รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 8/2555
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2 นายวรการ
ยกยิ่ง
3 นายฤทธิพงศ์
เตชะพันธุ์
4 นายอดิศร
กําเนิดศิริ
5 นายเสงี่ยม
กิ่งสุวรรณพงษ์
6 นายสุพิชญ
มีสุวรรณ
7 นางสาวศันสนีย์
ทาสม
8 นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
9 นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
10 นายวิรัตน์
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายเกรียงศักดิ์
นายอรรถชา
นายอาคม
นายอุทัย
นายฉัตรชัย
นายโชคดี
ว่าที่ ร.ต.สมัย
นายสุรพล
นายอภิชาติ
นายวิจิตร
นายมนัส
นายมานิตย์
นายศักดิ์ชาย
นายเทิดศักดิ์
นายอนุพงษ์
นายศักดิ์ชัย
นายพุฒิพงศ์
นายสุรชัย
นายสายัณห์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
บุญคํามูล
(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ฐิตวิกรานต์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
จิระพงษ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
สุขพันธ์
นายอําเภอหางดง
ลือชัย
นายอําเภอสารภี
สุวรรณวงค์
(แทน)นายอําเภอสันทราย
อมรวัฒน์
นายอําเภอสันกําแพง
คําชมภู
นายอําเภอดอยสะเก็ด
สัตยารักษ์
นายอําเภอแม่ริม
ชุ่มเชื้อ
นายอําเภอแม่แตง
หลังสัน
นายอําเภอฮอด
ขันใส
นายอําเภอเชียงดาว
ไหวไว
(แทน)นายอําเภอพร้าว
วงศ์กนิษฐ์
นายอําเภอฝาง
จารุอัคระ
นายอําเภอไชยปราการ
วาวงศ์มูล
นายอําเภอสะเมิง
คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง
ศิริมาตย์
นายอําเภอสันป่าตอง
มณีประกร
นายอําเภอจอมทอง
ใจบุญ
(แทน)นายอําเภอแม่อาย
/ 31. นายชุติเดช มีจันทร์

๒
31 นายชุติเดช
มีจันทร์
32 นายสรธร
สันทัด
33 นายชาตรี
กิตติธนดิตถ์
34 นายมนัส
สุริยสิงห์
35 นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
36 นายสราวุฒิ
วรพงษ์
37 นายอดุลย์
ฮวกนิล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
38 นางสาวเกษสุดา
ต.เจริญ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
39 พ.ต.อ.(หญิง)วัชรี
ชูกิจคุณ
40 พ.ต.ท.จําเริญ
กันทาหงษ์
41 พ.ต.ท.สัณหกช
เกศากิจ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
42 นายเกียรติศักดิ์
ไตรแสงรุจิระ
43 นางสาวนวรัตน์
เสนะวัต
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
44 นางรติพร
บุญคง
45 นายชูโชค
ทองตาล่วง
46 นางสาวมัณฑนา
อาษากิจ
47

นายอนุสรณ์

กรานจรูญ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
48 พ.ท.ชัชวาลย์
เทนอิสระ
49 พ.อ.ศิริรัตน์
แสงช้าง
50 พ.อ.อัครวัฒน์
วุฒิเดชโชติโภคิน
51 พ.ต.สานิพย์
กันธาหล้า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
52 นางวรินธร
ชัยวิวัธน์
53
54
55
56
57
58
59

นางนฤมล
นางพรอุมา
นายอภิชา
นายอํานวย
นายไพฑูรย์
นางสาวทิพากร
นายชาตรี

วสิกชาติ
หมอยา
ประสงค์ธรรม
ตันติพิริยาภรณ์
อ่ําเอี่ยม
นาคะผิว
ตันติวาณิชกิจ

นายอําเภออมก๋อย
นายอําเภอแม่แจ่ม
นายอําเภอดอยเต่า
(แทน)นายอําเภอแม่วาง
(แทน)นายอําเภอแม่ออน
นายอําเภอดอยหล่อ
นายอําเภอกัลยานิวัฒนา
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4
(แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อําเภอฝาง
(แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
(แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
คลังเขต 5
(แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
(แทน)สรรพากรภาค 8
สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่ 1
/60 นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร์

๓
60
61

นางสาววรรธนภรณ์
นายพัฒนศักดิ์

ทุนอินทร์
มงคลปัญญา

62 นายปัญญา
สวนจันทร์
63 นายพรเทพ
ศรีสิทธิโชค
64 นายสาธร
สีแก้วเขียว
65 นายสมเกียรติ
พิสุทธิ์เจริญพงศ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศ
66 นางสาวนิภา
นิรันดร์นุต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
67 นายชัยพร
แก้ววิวัฒน์

(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1(เชียงใหม่)
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่

(แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม่
68 นายเฉลิมศักดิ์
สุรนันท์
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยแห่งประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม่
69 นายวิทยา
ฉุยกลัด
(แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
70 นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
71 นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่
72 นางสาวดาวสวรรค์
รื่นรมย์
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
73 นายวรชาติ
พัฒนสิน
(แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
74 นายสุชเกษม
ขําเลิศ
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
75 นางนิภาวดี
อินปันบุตร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
76 นางนันทวัน
วงศ์โสภา
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
77 นายประเสริฐ
บุตรโคษา
(แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
78 นายประพันธ์
เงินดี
(แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
79 นางวิยะดา
โพธิอาศน์
(แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
80 นางอัจฉรี
อุบลเขียว
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
81 นายประสิทธิ์
มะโนกิจ
(แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
82 นางสาวศิริญา
อินทร์เหยี่ยว
(แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
83 นายกฤษดา
สมบูรณ์
(แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
84 นายสมชาย
มณีวรรณ
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
85 นางละไมพร
วณิชย์สายทอง
86 นายสมพล
แสนคํา
87 นายวรชัย
อุทัยรัตน์
88 นายสุรพงษ์
วิวัชรโกเศศ
89 นางจุรีย์
ประเสริฐกุล
90 นายวีรชาติ
เขื่อนรัตน์
91 นายปราโมทย์
ยาใจ
92 นางสุมาฆมาศ
กิจจาภินันท์
93 นายนภดล
โค้วสุวรรณ์
94 นายประพนธ์
เครือปาน
95 นายจํารัส
จันทิวงค์
96 นายสมพงษ์
ทองสถิต
97 นางรุจิเรข
ณ ลําปาง
98 นายวันชัย
แสงนาค
99 นางนารีรัตน์
โนวัฒน์
100 นางสุดคะนึง

อินทะนนท์

101 นายคชาภรณ์

วงศ์พรหมศิลป์

102 นายบรรจง

จํานงศิตธรรม

103 นายวรสิทธิ์
104 นางอรทัย

วรพล
ธรรมเสน

105 นางปภาพินท์

จันทร์ดา

106 นางส่งศักดิ์

คําชัยลึก

กระทรวงคมนาคม
107 นายชาญชัย
108 นายสอาด
109 นายสมพงษ์

กีฬาแปง
ประจันพล
มอญแก้ว

110 นายทรงวุธ
111 นายปุณญศักดิ์

มณีวงษ์
ลามาบดี

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พื้นที่ 1
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พื้นที่ 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 9
(แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
เชียงใหม่
/112 นายสงัด แก้วนัย

๕
112 นายสงัด
แก้วนัย
(แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
113 นายจุมพจน์
นิยมสิริ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
114 นายวิพาทษ์
จารุพันธ์
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
115 นายปัญญา
ภูมิรินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
116 นายชานนวิทย์
เพื่อนทอง
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
117 นายประหยัด
อนันต์ประดิษฐ์
(แทน)ผู้อาํ นวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
118 นายทวีศักดิ์
ขันธราช
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
119 นางทิภาภรณ์
มาเป็ง
(แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 นางสันทนีย์
ไชยเชียงพิณ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
121 นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
122 นายจักริน
ยุทธวราชัย
(แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่
123 นายณรงค์ศักดิ์
ไชยศรี
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
124 นายพงศ์ศักดิ์
อริยจิตไพศาล
ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
125 นายสรรักษ์
จารุจุณาวงศ์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6
126 นางศศิธร
สรณถาวรกุล
(แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
127 นางสาวปานจิตต์
พิศวง
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
128 นางขวัญนภา
ผิวนิล
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ
(เชียงใหม่)
129 นายสุชาติ
ธนสิทธิ์สมบูรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1
130 นางนิยดา
หมื่นอนันต์
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
131 นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
132 นายสมพงษ์
ศรีเกษ
กรรมการบริษทั จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
133 นายวรพงษ์
น้อยสุขเสริม
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
134 นางเสาวเพ็ญ
จําปาเป้า
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
135 นางชมัยพร
ทองพลี
(แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
136 นายปรีชา
บุญสุข
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
137 นางดารุณี
ชียวรรณา
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่
138 นายทรงศิลป์
ภิรมย์กุล
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
139 นายชานนท์
หันสวาสดิ์
(แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

๖
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
140 นายเฉลิมศักดิ์
อุทกสินธุ์
141 นายอนันต์
บวรเนาวรักษ์
142 นายประทิน
สินมณี
143 นายฤชุชัย
โปธา
144 นางสาวพจนาพร
ศราวุธสกุล
145 นางอัจฉรา

บัวทอง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
146 นายสมศักดิ์
ดาวทอง
147 ดร.กษมา
ประสงค์เจริญ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
148 นางสุทธิพร
สังข์ทอง
149 นายอุดม

แปงทิศ

150 นางสาวมณีวรรณ

สุทธิกาปลูก

151 นายเทวินส์

สร้อยเพชร

152 นายสุภาพ

กาวิ

153 นายวิฑูรย์

วังตาล

154 นายนรา

เหล่าวิชยา

155 นายวิเชียร

ชมพูผล

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา
ภาคเหนือ
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34
(แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

156 นายปัญญชาติ
วงษ์ปัญญา
สถาบันการศึกษา
157 นายไพสิฐ
พาณิชย์กุล
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
158 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
159 นางนภัสสรณ์
รังเวโรจน์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
160 นายแพทย์พิรุณ
คําอุ่น
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
161 นางศิลาพร
ตั้งฑีฆารักษ์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
/ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๗
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
162 นางกมลภัส
สุทธิประภา
163 นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท์
164 นายเกียรติชัย
ตุสาธรรมกุล
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
165 นางนนทรัช
166 นางแสงพร
167 นางสาวพัชรี
168 นางถนอมจิต
ภาคเอกชน
169 นางวิภาวัลย์
170 นายธงชัย
ส่วนท้องถิน่
171 นายคณพล
172 นายยงยุทธ
173 นายเดชธนา
174 นายสว่าง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
175 นายหลักชัย
176 นางสาวชมนาถ

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

ทองสถิตย์
เทสมุทร
ฉั่วริยะกุล
ไชยวงค์

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

วรพุฒิพงค์
อมฤตธรรม

(แทน)ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ปิ่นแก้ว
อุ่ยประภัสสร
เชียงปิ๋ว
กานิล

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

พัฒนเจริญ
พรสมพล

177 นายสุรพันธ์
สื่อมวลชน

วราธานนท์

(แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ)
(แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

