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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 9/2555 
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******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี จํานวน 41 ทุน           
(งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 33           
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่ให้การสนับสนุน
การจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  

4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง ประจําเดือนกันยายน 2555 
จํานวน 2 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 14  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่อําเภอที่ผ่านการประเมินเป็นอําเภอที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง  ของคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  9  อําเภอ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) 
 7) ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย           
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2555 จํานวน  4 ราย  
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   
 8) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชน     
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2555 จํานวน 3  รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 
 9) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัล  และประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตาม “โครงการ
สร้างสรรค์คุ้มบ้านพัฒนา  ประชาเป็นสุข”  ปี  2555  และพัฒนากรผู้ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ  จํานวน  5 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 10) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”         
ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี 2555  จํานวน  10 รางวัล  (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
          ผู้บรหิารย้ายไปดํารงตําแหนง่ใหม ่
        หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกุล 
                 ตําแหน่งปัจจบุนั : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
          ตําแหน่งใหม่  : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
  ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่กษียณอายุราชการในปงีบประมาณ  2555   

1 นายวรการ   ยกย่ิง       
 ตําแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
2 นายจําเรญิ  สวนทอง 
 ตําแหน่ง : นายอําเภอพร้าว 
3 นายเทอดศกัดิ ์  จารุอัคระ 
 ตําแหน่ง : นายอําเภอไชยปราการ 
4 นายทองสุข  พระบาง 
 ตําแหน่ง :  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
5 นางนฤมล  วสกิชาต ิ
 ตําแหน่ง :  คลังเขต 5 
6 นางพรรณวดี  พลอยทบัทิม 
 ตําแหน่ง :   จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายสุวิทย์  ม่วงเกษม 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  
8 นายสมคดิ  พรหมมา 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ 
9 ร้อยเอกสมบรูณ์  ผิวอ่อน 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
10 นายศตวรรษ  สถิตย์เพยีรศริ ิ
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
11 นายวรชยั  อุทยัรัตน ์
 ตําแหน่ง : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
12 นายมานพ  ดมีี 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
13 ว่าที่ร้อยโทสรุศักดิ์  ลิ้มเจรญิ 
 ตําแหน่ง : ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ 
14 นายกติติ  วิภาสวงศ ์
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
15 นายอนสุรณ ์ กรานจรญู 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง 
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แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจงัหวัด  
             นายวสิตูร  บวัชุม  
             ตําแหน่งปัจจบุนั :  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ 

ตําแหน่งเดิม  : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานดูไบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 8/2555  เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม  2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  

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

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
        4.1   การคาดหมายสภาพอากาศเดอืนตลุาคม 2555 

        ผู้นาํเสนอ : นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์   ศนูย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 4.2   รายงานการดําเนนิงานตามคํารบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจาํปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2555 
     ผู้นาํเสนอ : นายชัยรัตน์  พงค์พีระ  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.3   การจดัระเบยีบชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตนั และชมุชนป่าแพง่ ตําบลช้างม่อย  
     อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

   ผู้นําเสนอ :  พันเอกอัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด
เชียงใหม่ 

4.4   รายงานผลโครงการ “หน่วยปฏบิตักิารยตุธิรรมเชิงรกุ”  
        ผู้นําเสนอ :  นายอุทัย  ทะริยะ  หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5   แนวทางการพฒันาแหล่งน้ําและแก้ไขปญัหาน้ําเสียคลองแม่ขา่  
        ผู้นําเสนอ  :  นายประพนธ์  เครือปาน  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
4.6   การจดัแข่งขัน EGAT ยกน้ําหนกัเยาวชนชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย                    

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 5 
        ผู้นําเสนอ  : นายอดิสรณ์   พวงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่
4.7   รายงานความคบืหนา้การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่41   

“เชยีงใหมเ่กมส์” 
     ผู้นําเสนอ :  นายสุวิรัฐ  สวุรรณเมธากร    

           ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวดัเชียงใหม่ 
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4.8  ผลการดาํเนนิงานรณรงคป์ลูกตน้ทองกวาว  ต้นไมป้ระจําจงัหวดัเชียงใหม ่
        ผู้นําเสนอ : นายสง่า  บัวระดก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
                   สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9   ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงคส์มคัรเปน็สมาชกิวารสารกํานันผู้ใหญบ่า้น 
        ผู้นําเสนอ  :  นายอดิศร  กําเนิดศิริ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
   

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
       5.1  การจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2555  วันที่ 23  ตุลาคม  2555 
    (จังหวัดเชียงใหม่) 

5.2 การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  

5.3  การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

                         5.4  ขอ้มูลดชันรีาคาผูบ้ริโภคของจังหวดัเชียงใหม่ เดือนสงิหาคม 2555  
   (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 
                        5.5  ขอ้มูลเศรษฐกิจการค้าจงัหวดัเชียงใหม่  ปี 2555 
    (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2555  
           วันอังคารที่ 30  ตุลาคม 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
           ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
           ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
           การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
     

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

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

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  
จํานวน   41  ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ที ่ คํา

นําหน้า 
ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 

1 เด็กหญิง เสาวลักษณ์  สรุิยา ประถมศึกษาปีที่ 6 สันป่ายางวิทยาคาร แม่แตง 
2 เด็กหญิง นันทณา  วงคจ์ีนา มัธยมศึกษาปีที่ 2 ป่าแป๋วิทยา แม่แตง 
3 เด็กหญิง กมลชนก  เดชแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านป่าไม้แดง ดอยสะเก็ด 
4 เด็กหญิง ภาชินี  พานทอง ประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านสันทราย ดอยสะเก็ด 
5 เด็กหญิง ชนัญธิดา  คําลือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทพศิรินทร์เชียงใหม ่ สันป่าตอง 
6 เด็กชาย วุฒิกร  อาทิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทพศิรินทร์เชียงใหม ่ สันป่าตอง 
7 เด็กชาย อัษฏาวุธ  สุปัญญา ประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านสันป่าสัก หางดง 
8 เด็กหญิง กุลสตรี  ชีรัง มัธยมศึกษาปีที่ 3 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง 
9 เด็กหญิง จิระนันท์  นันต๊ะโส ประถมศึกษาปีที่ 6 สบเต๊ียะ จอมทอง 
10 สามเณร กฤษฎา  ประติกา ศึกษาปริยธรรม วัดพุทธธนิมิต จอมทอง 
11 เด็กชาย พลพล  บุญถนอม ประถมศึกษาปีที่ 3 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม แม่แจม่ 
12 นาย เอกชัย ปริบทคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านแม่ศึก แม่แจม่ 
13 เด็กหญิง ปณิดา  งานเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาว 
14 เด็กหญิง อลิสรา อักกโชติพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาว 
15 เด็กหญิง จารุณี  สายอุน่เรือน บุตร อส.จ.ชม. 3 วัดล้านตอง สันกําแพง 
16 นางสาว สมกมล  รุ่งวารินทร ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สันติสุข ดอยหล่อ 
17 เด็กชาย สมชาย  อุดรโยธิน มัธยมศึกษาปีที่  2  บ้านยางเปา อมก๋อย 
18 เด็กชาย ประภพ  คุณาธรคีรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามัคคีสันม่วง กัลยาณิวัฒนา 
19 เด็กชาย ณัฎฐกิตต์ิ  โพธา   ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนบ้านดง สะเมิง 
20 เด็กชาย วิชญะ  ปาจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านแปลง 5 ดอยเต่า 
21 นางสาว กรรณิการ์   ชูหมื่น มัธยมศึกษาปีที ่5 แม่อายวิทยาคม แม่อาย 
22 เด็กหญิง กรรณิการ์  เรอืนทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไชยปราการ ไชยปราการ 
23 เด็กชาย ศวัสกร บุญทา ประถมศึกษาปีที่ 2 ชุมชนบ้านท่าข้าม ฮอด 
24 เด็กชาย ณัฐพงศ์  จองทุน ประถมศึกษาปีที่ 6  บ้านจอง เวียงแหง 
25 นาย วรกันต์  รู้บุญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้าววิทยาคม พร้าว 
26 นางสาว อัจฉราพรรณ  พ่ึงสม ปวส. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
27 นางสาว  กฤษณา  พิมพ์ศรี มัธยมศึกษาปีที ่6 ฝางชนูปถัมภ์  ฝาง 
28 เด็กหญิง สุปราณี  พนาอมรชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้านทุ่งโป่ง แม่ริม 
29 เด็กหญิง โซเนีย   โชฟเฟริต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สารภีพิทยาคม สารภี 
30 เด็กหญิง รัชมล  พรหมมา มัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้านหนองไคร้ สันทราย 
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ที ่ คํา

นําหน้า 
ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 

31 เด็กหญิง ธัญญาเรศ  พรมมนุษย ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัดห้วยแก้ว แม่วาง 
32 เด็กหญิง จิราวัลย์  กันตีมูล ประถมศึกษาปีที่ 4 วัดเปาสามขา แม่ออน 
33 เด็กหญิง ประณัชญา จนัทร์หลวง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาราวิทยาลัย ตร.ภูธร จ.เชียงใหม ่
34 เด็กชาย กษิดิศ  ประจงบัว  ประถมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย  

แผนกประถม  
กรมรบพิเศษที ่5 

35 นางสาว สุทัตตา  ห้องมา มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยานุกุลนารี กองกําลังผาเมือง 
36 เด็กหญิง อริสญานิศา อุลมานนท ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฎศิลปวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปฯ 
37 เด็กหญิง รสริน  จันยะลา ประถมศึกษาปีที่ 2 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบํารุง บุตรสี่ล้อแดง 
38 เด็กหญิง สุรีลักษณ ์ สิงคมณ ี ประถมศึกษาปีที่ 6 ลักษณ์พงค์วิทยา บุตรสี่ล้อแดง 
39 เด็กชาย วงคพันธ์  แบนใจวาง ประถมศึกษาปีที่ 2 ชุมชนบ้านท่าข้าม บุตร อส.จ.ชม. 
40 เด็กชาย สุทิวัส  สารินจา ประถมศึกษาปีที่ 4  ศรีจอมทอง บุตร อส.จ.ชม. 
41 นาย อภินันท์ โพธาวรรณ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 
บุตร ขรก.สนจ.ชม. 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 33           
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่ให้การสนับสนุน
การจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  

4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง ประจําเดือนกันยายน 2555           
แก่ พนักงานจ้างทั่วไป แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ จํานวน 2  ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่) ได้แก่ 

    1. นายประทีป  แสงทอง   
    2.  นางแฉล้ม  ปุยฝ้าย  
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 

จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 14 องค์กร/บุคคล  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 
1. ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอแม่อาย 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
3. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 
5. สถานีตํารวจภูธรช้างเผือก 
6. กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 334 
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายสวัสด์ิ  ลือยศ  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ ศพส.อําเภอจอมทอง 
9. นายอาทิตย์  เฉลิมวัย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยป่าซาง 

อําเภอแม่อาย 
 

/ 10. นายอวยชัย  ศรีตระกลู   …



  ๘

 
10. นายอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1 
11. นายสุวัฒน์  วังช่วย  ครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
12. พ.ต.อ.ปิยะพันธ์  ภัธรพงศ์สินธ์ุ  ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรพร้าว 
13. พ.ต.ต.รัฐกร   อินทนิล   ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 335 อําเภอเชียงดาว 

 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่อําเภอที่ผ่านการประเมินเป็นอําเภอที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง  ของคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัดเชียงใหม่  
จํานวน  9  อําเภอ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่       

ระดับดี 1. อําเภอสะเมิง 
 2. อําเภอสารภี 
 3. อําเภอสันป่าตอง 
 4. อําเภอไชยปราการ 
 5. อําเภอจอมทอง 
ระดับชมเชย 1. อําเภอพร้าว 
 2. อําเภอแม่ออน 
 3. อําเภอดอยเต่า 
 4. อําเภอดอยหล่อ 

 7) ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย           
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2555 จํานวน  4 ราย  
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)  

1. รศ.ทัศนา  สลัดยะนันท์ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 
2. รศ.สุพรรณ  ทองคล้อย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
3. นางบัวชุม  จันทร์ทิพย์ ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น 
4. นางพรรษา  บัวมะลิ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย 

 8) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชน     
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2555 จํานวน 3  รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 

รางวัลที่ 1  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านปัญจะพัฒนา อําเภอแม่อาย 
รางวัลที่ 2  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านแคว อําเภอสารภี 
รางวัลที่ 3  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง อําเภอจอมทอง 

9) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัล  และประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตาม “โครงการ
สร้างสรรค์คุ้มบ้านพัฒนา  ประชาเป็นสุข”  ปี  2555  และพัฒนากรผู้ให้การสนับสนนุในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ  จํานวน  5 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

รางวัลชนะเลศิ  บ้านแม่ใจใต้  หมู่ที ่7 ตําบลเวียง อําเภอฝาง   นายพิพัฒน์ เบ้าหัวดง พัฒนากร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดบัที ่1  บ้านสันทรายก้อม หมู่ที ่2 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี   

       นายวัฒนา ศรีวิรัช  พัฒนากร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดบัที ่2  บ้านห้วยหล่อดูก  หมูท่ี่ 5  ตําบลแม่ต่ืน  อําเภออมกอ๋ย   

       นายพิทักษ์  อ๊อดต่อกัน  พัฒนากร 
รางวัลชมเชย   บ้านสันลมจอย  หมู่ที ่ 11 ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  

นายสุดใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนากร 
 

   / รางวลัชมเชย  บ้านม่วงม้าเหนือ  …



  ๙

 
รางวัลชมเชย  บ้านม่วงม้าเหนือ  หมู่ที ่ 8 ตําบลร้องวัวแดง  อําเภอสันกําแพง  
          นางณิชพลัฏฐ์  ทองสมบูรณ์  พัฒนากร  
 

10) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”         
ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี 2555  จํานวน  10 รางวัล  (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 

      หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น 
ที ่ รางวัล หมูบ่า้น 

1 รางวัลชนะเลิศ บ้านแม่ใจใต้ 
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  บ้านป่าจึ่ 
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 บ้านสันทรายก้อม 
4 รางวัลชมเชย บ้านสันลมจอย 
5 รางวัลชมเชย บ้านทุ่งจําเริง 
6 รางวัลชมเชย บ้านทรายมูล 
กลุ่มองค์กรแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด 
7 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งจําเริง นางบัวคํา  ณ เชียงใหม่ 
8 ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น (ชาย) นายเอกชัย พรมเทพ 
9 ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น (หญิง) นางอุบลวรรณ   มาเจริญ 
10 ศูนย์ประสารงานองค์การชุมชนตําบลป่าจี้ นายอาคม  วงค์คําปัน 

 



  ๑๐

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        ผู้บรหิารย้ายไปดํารงตําแหนง่ใหม ่
        หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกุล 
                 ตําแหน่งปัจจบุนั : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
          ตําแหน่งใหม่  : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
   ผู้บรหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่กษียณอายุราชการในปงีบประมาณ  2555   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้ส่วนราชการ… 

1 นายวรการ   ยกย่ิง       
 ตําแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
2 นายจําเรญิ  สวนทอง 
 ตําแหน่ง : นายอําเภอพร้าว 
3 นายเทอดศกัดิ ์  จารุอัคระ 
 ตําแหน่ง : นายอําเภอไชยปราการ 
4 นายทองสุข  พระบาง 
 ตําแหน่ง :  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
5 นางนฤมล  วสกิชาต ิ
 ตําแหน่ง :  คลังเขต 5 
6 นางพรรณวดี  พลอยทบัทิม 
 ตําแหน่ง :   จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายสุวิทย์  ม่วงเกษม 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  
8 นายสมคดิ  พรหมมา 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ 
9 ร้อยเอกสมบรูณ์  ผิวอ่อน 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
10 นายศตวรรษ  สถิตย์เพยีรศริ ิ
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
11 นายวรชัย  อุทยัรัตน ์
 ตําแหน่ง : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
12 นายมานพ  ดมีี 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
13 ว่าที่ร้อยโทสรุศักดิ์  ลิ้มเจรญิ 
 ตําแหน่ง : ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ 
14 นายกติติ  วิภาสวงศ ์
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
15 นายอนสุรณ ์ กรานจรญู 
 ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง 



  ๑๑

 แนะนําผูบ้ริหาร/หัวหนา้ส่วนราชการทีย้่ายมาดํารงตาํแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม ่/ย้ายภายในจงัหวดั  
             นายวสิตูร  บวัชุม  
             ตําแหน่งปัจจบุนั :  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ 

ตําแหน่งเดิม  : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานดูไบ  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๑๒

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 8/2555  เม่ือวันที่  30 สิงหาคม 2555   

  
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 

2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 41 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ

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

 
 
 
 



  ๑๓

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 8/2555 

วันพฤหสับดทีี ่ 30  สิงหาคม  2555  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

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

จังหวัดเชียงใหม่ 
10 นายวิรัตน์ บุญคํามูล (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่
12 นายเกรียงศักด์ิ จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
13 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
15 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสารภี 
16 นายฉัตรชัย สุวรรณวงค์ (แทน)นายอําเภอสันทราย 
17 นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
18 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู นายอําเภอดอยสะเก็ด 
19 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอแม่ริม 
20 นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
21 นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
22 นายมนัส ขันใส นายอําเภอเชียงดาว 
23 นายมานิตย์ ไหวไว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
24 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง 
25 นายเทิดศักด์ิ จารุอัคระ นายอําเภอไชยปราการ 
26 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
27 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
28 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอําเภอสันป่าตอง 
29 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
30 นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)นายอําเภอแม่อาย 

 
       / 31. นายชุติเดช  มีจันทร์



  ๑๔
 

31 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
32 นายสรธร สันทัด นายอําเภอแม่แจ่ม 
33 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
34 นายมนัส สุริยสิงห ์ (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
35 นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ (แทน)นายอําเภอแม่ออน 
36 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
37 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
38 นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 

39 พ.ต.อ.(หญิง)วัชรี ชูกิจคุณ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
40 พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงษ์ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
41 พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 

42 นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
43 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

44 นางรติพร บุญคง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
45 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
46 นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดเชียงใหม ่
47 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
48 พ.ท.ชัชวาลย์ เทนอิสระ (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
49 พ.อ.ศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
50 พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน (แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
51 พ.ต.สานิพย์ กันธาหล้า (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 

52 นางวรินธร 
 

ชัยวิวัธน์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ 

53 นางนฤมล วสิกชาติ คลังเขต 5 
54 นางพรอุมา หมอยา (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
55 นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
56 นายอํานวย ตันติพิริยาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
57 นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
58 นางสาวทิพากร นาคะผิว (แทน)สรรพากรภาค 8 
59 นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
       /60 นางสาววรรธนภรณ์  ทนุอินทร์

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 



  ๑๕

 
60 นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร ์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
61 นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1(เชียงใหม่) 
62 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ 
63 นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
64 นายสาธร สีแก้วเขียว (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
65 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

66 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่

67 นายชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม่ 

68 นายเฉลิมศักด์ิ สุรนันท ์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยแห่งประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม่ 

69 นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
70 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
71 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
72 นางสาวดาวสวรรค์ รื่นรมย ์ นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์สาขาภาคเหนือ 

73 นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

74 นายสุชเกษม ขําเลิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10 

75 นางนิภาวดี อินปันบุตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่ 

76 นางนันทวัน วงศ์โสภา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
77 นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
78 นายประพันธ์              เงินดี (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
79 นางวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
80 นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
81 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
82 นางสาวศิริญา อินทร์เหยี่ยว (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม ่
83 นายกฤษดา สมบูรณ ์ (แทน)หัวหน้าสาํนักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
84 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
 
 
      /หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงต่างประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์



