รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 9/2555
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2 นายวรการ
ยกยิ่ง
3 นายชูชาติ
กีฬาแปง
4 นายอดิศร
กําเนิดศิริ
5 นายวิรุฬ
พรรณเทวี
6 นายสุพิชญ
มีสุวรรณ
7 นายทองสุข
พระบาง
8 นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
9 นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
10 นายวิษณุ
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์
12 นางวราภรณ์
13 นางธีรา
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นายอรรถชา
นายอาคม
นายอุทัย
นายเทพประสิทธิ์
นายเศรษฐพล
ว่าที่ ร.ต.สมัย
นายสุรพล
นายอภิชาติ
นายวิจิตร
นายมนัส
นายมานิตย์
นายศักดิ์ชาย
นายชัชวาลย์
นายอนุพงษ์
นายศักดิ์ชัย
ว่าที่ ร.ต.กนก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
วิทยวราวัฒน์
(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ฐิตวิกรานต์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
ชาวสกุล
(แทน)หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5
ธนูศิลป์
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7
กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
สุขพันธ์
นายอําเภอหางดง
ลือชัย
นายอําเภอสารภี
วงษ์ท่าเรือ
นายอําเภอสันทราย
ทนันชัย
(แทน)นายอําเภอสันกําแพง
คําชมภู
นายอําเภอดอยสะเก็ด
สัตยารักษ์
นายอําเภอแม่ริม
ชุ่มเชื้อ
นายอําเภอแม่แตง
หลังสัน
นายอําเภอฮอด
ขันใส
นายอําเภอเชียงดาว
ไหวไว
(แทน)นายอําเภอพร้าว
วงศ์กนิษฐ์
นายอําเภอฝาง
พุทธโธ
(แทน)นายอําเภอไชยปราการ
วาวงศ์มูล
นายอําเภอสะเมิง
คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง
ตัณฑเสน
(แทน)นายอําเภอสันป่าตอง
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30 นายสุรชัย
มณีประกร
31 นายคมกริช
ตรีธัญพงศ์
32 นายชุติเดช
มีจันทร์
33 นายสรธร
สันทัด
34 นายชาตรี
กิตติธนดิตถ์
35 นายภาษเดช
หงส์ลดารมภ์
36 นายศรัณยู
มีทองคํา
37 นายสราวุฒิ
วรพงษ์
38 นายอดุลย์
ฮวกนิล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
39 นางฉัตรรัตน์
ธนัทศรัณย์ดิลก
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
40 พ.ต.อ.พัฒนพงษ์
ขําแก้ว
41 พ.ต.ท.นิตินัย
สุขะวิริยะ
42 พ.ต.ท.จําเริญ
กันทาหงษ์
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
43 นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
44 นางสาวนวรัตน์
เสนะวัต
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
45 นายพยนต์
ยศสุพรหม
46 นายชูโชค
ทองตาล่วง
47 นายสมรัตน์
มะลิมา
48

นายอนุสรณ์

กรานจรูญ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
49 พ.อ.มงคล
ปาคํามา
50 พล.ต.ภูมิพิพัฒน์
ฉวีพัฒน์
51 พ.ท.ชาคริต
วิสูตรโยธิน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
52 นายสมศักดิ์
วงค์ปัญญาถาวร
53
54
55
56
57

นางนฤมล
นางญาณี
นายสมเกียรติ
ว่าที่ ร.ต.ชะริด
นายสมชาย

วสิกชาติ
แสงศรีจันทร์
บุญทัน
จอมเรือง
เปี่ยมสุข

นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแม่อาย
นายอําเภออมก๋อย
นายอําเภอแม่แจ่ม
นายอําเภอดอยเต่า
นายอําเภอแม่วาง
นายอําเภอแม่ออน
นายอําเภอดอยหล่อ
นายอําเภอกัลยานิวัฒนา
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อําเภอฝาง
(แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
(แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
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58 นางวรรณงาม
แก้วคํา
59 นางพนิต
ธีระชิต
60 นายประพนธ์
ถกลวิโรจน์
61 นายเขมชาติ
ฉัตรแก้ว
62 นายสาธร
สีแก้วเขียว
63 นายสมเกียรติ
พิสุทธิ์เจริญพงศ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
64 นายชัยสิทธิ์
สุริยจันทร์
65 นายวิสูตร
บัวชุม

(แทน)สรรพากรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่ 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายด่านศุลกากรเชียงดาว

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยแห่งประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม่
66 นายวิทยา
ฉุยกลัด
(แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
67 นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่
68 นางสาวดาวสวรรค์
รื่นเมธี
(แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
69 นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
70 นายประมาณ
ถาวรพรหม
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
71 นายภักดี
พวงจิตร
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
72 นางสาวสุรีย์พร
งอนมาก
(แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
73 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
74 นางสุรีย์พร
ชูสุข
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
75 นางอุบลวรรณ
จันทรสุรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
76 นางไพทิพย์
หนูพรหม
(แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
77 นายกระจาย
หนูเกื้อ
(แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด
เชียงใหม่
78 นายอนวัชช์
ไทยขวัญ
หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
79 นางสาวกัญชัช
ทองดีแท้
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
80 นางสาวอาจารีย์
เรือนดี
(แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
81 นางละไมพร
วณิชย์สายทอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
82 นายไชยสิทธิ์
วงศ์สาย
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
83 นายวรชัย
อุทัยรัตน์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
84 นายสุรพงษ์
วิวัชรโกเศศ
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
85 นางจุรีย์
ประเสริฐกุล
(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
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๔
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

นายวีรชาติ
นางสาวนงเยาว์
นางสาวนงเยาว์
นายประพนธ์
นายประพนธ์
นายจํารัส
นางณัฏฐ์ชุดา
นางรุจิเรข
นายวันชัย
นางนารีรัตน์

เขื่อนรัตน์
จันทร์อินทร์
จันทร์อินทร์
เครือปาน
เครือปาน
จันทิวงค์
เรืองวิลัย
ณ ลําปาง
แสงนาค
โนวัฒน์