178 นางณัชชา
179 นางกนกรัตน์
180 นายเจษฎาพงษ์
181 นายภานุเมศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
182
นางจุฑา

อุตตะวัง
ปัญญา
วงค์ก้อง
ตันรักษา

ผู้สื่อข่าว อสมท.เชียงใหม่
ผู้สื่อข่าว อสมท.เชียงใหม่
ผู้สื่อช่าว WE TV
ผู้สื่อข่าว MCOT และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

ธาราไชย

183
184
185
186

นายบุญเกื้อ
นางศิริกุล
นางจารุณี
นายสง่า

คุณาธารกุล
พงษ์ลัดดา
จุลวรรณ
บัวระดก

187

นางศิริพร

รือเรือง

ผู้จัดการอาวุโส สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/ 188 นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี

๘
188

นายเจิดศักดิ์

เปลี่ยนแปลงศรี

189

นางสาวสุจิตรา

ดิษธรรม

190
191
192

นายอภิวัฒน์
นายชัยรัตน์
นางวัลยา

กาดกิตดิ์ธนาพงศ์
พงค์พีระ
สิปปพันธ์

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

๙
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เขี ย งใหม่ ม อบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ก่ อ าสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น
(อปพร.) ของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 ราย ได้แก่ นายวิชิต ตันติศักดิ์ และนายอุทิศ ยศโต (สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน 23 ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
ที่ คํา
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชื่ออําเภอ
นําหน้า
1 นางสาว มนัสชนก เทโวขัติ
มัธยมศึกษาปีท3ี่
บ้านแม่ออนวิทยาลัย
แม่ออน
2 นาย
ก้องภพ ยาประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่5
บ้านแม่ออนวิทยาลัย
แม่ออน
3 นาย
เสรีชน อุ่นทวง
มัธยมศึกษาปีที่6
สองแคววิทยาคม
ดอยหล่อ
4 เด็กหญิง มะลิสา กิติตาล
มัธยมศึกษาปีที่1
สองแคววิทยาคม
ดอยหล่อ
มัธยมศึกษาปีที่2
บ้านแม่แดดน้อย
กัลยาณิวัฒนา
5 เด็กหญิง อัชฌา เก่งการทํา
6 นาย
ศรีชัย ก่อสรัลกุล
มัธยมศึกษาปีที่3
บ้านห้วยยา
กัลยาณิวัฒนา
7 เด็กชาย ธีระวัฒน์ ดาวเลิศ
ประถมศึกษาปีที่6
ปงป่าเอื้อง
สันกําแพง
8 เด็กหญิง อังคณา สุตะภักดิ์
มัธยมศึกษาปีที่2
บ้านแม่ปูคา
สันกําแพง
9 นางสาว นิรัชรา คํายา
มัธยมศึกษาปีท3ี่
สันทรายวิทยาคม
สันทราย
10 นางสาว แสงดาว มาเยอะ
มัธยมศึกษาปีที่6
สันทรายวิทยาคม
สันทราย
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านศาลา
แม่ริม
11 เด็กหญิง บุญพิทักษ์ จิตรกูล
12 เด็กหญิง ธีราพร สูนย์ประหัตถ์ ประถมศึกษาปีที่5 บ้านแม่สา
แม่ริม
13 เด็กหญิง โสภิดา สาระไชย
ประถมศึกษาปีที่2 วัดสวนดอก
เมืองเชียงใหม่
ประถมศึกษาปีที่5 วัดสวนดอก
เมืองเชียงใหม่
14 เด็กหญิง ศศิธร ขันทราษฎร์
15 เด็กหญิง ณิชกานต์ ศรีเทพ
ประถมศึกษาปีที่4 ดาราวิทยาลัย
มณฑลทหารบกที่33
16 นางสาว ปัญญาภา อ้วนสะอาด มัธยมศึกษาปีที่4
เทพบดินทร์วิทยา
กรมทหารราบที่7
จตุรวิทย์ แสงชาติ
ปริญญาตรีปีท2ี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตํารวจภูธรจังหวัด
17 นาย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
18 เด็กหญิง อัมพร เต๊นคํา
มัธยมศึกษาปีที่3
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่
เชียงใหม่
19 เด็กหญิง รุ่งนภา ใจมะโน
มัธยมศึกษาปีที่1
เทศบาลวัดศรีปิงเมือง
บุตรสี่ล้อแดง
20 นางสาว สุทธิดา จันทิมา
ปวช.ปีที่2
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
บุตรสี่ล้อแดง
บ้านวัดจันทร์
บุตร อส.จ.ชม.
21 เด็กหญิง พิชญ์สินี ธนบุญโชค มัธยมศึกษาปีที่1
22 เด็กหญิง ฐิติชญา ไชยเวช
ประถมศึกษาปีที่3 จิตราวิทยา
บุตร อส.จ.ชม.
23 นางสาว ภัทรภร ดิเรกโภค
นักศึกษา ปวช.ปีที่2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก บุตร ขรก.สนจ.ชม.
/ 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

๑๐
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนวชิราลัย ที่สนับสนุนจังหวัด
เชียงใหม่ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยมีอาจารย์วิราชินีกุล ตนเล็ก ผู้แทนโรงเรียน
วชิราลัยเป็นผู้รับมอบ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเกี ยรติบัตรและเงินรางวั ล แก่ผู้ ได้รั บรางวั ลประกวดเรียงความชนะเลิศ
คําขวัญเมืองเชียงใหม่ แก่ นางสาวจิรัชญา วังพฤกษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่)
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่ดาบตํารวจสิมานนท์ โพธิสุวรรณ สังกัดกลุ่มงาน
จราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวั ด
เชียงใหม่)
6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง ประจําเดือนสิงหาคม 2555
ได้แก่ นางสมบูรณ์ สุขนา พนักงานทั่วไป แขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่)
7) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5 ราย ได้แก่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
1. นายสุรินทร์ เมืองกว้าง ช่างภาพโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง
มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.นางสุมาลี ฝ่ายริพล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสันป่าตอง มีผลงานดีเด่นด้าน
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
3. นางเกษมมณี ขัติยะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดอนไชย มีผลงานดีเด่นด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
4. ร.ต.ท.สุ คํ า จั น ทร์ ใ หม่ รองสารวั ต รปราบปราม สภ.เชี ย งดาว มี ผ ลงานดี เ ด่ น ด้ า นการ
ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
5. พลฯ สุวัฒน์ ใจมูล พลกระสุน หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 4(กกล.ผาเมือง) มีผลงานดีเด่นด้าน
การสกัดกั้นการนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
8) ผู้ ว่าราชการจัง หวัด เชี ย งใหม่ม อบประกาศเกี ยรติ คุณ แก่ น ายมุเ สาะ เสนาะพรไพร ผู้ใ หญ่ บ้า น
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ขะปู ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง และนายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบเข้ารับรางวัล “ดํารงราชานุภาพ”
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)
/ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่
นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์
ตําแหน่งปัจจุบัน : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่
ตําแหน่งใหม่ : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สํานักงานดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1.2 แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
นายอภิชา ประสงค์ธรรม
ตําแหน่งปัจจุบัน : ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
ฝ่ายเลขานุการ (นายสง่า บัวระดก) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย
เอกสาร 33 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นํา
ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th อําเภอแม่แตงขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 1
ข้อ 18 ข้อความจาก นายอภิชาต ชุมเชื้อ ขอแก้ไขเป็น นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ข้อ 56 ข้อความจาก ร.อ.สมบูรณ์ ผิวอ่อน ขอแก้ไขเป็น นายอํานาจ อริยจินดา
ฝ่ายเลขานุการได้ทําการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง
ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางพรอุมา หมอยา) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ :
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้

/ ไตรมาสที่...
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ไตรมาสที่

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วน
ราชการ รวมทั้งงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

รวม

๓๓,๓๘๑.๗๗

๒๗,๘๔๒.๒๘

๘๓.๔๑

๕,๕๓๙.๔๙

ประจํา

๒๗,๑๒๐.๕๒

๒๔,๑๙๔.๐๙

๘๙.๒๑

๒,๙๒๖.๔๓

ลงทุน

๖,๒๖๑.๒๕

๓,๖๔๘.๑๙

๕๘.๒๗

๒,๖๑๓.๐๖

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รบั จัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๗๕๘.๐๓

๔,๕๓๘.๐๕

๙๕.๓๘

๒๑๙.๙๘

/สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ย...

๑๓
สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู เยียวยา
ผู้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์อทุ กภัย
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทีไ่ ด้รบั

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๑,๑๐๗.๖๙

๑,๐๑๘.๘๑

๙๑.๙๘

๘๘.๘๘

ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ภาพรวม
งบประมา เบิก
ณ
จ่าย

หน่วย : ล้านบาท
ลงทุน
งบประมา เบิก
ร้อยละ
ณ
จ่าย

ลํา
ดับ

ชื่อหน่วยงาน

๑

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

๑๘๘.๗๒ ๑๘๘.๗๒ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

๓๓๐.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

๑๕.๓๑

๑๕.๑๙

๙๙.๑๗

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๔

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวง

๗๗.๙๒

๗๖.๙๕

๙๘.๗๖

๙.๘๙

๙.๖๘

๙๗.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๑๖.๔๑

๑๖.๐๓

๙๗.๖๗

๓.๘๔

๓.๗๒

๙๖.๙๓

๙.๗๕

๙.๕๒

๙๗.๖๖

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๗๓.๓๑

๗๑.๐๙

๙๖.๙๗

๘.๑๕

๗.๙๐

๙๖.๙๗

๕
๖
๗
๘
๙

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์
โรงเรียนไชยปราการ

ร้อยละ

๗๒.๘๙ ๗๑.๙๕

๙๘.๗๑

๕๓.๑๔ ๕๓.๑๔ ๑๐๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

-

๑๐ สํานักงานคลังเขต ๕
๒.๗๑
๒.๕๘ ๙๕.๔๕
๐.๐๙ ๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐
ที่มา : รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
(ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง)
การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ของส่ ว นราชการในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ห น่ ว ยงานได้ รั บ งบลงทุ น ทั้ ง สิ้ น ๑๐๗
หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็ นไปตามเป้าหมาย ๒๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๗ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๙ หน่ ว ยงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๗.๑๐ และหน่ ว ยงานที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ๕๐
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๓ (เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้น ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๒.๐๐)
ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๗๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑๔
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๑

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ๑

๐.๗๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ๒

๓.๓๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๓

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม่

๐.๗๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๔

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๖

๐.๐๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๕

ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)

๑.๐๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๖

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

๐.๓๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

๐.๑๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

๐.๑๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๙

ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)

๓.๐๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

๐.๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๑

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๒

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

๐.๑๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๓

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

๑.๐๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๔

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘

๐.๗๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๕

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

๓.๔๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

๑.๖๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

๑.๖๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อําเภอแม่แจ่ม

๕.๓๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙

วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง

๓.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

๖.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๑

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๘.๒๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๒