  ๑๖
 

85 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
86 นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
87 นายวรชัย อุทัยรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
88 นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
89 นางจุรีย์ ประเสริฐกุล (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
90 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
91 นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
92 นางสุมาฆมาศ กิจจาภินันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
93 นายนภดล โค้วสุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
94 นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
95 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
96 นายสมพงษ์ ทองสถิต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
97 นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พ้ืนที่ 1 
98 นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พ้ืนที่ 2 
99 นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 1 
100 นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ที่ 9 
101 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
102 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
103 นายวรสิทธ์ิ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
104 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
105 นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
106 นางส่งศักด์ิ คําชัยลึก (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

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

เชียงใหม่ 
110 นายทรงวุธ มณีวงษ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
111 นายปุณญศักด์ิ ลามาบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา

เชียงใหม่ 
 
        /112  นายสงัด   แก้วนัย

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



  ๑๗
 

112 นายสงัด แก้วนัย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
113 นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
114 นายวิพาทษ์ จารุพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
115 นายปัญญา ภูมิรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
116 นายชานนวิทย์ เพื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 

117 นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

118 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

119 นางทิภาภรณ์ มาเป็ง (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

120 นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
121 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
122 นายจักริน ยุทธวราชัย (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
123 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยศรี (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
124 นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ 

125 นายสรรักษ ์ จารุจุณาวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6 
126 นางศศิธร สรณถาวรกุล (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

127 นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
128 นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ

(เชียงใหม่) 
129 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
130 นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
131 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
132 นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 

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 ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
139 นายชานนท์ หันสวาสด์ิ (แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
      /หน่วยงานในสังกดักระทรวงแรงงาน

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 



  ๑๘

 

140 นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
141 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
142 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
143 นายฤชุชัย โปธา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
144 นางสาวพจนาพร ศราวุธสกุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
145 นางอัจฉรา บัวทอง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
146 นายสมศักด์ิ ดาวทอง (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
147 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

148 นางสุทธิพร สังข์ทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1 

149 นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

150 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

151 นายเทวินส์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

152 นายสุภาพ กาวิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

153 นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

154 นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

155 นายวิเชียร ชมพูผล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

156 นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
157 นายไพสิฐ พาณิชย์กุล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
158 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

159 นางนภัสสรณ์ รังเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
160 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
161 นางศิลาพร ต้ังฑีฆารักษ์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
 
      / หน่วยงานในสังกดักระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
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162 นางกมลภัส สุทธิประภา (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
163 นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
164 นายเกียรติชัย ตุสาธรรมกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

165 นางนนทรัช ทองสถิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
166 นางแสงพร เทสมุทร (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
167 นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
168 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคเอกชน 
169 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ (แทน)ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ 
170 นายธงชัย อมฤตธรรม (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

171 นายคณพล ป่ินแก้ว (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
172 นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
173 นายเดชธนา เชียงป๋ิว (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
174 นายสว่าง กานิล (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

175 นายหลักชัย พัฒนเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
176 นางสาวชมนาถ พรสมพล (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
177 นายสุรพันธ์ วราธานนท์ (แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่
สื่อมวลชน 

178 นางณัชชา อุตตะวัง ผู้สื่อข่าว อสมท.เชียงใหม่ 
179 นางกนกรัตน์ ปัญญา ผู้สื่อข่าว อสมท.เชียงใหม่ 
180 นายเจษฎาพงษ์ วงค์ก้อง ผู้สื่อช่าว WE TV 
181 นายภานุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าว MCOT และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
182 นางจุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
183 นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
184 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
185 นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
186 นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
187 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
/ 188 นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 

ส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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188 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
189 นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม (แทน)หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
190 นายอภิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
191 นายชัยรัตน์ พงค์พีระ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม ่
192 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
    

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1) ผู้ ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน          
(อปพร.) ของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  2 ราย  ได้แก่ นายวิชิต  ตันติศักด์ิ  และนายอุทิศ  ยศโต (สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี  
จํานวน   23 ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ที ่ คํา

นําหน้า 
ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 

1 นางสาว มนัสชนก  เทโวขัติ มัธยมศึกษาปีที3่ บ้านแม่ออนวิทยาลัย แม่ออน 
2 นาย ก้องภพ  ยาประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่5 บ้านแม่ออนวิทยาลัย แม่ออน 
3 นาย เสรีชน  อุ่นทวง มัธยมศึกษาปีที่6 สองแคววิทยาคม ดอยหล่อ 
4 เด็กหญิง มะลิสา  กิติตาล มัธยมศึกษาปีที่1 สองแคววิทยาคม ดอยหล่อ 
5 เด็กหญิง อัชฌา  เก่งการทํา มัธยมศึกษาปีที่2 บ้านแม่แดดน้อย กัลยาณิวัฒนา 
6 นาย ศรีชัย  ก่อสรลักุล มัธยมศึกษาปีที่3 บ้านห้วยยา กัลยาณิวัฒนา 
7 เด็กชาย ธีระวัฒน์ ดาวเลิศ ประถมศกึษาปทีี่6 ปงป่าเอื้อง สันกําแพง 
8 เด็กหญิง อังคณา สุตะภักด์ิ มัธยมศึกษาปีที่2 บ้านแม่ปูคา สันกําแพง 
9 นางสาว นิรัชรา  คํายา มัธยมศึกษาปีที3่ สันทรายวิทยาคม สันทราย 
10 นางสาว แสงดาว  มาเยอะ มัธยมศึกษาปีที่6 สันทรายวิทยาคม สันทราย 
11 เด็กหญิง บุญพิทักษ์  จิตรกูล ประถมศึกษาปีที่6 บ้านศาลา แม่ริม 
12 เด็กหญิง ธีราพร  สูนย์ประหัตถ์ ประถมศึกษาปีที่5 บ้านแม่สา แม่ริม 
13 เด็กหญิง โสภิดา  สาระไชย ประถมศึกษาปีที่2 วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ 
14 เด็กหญิง ศศิธร  ขันทราษฎร์ ประถมศึกษาปีที่5 วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ 
15 เด็กหญิง ณิชกานต์  ศรีเทพ ประถมศึกษาปีที่4 ดาราวิทยาลัย มณฑลทหารบกที่33 
16 นางสาว ปัญญาภา  อ้วนสะอาด มัธยมศึกษาปีที่4 เทพบดินทร์วิทยา กรมทหารราบที่7 
17 นาย จตุรวิทย์  แสงชาติ ปริญญาตรีปีที2่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

18 เด็กหญิง อัมพร  เต๊นคํา มัธยมศึกษาปีที่3 วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ 

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ 

19 เด็กหญิง รุ่งนภา  ใจมะโน มัธยมศึกษาปีที่1 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง บุตรสี่ล้อแดง 
20 นางสาว สุทธิดา  จันทมิา ปวช.ปีที่2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กหญิง พิชญ์สินี  ธนบุญโชค มัธยมศึกษาปีที่1 บ้านวัดจันทร์ บุตร อส.จ.ชม. 
22 เด็กหญิง ฐิติชญา  ไชยเวช ประถมศึกษาปีที่3 จิตราวิทยา บุตร อส.จ.ชม. 
23 นางสาว ภัทรภร  ดิเรกโภค นักศึกษา ปวช.ปีที่2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก บุตร ขรก.สนจ.ชม. 
         

/ 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่... 
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3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนวชิราลัย ที่สนับสนุนจังหวัด
เชียงใหม่ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม  2555  โดยมีอาจารย์วิราชินีกุล  ตนเล็ก  ผู้แทนโรงเรียน 
วชิราลัยเป็นผู้รับมอบ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

4) ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลประกวดเรียงความชนะเลิศ          
คําขวัญเมืองเชียงใหม่  แก่ นางสาวจิรัชญา  วังพฤกษ์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่) 

5) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรแก่ดาบตํารวจสิมานนท์  โพธิสุวรรณ สังกัดกลุ่ม
งานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  เป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
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.สุคํา  จันทร์ใหม่  รองสารวัตรปราบปราม สภ.เชียงดาว  มีผลงานดีเด่นด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
      5. พลฯ สุวัฒน์  ใจมูล  พลกระสุน หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 4(กกล.ผาเมือง) มีผลงานดีเด่นด้าน
การสกัดก้ันการนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 
     8) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณแก่นายมุเสาะ  เสนาะพรไพร ผู้ใหญ่บ้าน           
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ขะปู ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง  และนายกนกศักด์ิ  ดวงแก้วเรือน  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบเข้ารับรางวัล “ดํารงราชานุภาพ”  
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) 

       
 
      / ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 



  ๒๓

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1 ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่

นายเฉลิมศักดิ ์  สุรนันท ์
ตําแหน่งปัจจุบัน  : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ 
ตําแหน่งใหม่ : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สํานักงานดูไบ  

   สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ 
  1.2 แนะนําผูบ้รหิาร/หัวหน้าสว่นราชการทีย้่ายมาดาํรงตาํแหน่งใหม ่ 

      นายอภิชา  ประสงคธ์รรม 
              ตําแหน่งปัจจุบัน :  ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 

      ตําแหน่งเดิม  :   ธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแกน่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 7/2555  เม่ือวันที่  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 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

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 รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้     

 
 
 
 
          / ไตรมาสที่... 
 
 



  ๒๔

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

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(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 

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๘.๐๓ ๔,๕๓๘.๐๕ ๙๕.๓๘ ๒๑๙.๙๘ 

 

       /สรปุผลการเบกิจ่ายคา่ใช้จา่ย... 



  ๒๕

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๑๐๗.๖๙ ๑,๐๑๘.๘๑ ๙๑.๙๘ ๘๘.๘๘ 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

     หน่วย : ล้านบาท 

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมา
ณ 

เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 

๑ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ๑๘๘.๗๒ ๑๘๘.๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๒ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร 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 ๗๒.๘๙ ๗๑.๙๕ ๙๘.๗๑ 

๕ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๙.๘๙ ๙.๖๘ ๙๗.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๖ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่ 

๑๖.๔๑ ๑๖.๐๓ ๙๗.๖๗ ๓.๘๔ ๓.๗๒ ๙๖.๙๓ 

๗ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ๙.๗๕ ๙.๕๒ ๙๗.๖๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๘ 
สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร ์

๗๓.๓๑ ๗๑.๐๙ ๙๖.๙๗ ๕๓.๑๔ ๕๓.๑๔ ๑๐๐.๐๐ 

๙ โรงเรียนไชยปราการ ๘.๑๕ ๗.๙๐ ๙๖.๙๗ 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) 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๐๗ 
หน่วยงาน  มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๗ ยังไม่มีการเบิกจ่าย           
๒๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๐ และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๓ (เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้น ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๒.๐๐)  
ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๗๙ หน่วยงาน ดังนี้ 

        / 1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๑ 



  ๒๖

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๑ ๐.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๒ ๓.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ 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 วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง 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 เชียงใหม ่ ๓.๗๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๑๕.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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  ๒๗
       

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๒๘ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๔.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๑ ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ โรงพยาบาลประสาท ๓๗.๙๕ ๐.๑๘ ๐.๔๖ 

๓๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๕.๓๙ ๐.๐๘ ๑.๔๖ 

๓๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๘.๐๐ ๐.๑๔ ๑.๗๔ 

๓๓ 
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที ่๑ 
เชียงใหม่ 

๑.๙๘ ๐.๐๔ ๑.๘๙ 

๓๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ๒๑.๑๕ ๐.๕๖ ๒.๖๕ 

๓๕ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๑๗.๑๓ ๐.๕๖ ๓.๒๘ 

๓๖ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๑๘.๒๐ ๐.๖๑ ๓.๓๖ 

๓๗ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 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 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ 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 สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๕๔.๗๑ ๑๓.๒๐ ๒๔.๑๓ 
 
             /54 แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ 
 



  ๒๘

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๕๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๒๓๔.๒๙ ๕๗.๖๒ ๒๔.๖๐ 

๕๕ สํานักงานศิลปากรที่  ๘ ๖๕.๗๕ ๑๖.๘๔ ๒๕.๖๒ 

๕๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ ๘.๘๙ ๓.๒๐ ๓๕.๙๘ 

๖๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่  
ภาคพายัพเชียงใหม ่

๑๕๔.๖๘ ๕๙.๗๗ ๓๘.๖๔ 

๖๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๐.๒๕ ๐.๑๐ ๓๙.๘๑ 

๖๓ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑.๖๘ ๐.๖๘ ๔๐.๓๑ 

๖๔ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 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 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที ่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 ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๑.๒๙ ๐.๘๓ ๖๔.๐๑ 

๗๕ สํานักชลประทานที่  ๑ ๒๗๒.๖๘ ๑๘๑.๘๔ ๖๖.๖๙ 

๗๖ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๕๖ ๑.๐๖ ๖๗.๙๑ 

๗๗ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๐๘ ๐.๐๖ ๖๘.๗๑ 

๗๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓.๗๘ ๙.๕๗ ๖๙.๔๕ 

๗๙ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ เชียงใหม่ ๐.๓๘ ๐.๒๗ ๗๑.๕๓ 

 
 

      /ส่วนราชการที่ได้รบัจดัสรรเงินโครงการ...  



  ๒๙

ส่วนราชการทีไ่ด้รบัจดัสรรเงนิโครงการใหค้วามช่วยเหลอื ฟืน้ฟู เยียวยา ผู้ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุกภัย  ข้อมูลจากระบบการบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS: 
ZFMA62) ประมวลผลวนัที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  มีทัง้สิ้น ๓๘ หน่วยงาน ผลการเบกิจ่ายภาพรวมร้อยละ 
๙๑.๙๘   โดยเรียงตามผลการเบกิจา่ยจากน้อยไปมาก ดังนี้   หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน  งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายร้อย

ละ 
คงเหลือ 

A C G H I J K 

          
(J=I/G*10

0) 
(K=G-I) 

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 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑.๗๓ ๑.๑๖ ๐.๕๒ ๓๐.๐๒ ๑.๒๑ 

๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง
ภาคเหนือ 

๒๒.๑๕ ๐.๐๐ ๙.๙๐ ๔๔.๖๙ ๑๒.๒๕ 

๖ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๐.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๕๐.๔๕ ๐.๒๕ 

๗ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ ๖๕.๕๐ ๓๑.๑๐ ๓๔.๒๗ ๕๒.๓๒ ๓๑.๒๓ 

๘ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

๒.๑๒ ๐.๘๓ ๑.๑๓ ๕๓.๔๕ ๐.๙๙ 

๙ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๑ ๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๓๘ ๕๗.๘๕ ๐.๒๗ 

๑๐ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๕๕.๑๑ ๑๙.๙๒ ๓๔.๐๖ ๖๑.๗๙ ๒๑.๐๖ 

๑๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ ๑๒.๑๖ ๓.๐๐ ๙.๑๖ ๗๕.๓๓ ๓.๐๐ 

๑๒ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๓๔ 

๐.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๓๔ ๘๑.๗๐ ๐.๐๘ 

๑๓ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๔๙ ๐.๐๐ ๑.๒๓ ๘๒.๙๐ ๐.๒๕ 

๑๔ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๗๑ ๙๐.๑๖ ๐.๓๐ 

๑๕ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓.๘๒ ๐.๐๐ ๑๓.๓๘ ๙๖.๘๒ ๐.๔๔ 

๑๖ วิทยาลัยเทคนคิสารภี ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๙๐ ๙๙.๔๔ ๐.๐๑ 

๑๗ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๕๙๔.๐๑ ๑.๒๕ ๕๙๑.๕๒ ๙๙.๕๘ ๒.๔๙ 

        / 18 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... 



  ๓๐

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน  งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายร้อย

ละ 
คงเหลือ 

A C G H I J K 

          
(J=I/G*10

0) 
(K=G-I) 

๑๘ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๙๓ ๙๙.๗๙ ๐.๐๐ 

๑๙ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

๘.๘๙ ๐.๐๑ ๘.๘๘ ๙๙.๘๕ ๐.๐๑ 

๒๐ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๒๕๙.๑๘ ๐.๐๐ ๒๕๘.๙๔ ๙๙.๙๐ ๐.๒๕ 

๒๑ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที ่๑๓ ๔.๑๒ ๐.๐๐ ๔.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๒๔.๗๐ ๐.๐๐ ๒๔.๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่ 

๓.๒๐ ๐.๐๐ ๓.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๑๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

๐.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๘๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ 
สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคที ่
๑๐ 

๐.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๘๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่๑๐ ๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
       / 33 โรงพยาบาลสวนปรุง 



  ๓๑
 

ลําดบั ช่ือหน่วยงาน  งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

A C G H I J K 

          
(J=I/G*1

00) 
(K=G-I) 

๓๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม ่ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑๐.๗๗ ๐.๐๐ ๑๐.๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ 
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช) 

๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓ 

๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ 
กองบังคับการตรวจคน 
เข้าเมือง๕                              

๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๑๐๗.๖๙ ๖๙.๕๙ ๑,๐๑๘.๘๑ ๙๑.๙๘ ๘๘.๘๘ 

 
๒.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน  ๑๑   เรื่อง คือ 
 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 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ทบทวนมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ว่า “ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนสําหรับโครงการปีเดียวและโครงผูกพันข้ามปีงบประมาณ เร่ง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเห็นชอบการซื้อหรือจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
สิงหาคม ๒๕๕๕ หากมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนํา
เรื่องเสนอรองนายกรัฐมนตรี(นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
     / ภาครัฐเพื่อพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณี ๆ... 
 



  ๓๒

ภาครัฐเพื่อพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณี ๆ ไปตามความจําเป็นเหมาะสม และให้นําผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย” ยกเว้น โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณการให้ดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕           
(เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู 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  วิธปีฏบิตัิในการเรียกรายงานจากระบบบญัชแียกประเภทผ่าน GFMIS Web Online 
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online และจัดทาํคู่มือให้ส่วน

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
เดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา 

  ตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.) ได้รับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ให้แก้ไขปัญหาการเสนอราคา สําหรับการประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพฤติการณ์ช้ีให้เห็นถึงการทุจริตโดยมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ซึ่งทําให้
ไม่เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง รายละเอียดไม่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และภาครัฐไม่ได้
ประหยัดงบประมาณแผ่นดินอย่างที่คาดหวังไว้  และจากรายงานที่ผ่านยังพบว่ามีการเสนอลดราคาครั้งละ ๑ บาท 
หรือ ๑๐ บาท ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่อาจมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ กพว.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ  ดังนี้ 

๑. กําหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นตํ่า(Minimum Bid)  ให้หน่วยงานจัดหาพัสดุคํานวณวงเงิน
การเสนอราคาขั้นตํ่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดในการประกวดราคาครั้งนั้น หากคํานวณแล้วมี
เศษของหน่วยนับใดๆ ให้ตัดออก เช่น ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐.-บาท คํานวณร้อยละ 
๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔.- บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท           
ทั้งนี้สามารถเสนอลดราคาสูงกว่าราคาขั้นตํ่าที่กําหนดได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอราคาลดตามที่
กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้วสําหรับกรณีจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อ
หน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคารวม โดยให้ระบุวงเงินเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่ละครั้งไว้ในร่าง
ขอบเขตของงาน(TOR) ทั้งนี้ให้เริ่มใช้บังคับกับหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุที่จะมีการประกาศร่างขอบเขตของงานขึ้น
เว็บไซต์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาตามโครงการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
แข่งขัน และการสมยอม ประกอบการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ หากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
สมยอม และไม่มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริง ให้หัวหน้าหน่วยงานฯ ใช้ดุลยพินิจยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว
ได้ 

     /  ๓ .  กรณีการดํ า เนิ นการคั ด เลื อก เบื้ อ งต้น . . .



  ๓๓

 
๓. กรณีการดําเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วมีผู้มีสิทธิเสนอราคา       

รายเดียว ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙(๔) และข้อ ๑๐(๑)           
ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แล้วเริ่มดําเนินการใหม่หรือมีเหตุผลสมควรที่จะ
ดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ให้คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
แล้วเสนอ หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา หรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. ดําเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นก็ได้  ทั้งนี้ให้เริ่ม
บังคับใช้กับหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุที่ได้มีการประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 ๒.๕ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ ว ๒๙๒  ลงวันที ่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   

เรื่อง  คู่มือการบันทกึรายการเบกิหกัผลกัสง่เงินนอกงบประมาณทีฝ่ากคลังเปน็เงินรายไดแ้ผน่
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 วงเงินจัดหาตํ่ากว่าครั้งละ 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

เงินยืมหรือเงินทดรองราชการ เงินนอกงบประมาณ การจ้างเหมาบริการกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ หรือเงินอื่นใดก็ตาม ซึ่งไม่มีการ
จัดทํา PO ในระบบ GFMIS  โดยในขั้นตอนสร้างโครงการ การเบิกจ่ายเงินให้เลือกไม่ผ่าน GFMIS   
  
 

      / ๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๒๙๖ ...