96

นายสมชาย

กันธะวงค์

97

นางสุดคนึง

อินทะนนท์

98

นายคชาภรณ์

วงศ์พรหมศิลป์

99

นายบรรจง

จํานงศิตธรรม

100 นายชัยวุฒิ

มากสังข์

101 นายสถาพร
102 นายวิวัฒน์
103 นางอรทัย

กาญจนพันธุ์
เอื้องไพบูล
ธรรมเสน

104 นางปภาพินท์

จันทร์ดา

105 นายธราทิพย์

ปงวะระ

กระทรวงคมนาคม
106 นายชาญชัย
107 นายวีระ
108 นายสมพงษ์

กีฬาแปง
จิตเวชเจริญ
มอญแก้ว

109
110
111
112

นางปรารถนา
นายพงศ์เทพ
นายปัญญา
นายชานนวิทย์

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พื้นที่ 1
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พื้นที่ 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน)
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 9
(แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่
ประดิษฐ์กุล
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
วงษ์เวช
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
ภูมิรินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
เผื่อนทอง
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
/ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

๕
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
113 นายประหยัด
อนันต์ประดิษฐ์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
114 นายทวีศักดิ์
ขันธราช
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
115 นางเพ็ญศิริ
ตรีสัตย์
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
116 นายสมศักดิ์
แก้วสอน
(แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่
117 นายทิศชัย
ชีววิริยะกุล
(แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่
118 นายประทิน
ผ่องใส
(แทน)ผู้จัดการโทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่
119 นายณรงค์ศักดิ์
ไชยศรี
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
120 นายธีระศักดิ์
จรัสศรีวิสิษฐ์
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6
121 นางศศิธร
สรณถาวรกุล
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
122 นางสาวปานจิตต์
พิศวง
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
123 นางขวัญนภา
ผิวนิล
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ
(เชียงใหม่)
124 นายสุชาติ
ธนสิทธิ์สมบูรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1
125 นางมนธิชา
ไชยมณี
(แทน)การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
126 นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
127 นายสมพงษ์
ศรีเกษ
กรรมการบริษทั จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
128 นายพิรุณ
หน่อแก้ว
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
129 นางเสาวเพ็ญ
จําปาเป้า
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
130 นางอารีรัตน์
เทียมทอง
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
131 นายปรีชา
บุญสุข
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
132 นายเทพพรหม
อ่อนสีบุตร
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
133 นายทรงศิลป์
ภิรมย์กุล
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
134 นายชานนท์
หันสวาสดิ์
(แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
135 นายเฉลิมศักดิ์
อุทกสินธุ์
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
136 นางเรณู
โกฏิวิเชียร
(แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
137 นายประทิน
สินมณี
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
138 นายฤชุชัย
โปธา
(แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
139 นางอัจฉรา
แก้วกําชัยเจริญ
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
140 ว่าที่ ร.ต.นิธิศ
ขัตตะละ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา
ภาคเหนือ
/ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

๖
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
141 นายไพฑูรย์
รัตน์เลิศลบ
142 นายไกสิงห์
อุ่นใจจิต
143 ดร.กษมา
ประสงค์เจริญ
144 นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
145 นายอุดม
แปงทิศ
146 นายสุรพันธ์

โกยวาณิชย์

147 นายพงษ์สวัสดิ์

อุ่นใจ

148 นายสินอาจ

ลําพูนพงศ์

149 นายพุธชรัช

อรรถวสุ

150 นายวิเชียร

ชมพูผล

151 นายปัญญชาติ
วงษ์ปัญญา
152 นายอดิสรณ์
พวงทอง
สถาบันการศึกษา
153 นางศิริเลิศ
กระแสชัย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
154 นายภาคภูมิ
ภาวงศ์
155 นางมณฑิรา
เมธา
156 นางวาสนา
เกษมสุข
157 นายแพทย์พิรุณ
คําอุ่น
158 นางวราพร
วันไชยธนวงศ์
159 นายประภาส
อํานวย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
160 นางกมลภัส
สุทธิประภา
161 นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท์
162 นายธนา
เกียรติวงค์ชัย
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
163 นางสาวฐิตินันท์
164 นางแสงพร
165 นางสาวพัชรี
166 นางถนอมจิต

ชีวะวัฒน์
เทสมุทร
ฉั่วริยะกุล
ไชยวงค์

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34
(แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต 3
(แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
(แทน)ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
/ ส่วนท้องถิ่น

๗
ส่วนท้องถิน่
167 นางสาวบุษบง
168 นายสรวมไชย
169 นายไพโรจน์
170 นายสว่าง
171 นายประพันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
172 นายกิตติ
173 ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์

จันทเลิศ
มีสมศักดิ์
นันโท
กานิล
นัยเนตรสุวรรณ

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

วิภาสวงศ์
ลิ้มเจริญ

174

สุขะตุงคะ

ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้น
พิเศษ)
หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8

นายอดิศร

175 นายอุทัย
176 นายเทอดศักดิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
177
นางจุฑา

พรหมแก้ว
บุญมาประเสริฐ

178
179

พ.อ.อัครวัฒน์
นายชัยรัตน์

วุฒิเดชโชติโภคิน
พงศ์พีระ

180
181
182
183
184
185
186

นางสุภาพร
นายกมล
นายชัชวาลย์
นายบุญเกื้อ
นางศิริกุล
นางสาวพรทิพย์
นายสง่า

ทองพุก
ทองพุก
ปัญญา
คุณาธารกุล
พงษ์ลัดดา
วรพิทยาภรณ์
บัวระดก

187

นายเสงี่ยม

กิ่งสุวรรณพงษ์

188

นางศิริพร

รือเรือง

189

นายเจิดศักดิ์

เปลี่ยนแปลงศรี

190

นายชัยนรงค์

วงศ์ใหญ่

191
192

นายอภิวัฒน์
นางวัลยา

กาดกิตดิ์ธนาพงศ์
สิปปพันธ์

ธาราไชย

ผู้จัดการอาวุโส สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่-ลําพูน
ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่-ลําพูน
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