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

๑๔.๔๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๔

วิทยาเขตภาคพายัพ

๗.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

๓.๗๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๖

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่

๑๕.๘๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๗

โรงพยาบาลสวนปรุง

๐.๓๙

๐.๐๐

๐.๐๐

/ 28 ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่

๑๕
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๒๘

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่

๔.๑๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๙

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

๐.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๐

โรงพยาบาลประสาท

๓๗.๙๕

๐.๑๘

๐.๔๖

๓๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๕.๓๙

๐.๐๘

๑.๔๖

๓๒

๘.๐๐

๐.๑๔

๑.๗๔

๑.๙๘

๐.๐๔

๑.๘๙

๓๔

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
เชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

๒๑.๑๕

๐.๕๖

๒.๖๕

๓๕

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๗.๑๓

๐.๕๖

๓.๒๘

๓๖

องค์การสวนพฤกษาศาสตร์

๑๘.๒๐

๐.๖๑

๓.๓๖

๓๗

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๗๖

๐.๐๖

๓.๕๕

๓๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

๔๗.๓๐

๒.๐๗

๔.๓๘

๓๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๔๒.๖๓

๒.๓๔

๕.๕๐

๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๓.๗๕

๐.๒๒

๕.๙๗

๔๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

๖๓.๑๐

๔.๓๑

๖.๘๔

๔๒

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

๑.๘๒

๐.๑๔

๗.๔๑

๔๓

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๗.๒๒

๐.๖๐

๘.๓๖

๔๔

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๑๒.๒๒

๑.๐๓

๘.๔๓

๔๕

สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่

๓๐๕.๘๓

๓๒.๗๙

๑๐.๗๒

๔๖

โรงพยาบาลนครพิงค์

๕๗.๓๑

๗.๒๖

๑๒.๖๗

๔๗

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๑.๙๗

๐.๒๗

๑๓.๗๖

๔๘

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๑๔.๐๐

๒๒.๓๒

๑๙.๕๘

๔๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

๒๐.๙๖

๔.๑๖

๑๙.๘๓

๕๐

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑

๑๐.๗๕

๒.๒๐

๒๐.๕๒

๕๑

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑๐๘.๗๓

๒๔.๘๑

๒๒.๘๒

๕๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๓๓.๑๘

๗.๙๑

๒๓.๘๕

๕๓

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๕๔.๗๑

๑๓.๒๐

๒๔.๑๓

๓๓

/54 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒

๑๖
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๕๔

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒

๒๓๔.๒๙

๕๗.๖๒

๒๔.๖๐

๕๕

สํานักงานศิลปากรที่ ๘

๖๕.๗๕

๑๖.๘๔

๒๕.๖๒

๕๖

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

๑๘๑.๒๕

๔๘.๘๔

๒๖.๙๕

๕๗

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

๑.๗๕

๐.๕๐

๒๘.๕๘

๕๘

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

๑๘.๐๘

๕.๕๗

๓๐.๘๐

๕๙

จังหวัดเชียงใหม่

๗๔.๐๘

๒๕.๐๖

๓๓.๘๒

๖๐

๘.๘๙

๓.๒๐

๓๕.๙๘

๑๕๔.๖๘

๕๙.๗๗

๓๘.๖๔

๖๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่
ภาคพายัพเชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

๐.๒๕

๐.๑๐

๓๙.๘๑

๖๓

กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่

๑.๖๘

๐.๖๘

๔๐.๓๑

๖๔

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓

๑๔๐.๐๒

๕๘.๔๖

๔๑.๗๕

๖๕

สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)

๔๐๖.๑๔

๑๗๔.๖๙

๔๓.๐๑

๖๖

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

๒๒.๕๗

๑๐.๒๓

๔๕.๓๓

๖๗

มณฑลทหารบกที่ ๓๓

๑๘.๐๖

๘.๗๙

๔๘.๖๖

๖๘

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

๓.๓๕

๑.๖๕

๔๙.๒๕

๖๙

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑

๑.๓๖

๐.๖๘

๕๐.๒๑

๗๐

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

๘๙.๗๓

๕๐.๖๐

๕๖.๓๙

๗๑

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่)

๒.๑๔

๑.๓๑

๖๑.๐๐

๗๒

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

๔๒.๘๖

๒๖.๙๔

๖๒.๘๕

๗๓

โครงการชลประทานเชียงใหม่

๖๔๓.๘๙

๔๐๗.๑๘

๖๓.๒๔

๗๔

ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม่

๑.๒๙

๐.๘๓

๖๔.๐๑

๗๕

สํานักชลประทานที่ ๑

๒๗๒.๖๘

๑๘๑.๘๔

๖๖.๖๙

๗๖

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

๑.๕๖

๑.๐๖

๖๗.๙๑

๗๗

เรือนจําอําเภอฝาง

๐.๐๘

๐.๐๖

๖๘.๗๑

๗๘

สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๑๓.๗๘

๙.๕๗

๖๙.๔๕

๗๙

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

๐.๓๘

๐.๒๗

๗๑.๕๓

๖๑

/ส่วนราชการที่ได้รบั จัดสรรเงินโครงการ...

๑๗
ส่วนราชการทีไ่ ด้รบั จัดสรรเงินโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู เยียวยา ผู้ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุ กภัย ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS:
ZFMA62) ประมวลผลวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีทงั้ สิ้น ๓๘ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ
๙๑.๙๘ โดยเรียงตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่ายร้อย
ลําดับ
ชื่อหน่วยงาน
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย
คงเหลือ
ละ
A
C
G
H
I
J
K
(J=I/G*10
(K=G-I)
0)
๑ เรือนจํากลางเชียงใหม่
๐.๐๕
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๕
๒

สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓

๒.๗๐

๐.๐๐

๐.๒๗

๑๐.๐๑

๒.๔๓

๓

สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐

๑๔.๕๐

๑๒.๓๓

๒.๑๘

๑๕.๐๐

๑๒.๓๓

๔
๕
๖
๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง
ภาคเหนือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

๑.๗๓

๑.๑๖

๐.๕๒

๓๐.๐๒

๑.๒๑

๒๒.๑๕

๐.๐๐

๙.๙๐

๔๔.๖๙

๑๒.๒๕

๐.๕๑

๐.๐๐

๐.๒๖

๕๐.๔๕

๐.๒๕

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

๖๕.๕๐

๓๑.๑๐

๓๔.๒๗

๕๒.๓๒

๓๑.๒๓

๒.๑๒

๐.๘๓

๑.๑๓

๕๓.๔๕

๐.๙๙

๐.๖๕

๐.๐๐

๐.๓๘

๕๗.๘๕

๐.๒๗

๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

๑๐

สํานักงานศิลปากรที่ ๘

๕๕.๑๑

๑๙.๙๒

๓๔.๐๖

๖๑.๗๙

๒๑.๐๖

๑๑

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔

๑๒.๑๖

๓.๐๐

๙.๑๖

๗๕.๓๓

๓.๐๐

๐.๔๑

๐.๐๐

๐.๓๔

๘๑.๗๐

๐.๐๘

๑๓

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๑.๔๙

๐.๐๐

๑.๒๓

๘๒.๙๐

๐.๒๕

๑๔

๓.๐๐

๐.๐๐

๒.๗๑

๙๐.๑๖

๐.๓๐

๑๓.๘๒

๐.๐๐

๑๓.๓๘

๙๖.๘๒

๐.๔๔

๑๖

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสารภี

๐.๙๐

๐.๐๐

๐.๙๐

๙๙.๔๔

๐.๐๑

๑๗

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

๕๙๔.๐๑

๘

๑๒

๑๕

๑.๒๕ ๕๙๑.๕๒
๙๙.๕๘
๒.๔๙
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๑๘
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

A

C

๑๘
๑๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

งบประมาณ ใบสั่งซื้อ

เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่ายร้อย
คงเหลือ
ละ
J
K
(J=I/G*10
(K=G-I)
0)

G

H

I

๐.๙๓

๐.๐๐

๐.๙๓

๙๙.๗๙

๐.๐๐

๘.๘๙

๐.๐๑

๘.๘๘

๙๙.๘๕

๐.๐๑

๒๐

โครงการชลประทานเชียงใหม่

๒๕๙.๑๘

๐.๐๐

๒๕๘.๙๔

๙๙.๙๐

๐.๒๕

๒๑

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๓

๔.๑๒

๐.๐๐

๔.๑๒

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒๒

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒

๒๔.๗๐

๐.๐๐

๒๔.๗๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๖

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๒๐

๐.๐๐

๓.๒๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๒๐

๐.๐๐

๐.๒๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๒๒

๐.๐๐

๐.๒๒

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๓๐

๐.๐๐

๐.๓๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๑๗

๐.๐๐

๐.๑๗

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๘๔

๐.๐๐

๐.๘๔

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๘๐

๐.๐๐

๐.๘๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๕๗

๐.๐๐

๐.๕๗

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๑๙

๐.๐๐

๐.๑๙

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๓๑

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่
๑๐
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐

๓๒

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
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๑๙

๓๓

โรงพยาบาลสวนปรุง

๐.๘๗

๐.๐๐

๐.๘๗

เบิกจ่าย
ร้อยละ
J
(J=I/G*1
00)
๑๐๐.๐๐

๓๔

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช)
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓
กองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง๕
รวม

๐.๒๖

๐.๐๐

๐.๒๖

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐.๗๗

๐.๐๐

๑๐.๗๗

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๓

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๕๕

๐.๐๐

๐.๕๕

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๓

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑,๑๐๗.๖๙

๖๙.๕๙

๑,๐๑๘.๘๑

๙๑.๙๘

๘๘.๘๘

ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

A

C

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
G

H

เบิกจ่าย
I

คงเหลือ
K
(K=G-I)
๐.๐๐

๒. หนั ง สื อ เพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ประจํา เดื อ น สิ ง หาคม ๒๕๕๕ จํา นวน ๑๑ เรื่ อ ง คื อ
๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
กระทรวงการคลังยกเลิกอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามหนังสือที่อ้างถึง และกําหนดอัตรา
ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําสัญญาเช่าฯ จาก ๓ ปี เป็น ๕ ปี
๒. ปรับอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ ลดลงประมาณร้อยละ ๑๐
ยกเว้นกรณีการเช่ารถยนต์ที่ได้ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบแล้ว หรือ
สํานักงบประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เช่าฯเป็นระยะเวลา ๓ ปี ไปก่อนที่ครม.จะมีมติ(๒๔ เมษายน
๒๕๕๕) ก็ให้ดําเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์เดิม
๒.๒ หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ทบทวนมาตรการและแนวทางการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ว่า “ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนสําหรับโครงการปีเดียวและโครงผูกพันข้ามปีงบประมาณ เร่ง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเห็นชอบการซื้อหรือจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕ หากมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนํา
เรื่องเสนอรองนายกรัฐมนตรี(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
/ ภาครัฐเพื่อพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณี ๆ...