  ๓๔

๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ดุ 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 จากท่ี
กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เดิม โดยได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการจากสํานัก
งบประมาณแล้ว หรอือยู่ระหว่างขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของ
รัฐต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) อีกครั้ง และกรมบัญชีกลางจะต้องได้รับหนังสือ
ดังกล่าวอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและดําเนินการเปลี่ยนแปลง
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 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๕ 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

๑. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทั้งทางตรง  และ
ทางอ้อม กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้๑๐ จังหวัด ช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑๘ เมษายน 
๒๕๕๕ และกรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศในช่วงระหว่างวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึง           
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  บางจังหวัดที่น้ําไม่ท่วมแต่ผู้ประกอบการย่อมได้รับผลกระทบทั้งระบบ ทําให้ไม่อาจส่งมอบ
ของหรืองานได้ตามกําหนดเวลาในสัญญา  

๒. ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลาทําการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง หรืองด หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ที่หน่วยงานถือปฏิบัติไปแล้วเช่น การสั่ง
หยุดงานเนื่องจากรอการแก้ไขแบบรูปรายการ หากช่วงที่สั่งให้หยุดงานอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกับการให้ความ
ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว หน่วยงานไม่จําเป็นต้องหักระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลา งด หรือลด
ค่าปรับตามระเบยีบฯออกแต่อย่างใด เนื่องจากให้ถือว่าเป็นคนละเหตุกันกับมาตรการ การให้ความช่วยเหลือตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่ถือว่าเป็นเวลาทับซ้อนกัน 

๓. กรณีมีการส่งมอบพื้นที่ภายหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยแล้ว(ภายหลังวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 
หรือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) หรือกรณีอ่ืนใดที่กําหนดให้การเริ่มนับระยะเวลาของสัญญาหลังจากเหตุอุทกภัยได้
สิ้นสุดไปแล้วจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

 
/4. กรณีสัญญาจ้างฉบับเดียว ... 



  ๓๕

 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     หนังสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ ว ๓๐๖  ลงวนัที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
กรมบัญชีกลางแจ้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเร่งรัดการจัดซื้อ

จัดจ้าง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเห็นชอบการซื้อหรือจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 
หากโครงการใดไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ส่งเรื่องขอผ่อนผันโดยชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็นที่ขอผ่อนผันตามแบบฟอร์มที่ กําหนด ไปยังกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  โดย
กรมบัญชีกลางจะรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการฯ โดยสามารถ 
Download แบบรายงานขอผ่อนผันได้ที่ www.cgd.go.th  
 ๒.๑๐   หนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๘๓  ลงวนัที่  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.  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐ แจ้งข้อมูลตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เพื่อให้กรมบัญชีกลางดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาในระบบ GFMIS (รายละเอยีดตามหนังสือข้างต้น) 

๔. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายข้างต้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐ ขอทําความตกลงขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจําเป็น ตาม
แบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้กรมบัญชีกลางโดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  หาก
หน่วยงานไม่ดําเนินการภายในกําหนดจะถือว่า หน่วยงานน้ันไม่มีประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้น และมีผล
ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป 

/๕. สําหรับเงินงบประมาณปี... 



  ๓๖

  ๕. สําหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๙ –๒๕๕๒ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กระทรวงการคลัง
จะไม่รับพิจารณาในการขอทําความตกลงขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 ๒.๑๑   หนงัสอื 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 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   

            หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   สํานักงานจังหวัด เชียงใหม่           
(นายสง่า  บัวระดก): แจ้งผลการดําเนินโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณป ร ะ จํา ป ีง บ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ . 2 5 5 5  จํานวน 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  

จังหวัดเชียงใหม่ไ ด้ รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 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.  ด้านสงัคมและคณุภาพชวิีต  จํานวน 5 โครงการ  งบประมาณ 33,800,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 16,088,028.75 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48  คงเหลือจํานวน  17,711,971 บาท 
  3.  ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ  46,240,000 
บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 20,364,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.04  คงเหลือจํานวน   25,875,170 บาท 
  4.  ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ  งบประมาณ 23,000,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 17,076,884 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.25   คงเหลือจํานวน 5,923,116 บาท 
  5.  ด้านบรหิารจัดการ  จํานวน 1 โครงการ   งบประมาณ 10,000,000 บาท       
เบิกจ่ายแล้วจํานวน  7,271,356.75 บาท   คิดเป็นร้อยละ 72.71   คงเหลือจํานวน 2,728,643.25 บาท 
- โครงการที่เปน็งบลงทุนที่มกีารการทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันหรือแบ่งงวดงานแล้วก็ขอให้ดําเนินการต่อไปตามงวดงาน 
- โครงการประเภทฝึกอบรมให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ2555 ใหส้่งรายละเอียดการยืมเงินทดรองใน  
การสัมมนาภายในวันที่  10  กันยายน 2555  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่อนญุาตให้มีการกันเงินเบิกจ่าย
เหลือมปี 

- งบลงทุนที่ไมส่ามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2555 ให้ทําเรื่องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี โดยสง่
หลักฐานที่งานการเงินและบัญชี สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555 

 
        / - งบพัฒนาจังหวัดส่งเงินในระบบ GFMIS... 



  ๓๗

- งบพัฒนาจังหวัดส่งเงินในระบบ GFMIS ที่เป็นกรณีเงินประกันสัญญา หรือเงินขายแบบ ให้ดําเนินการจัดส่ง  
หลักฐาน ที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่  21 กันยายน  2555  

 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
       

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม 2555 

ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ)  
แจ้งว่าในเดือนกันยายน 2555 ปลายฤดูฝน ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และมีกําลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทําให้ภาคเหนือ           
มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ส่วนมากตอนล่างของภาค มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อน
ในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้ภาคเหนือตอนล่าง  ทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
อาจเกิด น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขา น้ําล้นตลิ่ง ตลอดจน
น้ําท่วมขัง บริเวณที่ลุ่มลําน้ําได้  เดือนนี้ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉล่ีย และอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย   
เชียงใหม่  ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25°ซ บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 31-33°ซ มีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยถึง           
ปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่งส่วนมาก ทางตอนล่างของจังหวัด ระหว่าง
บ่ายและค่ํา ปริมาณฝน 210-230 มิลลิเมตร จํานวน  18-20 วัน ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 62-94  ทัศนวิสัย 
10 กิโลเมตร  ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้อควรระวัง  ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทางตอนล่างของ
จังหวัด พ้ืนที่เสี่ยงภัย 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 ช่ัวโมง 
 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
 

 4.2  การดําเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
                 ผู้แทนสํานักงานพลังงานจงัหวดัเชียงใหม ่(นายชัยรตัน์  พงคพ์รีะ) : จังหวัดได้มอบหมายให้
สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและกํากับดูแลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของส่วน
ราชการ ซึ่งดําเนินการแล้ว ดังนี้ 
  1. ได้แจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วน และอาํเภอทุกอําเภอ ดําเนินการตามตัวช้ีวัดดังกล่าว 
  2. ได้จัดการประชุมช้ีแจงรายละเอียดแนวทาง 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  การจัดต้ังคณะทํางาน,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...  



  ๓๘

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 
   

ลําดบั รายชื่อหน่วยงาน 
1 สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง  
2 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แจ่ม  
3 สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย  
4 สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง  
5 อําเภอสะเมิง  
6 อําเภอแม่อาย  
7 อําเภอสันกําแพง  
8 อําเภอฮอด  
9 อําเภออมก๋อย  

10 อําเภอดอยหล่อ  
11 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  
13 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  
14 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  

 
หน่วยงานที่มีคะแนน (น้อยกว่า 1 ) 

ลําดบั 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  



  ๓๙

ลําดบั 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... 



  ๔๐

จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ตามรายช่ือที่ 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 
 
มตทิีป่ระชุม    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. สินค้าเพื่อสขุภาพ 
กิจกรรมในงาน   1. การจัดบริการแสดงศักยภาพของธุรกิจ 5 สาขา  
       -  การแพทย ์(โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ศรพัีฒน์ฯ แพทย์แผนไทย)  
      -  ทันตกรรม 
      -  นวดแผนไทย  
      -  สปา 
        -  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สขุภาพ 

2. การจัดจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ   จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประมาณ 100 คหูา 
3. การจัดเสวนาการดูแลสุขภาพ 
 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
 

4.4  การประชุมธุรกิจบรกิารสุขภาพนานาชาติ 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”  

• วัตถุประสงค์เพื่อนสร้างความมั่นใจให้แก่ผูท้ี่พักอาศัยในเชียงใหม่ / นักท่องเที่ยว / long stay ในการใช้
บริการทางการแพทย์และบรกิารสุขภาพ 

• เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
• เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านบรกิารสุขภาพบนพื้นฐานทางวิชาการ 

 
        / การลงนามความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน...



  ๔๑

การลงนามความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้านบริการสุขภาพ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง  
 - สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สหภาพเมียนมาร์ 
 - สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กับ มูลนิธิไทย-ญี่ปุ่นเฮลทซ์ัพพอร์ท 
 - สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ กับ Malaya International Natural Medicine School สาธารณรัฐ
ไต้หวัน 
        ในการนี้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานย่านการค้า
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 ยกย่ิง) : ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ยังมี
ร้านอาหารฮาลาลที่ผ่านการรับรองอยู่น้อยมาก  เฉพาะจึงจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาและเปิดตัวให้มากขึ้นเพื่อรองรับ
พ่ีน้องมุสลิมทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว   จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านอาหาร
ฮาลาลขึ้นมา และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : เพื่อต้อนรับพ่ีน้องมุสลิมที่จะ
เดินทางมาร่วมงาน จึงขอให้เน้นความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน ขอความร่วมมือ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ดําเนินการด้วย 
 
 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์) : ขอแจ้งเพิ่มเติมจากที่
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นําเสนอ   งานย่านการค้าพาณิชย์ บ้านฮ่อ ถนนฮาลาล เชียงใหม่ นอกจากจะมีการ           
ออกร้านขายสินค้าแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมุสลิม โดยวิทยาลัยอิสลามแห่งประเทศไทยได้จัดส่งนักแสดง
มาร่วมแสดงในงานจํานวน  27 คน  และปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้จัดต้ังที่เชียงใหม่แล้ว 
โดยมีสถานที่ทําการอยู่ภายในซอยเจ้าแม่กวนอิม ถนนมหิดล  ได้แต่งต้ังให้ ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี เป็น
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

 
4.5   รายงานความคบืหนา้การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่41    

“เชยีงใหมเ่กมส์”  
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธากร) 

ตามท่ี 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 
 



  ๔๒

ความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขัน 
 สํานักเลขาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุม 
3 ช้ัน 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
ช่ือเสียง ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน 
 ฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้มีการแต่งต้ังผู้ประสานงานของแต่ละชนิดกีฬา  พร้อมทั้ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ตามส่ือต่างๆแล้ว  และได้กําหนดใช้สถานที่
ของโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เป็นศูนย์สื่อมวลชน หรือ Press center และจัดที่พักให้สื่อมวลชน จํานวน 70 ห้อง 
 ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานงานกับบริษัท ห้างร้านภายในจังหวัดเชียงใหม่            
ที่สนใจร่วมให้การสนับสนุนเป็นสิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน  และได้จัดทําเสื้อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จํานวน 
2 แบบ ได้แก่ เสื้อยืดคอปก และเสื้อพื้นเมือง โดยขอความร่วมมือส่วนราชการสวมเสื้อยืดคอปกในวันพุธ และเสื้อ
พ้ืนเมืองในวันศุกร์ 
 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... 



  ๔๓

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขณะนี้ได้มีการจัดทําเว็บไซท์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าชม
และติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.chiangmaigames.com 
 ฝ่ายกิจกรรมและวัฒนธรรม และฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม  ได้มีการประสานงานกับฝ่าย            
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
อย่างดี งบประมาณได้มีการประมาณการรายรับ-รายจ่าย แล้ว  และได้มีการจัดหาทุนเพิ่มเติม  ทั้งนี้ได้มีการ
ต้ังเป้าหมายว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เหรียญรางวัลติดอัน 1 ใน 5  สําหรับจํานวนนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องประมาณ 
70,000 คน จังหวัดได้จัดเตรียมโรงเรียนและสถานที่ราชการสําหรับเป็นที่พักที่ได้มาตรฐาน   บางจังหวัดที่ประสงค์จะ
พักโรงแรมและมีการจองห้องพักของโรงแรมโดยตรงแล้วนั้น  คณะกรรมการได้มีการประสานไปยังสมาคมโรงแรม            
ให้อํานวยความสะดวกด้านราคา อาหาร และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : ขอให้ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ต้ังวิสัยทัศน์จากการแข่งขันกีฬาเชียงใหม่เกมส์ เป้าหมายลึกๆ คือให้คนไทยกลับมารัก
ใคร่ปองดองกันเหมือนเก่าก่อน ภายใต้เกมส์กีฬา และขอให้ท่านเน้นย้ําทุกจังหวัดจัดหารถบัสรับส่งคณะนักกีฬาที่มี
มาตรฐาน พนักงานขับรถที่ชํานาญพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อพบว่ามีรถมาประสบปัญหาและอุบัติเหตุ 
ให้เอาผิดไปยังต้นสังกัดที่จัดหารถ   สําหรับเชียงใหม่ ให้อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้ดี   
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4.6   โครงการ Ancient Lanna Platform Software  เพื่อการท่องเที่ยวเชิง  ประวัติศาสตร์   
                 ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  สาขาเชียงใหม่           
(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 ให้มีความย่ังยืน โครงการนี้จึงมีแนวคิดจะร่วมมือกับ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ชุมชน และโรงเรียน ใน
การดําเนินงาน โดยจะให้หน้าที่การบริหาร จัดการ ผลงานDigital Content ทั้งหมดให้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ           
รับไปดําเนินการต่อการต่อยอดให้เกิดรายได้และการจ้างงานที่ย่ังยืนต่อไป  ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์
โครงการ       
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        4.7  ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City 
       ผูแ้ทนคณะกรรมการพฒันาเชียงใหม่เมืองสรา้งสรรค ์(Mr. Martin Venzky Stalling) : 

ในขณะนี้ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์กําลังดําเนินโครงการลานนาสร้างสรรค์  การเตรียมการเพื่อสมัครเป็นสมาชิก
เครือข่าย UNESCO เมืองสร้างสรรค์  งานวิทยาศาสตร์และซอฟแวร์   

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน  เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ร่วมการประชุมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์           
27-28 มิถุนายน 2555  การศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กด้านวิทยาศาสตร์หน่วยงานนวัตกรรมเครื่องจักร  
Barcamp เชียงใหม่ 2012  งาน TEDx ThapaeGate TEDGLOBAL 2012 LIVE  

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม  เชยีงใหม่เมืองสรา้งสรรค์เยี่ยมชมหน่วยงานนวัตกรรม 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   
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4.8 รู้จัก MICE  เข้าใจ สสปน. 
ผู้จัดการอาวุโส สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)          

(นางจุฑา  ธาราไชย) :  ก่อนอื่นขอแนะนําว่า MICE มาจากคําว่า Meetings Incentive Conventions 
Exhibitions  คนส่วนใหญ่จะสับสนว่า MICE และการท่องเที่ยวแตกต่างกันหรือไม้  ต้องตอบว่าแตกต่างกัน MICE  
มีความแน่นอนของการได้นักเดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งเกิดจากการประมูลสิทธ์ิงานจัดประชุม ทําให้ได้งาน
ล่วงหน้า MICE มีกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมหลายกลุ่ม ได้แก่ นักเดินทางแบบกลุ่มที่มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน           
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 จึงจัดต้ัง สสปน.ขึ้น โดยมีอํานาจหน้าที่ เพื่อส่งเสริม
การจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการในประเทศไทย  เป็นตัวแทนของ
ประเทศในการจัดทําข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดจัด
นิทรรศการ  สนับสนุนหรือจัดการสัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาการ  กําหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้
ประกอบธุรกิจ MICE  เป็นศูนย์ประสานและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ MICE 

 
    / สสปน.มีการทํางานร่วมกับจังหวัด… 



  ๔๕

สสปน.มีการทํางานร่วมกับจังหวัด ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ธุรกิจสปา ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
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” 

  หัวหน้าสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่(นายคมสนั สุวรรณอัมพา) :
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัด 
ให้เป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวในฤดูหนาวและช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
“เชียงใหม่เกมส์” โดยมีวัตถปุระสงค์ ดังนี้ 

1.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัดรวมทั้งรณรงค์สนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติภัยในช่วงฤดูหนาวและงานกีฬาแห่งชาติ 

2.เพื่อให้สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายตรวจตรารถบัสโดยสาร ที่เข้ามาร่วมงาน
กีฬาแห่งชาติในครั้งนี้โดยเน้นการตรวจตรารถบัสโดยสารสองช้ันและคนขับรถต้องมีความชํานาญในการขับ           
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ขนส่งทางบก 

3. เพื่อให้ประชาชนผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อลดความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ 

  4. สร้างจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ และมี
กิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันเรื่องจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนนพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย 

  5. เจ้าหน้าที่ของรัฐควรปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีของในเรื่องวินัยจราจร 
  6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ หรืองบประมาณในการ

ดําเนินงาน ด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

      / ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งทีป่ระชุมเพือ่ทราบ... 



  ๔๖

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
  ฝ่ายเลขานุการ(นายเสง่ียม  ก่ิงสุวรรณพงษ์) แจ้งในที่ประชมุทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ จํานวน  2 เรื่อง  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  
ที่ www.chiangmai.go.th  เมนหูลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ดังนี้ 

5.1 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 
60 พรรษา  

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ร่วมกับคณะศรัทธาวัดต้นแก้วรัตนารามและประชาชนจังหวัด
เชียงใหม่ กําหนดจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระเกียรติ
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 ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเท่ากับ 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 เม่ือเทียบกับ 

๓.๑  เดือนมิถนุายน       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... 



  ๔๗

๔.   ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 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   ดัชนีหมวดอื่นๆ  ไม่ ใช่อาหารและเครื่องดื่มสู งขึ้น  ร้อยละ  ๐ .๓  ( เ ดือนมิถุนายน  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) หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า ร้อยละ ๐.๗ หมวดการตรวจรักษาส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๖ หมวดยานพาหนะ การขนส่งและ การ
สื่อสาร ร้อยละ ๐.๓  เป็นต้น 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        

/ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   
  



  ๔๘

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ 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  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม 
   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  และขอขอบคุณนายอําเภอทุกท่านที่อํานวยความสะดวกที่เจ้าหน้าที่จาก
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าไปดําเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของท่าน  
  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ (นายแพทย์พิรุณ  คําอุ่น) : ขอเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์  วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน  2554 เวลา 14.00 น.  
ช่ือบัญชี 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
พัฒนาการจัดต้ังเขตการค้าเสรีจีน-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 โดยพ้ืนที่จัดแสดงแบ่งเป็น 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... 