๘
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน 41 ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
ที่ คํา
ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชื่ออําเภอ
นําหน้า
1 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สุริยา
ประถมศึกษาปีที่ 6 สันป่ายางวิทยาคาร
แม่แตง
2 เด็กหญิง นันทณา วงค์จีนา
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
เทพศิรินทร์เชียงใหม่
สันป่าตอง
6 เด็กชาย วุฒิกร อาทิตย์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เทพศิรินทร์เชียงใหม่
สันป่าตอง
7 เด็กชาย อัษฏาวุธ สุปัญญา
ประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านสันป่าสัก
หางดง
8 เด็กหญิง กุลสตรี ชีรัง
มัธยมศึกษาปีที่ 3
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง
9 เด็กหญิง จิระนันท์ นันต๊ะโส
ประถมศึกษาปีที่ 6 สบเตี๊ยะ
จอมทอง
10 สามเณร กฤษฎา ประติกา
ศึกษาปริยธรรม
วัดพุทธธนิมิต
จอมทอง
11 เด็กชาย พลพล บุญถนอม
ประถมศึกษาปีที่ 3 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
แม่แจ่ม
12 นาย
เอกชัย ปริบทคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2
บ้านแม่ศึก
แม่แจ่ม
13 เด็กหญิง ปณิดา งานเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
บ้านชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาว
14 เด็กหญิง อลิสรา อักกโชติพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว
เชียงดาว
15 เด็กหญิง จารุณี สายอุน่ เรือน
บุตร อส.จ.ชม. 3
วัดล้านตอง
สันกําแพง
16 นางสาว สมกมล รุ่งวารินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สันติสุข
ดอยหล่อ
17 เด็กชาย สมชาย อุดรโยธิน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านยางเปา
อมก๋อย
18 เด็กชาย ประภพ คุณาธรคีรี
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สามัคคีสันม่วง
กัลยาณิวัฒนา
19 เด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ โพธา
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนบ้านดง
สะเมิง
20 เด็กชาย วิชญะ ปาจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านแปลง 5
ดอยเต่า
21 นางสาว กรรณิการ์ ชูหมื่น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
แม่อายวิทยาคม
แม่อาย
22 เด็กหญิง กรรณิการ์ เรือนทอง 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 พึ่งสม ปวส. 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เมืองเชียงใหม่
27 นางสาว กฤษณา พิมพ์ศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 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
/ 31 เด็กหญิง ธัญญาเรศ พรมมนุษย์
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ชื่อ-นามสกุล

ชั้นเรียน

ธัญญาเรศ พรมมนุษย์
จิราวัลย์ กันตีมูล
ประณัชญา จันทร์หลวง
กษิดิศ ประจงบัว

ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อโรงเรียน

ชื่ออําเภอ

วัดห้วยแก้ว
แม่วาง
วัดเปาสามขา
แม่ออน
ดาราวิทยาลัย
ตร.ภูธร จ.เชียงใหม่
มงฟอร์ตวิทยาลัย
กรมรบพิเศษที่ 5
แผนกประถม
35 นางสาว สุทัตตา ห้องมา
มัธยมศึกษาปีที่ 5
วิทยานุกุลนารี
กองกําลังผาเมือง
36 เด็กหญิง อริสญานิศา อุลมานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
วิทยาลัยนาฎศิลปวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปฯ
37 เด็กหญิง รสริน จันยะลา
ประถมศึกษาปีที่ 2 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบํารุง บุตรสี่ล้อแดง
38 เด็กหญิง สุรีลักษณ์ สิงคมณี
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
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ บุตร ขรก.สนจ.ชม.
จอมเกล้าพระนครเหนือ
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวั ลแก่หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 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. นายสวัสดิ์ ลือยศ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ ศพส.อําเภอจอมทอง
9. นายอาทิตย์ เฉลิมวัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยป่าซาง
อําเภอแม่อาย
/ 10. นายอวยชัย ศรีตระกูล …

๑๐
10. นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1
11. นายสุวัฒน์ วังช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
12. พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัธรพงศ์สินธุ์ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรพร้าว
13. พ.ต.ต.รัฐกร อินทนิล ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 335 อําเภอเชียงดาว
6) ผู้ว่าราชการจังหวั ดเชียงใหม่ มอบโล่และเกี ยรติบัตรให้แก่อําเภอที่ผ่านการประเมิ นเป็นอําเภอที่มี
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 ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ม อบเกี ย รติ บั ต รผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กปู ช นี ย บุ ค คลด้ า นภาษาไทย
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 และพัฒนากรผู้ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ จํานวน 5 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
รางวัลชนะเลิศ บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลเวียง อําเภอฝาง นายพิพัฒน์ เบ้าหัวดง พัฒนากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านสันทรายก้อม หมู่ที่ 2 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี
นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านห้วยหล่อดูก หมูท่ ี่ 5 ตําบลแม่ตื่น อําเภออมก๋อย
นายพิทักษ์ อ๊อดต่อกัน พัฒนากร
รางวัลชมเชย บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 11 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนากร
/ รางวัลชมเชย บ้านม่วงม้าเหนือ …

๑๑
รางวัลชมเชย บ้านม่วงม้าเหนือ หมู่ที่ 8 ตําบลร้องวัวแดง อําเภอสันกําแพง
นางณิชพลัฏฐ์ ทองสมบูรณ์ พัฒนากร
10) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี 2555 จํานวน 10 รางวัล (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
ที่
รางวัล
หมูบ่ า้ น
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

/ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1. บริหารย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ตําแหน่งปัจจุบนั : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งใหม่ : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2555
1 นายวรการ ยกยิ่ง
ตําแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2 นายจําเริญ สวนทอง
ตําแหน่ง : นายอําเภอพร้าว
3 นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
ตําแหน่ง : นายอําเภอไชยปราการ
4 นายทองสุข พระบาง
ตําแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
5 นางนฤมล วสิกชาติ
ตําแหน่ง : คลังเขต 5
6 นางพรรณวดี พลอยทับทิม
ตําแหน่ง : จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
7 นายสุวทิ ย์ ม่วงเกษม
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
8 นายสมคิด พรหมมา
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
9 ร้อยเอกสมบูรณ์ ผิวอ่อน
ตําแหน่ง : ผู้อาํ นวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
10 นายศตวรรษ สถิตย์เพียรศิริ
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
11 นายวรชัย อุทยั รัตน์
ตําแหน่ง : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
12 นายมานพ ดีมี
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
13 ว่าที่ร้อยโทสุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ
ตําแหน่ง : ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่
14 นายกิตติ วิภาสวงศ์
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
15 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง
หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณ และอําลาต่อที่ประชุม
/3. แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ…

๑๓
3. แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
นายวิสตู ร บัวชุม
ตําแหน่งปัจจุบนั : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานดูไบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 41 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล เป็ น ประธานการประชุ ม ซึ่ ง ได้ นํ า ลงเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
www.chiangmai.go.th จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสัง่ การกระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดเชียงใหม่
คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี แสงศรีจันทร์) แจ้งต่อที่ประชุม
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้

๑

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ
สิ้นไตรมาส (%)
๑๐.๐๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ
สิ้นไตรมาส (%)
๒๐.๐๐

๒

๒๓.๐๐

๔๒.๐๐

๓

๔๓.๐๐

๖๗.๐๐

๔

๗๒.๐๐

๙๓.๐๐

ไตรมาสที่

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วน
ราชการ รวมทั้งงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
/การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผน...