๒๐
ภาครัฐเพื่อพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณี ๆ ไปตามความจําเป็นเหมาะสม และให้นําผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย” ยกเว้น โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสีย หายจากอุ ท กภั ย อย่ า งบู ร ณการให้ดํ า เนิ น การตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั นที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๕๕
(เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และ
ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณการ(หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๙๓
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕)
๒.๓ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง วิธปี ฏิบตั ิในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online และจัดทําคู่มือให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้การเรียกรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถ ดาวน์โหลดวิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานได้จาก www.cgd.go.th
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) ๐๔๒๑.๓ /ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid)แต่ละครั้งในวิธีการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
เดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
ตามที่ คณะกรรมการว่ า ด้ว ยการพัส ดุด้ ว ยวิธีอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ( กวพ.อ.) ได้ รั บข้อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ให้แก้ไขปัญหาการเสนอราคา สําหรับการประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพฤติการณ์ชี้ให้เห็นถึงการทุจริตโดยมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ซึ่งทําให้
ไม่เกิดการแข่งขั นอย่างแท้จริง รายละเอียดไม่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และภาครัฐ ไม่ ได้
ประหยัดงบประมาณแผ่นดินอย่างที่คาดหวังไว้ และจากรายงานที่ผ่านยังพบว่ามีการเสนอลดราคาครั้งละ ๑ บาท
หรือ ๑๐ บาท ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่อาจมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ กพว.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้
๑. กําหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ให้หน่วยงานจัดหาพัสดุคํานวณวงเงิน
การเสนอราคาขั้นต่ําแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดในการประกวดราคาครั้งนั้น หากคํานวณแล้วมี
เศษของหน่วยนับใดๆ ให้ตัดออก เช่น ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐.-บาท คํานวณร้อยละ
๐.๒ ได้ เ ท่ า กั บ ๓๑๑,๓๑๔.- บาท ให้ กํ า หนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ครั้ ง ละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
ทั้งนี้สามารถเสนอลดราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ําที่กําหนดได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอราคาลดตามที่
กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้วสําหรับกรณีจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อ
หน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคารวม โดยให้ระบุวงเงินเสนอลดราคาขั้นต่ําแต่ละครั้งไว้ในร่าง
ขอบเขตของงาน(TOR) ทั้งนี้ให้เริ่มใช้บังคับกับหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุที่จะมีการประกาศร่างขอบเขตของงานขึ้น
เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาตามโครงการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
แข่งขัน และการสมยอม ประกอบการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
สมยอม และไม่มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริง ให้หัวหน้าหน่วยงานฯ ใช้ดุลยพินิจยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว
ได้
/ ๓. กรณี ก ารดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กเบื้ อ งต้ น ...

๒๑
๓. กรณี ก ารดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กเบื้ อ งต้ น เพื่ อ หาผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาแล้ ว มี ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคา
รายเดี ย ว ตามระเบี ย บว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้ อ ๙(๔) และข้ อ ๑๐(๑)
ให้ ห น่ ว ยงานที่ จ ะจั ด หาพั ส ดุ ย กเลิ ก การดํ า เนิ น การทั้ ง หมด แล้ ว เริ่ ม ดํ า เนิ น การใหม่ ห รื อ มี เ หตุ ผ ลสมควรที่ จ ะ
ดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ให้คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
แล้วเสนอ หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา หรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. ดําเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นก็ได้ ทั้งนี้ให้เริ่ม
บังคับใช้กับหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุที่ได้มีการประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒.๕ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ว ๒๙๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากคลังเป็นเงินรายได้แผ่น
ในระบบ GFMIS
กรมบัญชีกลางได้จัดทําคู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็น
เงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานผ่าน GFMIS Web Online และ ผ่านเครื่อง
GFMIS Terminal ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
๒.๖ หนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๔ /ว ๒๙๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒
กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
๑. หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานในระบบ e-GP คือ ส่วนราชการ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.๒๕๔๙ หรือตามระเบียบที่เกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จะเริ่มใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดําเนินการในระบบ e-GP
๒.๑ วงเงินจัดหาต่ํากว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท
๒.๒ การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙ วรรค ๒ “การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการนั้นดําเนินไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”
๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของรัฐวิสาหกิจ
๓. กรณีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้จาก
เงิ นยืมหรือเงิ นทดรองราชการ เงินนอกงบประมาณ การจ้างเหมาบริ การกรณี เป็ นบุ คคลธรรมดา ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ หรือเงินอื่นใดก็ตาม ซึ่งไม่มีการ
จัดทํา PO ในระบบ GFMIS โดยในขั้นตอนสร้างโครงการ การเบิกจ่ายเงินให้เลือกไม่ผ่าน GFMIS
/ ๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๒๙๖ ...

๒๒
๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๒๙๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินต่อไป สามารถดําเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ ดังนี้
(๑) ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันทําการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากล่วงเลยระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าหน่วยงานไม่มีความ
ประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว และมีผลให้งบประมาณนั้นพับไป
(๒) กรณีหน่วยงานข้างต้นมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณแตกต่าง จากที่
กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เดิม โดยได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการจากสํานัก
งบประมาณแล้ว หรืออยู่ระหว่างขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของ
รัฐต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) อีกครั้ง และกรมบัญชีกลางจะต้องได้รับหนังสือ
ดั ง กล่ า วอย่ า งช้ า ไม่ เ กิ น วั น ที่ ๓ กั น ยายน ๒๕๕๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาและดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ กรณีกรมบัญชีกลางไม่สามารถดําเนินการได้ทัน
ภายในกําหนดเวลาข้างต้นให้หน่วยงานนั้น ๆ ดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ในรายการเดิม
ให้แล้วเสร็จไม่เกินระยะเวลาในข้อ ๑
๒.๘ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กพว) ๐๔๒๑.๓ /ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๕
ซ้ อ มความเข้ า ใจแนวทางในการพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญากั บ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้๑๐ จังหวัด ช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑๘ เมษายน
๒๕๕๕ และกรณี เ หตุ อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึ ง
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ บางจังหวัดที่น้ําไม่ท่วมแต่ผู้ประกอบการย่อมได้รับผลกระทบทั้งระบบ ทําให้ไม่อาจส่งมอบ
ของหรืองานได้ตามกําหนดเวลาในสัญญา
๒. ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลาทําการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง หรืองด หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ที่หน่วยงานถือปฏิบัติไปแล้วเช่น การสั่ง
หยุดงานเนื่องจากรอการแก้ไขแบบรูปรายการ หากช่วงที่สั่งให้หยุดงานอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกับการให้ความ
ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว หน่วยงานไม่จําเป็นต้องหักระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลา งด หรือลด
ค่าปรับตามระเบียบฯออกแต่อย่างใด เนื่องจากให้ถือว่าเป็นคนละเหตุกันกับมาตรการ การให้ความช่วยเหลือตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่ถือว่าเป็นเวลาทับซ้อนกัน
๓. กรณีมีการส่งมอบพื้นที่ภายหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยแล้ว(ภายหลังวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔
หรือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) หรือกรณีอื่นใดที่กําหนดให้การเริ่มนับระยะเวลาของสัญญาหลังจากเหตุอุทกภัยได้
สิ้นสุดไปแล้วจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
/4. กรณีสัญญาจ้างฉบับเดียว ...

๒๓
๔. กรณีสัญญาจ้างฉบับเดียว แต่มีงานที่ต้องการผลสําเร็จแยกต่างหากจากกันหลายงานรวมอยู่ใน
สัญญาเดียวกัน โดยแต่ละงานมีการแจ้งเริ่มงาน กําหนดวันแล้วเสร็จ และการคิดค่าปรับแยกต่างหากจากกันเสมือน
หนึ่งเป็นสัญญาย่อย โดยสัญญาดังกล่าวลงนามในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๕ และ ณ ช่วงเวลาดังกล่าวสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานในงวดสุดท้าย หรือมีการส่ง
มอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีนี้หน่วยงานจึง
ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีโดยขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา งด หรือลดค่าปรับ
ให้เฉพาะงานที่ได้มีการแจ้งเริ่มงานในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุอุทกภัยหรือในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย(ระหว่างวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕)
เท่านั้น แม้ว่างานจะมีระยะเวลาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา
งดหรือลดค่าปรับในงานนั้นๆ ให้จํานวน ๑๘๐ วัน เช่นกัน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาสัญญาเดิมรวมกับ
ระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน ๑๘๐ วัน
๒.๙ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
กรมบัญชีกลางแจ้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเร่งรัดการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเห็นชอบการซื้อหรือจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
หากโครงการใดไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ส่งเรื่องขอผ่อนผันโดยชี้แจงเหตุผลความ
จํ า เป็ น ที่ ข อผ่ อ นผั น ตามแบบฟอร์ ม ที่ กํ า หนด ไปยั ง กรมบั ญ ชี ก ลางภายในวั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ โดย
กรมบัญชีกลางจะรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการฯ โดยสามารถ
Download แบบรายงานขอผ่อนผันได้ที่ www.cgd.go.th
๒.๑๐ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กระทรวงการคลังแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพัน หรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงสิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ และมีความจําเป็นต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไป เพื่อให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และบรรลุผล กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนดจึงขอเรียน ดังนี้
๑. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑.๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ทุกรายการ
๑.๒ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (รายละเอียดตามหนังสือข้างต้น)
๒. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ ให้หมายรวมถึง งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป หรืองบรายจ่ายใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
๓. การขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ที่ อ ยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ๑.๒ ให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
หน่วยงานของรัฐ แจ้งข้อมูลตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เพื่อให้กรมบัญชีกลางดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาในระบบ GFMIS (รายละเอียดตามหนังสือข้างต้น)
๔. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายข้างต้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานของรัฐ ขอทําความตกลงขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจําเป็น ตาม
แบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้กรมบัญชีกลางโดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หาก
หน่วยงานไม่ดําเนินการภายในกําหนดจะถือว่า หน่วยงานนั้นไม่มีประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้น และมีผล
ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป
/๕. สําหรับเงินงบประมาณปี...

๒๔
๕. สําหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๙ –๒๕๕๒ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กระทรวงการคลัง
จะไม่รับพิจารณาในการขอทําความตกลงขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
http://klang.cgd.go.th/cmi
๒.๑๑ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐.๑ / ว ๓๑๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ข้อมูลจํานวนเรื่องที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ
กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการ รีบดําเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินบําเหน็จบํานาญของผู้ที่พ้นจาก
ราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยเร็วเพื่อให้ผู้ที่พ้นจากราชการได้รับเงินในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ หากส่วน
ราชการยื่นเรื่องหลังวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ที่พ้นจากราชการอาจจะได้รับเงินล่าช้า
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
http://klang.cgd.go.th/cmi
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 (งบพัฒนาจังหวัด)
หั ว หน้ า กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(นายสง่า บัวระดก): แจ้งผลการดําเนินโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 5 5 จํ า นวน 24 โครงการ งบประมาณ
215,270,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว จํานวน 99,083,494.50 บาท
คิดเป็นร้อยละ 46.03 ยังเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิก จํานวน 116,186,505.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.97
โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจดังนี้
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555
จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 215,270,000 บาท โดยแบ่งตามผลผลิตดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 102,230,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 38,282,395 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.45 คงเหลือจํานวน 63,947,605 บาท
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 33,800,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 16,088,028.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 คงเหลือจํานวน 17,711,971 บาท
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 46,240,000
บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 20,364,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.04 คงเหลือจํานวน 25,875,170 บาท
4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 23,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 17,076,884 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.25 คงเหลือจํานวน 5,923,116 บาท
5. ด้านบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 7,271,356.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.71 คงเหลือจํานวน 2,728,643.25 บาท
- โครงการที่เป็นงบลงทุนที่มกี ารการทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันหรือแบ่งงวดงานแล้วก็ขอให้ดําเนินการต่อไปตามงวดงาน
- โครงการประเภทฝึกอบรมให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ2555 ให้ส่งรายละเอียดการยืมเงินทดรองใน
การสัมมนาภายในวันที่ 10 กันยายน 2555 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่อนุญาตให้มีการกันเงินเบิกจ่าย
เหลือมปี
- งบลงทุนที่ไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2555 ให้ทําเรื่องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี โดยส่ง
หลักฐานที่งานการเงินและบัญชี สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555
/ - งบพัฒนาจังหวัดส่งเงินในระบบ GFMIS...