  ๔๙

สําหรับประเทศไทยและประเทศในอาเซียนจะเข้าร่วมในสอง Pavilions คือ Pavilion of Commodity  Trade  
และ Pavilion of Cities of Charm  
การเข้าร่วมงานของไทย  

1) Pavilion of Commodity  Trade (Thailand Pavilion) เป็นการจัดแสดงสินค้าเพื่อการเจรจาการค้า 
พ้ืนที่อาคาร 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 พ้ืนที่อาคาร 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  



  ๕๐

งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
1. การสร้างคูหา City of Charm  โดยกรมส่งเสริมการส่งออก 
2. การดําเนินกิจกรรมพิเศษภายในงาน (นวดไทยโบราณแบบล้านนา) โดยกรมส่งเสริมการ

ส่งออก(สอภ.เชียงใหม่) 
3. การเดินทางของคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ อาทิ การสาธิตอาหาร 

การแสดงวัฒนธรรม Business Matching  โดย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) ขอให้ท่านผนวกด้านการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกหลานชาวจีนและประเทศอื่นๆ ได้ทราบว่าการศึกษาที่เชียงใหม่มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด ระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเชียงใหม่และประเทศไทย           
อีกจํานวนมาก ทั้งนี้ขอฝากท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และท่านผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ
(เชียงใหม่) ด้วย  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
       
ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) มอบนโยบายและข้อสั่งการต่อที่
ประชุม ดังนี้ 

      1. เชียงใหมต่้องปลอดทุจรติคอรร์ปัชั่น   
    - จังหวัดเชียงใหม่ต้องปลอดทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดประสาน ป.ป.ช. ปรับกระบวนวิธี

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนําจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
    - จังหวัดเชียงใหม่  ประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ช. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการทั้งในสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  กระตุ้นและปลุก
จิตสํานึกบุคลากรของทางราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันต่อต้านและรังเกียจผู้มีพฤติกรรมการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 (1) มอบหมายศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับ ป.ป.ช. ขอข้อมูลการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเรื่องขึ้นมาตรวจสอบ 

(2) ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนผ่านชมรมผู้รักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และ 
ป.ป.ช. โดยใช้สายด่วนรับแจ้งพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน  โทรศัพท์053-112708-9,   053-112592 และ 
ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ศาลากลางเชียงใหม่ 50303  

      (3) แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาค
ส่วน ร่วมกับ ป.ป.ช.  

      (4) อบรมสัมมนาข้าราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีจิตสํานึกและ
คงไว้ซึ่งความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยเชิญวิทยากรจาก ป.ป.ช. และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ความรู้ภายใต้โครงการ “โปร่งใส ไร้ทุจริต ไม่คิดคอร์รัปช่ันแผ่นดินเกิด”   

      (5) ทําการประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสํานึกร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ จังหวัดเชียงใหม่  บนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

     
    / ขอเชิญชวน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า... 



  ๕๑

 ขอเชิญชวน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่ีน้องประชาชนชาวเชียงใหม่  และผู้พบเห็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน
งบประมาณในทางหนึ่งทางใด และประพฤติมิชอบในวงราชการ จงช่วยกันแจ้งเบาะแสและสกัดก้ันในทุกวิถีทาง   

2. โครงการจดัตั้งศูนยเ์ยาวชน 
          จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์เยาวชนในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ 1 แห่ง 
         - สํานกังานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการโครงการ

คนไทยใจอาสา 25 อําเภอ ๆ  ละ 1 แห่ง 
         -  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว จะเปิดศูนย์เยาวชนในวันอังคารที่ 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 
กิจกรรมในครัง้นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

3. การตดิตามผลการก่อสรา้งที่ว่าการ อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
    ประเด็นที่ควรเน้นย้ําขอความรว่มมือส่วนราชการ   
    - ที่ทําการไปรษณีย์ปัจจุบันขึ้นตรงกับไปรษณีย์อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทําให้การส่ง

ล่าช้า การดําเนินงานได้แจ้งให้หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาดําเนินการแล้ว 
    - สรรพากรพื้นที่สาขาปัจจุบันขึ้นตรงกับสรรพากรพื้นที่ สาขาอําเภอแม่แจ่ม  การดําเนินการได้

แจ้งสรรพากรภาค 8 พิจารณาดําเนินการแล้ว 
    - ธนาคารกรุงไทยได้ติดต้ังตู้   ATM   บริเวณทางเข้าวัดจันทร์ ปัจจุบันการบริการเป็นของ

ธนาคารกรุงไทย สาขาอําเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท           
การดําเนินการได้แจ้ง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่พิจารณาดําเนินการแล้ว  

- ขอให้เจ้าหนา้ที่ขนส่งให้บรกิารในพื้นที่  โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่  การดําเนินการได้
แจ้งให้ขนส่งจงัหวัดเชียงใหม่พิจารณาดําเนินการแล้ว  

- ขอใหท้างหลวงชนบท  พิจารณาปรับปรุงถนนสายสะเมงิ-กัลยาณิวัฒนา เนื่องจากเกิดชํารุด / 
ถนนสายปากทางปาย-กัลยาณิวัฒนา 

- ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกัน
สร้าง อําเภอกัลยาณิวัฒนาให้เป็นอําเภอในฝัน พร้อมที่จะมีพิธีเปิดภายในเดือนธันวาคม 2555  

4. การเตรียมพรอ้มของจังหวดัเชียงใหมเ่ขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 

บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย) มีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง   มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 

(1)  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และ  
เพิ่มความแข็งแกร่งของอาเซียนในตลาดโลก  

(2)  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี 
ประชาชน เป็นศูนย์กลาง 

(3)  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและความมี
เสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาค 

        / จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ... 



  ๕๒

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย จึงได้กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของ จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือการที่เรา
จะต้อง รู้ - รับ - ปรับตัว - รุก ดังนี้ 

(1) รู้ หมายถึง ตระหนัก รู้ถึงความเป็นไป และสิ่งที่จะเกิดขึ้นของความเป็นประชาคม  
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนชาวเชียงใหม่ ต้อง “ตระหนักรู้ แต่ต้องไม่ต่ืนตระหนก” และต้อง “รู้เขา รู้เรา” รู้ข้อมูล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย โดยสอดแทรกความรู้เรื่องอาเซียนในทุกเวทีของหน่วยงานราชการ / อําเภอ / 
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมเชียงใหม่ นอกจากนี้ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องตื่นตัว ดูแลประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับความม่ันอกมั่นใจ 

(2) รับ หมายถึง การยอมรับว่า การเป็นประชาคมอาเซียน จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเชียงใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

(3) ปรับตัว หมายถึง การที่เราต้องพัฒนา ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเข้มแข็ง และ
ความสามารถในการแข่งขันให้กับทรัพยากรของจังหวัดเชียงใหม่ 

(4) รุก หมายถึง การเตรียมที่จะดําเนินการขยายธุรกิจ เช่น การต้ังโรงงาน การพัฒนาและ
ขยายตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดต่างประเทศ 

5. จัดระเบยีบทีพ่กัแหล่งเสือ่มโทรม และแรงงานตา่งดา้ว 
               จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ อําเภอเมืองเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวบริเวณตลาดจริงใจมาร์เก็ต อําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นและออกมายืนขาย
แรงงานอยู่ริมถนนย่านถนนอัษฎาธรวันละไม่ตํ่ากว่า 200-300 คน  โดยสร้างเพิงพักช่ัวคราวอาศัย ในแหล่งเสื่อม
โทรมกว่า 50 ห้อง  ประกอบกับในชุมชนย่านนี้เป็นย่านสถานบันเทิงเป็นแหล่งอบายมุข แหล่งยาเสพติด เริ่มเข้าไป
ระบาดมากขึ้น  โดยให้ กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 
ได้แก่  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/อําเภอเมืองเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่/สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่/สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่/ตํารวจภูธรจังหวัด  ร่วมกันจัดระเบียบ
กลุ่มแรงงานต่างด้าวบริเวณดังกล่าว และพื้นที่อ่ืน ๆ เช่น  ชุมชนป่าแพ่ง ตําบลช้างม่อย และชุมชนศรีมงคล ตําบล
ป่าตัน  โดยมีแผนการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี 

ขอฝากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
และเป็นธรรม   

6. การแจง้เตอืนปริมาณฝนจากระบบเตือนภัยดนิถล่มจงัหวดัเชียงใหม่ 
    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 รบั – ส่งข้อมูล 
1. ระบบเตือนภัยดินถล่ม ที่ติดต้ัง ทั้ง 22 อําเภอ 243 หมู่บ้าน ส่งข้อมลูผ่านเว็บไซต์ 
2. ศูนย์ปฏิบัติการฯอุทกภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่                  

เฝ้าระวัง 24 ช่ัวโมง 
3. ปริมาณน้ําฝน 70 มลิลิเมตร สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่โทร

แจ้ง นายอําเภอ เพื่อรับทราบปริมาณน้ําฝน 
4. นายอําเภอ แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กระจายเสียงให้ประชาชน   

พ้ืนที่ได้รับทราบสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย 
 
      / 5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจาก ... 



  ๕๓

 
5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ่          

กรณีปริมาณน้ําฝน 100 มิลลิเมตร  ให้นายอําเภอร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์ 
พิจารณาตัดสินใจอพยพประชาชน ไปยังพื้นที่ปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

6. นายอําเภอรายงานศูนย์ฯจังหวัด, ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทันที 
 

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
             

เลิกประชุม  เวลา 13.00 น.  
            

 
      
     วัลยา  สิปปพันธ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ์) 
 
 
       เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศร ี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
                               รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 

        สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๕๔

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
                        3.1 การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ขอ้สั่งการกระทรวงการคลัง   
   คลังจงัหวดัเชยีงใหม่  
   ผู้นาํเสนอ :  นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลงัจังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เหน็ชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไมน่้อยกว่าร้อย
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 รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น 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  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๓๕,๕๗๖.๙๐ ๓๑,๓๗๙.๐๙ ๘๘.๒๐ ๔,๑๙๗.๘๑ 

ประจํา ๒๘,๖๐๐.๕๗ ๒๖,๙๙๕.๕๙ ๙๔.๓๙ ๑,๖๐๔.๙๘ 

ลงทุน ๖,๙๗๖.๓๓ ๔,๓๘๓.๕๐ ๖๒.๘๓ ๒,๕๙๒.๘๓ 

   / การดําเนนิการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 



  ๕๕

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๒.๕๔ ๔,๕๔๖.๔๘ ๙๕.๖๖ ๒๐๖.๐๖ 

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๙๕ ๑,๐๖๘.๐๐ ๙๖.๕๗ ๓๗.๙๕ 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

     หน่วย : ล้านบาท 

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมา
ณ 

เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 

๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๒ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร ๓๓๐.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๓ แผนกสสัดีจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๐๔ ๓.๐๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๔ 
กองอํานวยการรักษาความมัน่คง
ภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒ 
เชียงใหม่ 

๒๖.๓๔ ๒๖.๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๕ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 

๐.๑๕ ๐.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๖ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ๑๘๘.๗๒ ๑๘๘.๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๗ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๔๒ ๐.๔๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

       / ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงใหม่



  ๕๖
 

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมา
ณ 

เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 

๘ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่ 

๑๖.๔๒ ๑๖.๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๓.๘๔ ๓.๘๔ ๑๐๐.๐๐ 

๙ 
หน่วยป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล 

๐.๙๗ ๐.๙๗ ๙๙.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๑๐ 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๓๗ ๐.๓๗ ๙๙.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

ที่มา :  รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ 
          (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น๑๑๖ 
หน่วยงาน  มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๔๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๓   ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๑๘ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๒ และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๔ หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๕ (เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๒.๐๐)ต่อไปนี้
เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๗๒ หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๒ ๒.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑๐ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ ๕ ๐.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) ๑.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดฝาง ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๔.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ โรงเรียนไชยปราการ ๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๔.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๒.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๘.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

         /16 วิทยาเขตภาคพายัพ



  ๕๗

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑๖ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๔.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ โรงพยาบาลประสาท ๓๒.๘๘ ๐.๑๘ ๐.๕๓ 

๒๐ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๑๘.๑๕ ๐.๓๗ ๒.๐๔ 

๒๑ 
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 
เชียงใหม่ 

๑.๖๖ ๐.๐๔ ๒.๒๖ 

๒๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๘.๐๐ ๐.๒๔ ๒.๙๔ 

๒๓ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๑๘.๒๐ ๐.๖๑ ๓.๓๖ 

๒๔ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๑๒.๘๓ ๐.๔๙ ๓.๘๖ 

๒๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๘.๕๑ ๐.๓๘ ๔.๔๑ 

๒๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๑.๖๖ ๐.๐๙ ๕.๓๗ 

๒๗ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๒.๘๑ ๐.๑๗ ๖.๑๒ 

๒๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๓.๗๔ ๐.๒๔ ๖.๔๒ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๒๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๑๓.๑๖ ๐.๘๙ ๖.๗๕ 

๓๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ๓๙.๗๔ ๒.๗๒ ๖.๘๔ 

๓๑ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๑๗.๑๓ ๑.๒๔ ๗.๒๒ 

๓๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อ.แมแ่จม่ ๑๐.๔๔ ๑.๑๓ ๑๐.๘๑ 

๓๓ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๒.๗๙ ๐.๓๕ ๑๒.๖๔ 

๓๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ ๕๔.๐๙ ๘.๐๐ ๑๔.๗๙ 

๓๕ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๕๗.๓๑ ๘.๖๐ ๑๕.๐๐ 

๓๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓ ๗๐.๑๔ ๑๐.๘๕ ๑๕.๔๖ 

๓๗ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๓.๘๕ ๐.๗๔ ๑๙.๒๒ 

๓๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ ๔๙.๘๒ ๑๐.๐๓ ๒๐.๑๓ 

๓๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๗.๒๒ ๑.๕๑ ๒๐.๙๑ 

๔๐ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๐.๔๗ ๐.๑๐ ๒๑.๑๕ 
 
        / 41 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่



  ๕๘

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๔๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๘.๘๑ ๒๕.๖๖ ๒๓.๕๘ 

๔๒ สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๓๔๑.๖๕ ๘๑.๓๒ ๒๓.๘๐ 

๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๓.๗๕ ๐.๙๐ ๒๓.๘๘ 

๔๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ๓๖.๘๖ ๙.๐๕ ๒๔.๕๖ 

๔๕ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๓๐๐.๑๐ ๘๒.๙๖ ๒๗.๖๔ 

๔๖ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๐๓ ๒๗.๙๗ 

๔๗ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๗๕ ๐.๕๐ ๒๘.๕๘ 

๔๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๖.๘๕ ๑.๙๖ ๒๘.๖๑ 

๔๙ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๐.๒๒ ๐.๐๖ ๒๙.๒๐ 

๕๐ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๖๔.๐๑ ๑๙.๑๖ ๒๙.๙๓ 

๕๑ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๓.๐๖ ๔.๐๓ ๓๐.๘๕ 

๕๒ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๒๕๖.๔๓ ๘๐.๗๐ ๓๑.๔๗ 

๕๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๑.๗๖ ๐.๕๗ ๓๒.๔๐ 

๕๔ สํานักงานศิลปากรที่  ๘ ๖๕.๒๔ ๒๒.๔๕ ๓๔.๔๑ 

๕๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๑๔.๐๐ ๔๐.๙๔ ๓๕.๙๑ 

๕๖ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑.๖๘ ๐.๖๘ ๔๐.๓๑ 

๕๗ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  (เชียงใหม่) ๓.๐๘ ๑.๓๓ ๔๓.๐๙ 

๕๘ จังหวัดเชียงใหม่ ๖๔.๒๒ ๒๙.๕๑ ๔๕.๙๕ 

๕๙ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๑๓.๔๙ ๖.๒๕ ๔๖.๓๔ 

๖๐ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๒ ๐.๐๖ ๔๖.๕๙ 

๖๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ ๒๗.๙๒ ๑๓.๓๔ ๔๗.๗๗ 

๖๒ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๑๙.๑๕ ๙.๒๓ ๔๘.๑๘ 

๖๓ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๔๔๐.๕๕ ๒๑๓.๓๖ ๔๘.๔๓ 

๖๔ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ๓.๓๕ ๑.๖๕ ๔๙.๒๘ 

๖๕ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๑๘.๐๖ ๙.๒๖ ๕๑.๒๙ 

๖๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๑๙๗.๙๗ ๑๐๗.๒๙ ๕๔.๑๙ 
 
       / ๖๗  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...



  ๕๙
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๖๗ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ
เชียงใหม่ 

๑๕๔.๖๘ ๘๖.๖๗ ๕๖.๐๓ 

๖๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๘๙.๗๓ ๕๐.๖๐ ๕๖.๓๙ 

๖๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ ๑๓.๑๐ ๗.๖๘ ๕๘.๖๖ 

๗๐ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๒.๕๗ ๑๓.๓๑ ๕๘.๙๖ 

๗๑ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  ๑ ๑.๓๙ ๐.๙๑ ๖๕.๓๙ 

๗๒ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๐๘ ๐.๐๖ ๖๘.๗๑ 

ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟี้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย  ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: 
ZFMA62) ประมวลผลวันที่ ๒๑ กันยาย ๒๕๕๕  มีทั้งสิ้น ๓๘ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 
๙๖.๕๗   โดยเรียงตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายร้อย

ละ 
คงเหลือ 

A C G H I J K 

     
(J=I/G*10

0) 
(K=G-I) 

๑ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ ๑๔.๕๐ ๑.๒๖ ๒.๑๘ ๑๕.๐๐ ๑๒.๓๓ 

๒ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ๒.๗๐ ๑.๒๖ ๐.๔๙ ๑๘.๒๕ ๒.๒๑ 

๓ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๕๔.๐๐ ๐.๔๙ ๓๘.๙๖ ๗๒.๑๕ ๑๕.๐๔ 

๔ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

๒.๑๒ ๐.๐๐ ๑.๕๖ ๗๓.๖๓ ๐.๕๖ 

๕ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๑ ๐.๖๕ ๐.๒๙ ๐.๕๐ ๗๖.๙๐ ๐.๑๕ 

๖ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑.๗๓ ๐.๐๐ ๑.๔๐ ๘๐.๔๑ ๐.๓๔ 

๗ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๓๔ 

๐.๔๑ ๔.๔๗ ๐.๓๔ ๘๑.๗๐ ๐.๐๘ 

๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ ๖๕.๕๐ ๐.๐๐ ๖๐.๙๐ ๙๒.๙๘ ๔.๖๐ 

๙ วิทยาลัยเทคนคิสารภี ๐.๙๐ ๑.๒๕ ๐.๙๐ ๙๙.๔๔ ๐.๐๑ 

๑๐ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๕๙๔.๐๑ ๐.๐๐ ๕๙๑.๕๒ ๙๙.๕๘ ๒.๔๙ 
 

 /11 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…  



  ๖๐

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายร้อย

ละ 
คงเหลือ 

A C G H I J K 

     
(J=I/G*10

0) 
(K=G-I) 

๑๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๙๓ ๙๙.๗๙ ๐.๐๐ 

๑๒ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๒๕๙.๑๘ ๐.๐๐ ๒๕๙.๐๓ ๙๙.๙๔ ๐.๑๖ 
๑๓ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๐๐ ๙๙.๙๔ ๐.๐๐ 
๑๔ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที ่๑๓ ๔.๑๒ ๐.๐๐ ๔.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๕ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ ๑๒.๑๖ ๐.๐๐ ๑๒.๑๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๒๔.๗๐ ๐.๐๐ ๒๔.๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓.๔๑ ๐.๐๐ ๑๓.๔๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๔๙ ๐.๐๐ ๑.๔๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ 
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง
ภาคเหนือ 

๒๒.๑๕ ๐.๐๐ ๒๒.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่ 

๓.๒๐ ๐.๐๐ ๓.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๔ ๑๐๐.๐๐ 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 

 
        / 28 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



  ๖๑

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย
ร้อยละ 

คงเหลือ 

A C G H I J K 

     
(J=I/G*1

00) 
(K=G-I) 

๒๘ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

๘.๘๙ ๐.๐๐ ๘.๘๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ 
สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคที่ 
๑๐ 

๐.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๘๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่๑๐ ๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์ ๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม ่ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑๐.๗๗ ๐.๐๐ ๑๐.๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ 
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึก
พิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช) 

๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
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๒.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน  ๒๕   เรื่อง คือ 