๑๔
การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (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

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รบั จัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๗๕๒.๕๔

๔,๕๔๖.๔๘

๙๕.๖๖

๒๐๖.๐๖

สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู เยียวยา
ผู้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์อทุ กภัย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทีไ่ ด้รบั

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๑,๑๐๕.๙๕

๑,๐๖๘.๐๐

๙๖.๕๗

๓๗.๙๕

/ส่วนราชการที่มผี ลการเบิกจ่าย…

๑๕
ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้

ลํา
ดับ

ชื่อหน่วยงาน

๑

สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ภาพรวม
งบประมา เบิก
ณ
จ่าย
๐.๐๕

ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท
ลงทุน
งบประมา เบิก
ร้อยละ
ณ
จ่าย

๐.๐๕ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๓๓๐.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๓.๘๔

๓.๘๔ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๓

แผนกสัสดีจังหวัดเชียงใหม่
๓.๐๔
๓.๐๔ ๑๐๐.๐๐
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คง
๔ ภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒
๒๖.๓๔ ๒๖.๓๔ ๑๐๐.๐๐
เชียงใหม่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
๕
๐.๑๕
๐.๑๕ ๑๐๐.๐๐
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
๖ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ๑๘๘.๗๒ ๑๘๘.๗๒ ๑๐๐.๐๐
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
๗ ประเทศไทยอําเภอฝาง จังหวัด
๐.๔๒
๐.๔๑ ๑๐๐.๐๐
เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
8
๑๖.๔๒ ๑๖.๔๒ ๑๐๐.๐๐
เชียงใหม่
หน่วยป้องกันและปราบปรามการ
๙
๐.๙๗
๐.๙๗ ๙๙.๙๘
ประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
๑๐
๐.๓๗
๐.๓๗ ๙๙.๙๖
เชียงใหม่
ที่มา : รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่
(ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง)

๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ของส่ ว นราชการในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ห น่ ว ยงานได้ รั บ งบลงทุ น ทั้ ง สิ้ น ๑๑๖
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
ชื่อหน่วยงาน
งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
ลําดับ
๑

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ๒

๒.๙๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๒

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐

๐.๙๓

๐.๐๐

๐.๐๐

/ 3 สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ ๕

๑๖
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

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

๑๖

วิทยาเขตภาคพายัพ

๗.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๗

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่

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

๑๘.๑๕

๐.๓๗

๒.๐๔

๑.๖๖

๐.๐๔

๒.๒๖

๒๒

วิทยาลัยการอาชีพฝาง
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

๘.๐๐

๐.๒๔

๒.๙๔

๒๓

องค์การสวนพฤกษาศาสตร์

๑๘.๒๐

๐.๖๑

๓.๓๖

๒๔

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม่

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 เชียงใหม่

๓.๗๔

๐.๒๔

๖.๔๒

๒๑
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๑๗
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๒๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๑๓.๑๖

๐.๘๙

๖.๗๕

๓๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔

๓๙.๗๔

๒.๗๒

๖.๘๔

๓๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๗.๑๓

๑.๒๔

๗.๒๒

๓๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม

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

วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง

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

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

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 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

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๖๔.๐๑

๑๙.๑๖

๒๙.๙๓

๕๑

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๑๓.๐๖

๔.๐๓

๓๐.๘๕

๕๒

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

๒๕๖.๔๓

๘๐.๗๐

๓๑.๔๗

๕๓

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๗๖

๐.๕๗

๓๒.๔๐

๕๔

สํานักงานศิลปากรที่ ๘

๖๕.๒๔

๒๒.๔๕

๓๔.๔๑
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๑๘
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

๕๕

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๕๖

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๑๑๔.๐๐

๔๐.๙๔

๓๕.๙๑

กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่

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

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

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

๑๙๗.๙๗

๑๐๗.๒๙

๕๔.๑๙

๑๕๔.๖๘

๘๖.๖๗

๕๖.๐๓

๖๘

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ
เชียงใหม่
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

๖๗

/ส่วนราชการที่ได้รบั จัดสรรเงิน...

๑๙
ส่วนราชการทีไ่ ด้รบั จัดสรรเงินโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟีน้ ฟู เยียวยา ผู้ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุ กภัย ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS:
ZFMA62) ประมวลผลวันที่ ๒๑ กันยาย ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓๘ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ
๙๖.๕๗ โดยเรียงตามผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่ายร้อย
ลําดับ
ชื่อหน่วยงาน
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย
คงเหลือ
ละ
A
C
G
H
I
J
K
(J=I/G*10
(K=G-I)
0)
๑ 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

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

๐.๖๕

๐.๒๙

๐.๕๐

๗๖.๙๐

๐.๑๕

๑.๗๓

๐.๐๐

๑.๔๐

๘๐.๔๑

๐.๓๔

๐.๔๑

๔.๔๗

๐.๓๔

๘๑.๗๐

๐.๐๘

๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

๖๕.๕๐

๐.๐๐

๖๐.๙๐

๙๒.๙๘

๔.๖๐

๙

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

๐.๙๐

๑.๒๕

๐.๙๐

๙๙.๔๔

๐.๐๑

๑๐

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
โครงการชลประทานเชียงใหม่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๓
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

๕๙๔.๐๑

๐.๐๐

๕๙๑.๕๒

๙๙.๕๘

๒.๔๙

๐.๙๓

๐.๐๐

๐.๙๓

๙๙.๗๙

๐.๐๐

๒๕๙.๑๘
๓.๐๐
๔.๑๒
๑๒.๑๖
๒๔.๗๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๕๙.๐๓
๓.๐๐
๔.๑๒
๑๒.๑๖
๒๔.๗๐

๙๙.๙๔
๙๙.๙๔
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๐.๑๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๖

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๓.๔๑

๐.๐๐

๑๓.๔๑

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๖
๗

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
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๒๐
ลําดับ ชื่อหน่วยงาน
A

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

C

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง
ภาคเหนือ
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
เรือนจํากลางเชียงใหม่
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่
๑๐
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐
สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์

งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
G

H

เบิกจ่าย

เบิกจ่ายร้อย
ละ

คงเหลือ

I

J

K

(J=I/G*10
0)

(K=G-I)