๒๕
- งบพัฒนาจังหวัดส่งเงินในระบบ GFMIS ที่เป็นกรณีเงินประกันสัญญา หรือเงินขายแบบ ให้ดําเนินการจัดส่ง
หลักฐาน ที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2555
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม 2555
ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ)
แจ้งว่าในเดือนกันยายน 2555 ปลายฤดูฝน ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวั นตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และมี กําลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทําให้ภาคเหนือ
มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ส่วนมากตอนล่างของภาค มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อน
ในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้ภาคเหนือตอนล่าง ทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
อาจเกิด น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขา น้ําล้นตลิ่ง ตลอดจน
น้ําท่วมขัง บริเวณที่ลุ่มลําน้ําได้ เดือนนี้ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
เชียงใหม่ ตอนเช้า อุณหภูมิต่ําสุด 23-25°ซ บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 31-33°ซ มีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยถึง
ปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่งส่วนมาก ทางตอนล่างของจังหวัด ระหว่าง
บ่ายและค่ํา ปริมาณฝน 210-230 มิลลิเมตร จํานวน 18-20 วัน ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 62-94 ทัศนวิสัย
10 กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้อควรระวัง ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทางตอนล่างของ
จังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณ ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มลําน้ํา ควรเตรียมความพร้อม ป้องกัน เฝ้าระวัง อุทกภัย และ
ดินโคลนถล่ม/ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-277919, 053-922365
และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผู้แทนสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัยรัตน์ พงค์พรี ะ) : จังหวัดได้มอบหมายให้
สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและกํากับดูแลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วน
ราชการ ซึ่งดําเนินการแล้ว ดังนี้
1. ได้แจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วน และอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว
2. ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการ และรายงาน
ข้อมูลฯแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่อยงาน
3. ได้แจ้งเร่งรัดให้ส่วนราชการทุกส่วน ให้ดําเนินการในการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
4. ออกติดตามและให้คําปรึกษากับหน่วยงานที่ยังไม่เริ่มดําเนินงาน
5. รายงานและเร่งรัดให้ส่วนราชการดําเนินงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2555
6. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนราชการที่ต้องรายงานผ่านระบบ e-report จํานวน 163 หน่วยงาน คะแนนการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน [ส่วนของกระบวนการ] ขั้นที่ 1-2 การจัดตั้งคณะทํางาน,การจัดทําแผน,การติดตามผล
และความครบถ้วนของข้อมูลการใช้พลังงาน ในปี 51,54,55 คะแนนเฉลี่ยรวมขั้นที่ 1-2 ได้ 1.122 / 2.000
คะแนน คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน] ขั้นที่ 3-4-5
ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้รอข้อมูลการใช้พลังงานครบ 12 เดือน คะแนนเฉลี่ยรวมขั้นที่ 3-4-5
/ได้ 0.000 / 3.000 คะแนน...
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ได้ 0.000 / 3.000 คะแนน ค่าคะแนนรวมทั้งหมดที่ได้ 1.122/5.000 คะแนน เชียงใหม่มีระดับคะแนน
อยู่อันดับ ที่ 20 ของภาคเหนือ เชียงใหม่มีระดับคะแนนอยู่อันดับ 69 ของประเทศ
สัดส่วนของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่รายงานผ่านระบบ e-report(ทั้งหมดมี163 หน่วยงาน) แบ่งเป็น
คะแนน 0 จํานวน 14 หน่วยงาน คะแนนน้อยกว่า 1 จํานวน 46 หน่วยงาน และคะแนนมากกว่า 1 จํานวน 103
หน่วยงาน
จํานวนหน่วยงานที่รายงานผ่าน ระบบ e-report ของจังหวัดเชียงใหม่ มี 163 หน่วยงาน
หน่วยงานที่มีคะแนนเท่ากับ 0
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อหน่วยงาน
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แจ่ม
สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย
สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง
อําเภอสะเมิง
อําเภอแม่อาย
อําเภอสันกําแพง
อําเภอฮอด
อําเภออมก๋อย
อําเภอดอยหล่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

หน่วยงานที่มคี ะแนน (น้อยกว่า 1 )
ลําดับ
รายชื่อหน่วยงาน
1
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
2
สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
3
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4
สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง
5
สํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ด
6
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ริม
7
สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง
8
สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง
9
สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี
10 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วาง
11 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่อาย
12 สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ
/ 13 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๒๗
ลําดับ
รายชื่อหน่วยงาน
13 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
14 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
15 อําเภอเมืองเชียงใหม่
16 อําเภอจอมทอง
17 ที่ว่าการอําเภอเชียงดาว
18 อําเภอแม่ริม
19 อําเภอพร้าว
20 อําเภอสันป่าตอง
21 ที่ว่าการอําเภอหางดง
22 อําเภอดอยเต่า
23 อําเภอสารภี
24 อําเภอไชยปราการ
25 อําเภอแม่ออน
26 สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ ส่วนแยกสะเมิง
27 สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาสันกําแพง
28 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
29 สํานักงานที่ดินอําเภอแม่อาย
30 สพ.เชียงใหม่
31 รจก.เชียงใหม่
32 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
33 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
34 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
35 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
36 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
37 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
38 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
39 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง
40 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
41 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
42 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
43 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
44 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
45 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
46 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
/ จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน...
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จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ตามรายชื่อที่ กพร. กําหนด จํานวน 163 หน่วยงาน
ช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการกรอกข้อมูลลงใน www.e-report.energy.go.th ต่อไป และดําเนิน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณส่วนราชการที่รายงานข้อมูลครบถ้วน หากมีข้อสงสัย
สอบถามได้ที่ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยรัตน์ พงค์พีระ ตําแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส โทรศัพท์
0-5311-2034
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.3 โครงการ Lanna Health Hub Fair 2012
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปานจิตต์ พิศวง): Lanna Health Hub Fair 2012
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -24 กันยายน 2555 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ให้บริการสุขภาพ 5 สาขา ในการขับเคลื่อนสู่การเป็น Lanna Health Hub
๑. บริการทางการแพทย์
๒. บริการทางทันตกรรม
๓. นวดแผนไทยล้านนา
๔. ไทยล้านนาสปา
๕. สินค้าเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมในงาน 1. การจัดบริการแสดงศักยภาพของธุรกิจ 5 สาขา
- การแพทย์ (โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ แพทย์แผนไทย)
- ทันตกรรม
- นวดแผนไทย
- สปา
- สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2. การจัดจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประมาณ 100 คูหา
3. การจัดเสวนาการดูแลสุขภาพ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.4 การประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 5
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปานจิตต์ พิศวง) : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -22
กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ การจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านการให้บริการสุขภาพภายใต้ Theme “เชียงใหม่ : ก้าวสู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในอาเซียน Chiang Mai: Towards Health Promotion and Medical Tourism Hub
of the ASEAN”
• วัตถุประสงค์เพื่อนสร้างความมั่นใจให้แก่ผทู้ ี่พักอาศัยในเชียงใหม่ / นักท่องเที่ยว / long stay ในการใช้
บริการทางการแพทย์และบริการสุขภาพ
• เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
• เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านบริการสุขภาพบนพื้นฐานทางวิชาการ
/ การลงนามความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน...

๒๙
การลงนามความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้านบริการสุขภาพ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง
- สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สหภาพเมียนมาร์
- สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กับ มูลนิธิไทย-ญี่ปุ่นเฮลท์ซัพพอร์ท
- สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กับ Malaya International Natural Medicine School สาธารณรัฐ
ไต้หวัน
ในการนี้ สํ านักงานพาณิชย์จั งหวัดเชี ยงใหม่ ขอประชาสั ม พันธ์เพิ่ มเติมเกี่ยวกับงานย่ านการค้า
พาณิชย์ บ้านฮ่อ ถนนฮาลาล เชียงใหม่ โดยมีงานแถลงข่าวการจัดงาน วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา
14.00 น. ณ มัสยิดบ้านฮ่อ ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีเปิดงาน
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ มัสยิดบ้านฮ่อ ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ งานย่านการค้าฯ วันที่ 7-9 กันยายน 2555 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานดังกล่าว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง) : ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ยังมี
ร้านอาหารฮาลาลที่ผ่านการรับรองอยู่น้อยมาก เฉพาะจึงจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาและเปิดตัวให้มากขึ้นเพื่อรองรับ
พี่น้องมุสลิมทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านอาหาร
ฮาลาลขึ้นมา และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : เพื่อต้อนรับพี่น้องมุสลิมที่จะ
เดินทางมาร่วมงาน จึงขอให้เน้นความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน ขอความร่วมมือ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ดําเนินการด้วย
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์) : ขอแจ้งเพิ่มเติมจากที่
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นําเสนอ งานย่านการค้าพาณิชย์ บ้านฮ่อ ถนนฮาลาล เชียงใหม่ นอกจากจะมีการ
ออกร้านขายสินค้าแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมุสลิม โดยวิทยาลัยอิสลามแห่งประเทศไทยได้จัดส่งนักแสดง
มาร่วมแสดงในงานจํานวน 27 คน และปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งที่เชียงใหม่แล้ว
โดยมี ส ถานที่ ทํ า การอยู่ ภ ายในซอยเจ้ า แม่ ก วนอิ ม ถนนมหิ ด ล ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ผศ.ดร.สุ ช าติ เศรษฐมาลิ นี เป็ น
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.5 รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
“เชียงใหม่เกมส์”
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร)
ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
“เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 กําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 43 ชนิดกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556 กําหนดจัดการแข่งขัน
จํานวน 18 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
/ความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขัน

๓๐
ความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขัน
สํานักเลขาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม
3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายรายงานความคืบหน้า ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
แข่งขันฯ และได้ประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลาง ในเรื่องอุปกรณ์เทคนิค อุปกรณ์กีฬา ตลอดจน
สิทธิประโยชน์กลาง รวมถึง ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดทําลู่ยางสังเคราะห์ใหม่ ในสนามกีฬากลาง สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นเงินจํานวน 26,000,000 บาท
ฝ่ายไฟพระฤกษ์ ได้ดําเนินการเสนอรายชื่อเพื่อขอพระราชทานพระราชวโรกาศเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ไฟพระพฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” จํานวน 15 ท่าน โดยมีท่านผู้ว่าราชจังหวัด
เชียงใหม่ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นหัวหน้านําคณะเข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์
ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และต้อนรับจัดเลี้ยง ได้วางแผนรูปแบบการจัดพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยพิธีเปิด มีการแสดง จํานวน 7 ชุด และพิธีปิด จํานวน 5 ชุด การแสดงจะเน้นความเป็นเอกลักษณ์
ของล้านนา ใช้นักแสดงซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 5,000 คน และยังได้เชิญศิลปินที่มี
ชื่อเสียง ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละชนิดกีฬา พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ตามสื่อต่างๆแล้ว และได้กําหนดใช้สถานที่
ของโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เป็นศูนย์สื่อมวลชน หรือ Press center และจัดที่พักให้สื่อมวลชน จํานวน 70 ห้อง
ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานงานกับบริษัท ห้างร้านภายในจังหวัดเชียงใหม่
ที่สนใจร่วมให้การสนับสนุนเป็นสิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน และได้จัดทําเสื้อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จํานวน
2 แบบ ได้แก่ เสื้อยืดคอปก และเสื้อพื้นเมือง โดยขอความร่วมมือส่วนราชการสวมเสื้อยืดคอปกในวันพุธ และเสื้อ
พื้นเมืองในวันศุกร์
ฝ่ายสถานที่แข่งขันและฝึกซ้อม ขณะนี้ได้เริ่มดําเนินการปรับปรุงสนามแข่งขันแล้ว เช่น สนามยิงปืน และ
สนามลู่ยางสังเคราะห์ ซึ่งได้งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และบางส่วนใช้งบประมาณจากรายได้ของสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ฝ่ายพัฒนาเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้อนุมัติงบประมาณ 30 กว่าล้าน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายต่างๆ ตกแต่งประดับดอกไม้บริเวณเกาะกลางถนนรอบคู่เมือง และประตูเมืองต่างๆ ตลอดจนเตรียมการจัดทําป้าย
นําทางสนามแข่งขัน
ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ได้มีการเชิญสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียม
สถานที่พักให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ โดยใช้วิธีบูรณการในแนวคิดให้ “โรงเรียนเป็นโรงแรม” พร้อม
ทั้งจัดทําคู่มือสําหรับติดต่อสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวก และได้มีการเตรียมการจัดซื้อเครื่องนอนเพื่อรองรับนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ทั้ง 75 จังหวัด
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้มีการวางแผนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด
การแข่งขันตามจุดต่างๆ เช่น ที่พักนักกีฬา สนามแข่งขันทั้ง 46 สนาม และเส้นทางการจราจร บริเวณถนนและ
สถานที่จอดรถ
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้มีการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อจัดโปรแกรม
นําเที่ยวสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมืออํานวยความสะดวกและมอบ สิทธิพิเศษสําหรับนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล...

๓๑
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้ได้มีการจัดทําเว็บไซท์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าชม
และติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.chiangmaigames.com
ฝ่ ายกิ จกรรมและวั ฒนธรรม และฝ่ ายเตรี ยมประชาชนให้ มี ส่ วนร่ วม ได้ มี การประสานงานกั บฝ่ าย
ไฟพระฤกษ์เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ตลอดจนประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น สถาบันการศึกษา
เพื่อนําคนเข้าร่วมชมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน รวมถึงชมและเชียร์กีฬาชนิดต่างๆ
ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อจัดเตรียมยานพาหนะไว้
บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตลอดการแข่งขัน
ฝ่ายเลขาธิการ จะนําผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย มารายงานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ประจําทุกเดือน เพื่อให้ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว
รวมถึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
ที่จะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์): การเตรียมการทุกฝ่ายได้มีการร่วมกับ
อย่ างดี งบประมาณได้ มี การประมาณการรายรั บ-รายจ่ าย แล้ ว และได้ มี การจั ดหาทุ นเพิ่ มเติ ม ทั้ งนี้ ได้ มี การ
ตั้งเป้าหมายว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เหรียญรางวัลติดอัน 1 ใน 5 สําหรับจํานวนนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องประมาณ
70,000 คน จังหวัดได้จัดเตรียมโรงเรียนและสถานที่ราชการสําหรับเป็นที่พักที่ได้มาตรฐาน บางจังหวัดที่ประสงค์จะ
พักโรงแรมและมีการจองห้องพักของโรงแรมโดยตรงแล้วนั้น คณะกรรมการได้มีการประสานไปยังสมาคมโรงแรม
ให้อํานวยความสะดวกด้านราคา อาหาร และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : ขอให้ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ตั้งวิสัยทัศน์จากการแข่งขันกีฬาเชียงใหม่เกมส์ เป้าหมายลึกๆ คือให้คนไทยกลับมารัก
ใคร่ปองดองกันเหมือนเก่าก่อน ภายใต้เกมส์กีฬา และขอให้ท่านเน้นย้ําทุกจังหวัดจัดหารถบัสรับส่งคณะนักกีฬาที่มี
มาตรฐาน พนักงานขับรถที่ชํานาญพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อพบว่ามีรถมาประสบปัญหาและอุบัติเหตุ
ให้เอาผิดไปยังต้นสังกัดที่จัดหารถ สําหรับเชียงใหม่ ให้อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้ดี
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.6 โครงการ Ancient Lanna Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์
ผู้ จั ด การสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ สาขาเชี ย งใหม่
(นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล) Sipa ได้จัดโครงการ Ancient Lanna Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ การจัดจ้างดําเนินการจัดประกวดพร้อมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ทางสํานักงานฯ สาขาเชียงใหม่
จึงมีแนวคิดที่จะใช้ Digital Content ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยเป็นการนําเอา
Digital Content เป็นตัวช่วยในการให้ข้อมูล การเล่าเรื่อง ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน และในอนาคต
โดยเบื้องต้นจะร่วมโครงการนําร่องกับวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่สําคัญของเมืองเชียงใหม่ 3 วัด ได้แก่ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร, วัดสวนดอกพระอารามหลวง และ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่
ประวัติศาสตร์ ให้มีความยั่งยืน โครงการนี้จึงมีแนวคิดจะร่วมมือกับ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ชุมชน และโรงเรียน ใน
การดําเนินงาน โดยจะให้หน้าที่การบริหาร จัดการ ผลงานDigital Content ทั้งหมดให้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
รับไปดําเนินการต่อการต่อยอดให้เกิดรายได้และการจ้างงานที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์
โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.7 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน...
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4.7 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผูแ้ ทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Mr. Martin Venzky Stalling) :
ในขณะนี้ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์กําลังดําเนินโครงการลานนาสร้างสรรค์ การเตรียมการเพื่อสมัครเป็นสมาชิก
เครือข่าย UNESCO เมืองสร้างสรรค์ งานวิทยาศาสตร์และซอฟแวร์
กิจ กรรมในเดื อ นมิ ถุน ายน เชีย งใหม่ เมื อ งสร้ า งสรรค์ ร่ วมการประชุ ม นวัต กรรมวิ ท ยาศาสตร์
27-28 มิถุนายน 2555 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กด้านวิทยาศาสตร์หน่วยงานนวัตกรรมเครื่องจักร
Barcamp เชียงใหม่ 2012 งาน TEDx ThapaeGate TEDGLOBAL 2012 LIVE
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เยี่ยมชมหน่วยงานนวัตกรรม ณ ประเทศเกาหลี
และเยอรมัน
กิจกรรมเดือนสิงหาคม เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จัดงาน Handmade Chiang Mai เป็นเรื่องงาน
ฝีมือซึ่งเน้นงานที่อยู่ภายใต้ Chiang Mai Digital Crafts เป็นความร่วมมือระหว่างเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์และ
บริติชคัลซิล การแสดงนิทรรศการ Chiang Mai Design Awards 2012 ณ นอร์ทเทิร์นวัลเลจ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ งาน Innovation in Fashion Design ร่วมกับสถานกงสุลสหรัฐและ
นอร์ทเทิร์นวิลเลจ การประชุมเพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์ MICE และกระทรวงการท่องเที่ยวโดยมีเชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์ เป็นผู้บรรยาย
กิจกรรมเดือนกันยายน เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เดินทางไปเยือนUS. และเยอรมัน การร่วมจัด
นิทรรศการ Handmade Chiang Mai โดยแผนกต่างของประเทศจีน การประชุมการศึกษาอาเซียน การประชุม
ตัวแทนการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
กิจกรรมเดือนตุลาคม-ธันวาคม การประชุม TEDx City 2.0
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 รู้จัก MICE เข้าใจ สสปน.
ผู้จั ด การอาวุโส สํา นั ก งานส่ง เสริมการจั ด ประชุมและนิ ท รรศการ (องค์ก ารมหาชน)
(นางจุฑา ธาราไชย) : ก่อนอื่นขอแนะนําว่า MICE มาจากคําว่า Meetings Incentive Conventions
Exhibitions คนส่วนใหญ่จะสับสนว่า MICE และการท่องเที่ยวแตกต่างกันหรือไม้ ต้องตอบว่าแตกต่างกัน MICE
มีความแน่นอนของการได้นักเดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งเกิดจากการประมูลสิทธิ์งานจัดประชุม ทําให้ได้งาน
ล่วงหน้า MICE มีกลุ่ม เป้าหมาย ครอบคลุ มหลายกลุ่ม ได้แก่ นั กเดินทางแบบกลุ่ม ที่มี เป้าหมายร่วมกันชั ดเจน
นักธุรกิจ การลงทุน นักวิชาการ กลุ่มวิชาชีพ นักเศรษฐศาสตร์ สังคม มูลค่าที่เพิ่มขึ้น ของธุรกิจ MICE คือทําให้
เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ การลงทุน และการจ้าง รายได้ของ MICE มีความต่อเนื่อง และเกิดการสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจในแขนงต่างๆ และทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในธุรกิจนั้น โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักเดินทางกลุ่ม MICE
อยู่ที่ 72,000 บาทต่อทริป (5-7วัน) ซึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวปกติประมาณ 3 เท่า
รัฐบาลเห็นความสําคัญของนักเดินทาง MICE จึงจัดตั้ง สสปน.ขึ้น โดยมีอํานาจหน้าที่ เพื่อส่งเสริม
การจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการในประเทศไทย เป็นตัวแทนของ
ประเทศในการจัดทําข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดจัด
นิทรรศการ สนับสนุนหรือจัดการสัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาการ กําหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้
ประกอบธุรกิจ MICE เป็นศูนย์ประสานและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ MICE
/ สสปน.มีการทํางานร่วมกับจังหวัด…
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สสปน.มี ก ารทํ า งานร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ สปา ธุ ร กิ จ โรงแรม ธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบธุรกิจ MICE เป็นต้น ซึ่งมีการทํางานเป็นทีม เรียกว่า Team Thailand
เพื่อให้นักเดินทางมีการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ปัจจุบันมีเมือง MICE City
4 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร พัทยา และภูเก็ต โดยพยายามให้มีการทําตลาดร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ให้โลกรู้จักเมืองต่างๆ ใน
ประเทศไทยว่ามีความพร้อม และสร้างความประทับใจ สสปน.ทํางานร่วมกับเมืองและเอกชน โดยเป็นคู่คิดให้
คําปรึกษาแก่เมือง เพื่อพัฒนาเมือง ประชาสัมพันธ์เมือง ให้เป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายการประชุม และให้คําแนะนํา
ด้านการตลาดแก่เอกชน
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน Convention day ในวันที่ 20-21 กันยายน 2555
ณ โรงแรมเลอเมอริเดียล เชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2555 จะมีการสํารวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
เช่น โรงแรมต่างๆ ในเชียงใหม่ และศูนย์ประชุมนานาชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2555 การจัดสัมมนาโดย
สสปน.
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวในฤดูหนาวและช่วงการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เชียงใหม่เกมส์”
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(นายคมสัน สุวรรณอัมพา) :
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัด
ให้เป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวในฤดูหนาวและช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
“เชียงใหม่เกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัดรวมทั้งรณรงค์สนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติภัยในช่วงฤดูหนาวและงานกีฬาแห่งชาติ
2.เพื่อให้สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายตรวจตรารถบัสโดยสาร ที่เข้ามาร่วมงาน
กี ฬ าแห่ ง ชาติ ใ นครั้ ง นี้ โ ดยเน้ น การตรวจตรารถบั ส โดยสารสองชั้ น และคนขั บ รถต้ อ งมี ค วามชํ า นาญในการขั บ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ขนส่งทางบก
3. เพื่อให้ ประชาชนผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิร ภัยทุกครั้งเพื่อลดความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ
4. สร้างจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ และมี
กิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันเรื่องจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนนพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐควรปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีของในเรื่องวินัยจราจร
6. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ หรืองบประมาณในการ
ดําเนินงาน ด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ...
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
ฝ่ายเลขานุการ(นายเสงี่ยม กิง่ สุวรรณพงษ์) แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่
ที่ www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้
5.1 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ
60 พรรษา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับคณะศรัท ธาวั ดต้นแก้วรัตนารามและประชาชนจังหวัด
เชีย งใหม่ กํ า หนดจัด กิจ กรรมเทศน์ มหาชาติเ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลสมัย เฉลิม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ
60 พรรษา ในวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 07.30 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
5.2 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 2555 (สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่)
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ขอรายงานความเคลื่อนไหว
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสรุปดังนี้
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คํานวณ มีจํานวน ๔๑๗
รายการ สําหรับจังหวัดเชียงใหม่มี จํานวน ๒๕๙ รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการ
อ่าน การศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ ๑๐๐ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๑๕.๘๒
เทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๑๔.๔๒ สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๓๕ ถ้าเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ สูงขึ้น
ร้อยละ ๒.๗๓
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ ๑๐๐ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๒๒.๐
สําหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๒๒.๒
๓. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับ
๓.๑ เดือนมิถนุ ายน
๒๕๕๕
ลดลง ร้อยละ ๐.๒
๓.๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
สูงขึ้น ร้อยละ ๒.๗
๓.๓ เทียบเฉลี่ย ๗ เดือน (มกราคม – กรกฎาคม) ๒๕๕๕ สูงขึ้น ร้อยละ ๒.๕
/ ๔. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่...