 ๒.๑ หนังสือด่วนมากที่ กค ๐๔๒๓.๔ /ว ๒๙๑  ลงวันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแนะประกอบรายงานการเงินรวมภาครัฐ
ประจําปี ๒๕๕๓ รวม ๘ ข้อ พอสรุปได้ คือ ผู้บริหารของหน่วยงานควรให้ความสําคัญงานบัญชีมากขึ้น โดยกํากับ
ดูแลการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมอบหมายให้ตรวจสอบภายในวางแผนการ
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ําเสมอ ควรสนับสนุนในเรื่อง
อัตรากําลังและกําหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีให้มีวุฒิการศึกษาด้านการบัญชีและกรณี
ที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีจะต้องมีการสอนงานให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
        / เพื่อให้การติดตามผลการดําเนินงาน…  



  ๖๒

   เพื่อให้การติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งกํากับดูแลการจัดทํารายงานการเงินประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป พร้อมรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติ  ดังนี้ 
   ๑. ส่วนราชการ(ระดับกรม)  และหน่วยงานภาครัฐ รายงานผลการดําเนินงานตามแบบที่กําหนดส่ง
กระทรวงเจ้าสังกัดภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรุปภาพรวมส่งกรมบัญชีกลาง 
   ๒. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รายงานผลตาม
แบบที่กําหนดส่งกรมบัญชีกลางภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
   ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รายงานผลการดําเนินงานตามแบบที่กําหนด ส่งสํานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรุปผลภาพรวมทั้งประเทศส่งกรมบัญชีกลางภายในเดือนมกราคม 
๒๕๕๖ 
   ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ๒.๒ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๒ ลงวันที่  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online 
กรมบัญชีกลางได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานระบบรับ และ นําส่ง พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่านระบบ GFMIS Web Online (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th) 
   ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ๒.๓ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๘ /ว ๓๑๓   ลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การตรวจสอบโครงการเพือ่การวางระบบบรหิารจดัการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
กรมบัญชีกลางได้จัดทําแนวทางการตรวจสอบโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและ

สร้างอนาคตประเทศ สําหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเห็นควรให้ส่วนราชการที่มีโครงการดังกล่าวในความรับผิดชอบกํากับดูแล ให้ผู้ตรวจสอบภายในให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบ พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ           
ผู้ตรวจสอบภายในด้วย (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th) 
   ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๑.๓ /ว ๙๐ ลงวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ จึงได้กําหนดการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  ดังนี้ 

      
/ ๑.ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… 



  ๖๓

๑.ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อ ๒๐ ที่ได้ปรับปรุงตามมติ ครม.  ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๕  
  ๒.เพื่อให้การดําเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในงานจ้างก่อสร้างของทางราชการเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมติคณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ดังกล่าว จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
ข้อ ๑๒(๕) และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗(๕) 
กําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ กําหนดเงื่อนไขรายละเอียดราคากลาง
งานก่อสร้างในเอกสารสอบราคา เอกสารประกวดราคา หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ดังนี้ 
       ๒.๑ การจ้างก่อสร้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ           
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตาม BOQ.(Bill of Quantities) ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้
ในตัวอย่างเอกสารประกวด/สอบราคาราคาจ้าง ในส่วนของเอกสารแนบท้ายฯ ข้อ ๑.๘  
       ๒.๒  การจ้างก่อสร้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้นํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตาม BOQ.(Bill of Quantities)           
ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนของ
เอกสารแนบท้ายฯ ข้อ ๑.๑๐ โดยให้กําหนดรายละเอียดการคํานวณราคากลางฯดังกล่าวในขั้นตอนของการจัดทํา
เอกสารประกาศเชิญชวน 
  ๓. สําหรับการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) ให้ปฏิบัติตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง ในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e–GP) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th หัวข้อ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และหัวข้อดาวน์โหลดแนะนํา 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
 ๒.๕ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ ว ๓๑๙  ลงวันที ่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สําหรบัผู้ใช้งาน(User)ในระบบ GFMIS 
  กรมบัญชีกลางได้จัดทําระบบ Click Quick สําหรับผู้ใช้งาน(User)ในระบบ GFMIS เพื่อเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง(ในฐานะ
หน่วยงานกลาง) โดยตรง และเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ GFMIS 
ต่อไป   
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
  
        
       / ๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓ /ว ๙๑  ... 
        



  ๖๔

๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓ /ว ๙๑  ลงวันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การระงับสิทธิโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ อนุมัติในหลักการ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอี่นของรัฐ จ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยมีข้อกําหนดรวม ๗ ข้อ  นั้น   เนื่องจากมีการตรวจพบว่าโรง
พิมพ์ขององค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ได้กระทําการผิดเงื่อนไข คือ มีการส่งงานพิมพ์ให้เอกชนรับช่วงพิมพ์ต่อ กระทรวงการคลัง โดย
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ จึงพิจารณาระงับสิทธิของโรงพิมพ์ดังกล่าว โดยมิให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เว้นแต่ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการจ้างองค์การค้าของ สกสค. พิมพ์งาน โดยวิธีพิเศษ นับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
 ๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๒๐  ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศใช ้

  เนื่องจากขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงาน สามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเป็นไปตามนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐ กวพ. และ กวพ.อ. จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ           
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒(๑๕) ประกอบข้อ ๑๓ วรรคแรก และตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๗(๕) กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ  ดังนี้ 

๑. หลังจากทราบยอดเงินตามนัยระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓  
วรรคแรก (กรณีจะถือว่าทราบยอดเงินนั้น หมายถึง การทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ
ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาหรือได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแล้ว)  ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุเริ่มดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕  ไว้ก่อนได้ แต่จะก่อหนี้ผูกพัน(ลงนามใน
สัญญา) ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ และสํานัก
งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและหน่วยงานแล้ว 

๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในเอกสารประกาศ
เชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจากสํานัก
งบประมาณแล้ว  และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว 
ส่วนราชการและหน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

อนึ่ง ในการเตรียมการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

/ 2.8 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๐.๒ /ว ๓๒๑...    



  ๖๕

 ๒.๘ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๐.๒ /ว ๓๒๑  ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ 
ซ้อมความเข้าใจ สําหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเงินงบประมาณก่อนปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจนถึงสิ้นเดือน กันยายน  ๒๕๕๕  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ได้
จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  ดังนั้น  จึงขอให้
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ดําเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) รายการรับและนําส่งเงิน และ
รายการเบิกหักผลักส่งในระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวัน ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
 ๒.๙     หนังสอื ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๓๒๔  ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS 
จากการติดตามปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํารายงานการเงินรวมระดับกระทรวง พบปัญหา

เกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการจัดทํารายงานการเงินในระบบ GFMIS ที่กําหนดให้หน่วยงานบันทึกรหัส
หน่วยงานคู่ค้า (BP-Business Partner) โดยมี ๒ สาเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลก่อนที่บัญชีแยกประเภทนั้นจะมีการ
กําหนดให้ต้องบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS  และ  การระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าผิด กรมบัญชีกลางจึงได้
กําหนดแนวทางการปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบฯ รายละเอียดตามแนวทางที่กําหนด  ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานประสานงานกับกรมบัญชีกลาง(สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ) ก่อนดําเนินการปรับปรุงรายการ
บัญชีดังกล่าวในระบบ GFMIS 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
 ๒.๑๐   หนงัสอื ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๓๒๕  ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สําหรับโปรแกรม 
Microsoft Office Excel 2003 

 กรมบัญชีกลางส่งตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่ยังใช้โปรแกรม Microsoft 
Office Excel 2003 มาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
  

 
     / ๒.๑๑   หนงัสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕ / ว ๓๒๘  ...



  ๖๖

๒.๑๑   หนงัสอื ที่ กค ๐๔๐๖.๕ / ว ๓๒๘  ลงวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕ 

  ด้วยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลใช้
บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง
ระหว่างลาของลูกจ้างของส่วนราชการ อาทิ เช่น ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ ลาเพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรแต่ไม่เกิน ๑๒ 
เดือนเป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการ 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
 ๒.๑๒   หนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๐.๘ / ว ๓๔๙๐๙  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น 
ในลักษณะเดียวกัน 
กรมบัญชีกลาง ขอประชาสัมพันธ์ในการเพิ่มช่องทางอํานวยความสะดวกให้ผู้รับเบ้ียหวัด บําเหน็จ

บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (sms) และผ่านระบบ Internet (e-
mail) เพื่อให้รับทราบวันที่อนุมัติหนังสือสั่งจ่ายเงิน วันสั่งจ่ายเงิน และวันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในครั้ง
แรก รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่ควรทราบ โดยจะเริ่มทดลองให้บริการต้ังแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
  
 ๒.๑๓  หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๓๓๔  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการเพื่อการวางระบบ บ ริ ห า ร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 

 กรมบัญชีกลางกําหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการเพื่อการวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ กรณีบันทึกรายการขอเบิกจ่ายเงินตรงผู้ขาย และกรณีบันทึก
รายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ  
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ๒.๑๔   หนงัสอืด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๓๓๕  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 
ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งดําเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็น

ปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดทํารายงานการเงินประจําปี ส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ และเพื่อให้การจัดทําบัญชีและรายงานการเงินมีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง กรมบัญชีกลางจึงขอให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ  ที่กําหนด 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

     / 2.15 หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๓๘...   



  ๖๗

 ๒.๑๕  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๓๘  ลงวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 
ด้วยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบอัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาของส่วนราชการ

หลายแห่งพบว่าราคาขายเอกสารประกวดราคาสูง เนื่องจากได้คิดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจ
ออกแบบ และค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบมารวมด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของระเบียบ          
พัสดุฯ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) จึงขอซ้อมความเข้าใจตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๔๖ วรรคสาม กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายเอกสารประกวดราคาว่า “ในกรณีที่มีการขาย           
ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น”           
ซึ่งหมายความว่า  ส่วนราชการต้องกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้อง
เสียไปในการทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น และหมายความรวมถึง ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่
เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารประกวดราคา โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจ
ออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องไม่มีการแสวงหากําไรจากการขายเอกสารประกวดราคา
ดังกล่าว 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ๒.๑๖   หนงัสอืด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๔ / ว ๓๔๕  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 
กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการเร่งดําเนินการบันทึกรายการรับและนําส่งเงิน ขอจ่ายเงิน 

ตลอดจนการล้างบัญชีพักสินทรัพย์และประมวลผลค่าเสื่อมราคาให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้ง
ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชีของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 ๒.๑๗  หนังสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๔๓  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ 
ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หน่วยงานดําเนินการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ 

GFMIS  เป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบางกระบวนงาน เพื่อให้การบันทึกรายการในระบบ 
GFMIS เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานดําเนินการบันทึกรายการ และ
ตรวจสอบรายการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา จึงขอให้หน่วยงานดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. กรณีมีเงินเบิกเกินส่งคืน และประสงค์จะนําเงินนั้นไปใช้เพื่อการอื่นขอให้บันทึกรายการนําส่ง
เงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน 

๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีจํานวนเงินตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาทให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

๓. รายการขอเบิกเงินปีงบฯ ๒๕๕๕ ที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปให้บันทึกรายการขอจ่ายเงิน โดยระบุวันที่ผ่านรายการตามวันที่จ่ายเงินจริง 

 
/ 4. การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายปีงบฯ… 

 



  ๖๘

๔. การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายปีงบฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ดําเนินการภายในวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๕  หากมีรายการปรับปรุงเพิ่มเติม ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

๕. การกลับรายการเอกสารขอเบิกเงิน ปีงบฯ ๒๕๕๕  กรณีชดใช้เงินงบฯรายจ่ายประจําปี 
๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ดําเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕  

๖. การถอนคืนรายได้ค่าปรับของสถานศึกษาที่ได้รับการยกเว้นไมต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๗. กรณีนําส่งเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้บันทึก
รายการให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  

๘. กรณีนําส่งเงินผิดประเภท ให้แก้ไขภายในปีงบฯ ๒๕๕๕ แล้วแจ้งกรมบัญชีกลาง(สํานักบริการ
การรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๙. ในการขอเบิกเงินงบฯ ปี ๒๕๕๕ ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  หน่วยงานจะต้องใช้เลขที่โครงการ
และเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP จึงขอให้ดําเนินการจัดทําสัญญาในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
 ๒.๑๘  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๔๗  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวด
 ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

  จากที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาล่าช้า กรณีที่มิใช่รายที่เสนอ
ราคาตํ่าสุด และกรณีที่หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.) อาศัยอํานาจตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ข้อ๗(๕)  
ยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓  และขอ
ซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานที่จัดหาพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการ
ก่อสร้างและการคืนหลักประกันซองใหม่  ดังนี้ 

๑. การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องนํา

บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานมายื่น โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกล่าว แต่ยังไม่ต้องกรอก
รายละเอียดของราคา ในวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อผลการประกวดราคาได้ผู้เสนอราคารายต่ําสุดแล้วคณะ
กรรมการฯจึงเรียกผู้เสนอราคารายต่ําสุดมากรอกจํานวนเงินให้ตรงกับราคาที่เสนอ 

๒. การคืนหลักประกันซอง 
๒.๑ ตามระเบียบพัสดุ กําหนดเงื่อนไขการคืนหลักประกันซองให้กับผู้ประสงค์เสนอราคา หรือ

ผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

๒.๒ กรณีหน่วยงานจัดหาพัสดุยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้าง ถึงแม้ว่าจะมีการประกวด
ราคาฯใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้รีบดําเนินการคืนหลักประกันซองให้กับผู้เสนอราคาทุกรายโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ/จ้าง 

       / ๒.๑๙  หนงัสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๑๐๐  ...



  ๖๙

 
 ๒.๑๙  หนังสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๑๐๐  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๕ 
           เรื่อง  การกันเงนิไว้เบกิเหลื่อมปแีละการขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิในระบบ GFMIS 

กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ดังนี้ 

๑. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 
๑.๑ กรณีมีหนี้ผูกพันจากการซื้อ/จ้าง/เช่า ทรัพย์สินที่มีใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือสัญญาข้อตกลง 

และมีวงเงินต้ังแต่ ๕๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป เมื่อหน่วยงานได้ทํา PO ในระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal 
หรือ GFMIS Web Online  แล้วให้ถือว่า PO ดังกล่าวเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน โดย
หน่วยงานไม่ต้องจัดทําใบขอกันเงินในระบบ GFMIS อีก  สําหรับ PO วงเงินในสัญญาต่ํากว่า ๕๐,๐๐๐.- บาท ให้
หน่วยงานเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หากเบิกจ่ายไม่ทันเงินงบประมาณนั้นต้องพับไป 

๑.๒ กรณีซื้อ หรือ จ้างทําของ ที่ต้องชําระเงินให้ผู้ขายในต่างประเทศ และมีวงเงินต้ังแต่ 
๕๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทําเอกสารสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 
ผ่านระบบ GFMIS Web Online  เท่านั้น และให้ถือว่าเอกสารสํารองเงินดังกล่าวเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพัน 

๑.๓ กรณีมีหนี้ผูกพันที่ไม่ได้เกิดจากการสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือเช่าทรัพย์สินตามข้อ ๑.๑ และ เป็น
รายการที่กระทรวงการคลังกําหนดให้เป็นรายการที่หน่วยงานสามารถขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 
หน่วยงานไม่ต้องจัดทํา PO ในระบบ GFMIS แต่ให้จัดทําเอกสารสํารองเงินในระบบ GFMIS และให้ถือว่าเอกสาร
สํารองเงินดังกล่าวเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 

๒. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
ให้หน่วยงานจัดทําเอกสารสํารองเงินในระบบ GFMIS ตามจํานวนเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ทันภายในปีงบประมาณ และให้ถือว่าเอกสารสํารองเงินดังกล่าวเป็นเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 
และจะได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป เท่านั้น 

๓. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  ให้หน่วยงานจัดทําเอกสารสํารองเงิน    ใน
ระบบ GFMIS และให้ถือว่าเอกสารสํารองเงินดังกล่าวเป็นเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

๔. การกันเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนํามาจัดสรรเป็น
สิ่งจูงใจ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทําเอกสารสํารองเงิน    ในระบบ GFMIS และให้ถือว่าเอกสารสํารอง
เงินดังกล่าวเป็นเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS ตามวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

๕. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

๖. การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ GFMIS  หรือการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่าน
ระบบ GFMIS กรณีที่เป็นเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ให้ถือปฏิบัติตามตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
ทั้งนี้  ส่วนราชการผู้เบิกแทน หรือหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ(ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) เป็นผู้ดําเนินการ
แล้วแต่กรณี 

    / ๗. การดําเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ข้องต้น ...  



  ๗๐

๗. การดําเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ข้องต้น  ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 
หน่วยงานในสังกัดและ/หรือส่วนราชการผู้เบิกแทน ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามคู่มือที่แนบพร้อมหนังสือนี้ 

การขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลางเพ่ือขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/
หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือนกันยายน หรือสิ้นเดือนมีนาคม ของแต่ละป ีแล้วแต่กรณี 

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

 
 ๒.๒๐  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๕๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ผลการประเมินการดําเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจําปี 
          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)  ได้แจ้งผลการประเมินการดําเนินงานของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี ๒๕๕๓ ซึ่งประเมินผลการดําเนินงานโดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางทําหน้าที่ให้บริการ
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ บริษัท สําหรับรายชื่อผู้ให้บริการดังกล่าวฯ ท่านสามารถ
เ ข้ า ดู ร า ยล ะ เ อี ย ดหนั ง สื อ ดั ง ก ล่ า วข้ า ง ต้ น ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ ข อ งสํ า นั ก ง านคลั ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม ่
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
 ๒.๒๑  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๒  ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รอบ ๓๐ กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online 

กรมบัญชีกลางแจ้ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ ๓๐ 
กันยายน  ผ่าน GFMIS Web Online  ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถดําเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างได้ที่หน่วยงาน แล้วดําเนินการยืนยัน(Confirm)ใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ส่วนราชการต้นสังกัดในฐานะหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณเป็นผู้ดําเนินการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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

๒.๒๒  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๑๐๔  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 
กรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการ

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS เพื่อให้หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
หรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้ปรับปรุงวิธีการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  ดังนี้ 

๑. การขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน เมื่อหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทําเอกสารสํารองเงินและ/หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS ตาม
วิธีการที่กําหนดแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดําเนินการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังผ่านระบบ 
GFMIS โดยไม่ต้องทําหนังสือขอทําความตกลงอีก 

       / 2. การนําส่งข้อมูลตามข้อ ๑ … 



  ๗๑

๒. การนําส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ไปยังกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กําหนดถือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้คําสั่งงาน
ดังกล่าวจากหัวหน้าเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกอ่นดําเนินการ 

๓. การดําเนินการตามข้อ ๑ หน่วยงานจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทําการสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ หรือวันทําการสุดท้ายของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน หากพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลทําให้เงินงบประมาณนั้นพับไป 

๔. กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) จะแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ทราบโดยผ่านระบบ GFMIS สําหรับรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน หากประสงค์จะให้กระทรวงการคลังทบทวนให้ทําหนังสืออุทธรณ์ผลการพิจารณาโดยแจ้งเลขที่เอกสาร
สํารองเงินหรือเลขที่ PO ในระบบฯ พร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็นประกอบ 

๕. สิทธิในการดําเนินการโดยใช้คําสั่งต่างๆ เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

๖. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีเงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน ให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนหรือหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ถือปฏิบัติตามวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

๒.๒๓  หนังสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๘  ลงวันที่  ๑๘  กนัยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แนวปฏบิตัใินการคดัเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสญัญาจ้างเหมาบรกิารที่มิใชเ่ป็นการจ้าง
บริการจากบคุคลธรรมดาสําหรบัเดือนกันยายน 

ปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กําหนดให้มีการอ้างอิงการตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกใน
ระบบ e-GP เพื่อให้มีการส่งข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างระหว่างระบบ GFMIS กับระบบ e-GP เป็นไปด้วยความครบถ้วน 
และถูกต้อง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็น
การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสําหรับเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS รวมถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านระบบ e-GP 
ด้วยรายละเอียดการบันทึกท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

๒.๒๔  หนังสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๙  ลงวันที่  ๑๘  กนัยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน 
GFMIS Web Online 

เพื่อให้การสร้างเอกสารสํารองเงิน และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่ายไปในทิศทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึง
จัดทําคู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  ผ่าน GFMIS Web Online  
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่ เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 

๒.๒๕  หนังสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๑๐๘  ลงวันที่  ๑๙  กนัยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ได้ดําเนินการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.