๑.๔๙

๐.๐๐

๑.๔๙

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒๒.๑๕

๐.๐๐

๒๒.๑๕

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๒๐

๐.๐๐

๓.๒๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๒๐

๐.๐๐

๐.๒๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๔

๐.๐๐

๐.๐๔

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๒๒

๐.๐๐

๐.๒๒

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๓๐

๐.๐๐

๐.๓๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๑๗

๐.๐๐

๐.๑๗

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๘๔

๐.๐๐

๐.๘๔

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๓๐

๐.๐๐

๐.๓๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๘.๘๙

๐.๐๐

๘.๘๙

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๘๐

๐.๐๐

๐.๘๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๕๗

๐.๐๐

๐.๕๗

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๑๙

๐.๐๐

๐.๑๙

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
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๒๑

๓๓

โรงพยาบาลสวนปรุง

๐.๘๗

๐.๐๐

๐.๘๗

เบิกจ่ายร้อย
ละ
J
(J=I/G*10
0)
๑๐๐.๐๐

๓๔

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึก
พิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช)
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดน ที่ ๓๓
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๕

๐.๒๖

๐.๐๐

๐.๒๖

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐.๗๗

๐.๐๐

๑๐.๗๗

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๓

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๕๕

๐.๐๐

๐.๕๕

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๓

๓๕.๐๔

๐.๐๓

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑,๑๐๕.๙๕

๔๔.๐๖

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน
A

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

C

งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
G

รวม

H

เบิกจ่าย
I

๑,๐๖๘.๐๐

๙๖.๕๗

คงเหลือ
K
(K=G-I)
๐.๐๐

๓๗.๙๕

๒. หนั ง สื อ เพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ประจํา เดื อ น กั น ยายน ๒๕๕๕ จํา นวน ๒๕ เรื่ อ ง คื อ
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
ตรวจสอบด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี พ ร้ อ มทั้ ง รายงานผลให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบอย่ า งสม่ํ า เสมอ ควรสนั บ สนุ น ในเรื่ อ ง
อัตรากําลังและกําหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีให้มีวุฒิการศึกษาด้านการบัญชีและกรณี
ที่มีการสับเปลี่ ยนหมุ นเวียนเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญ ชีจะต้องมีการสอนงานให้ผู้ที่ได้ รับมอบหมายเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วเห็ น ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม จึ ง ขอให้ ห น่ ว ยงานที่
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.)…

๒๒
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รายงานผลการดําเนินงานตามแบบที่กําหนด ส่งสํานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรุปผลภาพรวมทั้งประเทศส่งกรมบัญชีกลางภายในเดือนมกราคม
๒๕๕๖
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)
๒.๓ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๘ /ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การตรวจสอบโครงการเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
กรมบัญชีกลางได้จัดทําแนวทางการตรวจสอบโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและ
สร้างอนาคตประเทศ สําหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเห็นควรให้ส่วนราชการที่มีโครงการดังกล่าวในความรับผิดชอบกํากับดูแล ให้ผู้ตรวจสอบภายในให้
ความสํ า คั ญ กั บ การตรวจสอบ พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ตรวจสอบภายในด้วย (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)
๒.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๑.๓ /ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียด
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยเฉพาะราคากลางและการคํ า นวณราคากลางไว้ ใ นระบบข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ จึงได้กําหนดการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ดังนี้
๑.ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อ ๒๐ที่ได้ปรับปรุงตามมติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๕
๒.เพื่อให้การดําเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในงานจ้างก่อสร้างของทางราชการเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมติคณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ดั ง กล่ า ว จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
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 การจ้างก่อสร้าง ...

๒๓
๒.๒ การจ้ า งก่ อ สร้ า งตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้นํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตาม BOQ.(Bill
of
Quantities)
ตามแบบฟอร์ ม ที่ กํ า หนดไว้ ใ นตั ว อย่ า งเอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นของ
เอกสารแนบท้ายฯ ข้อ ๑.๑๐ โดยให้กําหนดรายละเอียดการคํานวณราคากลางฯดังกล่าวในขั้นตอนของการจัดทํา
เอกสารประกาศเชิญชวน
๓. สําหรับการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) ให้ปฏิบัติตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง ในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e–GP) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th หัวข้อ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และหัวข้อดาวน์โหลดแนะนํา
๒.๕ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ ว ๓๑๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สําหรับผู้ใช้งาน(User)ในระบบ GFMIS
กรมบัญชีกลางได้จัดทําระบบ Click Quick สําหรับผู้ใช้งาน(User)ในระบบ GFMIS เพื่อเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง(ในฐานะ
หน่วยงานกลาง) โดยตรง และเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ GFMIS
ต่อไป
2.๖ 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.) ได้ ก ระทํ า การผิ ด เงื่ อ นไข คื อ มี ก ารส่ ง งานพิ ม พ์ ใ ห้ เ อกชนรั บ ช่ ว งพิ ม พ์ ต่ อ กระทรวงการคลั ง โดย
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ จึงพิจารณาระงับสิทธิของโรงพิมพ์ดังกล่าว โดยมิให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการจ้างองค์การค้าของ สกสค. พิมพ์งาน โดยวิธีพิเศษ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๒.๗ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๒๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศใช้
เนื่องจากขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว และอยู่ ระหว่ างดําเนินการตามขั้ นตอนของกฎหมาย เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงาน สามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเป็นไปตามนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐ กวพ. และ กวพ.อ. จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ๑๒(๑๕) ประกอบข้ อ ๑๓ วรรคแรก และตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗(๕) กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ ดังนี้
/ ๑. หลังจากทราบยอดเงินตามนัย…

๒๔
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
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
จนถึง วั นทํ า การสุ ด ท้ า ยของปี ง บประมาณ ซึ่ง ในปี นี้ ต รงกั บ วัน ศุก ร์ ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๕ ดัง นั้น จึ ง ขอให้
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ดําเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) รายการรับและนําส่งเงิน และ
รายการเบิกหักผลักส่งในระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวัน ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
๒.๙ หนังสือ 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
กําหนดแนวทางการปรั บปรุงรายการบัญ ชีระหว่างกั นในระบบฯ รายละเอียดตามแนวทางที่กําหนด ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานประสานงานกับกรมบัญชีกลาง(สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ) ก่อนดําเนินการปรับปรุงรายการ
บัญชีดังกล่าวในระบบ GFMIS
๒.๑๐ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๓๒๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สําหรับโปรแกรม
Microsoft Office Excel 2003
กรมบัญชีกลางส่งตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการที่ยังใช้โปรแกรม Microsoft
Office Excel 2003 มาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
/ ๒.๑๑ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕ / ว ๓๒๘ ...