๓๕
๔. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ลดลง
ร้อยละ ๐.๒ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้น ร้อยละ ๑.๖) โดยหมวดอื่นๆ ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่มปรับสูงขึ้น ได้แก่ น้ํามันเชื้อเพลิงหมวดอาหารและเครื่องดื่มปรับลดลง ได้แก่ ไข่และผลิตภัณฑ์
นม ผักและผลไม้ เป็นต้น
๔.๑ ดั ช นี ห มวดอื่ น ๆ ไม่ ใ ช่ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ ๐.๓ (เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๕
สูงขึ้น ร้อยละ ๑.๔) ปัจจัยหลักมาจากการปรับสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ร้อยละ ๒.๓
ตามนโยบายของรัฐ หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๐.๒ (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา) ส่วนสินค้าที่ลดลงได้แก่ หมวด
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ร้อยละ ๑.๕ หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ
๐.๑
๔.๒ ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลง ร้อยละ ๐.๘ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สูงขึ้นร้อยละ ๑.๖) ปัจจัย
หลักมาจากการลดลงของสินค้าจําพวก ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๒.๘ (ไข่ไก่ ไข่เค็ม ครีมเทียม นมเปรี้ยว) ผัก
และผลไม้ ร้อยละ ๑.๕ (ผักชี ผักคะน้า มะนาว หัวผักกาดขาว แตงกวา) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ํา ร้อยละ ๑.๓
(เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู กุนเชียง) ส่วนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๑.๑ (น้ําผลไม้
น้ําอัดลม)
๕. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนกรกฎาคม๒๕๕๔ ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น ร้อยละ ๒.๗ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
เทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ สูงขึ้นร้อยละ ๓.๑) หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๓.๒ สาเหตุสําคัญมา
จากการสูงขึ้นของสินค้าหมวด อาหารบริโภค-ในบ้าน ร้อยละ ๑๓.๔ อาหารบริโภค-นอกบ้าน ร้อยละ ๗.๕ ผักและ
ผลไม้ ร้อยละ ๔.๒ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๓.๐ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๒.๗ สินค้าที่ลดลงได้แก่
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ร้อยละ ๓.๕ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๑.๖ แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ
๐.๙ ส่วนดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๒.๓ ได้แก่ หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๘.๘ หมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ ๐.๙ หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๓ สินค้าที่ลดลงได้แก่
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ร้อยละ ๑.๕ (เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นเทป-ดิสก์และค่าเล่าเรียน)
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ ๐.๗
๖. ถ้าพิจารณาดัชนีเฉลี่ย ๗ เดือน (มกราคม –กรกฎาคม) ของปี ๒๕๕๕ เทียบกับปี ๒๕๕๔ ดัชนีสูงขึ้น ร้อยละ
๒.๕ เป็นผลมาจาก หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ ๓.๖ สาเหตุสําคัญมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคา
อาหารบริโภค-ในบ้าน ร้อยละ ๗.๘ อาหารบริโภค- นอกบ้าน ร้อยละ ๕.๕ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๔.๗
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ร้อยละ ๓.๙ ผักและผลไม้ ร้อยละ ๓.๗ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๑.๖ และ
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๑.๓ สาเหตุหลักจากการปรับสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน
ร้อยละ ๔.๒ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๒.๔ (ผลิตภัณฑ์เบียร์และสุรา) หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า ร้อยละ ๐.๗ หมวดการตรวจรักษาส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๖ หมวดยานพาหนะ การขนส่งและ การสื่อสาร
ร้อยละ ๐.๓ เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๓๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2555
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติม
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย กีฬาแปง) : สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวย และขอประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียน
รถสวย ครั้งที่ 10 อักษร ขง 301 หมายเลข (ความหมายของ ขง คือ ขุมเงิน ขุมงาน บันดาลทรัพย์) ระหว่างวันที่
15 – 16 กันยายน 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ รายได้นําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-7217999,087-1887055,
053-270412,053-278265 และขอขอบคุ ณ นายอํา เภอทุ ก ท่ า นที่ อํ า นวยความสะดวกที่ เ จ้ าหน้ าที่ จ าก
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าไปดําเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของท่าน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ (นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น) : ขอเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น.
ชื่อบัญชี กองทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เลขที่บัญชี 515-0-25471-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) (นางขวัญนภา ผิวนิล) : นําเสนอ
นิทรรศการ City of Charm ในงาน The 9thChina-ASEAN Expo 2012 ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี
ประเทศจีน งานแสดงสินค้า เป็นกิจกรรมที่ผู้นําอาเซียนและจีนได้ลงนามความตกลงร่วมกัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน
เป็นงานที่มีทั้งการจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อการค้า ความร่วมมือในการลงทุน การท่องเที่ยว และการประชุม
ระดับสูง รัฐบาลจีนได้ให้ความสําคัญอย่างมากกับงาน CAEXPRO เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในภูมิภาคจีน-อาเซียน
การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การค้าง การลงทุน การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 10 ปีของการลงนาม
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและอาเซียน
การเติบโตของงาน/ยอดคนเข้าร่วม สถิติการจัดงานดังกล่าวพบว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
โดยในปี 2004 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเพียง 2,506 คูหา/1,505 ราย ผู้เข้าชมงาน
กว่า 18,000 คน สรุปยอดเจรจาการค้าใน งาน 1,084 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนงานครั้งที่ 8 มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงาน4,700 คูหา/2,300 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 87 ผู้เข้าชมงาน 50,600 คน เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และยอด
ซื้อขายในงานกว่า 1.71 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 57
CAEXPO 5 Pavilion ประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อการค้า การร่วมมือในการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นเวทีสําคัญในการกระชับมิตรภาพ ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ
การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันในภูมิภาคจีน-อาเซียน โดยพื้นที่จัดแสดงแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่
- Pavilion of Commodity Trade - Pavilion of Trade in Services
- Pavilion of Investment Cooperation - Pavilion of Advanced Technology
- Pavilion of Cities of Charm
/ สําหรับประเทศไทยและประเทศในอาเซียน...