๒๕๕๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกําหนด หรือตามหนังสือสั่งการใดๆ จึงขอเรียน  ดังนี้ 

 
      / 1. งบบุคลากรไม่อนุมัติ… 
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๑. งบบุคลากรไม่อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทุกกรณี 
๒. อนุมัติให้หน่วยงานกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้จนถึง

วันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้  
 ๒.๑ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

 ๒.๒ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และ    ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณการ 
 ๒.๓ เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
ตามประกาศสถานการณ์ในพื้นที่ฉุกเฉิน 

 ๒.๕ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ๒.๖ การควบคุมงานที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการเอง สําหรับงานก่อสร้างซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน

และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
 ๒.๗ ค่าก่อสร้างที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการเอง 
 ๒.๘ รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน  ๒ ๕ ๕ ๕  ต า ม

ระเบียบพัสดุฯ 
 ๒.๙ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี่ยวกับทุนต่างๆ เช่นการศึกษาการวิจัยการฝึกอบรม เป็นต้น 
๓. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สําหรับ 
 ๓.๑ รายการทีอ่ยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๙ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมลูตามแบบแจ้งรายละเอียดที่แนบส่งกรมบัญชกีลางภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ๓.๒ รายการต่อไปนี้ให้ดําเนินการเพิ่มเติมจากข้อ ๓.๑ 
  ๓.๒.๑ ข้อ ๒.๘ ให้แนบเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดง 

ว่าได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 
  ๓.๒.๒ ข้อ ๒.๙ ให้แนบรายชื่อผู้รับทุนทุกประเภท 

๔. รายการที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้ส่วน    ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ขอทํา
ความตกลงขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งชี้แจ้งเหตุผล ความจําเป็นตามแบบที่
กําหนด จํานวน ๔ ชุด โดยกรมบัญชีกลางจะต้องได้รับเรื่องภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕   
  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
  

 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
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 3.2  ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ            
        พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   
       ผู้นําเสนอ :  นายสง่า บัวระดก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
                                 สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการดําเนนิโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  จํานวน 24 โครงการ 
งบประมาณ 215,270,000 บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว จํานวน 148,205,183.97 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 68.85  ยังเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจํานวน 67,064,816.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.15 
โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจดังนี้  

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  จํานวน 24 โครงการ 
งบประมาณ 215,270,000 บาท    โดยแบ่งตามผลผลติดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 10 โครงการ  
งบประมาณ 102,230,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน 59,789,186.98 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 58.48   
คงเหลือ จํานวน  
42,440,813.02 บาท 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ  
งบประมาณ 33,800,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน 21,740,647.18 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 64.32  คงเหลือ  
จํานวน 12,059,352.82  บาท 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาํนวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 46,240,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จาํนวน 36,955,822 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 79.92  
คงเหลือจํานวน 9,284,178.30บาท 

4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ 
     งบประมาณ 23,000,000 บาท  
     เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 21,183,904 บาท  
     คิดเป็นร้อยละ 92.10  
     คงเหลือ จาํนวน 1,816,096 บาท 
 

       / 5. ด้านบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ  
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5.  ด้านบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ  

 งบประมาณ 10,000,000 บาท       
 เบิกจ่ายแล้ว จํานวน  8,535,624.11 บาท  
 คิดเป็นร้อยละ 85.36  
 คงเหลือ จํานวน 1,464,375.89 บาท    
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ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
  4.1  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตลุาคม 2555 

 ผูน้ําเสนอ : นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
พยากรณ์อากาศช่วงเดือนตลุาคม 2555   นําเสนอเรื่อง   

• ลักษณะฝนทีผ่า่นมา 
• ลักษณะอากาศปัจจุบัน 
• ลักษณะอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2555 
• ข้อควรระวัง 

 
ปริมาณฝนที่ผา่นมา 

  
ฝนรวม 1 ม.ค. -24ก.ย. 2012 

 
ปริมาณฝนรวมเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
/ ลกัษณะอากาศปัจจบุนั 
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ลักษณะอากาศปัจจบุนั 
 

  
 
ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 27 ก.ย.-3 ต.ค.2555  

• บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของไทย 
• ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก 
• มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
• ทําให้ภาคเหนือมีฝนตกกระจายโอกาสมีฝนตก 30-40% ของพื้นที่  
• อุณหภูมิตํ่าสุด 23 -25 องศา      
• อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศา 

 
คาดหมายลกัษณะอากาศในช่วงเดือนตลุาคม 2555 

• เดือน ตุลาคม 2555 อยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว 
• มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือในบางช่วง 
• ทําให้มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน 
• ปริมาณฝนมีคา่ใกล้เคียงถึงตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  
• อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย     30-32 องศาเซลเซยีส  
• อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย     21-23 องศาเซลเซียส  
• ปริมาณฝน             120 มิลลิเมตร 
• จํานวนวันที่มีฝนตก 13 วัน 

 
 
 
 
 
        / ECMWF Seasonal Forecast 
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ข้อควรระวัง 

• บางช่วง มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลมุภาคเหนือทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองใน
ระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะเย็นลงเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า  

• ความเสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งหน้า เก็บน้ําไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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  4.2  รายงานการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจาํปงีบประมาณ  
        พ.ศ. 2555 
   ผูน้ําเสนอ : นายชัยรัตน์  พงค์พีระ  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
การปฏบิตังิานที่ผา่นมา   จังหวัดได้มอบหมายให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของส่วนราชการ ซึ่งดําเนินการแล้ว ดังนี้ 
 1. ได้แจ้งให้สว่นราชการทุกส่วน และอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการตามตัวช้ีวัดดังกล่าว 
 2. ได้จัดการประชุมช้ีแจงรายละเอียดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการ และ
รายงานข้อมูลฯแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่อยงาน 
 3. ได้แจ้งเร่งรัดให้ส่วนราชการทุกส่วน ใหดํ้าเนินการในการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 4. ออกติดตามและให้คําปรกึษากับหน่วยงานที่ยังไม่เริ่มดําเนินงาน 
 5. รายงานและเร่งรัดให้ส่วนราชการดําเนินงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2555 และครั้งที่ 8/2555 
 6. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆให้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนราชการที่ต้องรายงานผ่านระบบ e-report จํานวน 163 หน่วยงาน  คะแนนการ
ประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของกระบวนการ] ขั้นที่ 1-2 
 การจัดต้ังคณะทํางาน การจัดทําแผน การติดตามผล และความครบถ้วนของข้อมูลการใช้พลังงาน ในปี 
51,54 , 55    คะแนนเฉลีย่รวมขั้นที่ 1-2  ได้ 1.234 / 2.000 คะแนน 
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน] ขั้นที่ 3-4-5               
ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ รอข้อมูลการใช้พลังงานครบ 12 เดือน   คะแนนเฉลี่ยรวมขั้นที่ 3-4-5 
ได้ 0.000 / 3.000 คะแนน 
 ค่าคะแนนรวมทั้งหมดที่ได้ 1.234/5.000 คะแนน 

เชียงใหม่มีระดับคะแนนอยู่อันดับที่ 20ของภาคเหนือ เชียงใหม่มีระดับคะแนนอยู่อันดับ 68 ของประเทศ 
สัดส่วนของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่รายงานผ่านระบบ e-report  (ทั้งหมดมี163 หน่วยงาน) 

- คะแนน 0  จํานวน 11 หน่วยงาน    
- คะแนน น้อยกว่ากว่า 1  จาํนวน 40 หนว่ยงาน 
- คะแนน มากกว่า 1  จํานวน 112 หน่วยงาน  

จํานวนหน่วยงานทีร่ายงานผ่าน ระบบ e-report ของจังหวดัเชียงใหม่ มี 163 หนว่ยงาน 
หน่วยงานที่มีคะแนนเทา่กบั 0 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แจ่ม  สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย สํานักงานเกษตร-
อําเภอสันกําแพง    อําเภอสะเมิง  อําเภอแม่อาย  อําเภอสันกําแพง  อําเภอฮอด  อําเภออมก๋อย  อําเภอดอยหล่อ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
หน่วยงานที่มีคะแนน (น้อยกว่า 1 )   
ลําดบั รายชื่อหน่วยงาน 

1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  
2 สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง  
3 สํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ด  
4 สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง  
5 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ริม  

       / 6 สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง 
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ลําดบั รายชื่อหน่วยงาน 

6 สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง  
7 สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง  
8 สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี  
9 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วาง  

10 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่อาย  
11 สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ  
12 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม่  
13 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
14 อําเภอเมืองเชียงใหม่  
15 อําเภอจอมทอง  
16 ที่ว่าการอําเภอเชียงดาว  
17 อําเภอแม่แตง  
18 อําเภอแม่ริม  
19 อําเภอสันป่าตอง  
20 ที่ว่าการอําเภอหางดง  
21 อําเภอดอยเต่า  
22 อําเภอสารภี  
23 อําเภอไชยปราการ  
24 อําเภอแม่ออน  
25 สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ ส่วนแยกสะเมิง  
26 รจก.เชียงใหม่  
27 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
28 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  
29 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
30 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
31 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
32 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
33 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
34 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่  
35 วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง  
36 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  
37 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  
38 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
39 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
40 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  

      / จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ... 
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จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ตามรายชื่อที่ กพร. กําหนด จํานวน 163 
หน่วยงาน  ช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการกรอกข้อมูลลงใน www.e-report.energy.go.th ต่อไป 
และดําเนินตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง  และขอขอบคุณส่วนราชการที่รายงานข้อมูลครบถ้วนขอ
อภัยหน่วยงานที่รายงานครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2555 

มีข้อสงสัยสอบถามสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่   นายชัยรัตน์ พงค์พีระ ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
อาวุโส  โทรศัพท์ 0-5311-2034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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 4.3  การจดัระเบียบชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตนั และชมุชนป่าแพง่ ตําบลช้างม่อย  
   อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

       ผู้นําเสนอ :  พันเอกอัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด    
เชียงใหม่ 

 
๑.ขั้นการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๔ ขั้น ดังนี้ 
     ๑.๑ ขั้นที่ ๑ : ขั้นการเตรียมการ  
     ๑.๒ ขั้นที่ ๒ : ขั้นการปิดล้อม/ตรวจค้น  
     ๑.๓ ขั้นที่ ๓ : ขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี  
     ๑.๔ ขั้นที่ ๔ : ขั้นการขยายผล  

๒.รายละเอียด 
     ๒.๑ ขั้นที่ ๑ (ขั้นการเตรียมการ) : โดยการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ มีการดําเนินการที่สําคัญ คือ           
การประชุมช้ีแจงประธานชุมชน จํานวน ๙๓ ชุมชน, รื้อถอนบ้านคนไทย (บ้านร้าง), ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่เพ่งเล็ง
ที่ ประชุมทําความเข้าใจผู้ประกอบการในพื้นที่  
     ๒.๒ ขั้นที่ ๒ (ขั้นการปิดล้อม/ตรวจค้น) : ถือเป็นขั้นตอนสําคัญหนึ่ง ที่จะต้องบูรณการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมจํานวน ๑๙ หน่วยงาน เข้าปฏิบัติการปิดล้อม/ตรวจค้น และพิสูจน์ทราบพื้นที่ต่างๆ   
     ๒.๓ ขั้นที่ ๓ (ขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี) : เป็นขั้นตอนสําคัญที่สุด โดยการดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้ 
           ๒.๓.๑ ดําเนินการรื้อถอนบ้านร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.๕๕   
           ๒.๒.๒ จัดชุดควบคุมพ้ืนที่ มีภารกิจในการควบคุมและจัดระเบียบ, ตรวจสอบ, ประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิบัติต่างๆ เช่น ไม่ให้มีการยืนขายแรงงานบริเวณพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน เป็นต้น รวมทั้งจัดหา
สถานที่ใหม่ที่มีเหมาะสม หากมีการร้องขอจากกลุ่มผู้ขายแรงงาน (จะประชุมพิจารณาว่าสมควรจะมีการดําเนินการ
ในลักษณะใด) มีที่ ต้ังอยู่ ณ ข้าง ถ.อัษฏาธร, การจัดประชุมแก้ปัญหาตามห้วงระยะเวลา การประกอบกําลัง 
ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่, อําเภอเมืองเชียงใหม่, ตม.เชียงใหม่, สภ.ช้างเผือก, จัดหางานเชียงใหม่ และ            
กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ดําเนินการตรวจสอบสถานที่และบุคคล, จัดทําทะเบียนประวัติบุคคล, จัดทําป้ายประกาศ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การบังคับใช้กฎหมาย และดําเนินการจัดการประชุมแก้ปัญหากับผู้นําชุมชน, 
ประชาชน, ภาคเอกชน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  
    ๒.๔ ขั้นที่ ๔  (ขั้นการขยายผล) : เป็นขั้นตอนการนําผลการประชุมแก้ปัญหาร่วมกับผู้นําชุมชน, ประชาชน, 
ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ตามผลการประชุมในขั้นที่ ๓) ดําเนินการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
           ๒.๔.๑ การย้ายบ้านแรงงานต่างด้าว, บุคคลบนพ้ืนที่สูง และคนไทย (ชาวเขา) ออกจากพื้นที่ กลับไปอยู่ ณ 
ภูมิลําเนาเดิม เช่น แรงงานต่างด้าว กลับไปอยู่กับนายจ้าง, บุคคลบนพื้นที่สูง กลับไปอยู่ ณ อําเภอภูมิลําเนา (อําเภอ
รับกลับไปดําเนินการ) เป็นต้น  
           ๒.๔.๒ การย้ายบ้านคนไทย (คนเมือง) ออกจากพื้นที่ ไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ ที่มีความเหมาะสมกว่า ซึ่ง
ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความยินยอมสมัครใจ โดยการจัดเตรียมพ้ืนที่และงบประมาณรองรับ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
งานด้านมวลชน โดยต้องกระทําอย่างละเอียดรอบคอบ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ประชาชน, ภาคเอกชน และ
กลุ่ม NGO ต่างๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะต้องดําเนินการให้สําเร็จลุล่วง (ภายใน
ระยะเวลา ๒ ปี/ดําเนินการ  ให้เร็วที่สุด เม่ือมีความพร้อมเรื่องสถานที่ที่จะรองรับ) 
           ๒.๔.๓ การแก้ปัญหาแหล่งอบายมุขต่างๆ โดยดําเนินการควบคุมและจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เช่น สถานบันเทิงเริงรมย์, ร้านคาราโอเกะ และบ่อนการพนัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน แสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
         /๒.๔.๔ การแก้ปัญหาอาชญากรรม,… 
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           ๒.๔.๔ การแก้ปัญหาอาชญากรรม, การลักขโมย, ยาเสพติด, การแย่งการประกอบอาชีพของคนไทย และ
อ่ืนๆ ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
           ๒.๔.๕ ดําเนินการจัดระเบียบสถานที่ต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เช่น การขุดลอกคู
คลองภายหลังการรื้อถอนแล้ว, การปรับภูมิทัศน์บริเวณที่มีหญ้าขึ้นปกคลุมรกทึบ, การรักษาความสะอาดโดยทั่วไป
ให้ถูกสุขลักษณะ, การจัดระเบียบร้านขายของข้างทาง เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานงานกับ
ประชาชน, ภาคเอกชน ดําเนินการในลักษณะจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม     
           ๒.๔.๖ การขยายผลเข้าไปในชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนอุ่นอารี, ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า, ชุมชนป่าเป้า และ
ชุมชนอื่นๆ (ทั้ง ๙๓ ชุมชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่) ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยใช้
รูปแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน 
 

๓.ผลการปฏิบัติ : ขั้นที่ ๒ 
      เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๕ เวลา ๐๖๓๐ - ๑๒๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
เทศบาลนครเชียงใหม่, อําเภอเมืองเชียงใหม่, ปกครองจังหวัดเชียงใหม่, สภ.ช้างเผือก, ชุด ชรต.กอ.รมน.จังหวัด ช.ม., 
ตม.เชียงใหม่, จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, พม.เชียงใหม่ รวมจํานวน ๑๒๐ คน ได้เข้า
ปฏิบัติการปิดล้อม/ตรวจค้น (ขั้นที่ ๒ : ขั้นการปิดล้อม/ตรวจค้น) ตามคําสั่ง กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ที่ ๗๖/๒๕๕๕ 
เรื่อง การจัดระเบียบชุมชนเมืองเชียงใหม่ กรณี “ชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตัน และชุมชนป่าแพ่ง ตําบลช้างม่อย อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” (แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว หลังตลาดคําเที่ยง) ผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๓.๑ ผู้กระทําผิดกฎหมาย ดังนี้ 
             ๓.๑.๑ หลบหนีเข้าเมือง จํานวน  ๒๒  คน ดังนี้ 
                      ๓.๑.๑.๑ ดําเนินคดีในข้อหาให้การช่วยเหลือด้วยประการใดๆ จํานวน ๑ คน และหลบหนีเขา้
เมือง จํานวน  ๘  คน (ดําเนินคดี/ผลักดันนอกราชอาณาจักร) 
                      ๓.๑.๑.๒ ดําเนินคดีตามมาตรา ๕๔ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ จํานวน  ๑๓  คน (ผลักดัน
นอกราชอาณาจักร) 
            ๓.๑.๒ ดําเนินคดีในข้อหา ขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน (ออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) จํานวน ๑๔ 
คน (ช. ๑๐ คน, ญ. ๔ คน) ทั้งหมดมีเชื้อชาติพม่าสัญชาติพม่า โดยทําการเปรียบเทียบปรับรายละ ๑๐๐ บาท และ
ดําเนินการส่งตัวให้ ด่าน ตม. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดําเนินการส่งตัวกลับอําเภอภูมิลําเนา ต่อไป                    
            ๓.๑.๓ ทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จํานวน  ๑  คน (ปรับ) และดําเนินคดีในข้อหา ขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน 
(ออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) และดําเนินการส่งตัวให้ ด่าน ตม. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดําเนินการส่ง
ตัวกลับอําเภอภูมิลําเนา ต่อไป  
       ๓.๒ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า มีหนังสือเดินทางชั่วคราว (รวมจํานวน ๓๙ คน)                                            
             ๓.๒.๑ มีหนังสือเดินทางแต่ไม่มีใบอนุญาตทาํงาน หรือมีใบอนุญาตทํางานแต่ไม่มีหนังสอืเดินทางชั่วคราว 
จํานวน  ๑๙  คน  
             ๓.๒.๒ มีหนังสือเดินทางชั่วคราวถูกต้อง จํานวน  ๒๐  คน 
       ๓.๓ จัดทําทะเบียนประวัติ ที่มีบัตรประชาชนไทย จํานวน  ๙๕  คน ดังนี้ 
            ๓.๓.๑ คนไทย (ชาวเขา) จํานวน  ๖๒  คน 
            ๓.๓.๒ คนไทย (พ้ืนราบ) จํานวน  ๓๓  คน 
 