๒๕
๒.๑๑ หนังสือ 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
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง
ระหว่างลาของลูกจ้างของส่วนราชการ อาทิ เช่น ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ ลาเพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรแต่ไม่เกิน ๑๒
เดือนเป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการ
๒.๑๒ หนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๐.๘ / ว ๓๔๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน
กรมบัญชีกลาง ขอประชาสัมพันธ์ในการเพิ่มช่องทางอํานวยความสะดวกให้ผู้รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (sms) และผ่านระบบ Internet (email) เพื่อให้รับทราบวันที่อนุมัติหนังสือสั่งจ่ายเงิน วันสั่งจ่ายเงิน และวันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในครั้ง
แรก รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่ควรทราบ โดยจะเริ่มทดลองให้บริการตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
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
๒.๑๔ หนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งดําเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จั ด ทํ า รายงานการเงิ น ประจํ า ปี ส่ ง ให้ สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตรวจสอบ ภายใน ๖๐ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ และเพื่อให้การจัดทําบัญชีและรายงานการเงินมีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง กรมบัญชีกลางจึงขอให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ที่กําหนด
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
เพิ่ม เติม ข้อ ๔๖ วรรคสาม กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายเอกสารประกวดราคาว่า “ในกรณีที่มี การขาย
ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น”
/ ซึ่งหมายความว่า…

๒๖
ซึ่งหมายความว่า ส่วนราชการต้องกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้อง
เสี ยไปในการทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น และหมายความรวมถึ ง ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารประกวดราคา โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจ
ออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องไม่มีการแสวงหากําไรจากการขายเอกสารประกวดราคา
ดังกล่าว
๒.๑๖ หนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๔ / ว ๓๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
กรมบั ญ ชี ก ลางแจ้ ง ให้ ส่ ว นราชการเร่ ง ดํา เนิ น การบั น ทึก รายการรั บและนํ า ส่ ง เงิน ขอจ่ า ยเงิ น
ตลอดจนการล้างบัญชีพักสินทรัพย์และประมวลผลค่าเสื่อมราคาให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้ง
ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชีของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๒.๑๗ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๔๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕
ด้วยขณะนี้ ใ กล้ สิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หน่วยงานดําเนินการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ
GFMIS เป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบางกระบวนงาน เพื่อให้การบันทึกรายการในระบบ
GFMIS เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานดําเนินการบันทึกรายการ และ
ตรวจสอบรายการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา จึงขอให้หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้
๑. กรณีมีเงินเบิกเกินส่งคืน และประสงค์จะนําเงินนั้นไปใช้เพื่อการอื่นขอให้บันทึกรายการนําส่ง
เงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน
๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีจํานวนเงินต่ํากว่า ๕๐,๐๐๐ บาทให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
๓. รายการขอเบิกเงินปีงบฯ ๒๕๕๕ ที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปให้บันทึกรายการขอจ่ายเงิน โดยระบุวันที่ผ่านรายการตามวันที่จ่ายเงินจริง
๔. การบั น ทึ ก รายการปรั บ หมวดรายจ่ า ยปี ง บฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ ดํ า เนิ น การภายในวั น ที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๕ หากมี รายการปรับปรุงเพิ่มเติม ต้องดําเนินการให้แ ล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ
๕. การกลับ รายการเอกสารขอเบิกเงิ น ปีงบฯ ๒๕๕๕ กรณีชดใช้ เงิ นงบฯรายจ่ายประจํา ปี
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
/ ๒.๑๘ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)…

๒๗
๒.๑๘ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่ อ ง การซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดเงื่ อ นไขต่ า งๆ ไว้ ใ นเอกสารประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จากที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาล่าช้า กรณีที่มิใช่รายที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 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
ต่ําสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
๒.๒ กรณีหน่วยงานจัดหาพัสดุยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้าง ถึงแม้ว่าจะมีการประกวด
ราคาฯใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้รีบดําเนินการคืนหลักประกันซองให้กับผู้เสนอราคาทุกรายโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕
วัน นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ/จ้าง
๒.๑๙ หนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ดังนี้
๑. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน
๑.๑ กรณีมีหนี้ผูกพันจากการซื้อ/จ้าง/เช่า ทรัพย์สินที่มีใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือสัญญาข้อตกลง
และมีวงเงินตั้งแต่ 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 กรณีซื้ อ หรื อ จ้างทําของ ที่ต้องชําระเงินให้ผู้ขายในต่างประเทศ และมีวงเงินตั้งแต่
๕๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทําเอกสารสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
ผ่านระบบ GFMIS Web Online เท่านั้น และให้ถือว่าเอกสารสํารองเงินดังกล่าวเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพัน
/ ๑.๓ กรณีมหี นี้ผูกพันที่ไม่ได้เกิดจากการสั่งซื้อ …

๒๘
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 ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
หน่วยงานในสังกัดและ/หรือส่วนราชการผู้เบิกแทน ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามคู่มือที่แนบพร้อมหนังสือนี้
การขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลางเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/
หรือ ขอขยายเวลาเบิกจ่ ายเงิน หน่ ว ยงานเจ้ าของงบประมาณจะต้ องถือ ปฏิบัติ ตามวิธี การที่ ก ระทรวงการคลั ง
กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือนกันยายน หรือสิ้นเดือนมีนาคม ของแต่ละปี แล้วแต่กรณี
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
/๒.๒๑ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๒…

๒๙
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 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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
๒. การนําส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ไปยังกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กําหนดถือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้คําสั่งงาน
ดังกล่าวจากหัวหน้าเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนดําเนินการ
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
งบประมาณเบิ ก แทนกั น ให้ส่ วนราชการผู้เ บิก แทนหรือหน่ วยงานเจ้ าของงบประมาณ ถือปฏิบั ติตามวิ ธีก ารที่
กระทรวงการคลังกําหนด

/ ๒.๒๓ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๘...

