 31 6,200 6,200  - 

185 - 187 
กัลยาณิ
วัฒนา  3 430 86,000  - 86,000 

188 - 211 ฝาง 24 531 106,200 106,200  - 
212 - 213 แม่ริม 2 77 15,400 15,400  - 
214 สันทราย 1 36 7,200 7,200  - 
215 - 218 แม่อาย 4 95 19,000  - 19,000 
รวม  21  218  10,000 2,000,000 600,000  1,400,000 
 
การดําเนินงานโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
  1. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๑๘๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  2. แต่งต้ังคณะทํางานโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจําอําเภอ 
ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๑๘๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  3.  ให้นายอําเภอ ในฐานะหวัหน้าคณะทํางานฯประจําอําเภอ ประสานและดําเนินการปลูกป่าให้แล้วเสร็จ
ในวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

  4. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการปลูกป่าพร้อมกันทุกอําเภอ/จังหวัด ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๐๘.๐๐ น.  
 
เปิดตัวโครงการในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ น. ภายใต้ช่ือโครงการ 
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกลา้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประชาชนและทุกภาคส่วนจะร่วมดําเนินการ
ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสด ๔ ภาค ๕ พ้ืนที่ ดังนี้  

• ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ฯ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี                      
(นายยงยุทธฯ) และคณะรฐัมนตรีร่วมในพิธีฯ  ที่จังหวัดเชียงใหม ่ 

/ รองนายกรัฐมนตรี... 
 



 ๓๑ 

• รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ฯ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
• รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิมฯ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา  
• รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ยุทธศักด์ิฯ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่จังหวัดน่าน  
• รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพลฯ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่จังหวัดอุทัยธานี  

 
ประชาสัมพันธ์  

ขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท/  ห้างร้าน มูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน จองพื้นที่
และปลูกป่าในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๒๑๘ แปลง เนื้อที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่  โดยติดต่อ : ที่ว่าการ
อําเภอท้องที่ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

(2) โครงการยา่นการค้าพาณชิยบ์า้นฮ่อ ถนนฮาลาล เชียงใหม่  
พาณชิย์จังหวดัเชียงใหม่  (นางปานจติต์  พศิวง)   แจ้งต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัโครงการย่านการคา้

พาณชิยบ์้านฮอ่ ถนนฮาลาล เชียงใหม่   
วัตถุประสงค ์  1.  เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางสินค้าและบริการฮาลาล  
ในระดับประเทศและต่างประเทศ   

2.  เพื่อพัฒนาย่านการค้าพาณิชย์สินค้าฮาลาลให้เป็นแหล่งซื้อขายสินคา้ฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่  
3.  เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงพาณิชย์สําหรับผูข้ายและผู้บริโภคสินค้าฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ผลิต 

และเครือข่ายผู้ซื้อสินค้าฮาลาล  
4. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของชุมชนมุสลมิในจงัหวัดเชียงใหม่และยกระดับรายได้ของชุมชน 

 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะได้รบั  
1.  มีการพัฒนาย่านการค้าพาณิชย์ ชุมชนมัสยิดบ้านฮ่อ  
2.  มีการจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บนถนนฮาลาล (Halal Street) เปิดตัวโครงการ วันที่ 7 – 9 

กันยายน 2555 และทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น.   
3.  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล รวมทั้งโอกาสในการขยายตลาดฮาลลา 

ในประเทศและต่างประเทศ  
ผู้รบัผดิชอบโครงการ  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 / ธนาคารอิสลาม  
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
แผนการดาํเนนิงาน 

1. ตกแต่งสถานที่ย่านการค้าพาณิชย์ ถนนฮาลาล  
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ถนนฮาลาล  
3. จัดงานถนนฮาลาล (Halal Street) 
4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจฮาลาล  
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

 
       

/ ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  



 ๓๒ 
ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  

7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายวรการ  ยกย่ิง) มอบนโยบายและข้อสั่งการต่อที่
ประชุมดังนี้  

จากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง AEC เกี่ยวกับการศึกษา ได้ต้ังคณะทํางาน  จึงขอให้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ได้ดําเนินการรับนักศึกษาต่างชาติมาแล้ว แล้วให้สรุป
แนวคิดว่าในปี พ.ศ. 2556  ต้องทําอะไร  ปี พ.ศ. 2557 ต้องทําอะไร และปี พ.ศ. 2558 ต้องทําอะไร สรุป
แนวคิดออกมาให้ได้ 

ฮาลาลไม่ใช่มีเฉพาะอาหาร  ได้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์  โรงแรม สถานประกอบ ร้านอาหารและ
อาหาร  ผลิตภัณฑ์แปรรูป  ต้องมีการปรับตัวของผู้ผลิต  SMEs  OTOP  ให้ทราบถึงหลังศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อําเภอแม่แจ่ม เป็นอําเภอที่สําคัญที่สุดขอให้นายอําเภออยู่บริหารงานนานขึ้น  เพื่อทํางาน  2 เรื่อง
นี้เป็นสําเร็จ  คือ งานปลูกป่าลุ่มน้ําปิงน้อย  เพื่อแก้ไขปัญหาของชาวเขาให้อยู่อาศัยให้เป็นที่  ด้วยการมีแหล่งน้ํา 
เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และการเผาป่า   และ โครงการหมู่บ้านปิดทองหลังพระที่บ้านอมแรดซึ่งขณะนี้ได้
ดําเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์   
 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 

 
7.2 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) มอบนโยบายและข้อสั่งการต่อที่

ประชุม ดังนี้ 
       1.โครงการปลกูปา่เฉลิมพระเกียรต ิ800 ล้านกลา้ 80 พรรษา มหาราชนิ ี  
       เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลจัดให้มี “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา           
มหาราชินี” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสําคัญกับป่าไม ้          
มาโดยตลอด กําหนดเปิดตัวโครงการพร้อมกันทุกจังหวัด/อําเภอ ทั่วประเทศในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555           
เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 8 สิงหา 8 นาฬิกา 8 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี”     
เป้าหมายของโครงการ คือการปลูกต้นกล้าในพื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จํานวน 800 ล้านต้นกล้า 
ระยะเวลาตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2555 – 12 สิงหาคม 2559  สําหรับวันเปิดตัวโครงการและการจัดกิจกรรมปลูกป่า
ประชาอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกเป็น
ตัวแทนของภาคเหนือในการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ  ซึ่งกําหนดพื้นที่ปลูกป่าบริเวณบ้านดง ตําบลเชียงดาว 
อําเภอเชียงดาว เนื้อที่ 80 ไร่ ภายในงานนอกจากการปลูกป่าแล้วยังมีกิจกรรมการสร้างฝาย ปลูกหญ้าแฝก           
และโครงการนาแลกป่ า  รวมทั้ งนิทรรศการ ด้านการอนุ รั กษ์ทรัพยากรป่ า ไม้ตามแนวพระราชดํ าริ           
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมปลูกป่ากับประชาชนในพื้นที่  ซึ่งในงานจะมีการถ่ายทอดสด      
ทั่วประเทศ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  

     จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนใน
ท้องที่ได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าโดยพร้อมเพรียงกัน   

 
 
 

/ 2.การพฒันาศกัยภาพดา้นการศกึษาเชือ่มโยงสูป่ระชาคมอาเซยีน 