        / ๔.แนวทางปฏบิตัติ่อไป 



  ๘๓

๔.แนวทางปฏบิตัติ่อไป 
       ๔.๑ ปฏิบัติในขั้นที่ ๓ : ขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี (วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๕ ถึง ๒๕ ธ.ค.๕๕) โดยการจัดตั้งชุด
ควบคุมพื้นที่ ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่, อําเภอเมืองเชียงใหม่, ตม.เชียงใหม่, สภ.ช้างเผือก, จัดหางาน
เชียงใหม่ และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่รวมจํานวน ๑๘ นาย ปฏิบัติภารกิจการควบคุมและจัดระเบียบ, ตรวจสอบ, 
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติต่างๆ และจะรายงานผลให้ทราบ ต่อไป 
       ๔.๒ ตามข้อ ๑.๒ จะเชิญนายจ้าง มาช้ีแจงทําความเข้าใจต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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4.4  รายงานผลโครงการ “หน่วยปฏบิตักิารยตุิธรรมเชิงรุก”  
 ผู้นําเสนอ :  นายอุทัย  ทะริยะ  หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่

 
นโยบายกระทรวงยุตธิรรม 
 กระจายความยุติธรรมไปสู่ระดับชุมชน/หมู่บ้าน และเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย เสมอภาค และประหยัด อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานยุติธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
โครงการ “หน่วยปฏบิตักิารยุตธิรรมเชิงรกุ” ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมที่ ๑  หน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเคลื่อนที่ 
กิจกรรมที่ ๒  สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วน     

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๓  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลโครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประชุมวางแผนการดําเนินโครงการหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 
๑๒ อําเภอ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  อําเภอจอมทอง   อําเภอแม่แจ่ม  อําเภอเชียงดาว  อําเภอแม่แตง  อําเภอสะเมิง 
อําเภอดอยเต่า อําเภออมก๋อย  อําเภอเวียงแหง อําเภอดอยหล่อ อําเภอกัลยาณิวัฒนา  อําเภอพร้าว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ 
๑. วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๕ เทศบาลตําบลท่าศาลา  อําเภอเมืองเชียงใหม่   ๕๙ คน 
๒. วันที่ ๑๖ พ.ค.๕๕ เทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง           ๓๒ คน  
๓. วันที่ ๑๘ พ.ค.๕๕ องค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ่ง  อําเภอแม่แจ่ม         ๔๐ คน 
๔. วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๕ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว          ๓๓ คน 
๕.  วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๕ เทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง   ๔๒ คน 
๖. วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๕ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า     ๓๒ คน 
๗. วันที่ ๒๙ พ.ค.๕๕ เทศบาลตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง    ๕๙ คน 
๘. วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๕ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง    ๔๒ คน 
๙. วันที่ ๔ มิ.ย.๕๕  เทศบาลตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย    ๔๐ คน 
๑๐. วันที่ ๕ มิ.ย.๕๕ เทศบาลตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ   ๖๓ คน 
๑๑.วันที่ ๘ มิ.ย.๕๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา  ๓๐ คน 
๑๒. วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๕ องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนผาก  อําเภอพร้าว       ๔๓ คน 
       รวมผู้เข้าร่วม ๕๑๔ คน 
กิจกรรมที่ ๑ หน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเคลื่อนที่ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
รวมถึงหน่วยงานอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในระดับชุมชน/หมู่บ้าน 

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านงานยุติธรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมรับเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ ตลอดจนประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับใช้ในการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

       / ๓. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลา… 
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๓. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางมาขอรับบริการ           
ณ ที่ทําการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 
๑,๐๓๓ คน 
๑. วันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๕   เทศบาลตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง     ๑๓๑ คน 
๒. วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๕   ที่ว่าการอําเภอจอมทอง      ๗๒   คน 
๓. วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๕   องค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม ๖๑   คน 
๔. วันที่ ๔ มิ.ย.๕๕     เทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง  ๑๐๕ คน 
๕. วันที่ ๖ มิ.ย.๕๕     เทศบาลตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว            ๘๒  คน 
๖. วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๕   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า ๙๖   คน 
๗. วันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๕   เทศบาลตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง             ๙๖   คน 
๘. วันที่ ๑ ส.ค.๕๕     ที่ว่าการอําเภอเวียงแหง                      ๖๕  คน 
๙.วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๕     ที่ว่าการอําเภออมก๋อย    ๑๓๐ คน 
๑๐. วันที่ ๑๕ ส.ค.๕๕   ที่ว่าการอําเภอดอยหล่อ    ๗๕   คน 
๑๑. วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๕   ที่ว่าการอําเภอชั่วคราวอําเภอกัลยาณิวัฒนา  ๕๐   คน 
๑๒. วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๕   ที่ว่าการอําเภอพร้าว    ๗๐   คน 

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  
   * หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๑. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
๒. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๔. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
๕. สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ 
๖. เรือนจํากลางเชียงใหม่ 
๗.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
๘. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
๙. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ เชียงใหม่ 
๑๐. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 

     * หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
๑. ตํารวจภูธรภาค ๕ 
๒. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่เป้าหมาย 
๓. สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
๔. ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
๕. ศาลปกครองเชียงใหม่ 

 
 
 

/ ประเด็นปญัหาทีพ่บในแตล่ะพืน้ที ่
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ประเดน็ปญัหาทีพ่บในแตล่ะพื้นที ่
พืน้ที ่ ประเดน็ปญัหา 

ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง ไม่ว่าจะเป็น แรงงานต่างด้าวกระทําผิดกฎหมายไทย การเข้าเมืองผิด
กฎหมาย การอาศัยอยู่โดยไม่มีใบอนุญาต อันเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขเยียวยา ทั้งบุคคลเหล่านี้ยังก่อภาระเพิ่มขึ้นให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

อําเภอจอมทอง 
 

การบุกรุกหนองไห่ ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 อําเภอจอมทองที่หายไปประมาณ 30 ปี 
มีประชาชนได้ประท้วงไว้หลายที่ก็ไม่เป็นผล ถูกนายทุนได้ถมดินไปหมดแล้ว 
มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่( สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนร่วมกับ 
๑.เทศบาลตําบลบ้านหลวง   
๒. เทศบาลตําบลบ้านแปะ  
๓. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สอย  
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลสบเต๊ียะ 
๕. องค์การบริหารส่วนตําบลข่วงเปา  
๖. เทศบาลตําบลดอยแก้ว  
๗. เทศบาลตําบลจอมทอง  ) 

อําเภอแม่แจ่ม อําเภอแม่แจ่ม มีปัญหาในการติดต่อกับหน่วยราชการในตัวจังหวัดเนื่องจาก
มีพ้ืนที่ห่างไกล เช่น การเดินทางไปขึ้นศาล จะต้องเดินทางไปหลายครั้ง 
และมีค่าใช้จ่ายสูง 

อําเภอแม่แตง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อําเภอเชียงดาว ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า 
อําเภอดอยเต่า ปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อําเภอสะเมิง ปัญหากาบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชนโดยนายทุน  
อําเภอเวียงแหง, อําเภออมก๋อย ปัญหาการบุกรุกทําลายป่า 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการยุติธรรมและกกหมาย
ต่างๆ 

อําเภอดอยหล่อ ปัญหาหนี้นอกระบบ 
กรณีพิพาทที่ดินทํากิน 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธ์ิประชาชนได้ย่ืนขอออกโฉนดตั่งแต่ปี 
๒๕๕๓ จํานวน๓๐๐ กว่าแปลง แต่เพิ่งได้รับการออกโฉนดแค่ 41 แปลง 
ประชาชนขาดความรู้เรื่องกฎหมาย 

อําเภอพร้าว ถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายผลผลิตทางการเกษตรและสัญญาซื้อขาย 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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4.5  แนวทางการพฒันาแหล่งน้าํและแก้ไขปญัหาน้าํเสยีคลองแม่ขา่  
  ผู้นําเสนอ  :  นายประพนธ์  เครือปาน  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

  
 

 
มตทิีป่ระชุม  
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4.6   การจดัแข่งขัน EGAT ยกน้ําหนกัเยาวชนชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย                    
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 5 

  ผู้นําเสนอ  : นายอดิสรณ์   พวงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
กําหนดการแข่งขัน  
    ตามที่จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้รับเกียรติจาก สมาคมกีฬาฯให้เป็นผู้รับผิดชอบและ
ดําเนินการจัดการแข่งขนั EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่  8-12 ตุลาคม 2555  

  - การแถลงข่าววันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน กกท.  
    เวลา 11.00 น.  
  - กําหนดการพิธีเปิดวันที่ 8 ตุลาคม  2555 เวลา 16.00 น.- ปิด วันที่ 12  ตุลาคม  2555 เวลา 

18.00 น.  
พธิกีาร 

  พิธีการจะมีขบวนแห่ ขบวนโยธวาฑิต  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ขบวนธงพระบรมฉายาลักษณ์            
ตามด้วยรถบุษบก เริ่มขบวนจากแยกศาลากลาง เริ่ม เวลา 14.00 น.  
 
การแขง่ขนั  

  เริ่มทําการแข่งขันวันที่ 8-12 ตุลาคม 2555 ต้ังแต่เวลา 09.30 น.  เสร็จ เวลา 20.00 น.ในแต่ละวัน  
 
ผู้เขา้ร่วมการแข่งขัน 

  นักกีฬาจากทั่วประเทศ 30 ทีม จํานวน 400-500 คน  นักกีฬาชาวต่างชาติ 2 -3 ชาติ 
 
ผู้สนบัสนนุ 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บัญชาการกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่  7   ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่ริม  อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่   ฯลฯ 

 
ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  มีนักกีฬายกน้ําหนัก ทีมชาติ 3 คน  เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก  ในปี 2556และ2557 ได้แก่ นายติณณภพ กันระวังชัย ช้ัน ม.5, ด.ญ.รจนา คําส่า ม.3,    
ด.ช.ทวีศักด์ิ เมอโปกู่ ม.1     

   
   

 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.7   รายงานความคบืหนา้การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่41 
“เชยีงใหมเ่กมส์” 

    ผู้นําเสนอ :  นายสุวิรัฐ  สวุรรณเมธากร    
     ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม ่

 

 ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 โดยกําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 43 
ชนิดกีฬา และยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่าง
วันที่ 15 – 19 มกราคม 2556 กําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 18 ชนิดกีฬา    ซึ่งในการแข่งขันดังกล่าว จังหวัด
เชียงใหม่ จะได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขัน กว่า 
13,500 คน 

 ความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขัน 
 สํานักเลขาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555     ณ ห้อง
ประชุม ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายรายงานความคืบหน้า ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ 
และเนื่องจากเหลือเวลาในการเตรียมการจัดการแข่งขันอีกเพียงแค่ 3 เดือน จึงกําหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธ เวลา 
15.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่บัดนี้ไปจนถึงเสร็จการแข่งขัน  
 ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และต้อนรับจัดเลี้ยง ได้วางแผนรูปแบบการจัดพิธีเปิด – ปิด       การแข่งขัน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานขอความอนุเคราะห์นักแสดงซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 5,000 คน ซึ่งจะเริ่มมีการฝึกซ้อมการแสดงในเดือนตุลาคมนี้ อีกทั้ง ยัง
ได้ประสานเชิญศิลปินที่มีช่ือเสียง ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน 
 ฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้มีการแต่งต้ังผู้ประสานงานของแต่ละชนิดกีฬา  พร้อมทั้ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน โดยจะมีคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมแห่งประเทศไทย เดินทางมา
สํารวจสนามแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18- 19 ตุลาคม 2555 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ตามส่ือต่างๆแล้ว และได้ขอความร่วมมือไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดยได้ส่งแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ไปทาง E-office 
หรือสามารถ Download ได้ที่เว็บไซท์ของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  
 ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานงานกับบริษัท ห้างร้านภายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่
สนใจร่วมให้การสนับสนุนเป็นสิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน  และได้จัดทําเสื้อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จํานวน 
2 แบบ ได้แก่ เสื้อยืดคอปก และเสื้อพื้นเมือง โดยขอความร่วมมือส่วนราชการสวมเสื้อยืดคอปกในวันพุธ และเสื้อ
พ้ืนเมืองในวันศุกร์  
 ฝ่ายสถานที่แข่งขันและฝึกซ้อม การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 20,000,000 
บาท เพื่อดําเนินการปรับปรุงสนามแข่งขันแล้ว เช่น สนามยิงปืน สนามเทนนิส สนามฟุตบอล ลู่ยางสังเคราะห์  และ
ถนนทางเข้า – ออก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  
 ฝ่ายพัฒนาเมือง  เทศบาลนครเชียงใหม่  ได้อนุมัติงบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายต่างๆ ตกแต่งประดับดอกไม้บริเวณเกาะกลางถนนรอบคู่เมือง  และประตูเมืองต่างๆ ตลอดจนเตรียมการจัดทําป้าย
นําทางสนามแข่งขัน  
 
       / ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ได้จัดเตรียมสถานที่...
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 ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ได้จัดเตรียมสถานที่พักให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ โดย
ใช้วิธีบูรณการในแนวคิด “ทําโรงเรียนให้เป็นโรงแรม” พร้อมทั้งจัดทําคู่มือสําหรับติดต่อสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวก 
และได้มีการเตรียมการจัดซื้อเครื่องนอนเพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ทั้ง 77 จังหวัด โดยแบ่งที่
พัก จํานวน 5 โซน ได้แก่ โซนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อําเภอแม่ริม จํานวน 19 ชนิดกีฬา โซน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 5 ชนิดกีฬา  โซนอําเภอเมือง จํานวน 11 ชนิดกีฬา  โซนอําเภอหางดง จํานวน 9 ชนิด
กีฬา และโซนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํานวน 5 ชนิดกีฬา โดยจัดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่แต่ละชนิดกีฬา พักใกล้เคียง
บริเวณสนามแข่งขันเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ได้มีการวางแผนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด
การแข่งขันตามจุดต่างๆ เช่น ที่พักนักกีฬา  สนามแข่งขันทั้ง 46 สนาม  และเส้นทางการจราจร บริเวณถนนและ
สถานที่จอดรถ 
 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้จัดโปรแกรมนําเที่ยวสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือ
อํานวยความสะดวกและมอบ  สิทธิพิเศษสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน ที่เดินทาง
มาร่วมการแข่งขัน 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขณะนี้ได้มีการจัดทําเว็บไซท์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าชม
และติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.chiangmaigames.com 
 ฝ่ายกิจกรรมและวัฒนธรรม และฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม  ได้มีการประสานงานกับฝ่ายไฟพระ
ฤกษ์เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ โดยจะมีการจัดขบวนว่ิงรอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ ได้มี
ส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ตลอดจนประสานงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา เพื่อนําคนเข้าร่วมชมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน รวมถึงชมและเชียร์กีฬาชนิด
ต่างๆ 
 ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง  ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง  เพื่อจัดเตรียมยานพาหนะไว้
บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตลอดการแข่งขัน 

ฝ่ายเลขาธิการ จะนําผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย มารายงานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ประจําทกุเดือน  เพื่อให้ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวดัเชียงใหม ่ได้รบัรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว 
รวมถึงขอความร่วมมือในการประชาสมัพันธ์ และร่วมกันเปน็เจ้าภาพที่ดี  ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
ที่จะมาถึงในเดอืนธันวาคมน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
มตทิีป่ระชุม  
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4.8  ผลการดาํเนนิงานรณรงคป์ลูกตน้ทองกวาว  ต้นไมป้ระจําจงัหวดัเชียงใหม ่
  ผู้นําเสนอ : นายสง่า  บัวระดก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   

                       สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

แนวทางดําเนนิงาน  
      1. กําหนดให้ถนนหมายเลข ชม 3035 ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 108 ถึงบ้านร้อยจันทร์ ระยะทาง 17 
กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักในการปลูกต้นทองกวาว 
      2. ขอความร่วมมือสถานที่ราชการทุกแหง่ ทั้งระดับภาค ศูนย์ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 
      3. ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า           
การท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงสวนไม้ไทยบ้าน
พ่อเลี้ยงหมื่น  สนับสนุนกล้าพันธ์ุทองกวาวพร้อมปลูกได้ 9,500 ต้น และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเป้าหมาย
เพาะกล้าพันธ์ุทองกวาวประมาณ 20,000 ต้น 

ผลการดําเนนิงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สงิหาคม 2555 

ที ่ หน่วยงานที่ขอรบักล้าทองกวาว  จํานวน (กลา้)  

1 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  50 

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันป่าตอง  150  

3 ชลประทานเชียงใหม่  50  

4 โรงเรียนดอยหล่อวิทยาลัย  100  

5 เทศบาลสันป่าตอง  100  

6 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทับ อ.แมแ่จม่  100  

7 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง  50  

8 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม่  800  

9 ที่ว่าการอําเภอหางดง  300  

10  มูลนิธิไทยรักป่า  10  

11  ป่าชุมชนบ้านวังลุงใหม่  11  

12  สํานักงานสรรพสามิตภาค 5  12  

13  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  13  

         
/ 14  โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ําบ้านนาหวาย 
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 ที ่ หน่วยงานที่ขอรบักล้าทองกวาว  จํานวน (กลา้)  

14  โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ําบ้านนาหวาย  14  

15  โรงพยาบาลเวียงแหง  15  

16  เทศบาลตําบลสันโป่ง  16  

17  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  17  

18  บ้านแม่ชีปางไฮ ม.10 ต.แมแ่รม อ.แม่ริม  18  

19  สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟทหารอากาศ จังหวัดน่าน  19  

20  สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง จังหวัดลําพูน  310 

21  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่  50  

22  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  200  

23  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเปา อ.แม่วาง  60  

24  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง  60  

25  เทศบาลตําบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด  100  

26  ที่ว่าการอําเภอสะเมิง  50  

27  อําเภอหางดง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  300  

 รวม  4,250 กล้า  

 
พิธีเปิดการรณรงค์ปลูกดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่ (ต้นทองกวาว) วันที่ 26 มิถุนายน 

2555 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน 200 คน  

พิธีรับมอบกล้าต้นทองกวาว ต้นไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับมอบ  นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ผู้มอบ จํานวน 500 ต้น  วันที่ 4 กันยายน 2555  ณ สวนไม้
ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

พิธีปลูกต้นทองกวาว ต้นไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่  โดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่  วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555  ณ ปะรําพิธี ที่ทําการสายตรวจตําบลนํ้าแพร่ อําเภอหางดง   
บริเวณด้านข้างถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.3035   จํานวน   300 ต้น 

ขอรับกล้าทองกวาวได้ที่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 053-518239  
081961-8995 และ สถานีเพาะชํากล้าไม้ห้วยดินดํา 085-625-4053 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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4.9  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สมัครเป็นสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
         ผู้นาํเสนอ  :  นายอดิศร  กําเนิดศิริ  ปลัดจงัหวัดเชียงใหม่ 
 
 ด้วยกรมการปกครอง จัดทําโครงการรณรงค์สมัครสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านขึ้น 
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 – 14 มีนาคม 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม โดยดําเนินการดังนี้ 
 จัดให้มีการจับคูปองชิงรางวัล 3 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 14 กันยายน 2555 ครั้งที่สอง           
14 ธันวาคม 2555 และครั้งสุดท้ายวันที่ 14 มีนาคม 2556 คูปองชิงรางวัลจะอยู่ในวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้าน    
โดยให้สมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านเขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจนลงในคูปองที่อยู่ในสารสาร
กํานันผู้ใหญ่บ้าน ตัดคูปองส่งที่ตู้ ปณ.6 ปณ. มหาดไทย กรุงเทพ 10206 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิก
วารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น ไม่รวมถึงสมาชิกที่ได้รับวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านฟรี ของรางวัลที่ได้จะจัดส่งไปให้
อําเภอ เพื่อส่งมอบแก่สมาชิกที่ได้รับรางวัลต่อไป ของรางวัลประกอบด้วย 
 รางวัลที่ 1 ตู้เย็น ขนาด 5 ควิ  1 รางวัล 
 รางวัลที่ 2 ทีวีจอแบน ขนาด 20 นิ้ว  1 รางวัล 
 รางวัลที่ 3 เครื่องเล่น DVD    1 รางวัล 
 รางวัลที่ 4 เตาไมโครเวฟ   1 รางวัล 
 รางวัลที่ 5 หมอ้หุงข้าวไฟฟ้า  1 รางวัล 
 จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวให้แก่ กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
และบุคคลทั่วไปได้ทราบ และเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในส่วนของอําเภอได้
ขอความร่วมมือให้ดําเนินการตามข้างต้นโดยตรงแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
      เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) มีทั้งหมด  5 เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการได้
นําเอกสารรายละเอียดเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  www.chiangmai.go.th  หัวข้อ  ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท่านสามารถดาวน์โหลดดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าว           
ซึ่งประกอบด้วย   
  