๓๗
สําหรับประเทศไทยและประเทศในอาเซียนจะเข้าร่วมในสอง Pavilions คือ Pavilion of Commodity Trade
และ Pavilion of Cities of Charm
การเข้าร่วมงานของไทย
1) Pavilion of Commodity Trade (Thailand Pavilion) เป็นการจัดแสดงสินค้าเพื่อการเจรจาการค้า
พื้นที่อาคาร 4 ขนาด 2,100 ตารางเมตร(122 คูหา) ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการส่งออก 2 คูหา กรมการค้า
ต่างประเทศ 4 คูหา ผู้ประกอบการ 116 คูหา สินค้าที่จัดแสดง ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 29 ราย
สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม 29 ราย ขอใช้ของตกแต่งบ้าน 21 ราย แฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ 33 ราย
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และกิจกรรมการสร้างแบรนด์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย สํานักพัฒนาการจัดการ
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2) Pavilion of Cities of Charm เป็นการจัดแสดงนิทรรศการภาพลักษณ์ของจังหวัดในแต่ละประเทศ ให้
สอดคล้องกับ Theme ของการจัดงาน ซึ่ง Theme ในปีนี้ คือ Science and Technology Cooperation และมี
ประเทศพม่า เป็น Country of Honor
3) ASEAN Coffee Exhibition อาคารจัดแสดงอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปีนี้จัดขึ้น
เป็นครั้งแรก เนื่องจากกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่กําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดจีน ประกอบกับการจัด
งานครั้งที่ผ่านๆ มา ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกกาแฟจากหลายประเทศที่มาจัดแสดงในงาน เช่น อินโดจีนและเวียดนามได้รับ
การตอบรับจากผู้ซื้อชาวจีนเป็นอย่างดี พื้นที่อาคาร 16 โดยไทยมีผู้ประกอบการกาแฟเข้าร่วมงาน 3 คูหา
ความสําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหนานหนิงต่อจังหวัดเชียงใหม่ นครหนานหนิงเป็นเมือง
หลวงของเขตปกครองตนเองกว่างซี ซึ่งรัฐบาลจีนได้กําหนดให้นครหนานหนิงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย
เป็นหนึ่งในสอบประตูการค้าสู่อาเซียน (อีกแห่งคือนครคุนหมิง) ในช่วงปี ค.ศ.2009-2011 มณฑลกว่างซีมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราขยายตัวของรายได้ประชาชาติ (GDP) ร้อยละ 13.9,14.2 และ
12.3 ตามลําดับ โดยนครหนานหนิงจัดว่ามีรายได้ประชากรต่อหัวสูงสุดในเขตฯ หรือเท่ากับ 39.074 หยวน/ปี
(ประมาณ 195.370 บาทต่อคนต่อปี)
แนวคิดและTheme ในการนําเสนอจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะ City of Charms ในงานแสดงสินค้า ใช้
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นสัญลักษณ์และ
ผนวกสัญลักษณ์ล้านนาในการนําเสนอเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ที่จะเกิดขึ้นในในคราวเดียวกัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสําคัญที่จะนําเสนอได้แก่
- ธุรกิจบริการด้านการแพทย์ และบริการเพื่อสุขภาพภายใต้ Lanna Health Hub
- ICT (Digital Content) + Education
- แหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหาร(Green Food)
- INNOVATIVE DESIGN +Digital Craft และ Handmade Chiangmai
- ผสมผสานกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ประโยชน์ที่จะได้รับ
- การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเชียงใหม่ในสายตาผู้บริโภค และนักธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย CHIANG MAI BRAND และสินค้า/บริการจากเชียงใหม่
แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษในคูหา ได้แก่ การสาธิตอาหาร(ข้าว) ผลไม้(ลําไย) การนวดตอกเส้น และ
Lanna Exotic “CHIANG MAI BRAND” Business Matching การแสดงทางวัฒนธรรม และอื่นๆ
/งบประมาณในการดําเนินโครงการ

๓๘
งบประมาณในการดําเนินโครงการ
1. การสร้างคูหา City of Charm โดยกรมส่งเสริมการส่งออก
2. การดํ าเนิ นกิจกรรมพิเศษภายในงาน (นวดไทยโบราณแบบล้านนา) โดยกรมส่งเสริมการ
ส่งออก(สอภ.เชียงใหม่)
3. การเดินทางของคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อาทิ การสาธิตอาหาร
การแสดงวัฒนธรรม Business Matching โดย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจัง หวัด เชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัด ดา ดิศ กุล) ขอให้ท่านผนวกด้านการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกหลานชาวจีนและประเทศอื่นๆ ได้ทราบว่าการศึกษาที่เชียงใหม่มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด ระดับอุดมศึ กษา และมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเชียงใหม่และประเทศไทย
อีกจํานวนมาก ทั้งนี้ขอฝากท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และท่านผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ
(เชียงใหม่) ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบนโยบายและข้อสั่งการต่อที่
ประชุม ดังนี้
1. เชียงใหม่ต้องปลอดทุจริตคอร์รปั ชั่น
- จังหวัดเชียงใหม่ต้องปลอดทุจริตคอร์รัปชั่น จังหวัดประสาน ป.ป.ช. ปรับกระบวนวิธี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนําจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
- จังหวัดเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ช. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทั้งในสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นและปลุก
จิตสํานึกบุคลากรของทางราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันต่อต้านและรังเกียจผู้มีพฤติกรรมการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
(1) มอบหมายศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับ ป.ป.ช. ขอข้อมูลการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเรื่องขึ้นมาตรวจสอบ
(2) ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนผ่านชมรมผู้รักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และ
ป.ป.ช. โดยใช้สายด่วนรับแจ้งพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น โทรศัพท์053-112708-9, 053-112592 และ
ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ศาลากลางเชียงใหม่ 50303
(3) แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาค
ส่วน ร่วมกับ ป.ป.ช.
(4) อบรมสัมมนาข้าราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีจิตสํานึกและ
คงไว้ซึ่งความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยเชิญวิทยากรจาก ป.ป.ช. และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ความรู้ภายใต้โครงการ “โปร่งใส ไร้ทุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่นแผ่นดินเกิด”
(5) ทําการประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสํานึกร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ จังหวัดเชียงใหม่ บนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
/ ขอเชิญชวน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า...

๓๙
ขอเชิญชวน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ และผู้พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
งบประมาณในทางหนึ่งทางใด และประพฤติมิชอบในวงราชการ จงช่วยกันแจ้งเบาะแสและสกัดกั้นในทุกวิถีทาง
2. โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน
จั งหวั ด เชีย งใหม่ ได้ม อบนโยบายให้สํ านัก งานพัฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เยาวชนในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ 1 แห่ง
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการโครงการ
คนไทยใจอาสา 25 อําเภอ ๆ ละ 1 แห่ง
- องค์การบริ หารส่วนตํ าบลดอนแก้ว จะเปิดศูนย์เยาวชนในวั นอังคารที่ 4 กันยายน
2555 โดย มีพิธีเปิดป้ายศูนย์เยาวชนตําบลดอนแก้ว และ To Be Number one ในวันอังคารที่ 4 กันยายน
2555 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลชุมชนตําบลดอนแก้ว ข้างวัดปิยาราม ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
- ขอเชิญนายอําเภอทุกอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม
กิจกรรมในครัง้ นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
3. การติดตามผลการก่อสร้างที่ว่าการ อําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
ประเด็นที่ควรเน้นย้ําขอความร่วมมือส่วนราชการ
- ที่ทําการไปรษณีย์ปัจจุบันขึ้นตรงกับไปรษณีย์อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทําให้การส่ง
ล่าช้า การดําเนินงานได้แจ้งให้หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาดําเนินการแล้ว
- สรรพากรพื้นที่สาขาปัจจุบันขึ้นตรงกับสรรพากรพื้นที่ สาขาอําเภอแม่แจ่ม การดําเนินการได้
แจ้งสรรพากรภาค 8 พิจารณาดําเนินการแล้ว
- ธนาคารกรุงไทยได้ติดตั้งตู้
ATM บริเวณทางเข้าวัดจันทร์ ปัจจุบันการบริการเป็นของ
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาอํ า เภอปาย จั ง หวั ด แม่ ฮ่อ งสอน เมื่ อใช้บ ริ ก ารต้ อ งเสีย ค่า ธรรมเนีย มครั้ง ละ 10 บาท
การดําเนินการได้แจ้ง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่พิจารณาดําเนินการแล้ว
- ขอให้เจ้าหน้าที่ขนส่งให้บริการในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ การดําเนินการได้
แจ้งให้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาดําเนินการแล้ว
- ขอให้ทางหลวงชนบท พิจารณาปรับปรุงถนนสายสะเมิง-กัลยาณิวัฒนา เนื่องจากเกิดชํารุด /
ถนนสายปากทางปาย-กัลยาณิวัฒนา
- ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกัน
สร้าง อําเภอกัลยาณิวัฒนาให้เป็นอําเภอในฝัน พร้อมที่จะมีพิธีเปิดภายในเดือนธันวาคม 2555
4. การเตรียมพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
บรู ไน เวียดนาม ลาว พม่ า กัมพูชา และไทย) มีเป้ าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
(1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และ
เพิ่มความแข็งแกร่งของอาเซียนในตลาดโลก
(2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี
ประชาชน เป็นศูนย์กลาง
(3) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและความมี
เสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาค
/ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ...

๔๐
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย จึงได้กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของ จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือการที่เรา
จะต้อง รู้ - รับ - ปรับตัว - รุก ดังนี้
(1) รู้ หมายถึ ง ตระหนั ก รู้ ถึ ง ความเป็ น ไป และสิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ของความเป็ น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนชาวเชียงใหม่ ต้อง “ตระหนักรู้ แต่ต้องไม่ตื่นตระหนก” และต้อง “รู้เขา รู้เรา” รู้ข้อมูล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย โดยสอดแทรกความรู้เรื่องอาเซียนในทุกเวทีของหน่วยงานราชการ / อําเภอ /
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมเชียงใหม่ นอกจากนี้ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องตื่นตัว ดูแลประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับความมั่นอกมั่นใจ
(2) รับ หมายถึง การยอมรับว่า การเป็นประชาคมอาเซียน จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเชียงใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
(3) ปรับตัว หมายถึง การที่เราต้องพัฒนา ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเข้มแข็ง และ
ความสามารถในการแข่งขันให้กับทรัพยากรของจังหวัดเชียงใหม่
(4) รุก หมายถึง การเตรียมที่จะดําเนินการขยายธุรกิจ เช่น การตั้งโรงงาน การพัฒนาและ
ขยายตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดต่างประเทศ
5. จัดระเบียบทีพ่ กั แหล่งเสือ่ มโทรม และแรงงานต่างด้าว
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ อําเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวบริเวณตลาดจริงใจมาร์เก็ต อําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นและออกมายืนขาย
แรงงานอยู่ริมถนนย่านถนนอัษฎาธรวันละไม่ต่ํากว่า 200-300 คน โดยสร้างเพิงพักชั่วคราวอาศัย ในแหล่งเสื่อม
โทรมกว่า 50 ห้อง ประกอบกับในชุมชนย่านนี้เป็นย่านสถานบันเทิงเป็นแหล่งอบายมุข แหล่งยาเสพติด เริ่มเข้าไป
ระบาดมากขึ้น โดยให้ กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
ได้แก่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/อําเภอเมืองเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่/สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่/สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่/ตํารวจภูธรจังหวัด ร่วมกันจัดระเบียบ
กลุ่มแรงงานต่างด้าวบริเวณดังกล่าว และพื้นที่อื่น ๆ เช่น ชุมชนป่าแพ่ง ตําบลช้างม่อย และชุมชนศรีมงคล ตําบล
ป่าตัน โดยมีแผนการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี
ขอฝากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
และเป็นธรรม
6. การแจ้งเตือนปริมาณฝนจากระบบเตือนภัยดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่
26 สิงหาคม 2555 เวลา 01.35 น. บ้านเมืองก๋าย อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ
ฝน 90 ม.ม.
28 สิงหาคม 2555 เวลา 21.39 น. วัดป่ากล้วย หมู่ที่ 4 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณฝน 100 ม.ม.
ขั้นตอนการ รับ – ส่งข้อมูล
1. ระบบเตือนภัยดินถล่ม ที่ตดิ ตั้ง ทั้ง 22 อําเภอ 243 หมู่บ้าน ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2. ศูนย์ปฏิบัติการฯอุทกภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง
3. ปริมาณน้ําฝน 70 มิลลิเมตร สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่โทร
แจ้ง นายอําเภอ เพื่อรับทราบปริมาณน้ําฝน
4. นายอําเภอ แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กระจายเสียงให้ประชาชน
พื้นที่ได้รับทราบสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย
/ 5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจาก ...