๓๐
๒.๒๓ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มใิ ช่เป็นการจ้าง
บริการจากบุคคลธรรมดาสําหรับเดือนกันยายน
ปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กําหนดให้มีการอ้างอิงการตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกใน
ระบบ e-GP เพื่อให้มีการส่งข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างระหว่างระบบ GFMIS กับระบบ e-GP เป็นไปด้วยความครบถ้วน
และถูกต้อง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็น
การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสําหรับเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS รวมถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านระบบ e-GP
ด้วยรายละเอียดการบันทึก
๒.๒๔ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน
GFMIS Web Online
เพื่อให้การสร้างเอกสารสํารองเงิน และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่ายไปในทิศทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึง
จัดทําคู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online
๒.๒๕ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ได้ดําเนินการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกําหนด หรือตามหนังสือสั่งการใดๆ จึงขอเรียน ดังนี้
๑. งบบุคลากรไม่อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทุกกรณี
๒. อนุมัติให้หน่วยงานกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้จนถึง
วันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
๒.๒ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู 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 รายการทีอ่ ยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๙ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมูลตามแบบแจ้งรายละเอียดที่แนบส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
/๓.๒ รายการต่อไปนี้ให้ดําเนินการ...

๓๑
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. รายการที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ขอทําความ
ตกลงขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งชี้แจ้งเหตุผล ความจําเป็นตามแบบที่กําหนด
จํานวน ๔ ชุด โดยกรมบัญชีกลางจะต้องได้รับเรื่องภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 (งบพัฒนาจังหวัด)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี): แจ้งผลการดําเนินโครงการ
พัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 215,270,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว จํานวน 99,083,494.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.03 ยังเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิก
จํานวน 116,186,505.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.97 โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจดังนี้
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555
จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 215,270,000 บาท โดยแบ่งตามผลผลิตดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 102,230,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 38,282,395 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.45 คงเหลือจํานวน 63,947,605 บาท
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 33,800,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 16,088,028.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 คงเหลือจํานวน 17,711,971 บาท
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 46,240,000
บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 20,364,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.04 คงเหลือจํานวน 25,875,170 บาท
4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 23,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 17,076,884 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.25 คงเหลือจํานวน 5,923,116 บาท
5. ด้านบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 7,271,356.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.71 คงเหลือจํานวน 2,728,643.25 บาท
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๓๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม 2555
ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์) แจ้งว่าในเดือนตุลาคม 2555 ลักษณะ
อากาศในช่วงวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2555 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ตอนบนของไทย ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทยทําให้ภาคเหนือมีฝนตกกระจายโอกาสมีฝนตก 30-40% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 23 -25 องศา
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศา
คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2555 เดือน ตุลาคม 2555 อยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนา
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือในบางช่วง ทําให้มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงถึงต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย30-32
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 21-23 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน 120 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตก
13 วัน
ข้อควรระวัง บางช่วง มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองใน
ระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะเย็นลงเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า ความเสี่ยง
ประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งหน้า เก็บน้ําไว้
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 รายงานการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผูแ้ ทนสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่(นายชัยรัตน์ พงค์พรี ะ) แจ้งผลการปฏิบตั ิงานทีผ่ ่านมา
จังหวัดได้มอบหมายให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและกํากับดูแลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ ซึ่งดําเนินการแล้ว ดังนี้
1. ได้แจ้งให้สว่ นราชการทุกส่วน และอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว
2. ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการ และรายงาน
ข้อมูลฯแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่อยงาน
3. ได้แจ้งเร่งรัดให้ส่วนราชการทุกส่วน ให้ดําเนินการในการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
4. ออกติดตามและให้คําปรึกษากับหน่วยงานที่ยังไม่เริ่มดําเนินงาน
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
การจัดตั้งคณะทํางาน การจัดทําแผน การติดตามผล และความครบถ้วนของข้อมูลการใช้พลังงาน ในปี
51,54 , 55 คะแนนเฉลีย่ รวมขั้นที่ 1-2 ได้ 1.234 / 2.000 คะแนน
คะแนนการประเมิ นผลการประหยั ด พลั ง งาน [ส่ ว นของการลดปริ ม าณการใช้ พลั ง งาน] ขั้ น ที่ 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

๓๓
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 จํานวน 40 หน่วยงาน
- คะแนน มากกว่า 1 จํานวน 112 หน่วยงาน
จํานวนหน่วยงานทีร่ ายงานผ่าน ระบบ e-report ของจังหวัดเชียงใหม่ มี 163 หน่วยงาน
หน่วยงานที่มคี ะแนนเท่ากับ 0 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แจ่ม สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง อําเภอสะเมิง อําเภอแม่อาย อําเภอสันกําแพง อําเภอฮอด อําเภออมก๋อย อําเภอดอยหล่อ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
หน่วยงานที่มคี ะแนน (น้อยกว่า 1 )
ลําดับ
รายชื่อหน่วยงาน
1
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2
สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง
3
สํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ด
4
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง
5
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ริม
6
สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง
7
สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง
8
สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี
9
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วาง
10
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่อาย
11
สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ
12
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
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

๓๔
ลําดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื่อหน่วยงาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ ส่วนแยกสะเมิง
รจก.เชียงใหม่
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ตามรายชื่อที่ กพร. กําหนด จํานวน 163 หน่วยงาน
ช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการกรอกข้อมูลลงใน www.e-report.energy.go.th ต่อไป และดําเนิน
ตามมาตรการประหยั ด พลั ง งานอย่า งต่อ เนื่ อง และขอขอบคุ ณส่ ว นราชการที่ร ายงานข้ อ มู ล ครบถ้ว นขออภั ย
หน่วยงานที่รายงานครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2555
มีข้อสงสัยสอบถามสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยรัตน์ พงค์พีระ ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
อาวุโส โทรศัพท์ 0-5311-2034
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.3 การจัดระเบียบชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตัน และชุมชนป่าแพ่ง ตําบลช้างม่อย อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทน กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ (พันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน) : แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตัน และชุมชนป่าแพ่ง ตําบลช้างม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดังนี้
๑.ขั้นการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๔ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑ : ขั้นการเตรียมการ
ขั้นที่ ๒ : ขั้นการปิดล้อม/ตรวจค้น
ขั้นที่ ๓ : ขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี
ขั้นที่ ๔ : ขั้นการขยายผล
/ ๒.รายละเอียด