  5.1  การจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2555  วันที่ 23  ตุลาคม  2555  

       ด้วยในวันที่  23  ตุลาคมของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ-           
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระปิยมหาราช”  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลและ           
วางพวงมาลาถวายบังคม  เพื่อให้พสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์           
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ในวันที่  23  ตุลาคม  2555  เวลา  08.00 น.  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  
รัชกาลที่ 5  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด
เชียงใหม่  รายละเอียดตามกําหนดการนี้ 

กําหนดการ 
ประกอบพธิีวันปิยมหาราชของจังหวดัเชยีงใหม่  ประจาํปพีทุธศักราช 2554 

ณ  บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรีย์  รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวดัเชียงใหม ่
วันที่  23  ตุลาคม  2555 

----------- 

 
 
 
        / - ประธานพิธี อ่านคํากล่าว… 
 

เวลา  07.00  น. -  เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ  ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร ตํารวจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครู  อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา  กํานันผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ
และสมาชิกของกลุ่มสมาคม  ชมรม  สโมสร  สถาบันต่างๆ รวมทั้ง พ่อค้า และประชาชน  
ทุกหมู่เหล่า  ร่วมชุมนุมพร้อมกัน  ณ บริเวณสถานที่ประกอบพิธี 

 -  บุคคลหรือหน่วยงานที่จัดพวงมาลาถวายบังคมในพิธี นําพวงมาลาวางถวายบังคม   
   ณ สถานที่ที่กําหนดให้เสร็จก่อนเวลา  08.00 น. (จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความ  

สะดวกในการวางพวงมาลา) 
เวลา  08.00  น. -  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณเต็นท์พิธี 
 -  ประธานพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 -  พิธีกรอาราธนาศีล 
 -  ไหว้พระรับศีล 
 -  ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธี  เดินไปยืนบริเวณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
 -  ประธานพิธี  เดินขึ้นบนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 
 -  ประธานพิธี วางพวงมาลาถวายบังคมในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า 
 -  ถวายความเคารพ 
 -  ประธานพิธี  จุดธูปเทยีนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  
 -  ถวายความเคารพ 
 -  ประธานพิธี  เดินลงจากพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  ขึ้นแท่นกล่าว 
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การแต่งกาย 
ข้าราชการพลเรือน :  เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 
ข้าราชการทหาร  ตํารวจ :  เครื่องแบบปกติขาว  กระบี่  ถุงมือ  สวมหมวก 
บุคคลทั่วไป  :  ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ 
สมาคม  ชมรม  สโมสร :  เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 -  ประธานพิ ธี  อ่านคํ ากล่ าวถวายราชสดุ ดีพระเกียร ติคุณพระบาทสมเด็จ -  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระปิยมหาราช” 

 -  จบแล้ว วงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 33, วงปี่พาทย์ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 -  ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีเดินไปยังเต็นท์พิธี 
 -  ประธานพิธี ทอดผ้าบังสุกุล  พระสงฆ์สดับปกรณ์ 
 -  ประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติ  ถวายจตุปัจจัย  พระสงฆ์อนุโมทนา 
 -  เสร็จพิธี 

 
 
************************************* 
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5.2 การถวายพระราชสมัญญา  “อัคราภิ รั กษศิลปิน” แด่สมเด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์     
พระบรมราชินีนาถ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  2555 รับทราบการถวายพระราชสมัญญา           

“อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เพื่อประกาศพระเกียรติคุณและน้อมระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้สืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลังสืบไป 
และทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานัปการในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดก
ทางศิลปะของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ยาวนานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 



  ๙๗

 

มตทิีป่ระชุม  
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  ๙๘

5.3  การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2555  เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา           

“พระมารดาแห่งไหมไทย”  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม           
พระชนมพรรษา 80 พรรษา  12  สิงหาคม  2555  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  เพื่อประกาศ           
พระเกียรติคุณและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการไหมไทย   

 
 



  ๙๙

มตทิีป่ระชุม  
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  ๑๐๐

  5.4  ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2555  (สํานกังานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่) 

  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ขอรายงานความเคลื่อนไหว
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดยสรุปดังนี้ 

การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คํานวณ มีจํานวน ๔๑๗ 
รายการ สําหรับจังหวัดเชียงใหม่มี จํานวน ๒๕๙ รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า  เคหสถาน  การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล  ยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการ
อ่าน การศึกษา  ฯลฯ  เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่  ได้ผลดังนี้ 

๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 
   ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ ๑๐๐ และเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ  

๑๑๖.๒๘ เทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๑๕.๘๒ สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๔๐ ถ้าเทียบกับเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๔ สูงขึ้นร้อยละ ๒.๖๙ 

๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 
   ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ ๑๐๐ และเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ  

๑๒๒.๕ สําหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๑๒๒.๐ 
        ๓.  การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เม่ือเทียบกับ 

 ๓.๑  เดือนกรกฎาคม       ๒๕๕๕             สูงขึ้น  ร้อยละ ๐.๔  
 ๓.๒  เดือนสิงหาคม         ๒๕๕๔    สูงขึ้น  ร้อยละ ๒.๘ 
 ๓.๓  เทียบเฉลี่ย ๘ เดือน (มกราคม – สิงหาคม) ๒๕๕๕ สูงขึ้น  ร้อยละ ๒.๕ 

 ๔.   ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ลดลง ร้อยละ ๐.๔) โดยหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มปรับสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ําผักและผลไม้  หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับ
สูงขึ้น ได้แก่ น้ํามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
 ๔.๑  ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๐.๓ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ลดลงร้อยละ ๐.๘) ปัจจัย
หลักมาจากการลดลงของสินค้าจําพวก เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ํา  ร้อยละ ๐.๗  (กระดูกซี่โครงหมู ไก่ย่าง) 
เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนทําให้สัตว์เลี้ยงป่วยเป็นโรคง่าย สินค้าเข้าสู่ตลาดน้อย ผักและผลไม้ ร้อยละ ๐.๗ (พริกสด 
ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๕ (กาแฟสําเร็จรูป) เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๐.๑ 
ส่วนสินค้าที่ลดลง ได้แก่ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๑.๓ (ไข่ไก่ ไข่เค็ม นมผง) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
ร้อยละ ๐.๑ 

๔ .๒  ดัชนีหมวดอื่นๆ  ไม่ ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น  ร้อยละ  ๐ .๗  ( เ ดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๕           
สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๓) ปัจจัยหลักมาจากการปรับสูงขึ้นของราคาขายปลีก น้ํามันเชื้อเพลิง ภายในประเทศ ร้อยละ ๒.๖ 
ตามนโยบายของรัฐ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๘ (บุหรี่) หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๐.๒           
(ค่าน้ําประปา) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๒           

  



  ๑๐๑

๕. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนสิงหาคม๒๕๕๔ ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น ร้อยละ ๒.๗  (เดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๕ เทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ สูงขึ้นร้อยละ ๒.๗) หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๒.๐ สาเหตุ
สําคัญมาจากการสูงขึ้นของสินค้าหมวด อาหารบริโภค-ในบ้าน   ร้อยละ ๑๓.๔ อาหารบริโภค-นอกบ้าน ร้อยละ ๗.๕ 
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ร้อยละ ๓.๒ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๓.๐ ผักและผลไม้ ร้อยละ ๒.๖ สินค้าที่ลดลง
ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ร้อยละ ๕.๔  ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๕.๑ แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อย
ละ ๒.๐ ส่วนดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๓.๗ ได้แก่ หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๘.๙ 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๓.๖ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ ๒.๒ หมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ ๐.๗ หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๕ 

 ๖. ถ้าพิจารณาดัชนีเฉลี่ย ๘ เดือน (มกราคม –สิงหาคม) ของปี ๒๕๕๕ เทียบกับปี ๒๕๕๔ ดัชนีสูงขึ้น 
ร้อยละ ๒.๕ เป็นผลมาจาก หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๓.๓ สาเหตุสําคัญมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของ
ราคา อาหารบริโภค-ในบ้าน ร้อยละ ๘.๕ อาหารบริโภค- นอกบ้าน ร้อยละ ๕.๗ เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๔.๔ 
ผักและผลไม้ ร้อยละ ๓.๕ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ร้อยละ ๒.๗ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๑.๗ และ
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ ๑.๖ สาเหตุหลักจากการปรับสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน 
ร้อยละ ๔.๘ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๒.๕ (ผลิตภัณฑ์เบียร์และสุรา) หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า ร้อยละ ๐.๗ หมวดการตรวจรักษาส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๖ หมวดยานพาหนะ การขนส่งและ           
การสื่อสาร ร้อยละ ๐.๕  เป็นต้น 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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  ๑๐๒

5.5 ข้อมูลเศรษฐกจิการค้าจงัหวดัเชียงใหม่  ป ี2555  (สํานักงานพาณชิย์จังหวดัเชียงใหม่) 
 

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่  ปี ๒๕๕5 

                                                                                                                                                                      ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  25  

กันยายน  ๒๕๕5 

• กระทรวงพาณิชย์   :   เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีกินดีของคนทั้งประเทศ 

• กลุ่มจังหวัด           :   ประตูทองการค้าสู่โลก  โดดเดน่วัฒนธรรมล้านนา  น่าอยูทุ่กถิ่นที่ 
• จังหวัด                 :   นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง    (City of Life and Prosperity) 

ข้อมูลท่ัวไป ประเด็นสําคัญ/เร่งด่วนของจังหวัด  

ประชากร (ณ วันที่ 10 ม.ค. ๒๕๕5) 
พ้ืนท่ี 
เขตการปกครอง     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP (ป ี๒๕๕3 p) 
     - เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้ 
     - การขายส่ง ขายปลกี ซ่อมแซมยานยนต์  
        ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
     - การผลิตอุตสาหกรรม 
     - การศึกษา 
     - โรงแรม/ภัตตาคาร 
     - การบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกัน
ประเทศ 
     - การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 
     - การก่อสร้าง 
     - ส่ือกลางทางการเงิน 
     -  อ่ืน ๆ 
รายได้เฉลี่ยต่อหัว  (ป ี๒๕๕3 p) 
อัตราการว่างงาน  (ต.ค.-ธ.ค.๕๔) 
ค่าแรงขั้นต่ํา        (ปรับเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ๒๕๕5) 
อัตราเงินเฟ้อ       (ส.ค.๕5/ส.ค.๕4) 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (ก.ค.55)   
(+ เพิ่มขึ้น / - ลดลงเปรียบเทียบกับ ก.ค.๕5) 
ทะเบียนนิติบุคคล (ส.ค. ๕5)         
คงอยู ่      - จํานวน (%    +0.73)    
               - เงินทุนจดทะเบียน  
จดใหม่      - จํานวน (%    -14.47)    
               - เงินทุนจดทะเบียน      
แจ้งเลิก     - จํานวน (%   +2.13)    
               - เงินทุนจดทะเบียน        
การจัดเก็บภาษี (ส.ค.๕5) (+/- เปรียบเทียบกับ  
ก.ค. ๕5)         
       - ภาษีนิติบุคคล     (%    +230.33)   
       - ภาษีมูลค่าเพิ่ม    (%    -+5.92)    
       - ภาษีธุรกิจเฉพาะ  (%    +10.73) 
การจดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่ง(ส.ค.๕5) (%    )     

การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ส.ค.๕5) (%    )     
การยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
(ส.ค.๕5)    
       - สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (%    +200.00)    
       - เครื่องหมายการค้า    (%    +144.44)    

๑,708,564 คน 
๒๐,๑๐๗.๐๕๗ ตร.กม. 

๒๕ อําเภอ 
๑๒๖,๔๘๘ ล้านบาท 

๑8.๓5 % 
๑๕.13 % 

 
๑๒.23% 
๙.24 % 
8.60 % 
๗.43 % 

 
7.17 % 
4.95 % 
๔.85 % 
๑๒.05 % 

86,121 บาท 
0.7 % 

251  บาท / วัน 
+2.8 % 

 
        122.0/(+0.4) 
 
        ๑2,270 ราย 

 ๑59,331.60 ลา้นบาท 
       136   ราย 

     187.06 ล้านบาท  
              48   ราย 

     80.07  ล้านบาท 
 
        

300.67  ล้านบาท 
      213.19  ล้านบาท 
        73.00  ล้านบาท 

       (ยังไม่ได้ข้อมูล)  ราย 
     (ยังไม่ได้ข้อมูล)  ราย 

 
 
                3   ราย 
              22   ราย 

       1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่น

หนังสือรองเรียน เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราคาลําไยอบแห้งทั้งเปลือก

ตกต่ํา  เน่ืองจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่เข้ามาทําการค้า

ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งเป็นผู้ประกอบรายใหญ่ที่

สามารถทําการค้าและส่งออกลําไยอบแห้งทั้งเปลือกได้   เดิมผู้ประกอบการ

กลุ่มนี้เป็นผู้รับซื้อลําไยอบแห้งจากสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ

กลุ่มเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ  แต่ปัจจุบันได้มีการ

ขยายการผลิตโรงงานอบไอน้ํามากกว่าทุกปี และได้เช่าโรงงานจาก

ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อทําผลิตลําไยอบแห้งเอง  รวมทั้งกําหนดราคา

รับซื้อไว้ตํ่ากว่าราคาต้นทุน จึงทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร  

และเกษตรกรผู้แปรรูปรายย่อยเดือดร้อนไม่สามารถขายผลผลิตให้กับ

ผู้ประกอบการจากประเทศจีนได้ 

         2.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ดําเนินโครงการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้า OTOP และ CHIANG MAI 

BRAND ประจําปี  พ.ศ. 2555 ดําเนินการจัดงานแสดง และจําหน่ายสินค้า

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) ระหว่าง

วันที่  26 – 30 กันยายน 2555 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเจ.เจ. 

มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ  

ภาวะการค้าท่ัวไป  

ภาวะการค้าทั่วไป 

          ภาวะการค้าราคาสินค้าของเดือนสิงหาคม  2555  จังหวัด

เชียงใหม่ได้      มีการเจริญเติบโตในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีธุรกิจ

โครงการบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น เน่ืองจากพื้นที่ในภาคกลางยังคงประสบ

อุทกภัยเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา จึงทําให้คนในภาคกลางสนใจที่จะจับจองที่อยู่

อาศัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความ

สะดวกสบาย และแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก 
 

          การจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม มีจํานวน 

136ราย ลดลงจากเดือนกรกฎาคม  ร้อยละ 14.47  เงินทุนรวม 

187.06 ล้านบาท ธุรกิจที่จดทะเบียนมากที่สุด 3  อันดับแรก ได้แก่ 1) 

ธุรกิจค้าส่งและปลีก จําหน่ายสินค้า   2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  3) ธุรกิจ

บริการทางกฎหมายบัญชแีละการให้บริการทางธุรกิจและการจัดการ โดยมี

นิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ ทุนจดทะเบียนสูงสุด  2 อันดับแรก ได้แก่ ห้าง

หุ้นส่วน จันทกานต์ ซัพพลาย จํากัด  เงินทุนจดทะเบียน 30  ล้านบาท  

บริษัท โรโน ออโต้ จํากัด  บริษัท บีทู หัวหิน จํากัด  บริษัทวิชั่น บิซิเนส 

จํากัด และบริษัท สมพงษ์โชติกาญจน์ จํากัด เงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  

 

วสิัยทัศน์ 



  ๑๐๓

       - ลิขสิทธิ์                   (%    -5.26)    
      - ความลับทางการค้า 
      - ส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
      - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจําหน่ายสนิค้า OTOP ท้ังจังหวัด (ส.ค.๕5) 
     - การจําหน่ายผ่าน Kiosk (5 จุด)  
     - งานแสดงสินค้าในประเทศ  
     - สถานที่อ่ืนๆ ที่ สนง.พณจ.จัดให้จําหน่ายสินค้า 
        OTOP (ถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์  คาร์ฟูร)์ 
     - ที่กลุ่ม และอื่นๆ 
     - การส่งออก 
OTOP สําคัญที่มียอดจําหน่ายสูง ได้แก่  ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย  
ของที่ระลึก  ของใช้ของประดับตกแต่ง 
การส่งออก/นําเข้า  ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ส.ค. ๕
5) 
   - มูลค่าการค้ารวม  (%    -17.52) 
   - มูลค่าสินค้าเข้า    (%    +34.02) 
   - มูลค่าสินค้าออก   (%    -3.62) 
สินค้าขาเข้าท่ีสําคัญ ได้แก่ เลนสท์ี่ยังไม่ได้ประกอบ  ยา
ต้านไวรัสเอดส์เพื่องานวิจัย และเมล็ดพันธุ์พืชใช้ในการ
เพาะปลูก 
สินค้าขาออกท่ีสําคัญ ได้แก่ เลนส์ที่ประกอบแลว้  
เครื่องประดับทําจากทอง และแผงวงจรที่ประกอบแล้ว 

              18  ราย 
                -  ราย  
                -  ราย 
                 - ราย    

5,679,138  บาท 
         180,000  บาท 
      1,736,500  บาท      
         26,000  บาท         
  
      2,822,078   บาท 
          887,560   บาท 

 
 

 
    
 
    263,852,872  บาท   
    158,272,700  บาท 
    211,062,786  บาท 

ภาวะสินค้าอุปโภค/บริโภค 

         ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม ๒๕๕5 เมื่อเทียบ

กับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕5 สูงขึ้น 0.4 สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวสูงขึ้น

ของราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 0.3 ปัจจัยมา

จากปริมาณสินค้าจําพวก เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา เน่ืองจากอยู่ในช่วง

ฤดูฝนทําให้สัตว์ป่วยเป็นโรคง่าย สินค้าเข้าสู่ตลาดน้อย  ส่วนหมวดสินค้า

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวสูงขึ้น  ร้อยละ 0.7  ปัจจัย

หลักมาจากการปรับ ตัว สูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ํ ามัน เ ชื้ อ เพลิ ง

ภายในประเทศ 

ภาวะสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด   

ลําไย 

         จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ให้ผล จํานวน 308,074 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 1.08  ผลผลิต จํานวน 276,342 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ
4.10             แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอจอมทอง พร้าว สันป่า
ตอง สารภี ดอยหล่อ      และฮอด   ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลผลิตในจังหวัด
เชียงใหม่ได้เสร็จสิ้นแล้ว (ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
เชียงใหม่)   ราคาลําไยสดร่วง ณ  วันที่ 19  ก.ย. 2555   มีดังนี้  ชนิด AA
17 บาท/กก. ชนิด A 8 บาท/กก. ชนิด B  4  บาท/กก. และชนิด C 1  บาท/กก.
(ข้อมูลจากสํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่) 

ภาวะการลงทุนและการส่งเสริมของ BOI (ส.ค.๕5) 

โครงการส่งเสริมจาก BOI   จังหวัดเชียงใหม่  มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI จํานวน 1 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้น  27  ล้านบาท  ได้แก่ 
๑. โครงการผลิตแผ่นหลังคมเหล็กและประตูม้วน ของ บริษัท เค.ซี. เมททอลซีท จํากัด  มีเงินลงทุน  27  ล้านบาท เป็นหุ้นไทยทั้งสิ้น ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน

ไทย 32 คน 
       รวมโครงการ BOI ต.ค. ๒๕๕๓ – ส.ค. ๒๕๕๔ จํานวน 54  โครงการ  มูลค่ารวม ๑,810.49  ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๑๐๔

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2555  
           วันอังคารที่  30  ตุลาคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
           ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
           ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
           การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๑๐๕

   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



  ๑๐๖

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

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