๓๕
๒.รายละเอียด
๒.๑ ขั้นที่ ๑ (ขั้นการเตรียมการ) : โดยการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ มีการดําเนินการที่สําคัญ คือ
การประชุมชี้แจงประธานชุมชน จํานวน ๙๓ ชุมชน, รื้อถอนบ้านคนไทย (บ้านร้าง), ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่เพ่งเล็ง
ที่ประชุมทําความเข้าใจผู้ประกอบการในพื้นที่
๒.๒ ขั้นที่ ๒ (ขั้นการปิดล้อม/ตรวจค้น) : ถือเป็นขั้นตอนสําคัญหนึ่ง ที่จะต้องบูรณการทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมจํานวน ๑๙ หน่วยงาน เข้าปฏิบัติการปิดล้อม/ตรวจค้น และพิสูจน์ทราบพื้นที่ต่างๆ
๒.๓ ขั้นที่ ๓ (ขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี) : เป็นขั้นตอนสําคัญที่สุด โดยการดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
ดังนี้
๒.๓.๑ ดําเนินการรื้อถอนบ้านร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.๕๕
๒.๒.๒ จัดชุดควบคุมพื้นที่ มีภารกิจในการควบคุมและจัดระเบียบ, ตรวจสอบ, ประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิบัติต่างๆ เช่น ไม่ให้มีการยืนขายแรงงานบริเวณพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน เป็นต้น รวมทั้ง
จัดหาสถานที่ใหม่ที่มีเหมาะสม หากมีการร้องขอจากกลุ่มผู้ขายแรงงาน (จะประชุมพิจารณาว่าสมควรจะมีการ
ดําเนินการในลักษณะใด) มีที่ตั้งอยู่ ณ ข้าง ถนนอัษฏาธร, การจัดประชุมแก้ปัญหาตามห้วงระยะเวลา การประกอบ
กําลัง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่, อําเภอเมืองเชียงใหม่, ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่, สถานีตํารวจภูธร
ช้างเผือก, จัดหางานเชียงใหม่ และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจสอบสถานที่และบุคคล, จัดทําทะเบียน
ประวัติบุคคล, จัดทําป้ายประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การบังคับใช้กฎหมาย และดําเนินการ
จัดการประชุมแก้ปัญหากับผู้นําชุมชน, ประชาชน, ภาคเอกชน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น
๒.๔ ขั้นที่ ๔ (ขั้นการขยายผล) : เป็นขั้นตอนการนําผลการประชุมแก้ปัญหาร่วมกับผู้นําชุมชน,
ประชาชน, ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ตามผลการประชุมในขั้นที่ ๓) ดําเนินการแก้ปัญหาให้เป็น
รูปธรรม ดังนี้
๒.๔.๑ การย้ายบ้านแรงงานต่างด้าว, บุคคลบนพื้นที่สูง และคนไทย (ชาวเขา) ออกจากพื้นที่
กลับไปอยู่ ณ ภูมิลําเนาเดิม เช่น แรงงานต่างด้าว กลับไปอยู่กับนายจ้าง, บุคคลบนพื้นที่สูง กลับไปอยู่ ณ อําเภอ
ภูมิลําเนา (อําเภอรับกลับไปดําเนินการ) เป็นต้น
๒.๔.๒ การย้ า ยบ้ า นคนไทย (คนเมื อ ง) ออกจากพื ้น ที ่ ไปอยู ่ใ นสถานที ่แ ห่ง ใหม่ ที ่ม ีค วาม
เหมาะสมกว่า ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความยินยอมสมัครใจ โดยการจัดเตรียมพื้นที่และงบประมาณรองรับ เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่องานด้านมวลชน โดยต้องกระทําอย่างละเอียดรอบคอบ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ประชาชน,
ภาคเอกชน และกลุ่ม NGO ต่างๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะต้องดําเนินการให้สําเร็จ
ลุล่วง (ภายในระยะเวลา ๒ ปี/ดําเนินการ ให้เร็วที่สุด เมื่อมีความพร้อมเรื่องสถานที่ที่จะรองรับ)
๒.๔.๓ การแก้ปัญหาแหล่งอบายมุขต่างๆ โดยดําเนินการควบคุมและจัดระเบียบให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น สถานบันเทิงเริงรมย์, ร้านคาราโอเกะ และบ่อนการพนัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิด
ช่องว่างที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน แสวงประโยชน์โดยมิชอบ
๒.๔.๔ การแก้ปัญหาอาชญากรรม, การลักขโมย, ยาเสพติด, การแย่งการประกอบอาชีพของคนไทย
และอื่นๆ ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
๒.๔.๕ ดําเนินการจัดระเบียบสถานที่ต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เช่น การขุด
ลอกคูคลองภายหลังการรื้อถอนแล้ว, การปรับภูมิทัศน์บริเวณที่มีหญ้าขึ้นปกคลุมรกทึบ, การรักษาความสะอาด
โดยทั่วไปให้ถูกสุขลักษณะ, การจัดระเบียบร้านขายของข้างทาง เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานงาน
กับประชาชน, ภาคเอกชน ดําเนินการในลักษณะจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
/ ๒.๔.๖ การขยายผลเข้าไปในชุมชนใกล้เคียง...

๓๖
๒.๔.๖ การขยายผลเข้าไปในชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนอุ่นอารี, ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า, ชุมชนป่า
เป้า และชุมชนอื่นๆ (ทั้ง ๙๓ ชุมชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่) ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดย
ใช้รูปแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน
๓. ผลการปฏิบัติ : ขั้นที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 2555 เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่, อําเภอเมืองเชียงใหม่, ปกครองจังหวัดเชียงใหม่, สถานีตํารวจภูธร
ช้างเผือก, ชุด ชรต.กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่, ตรวจคนเข้าเชียงใหม่, จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมจํานวน ๑๒๐ คน ได้เข้าปฏิบัติการปิดล้อม/
ตรวจค้น (ขั้นที่ ๒ : ขั้นการปิดล้อม/ตรวจค้น) ตามคําสั่ง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๗๖/๒๕๕๕ เรื่อง การจัด
ระเบียบชุมชนเมืองเชียงใหม่ กรณี “ชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตัน และชุมชนป่าแพ่ง ตําบลช้างม่อย อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 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 และหลบหนีเข้า
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 และดําเนินการส่งตัวให้ ด่าน ตม. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดําเนินการส่งตัวกลับอําเภอภูมิลําเนา ต่อไป
๓.๑.๓ ทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จํานวน ๑ คน (ปรับ) และดําเนินคดีในข้อหา ขัดคําสั่งเจ้า
พนักงาน (ออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) และดําเนินการส่งตัวให้ ด่าน ตม. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ดําเนินการส่งตัวกลับอําเภอภูมิลําเนา ต่อไป
๓.๒ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า มีหนังสือเดินทางชั่วคราว (รวมจํานวน ๓๙ คน)
๓.๒.๑ มีหนังสือเดินทางแต่ไม่มีใบอนุญาตทํางาน หรือมีใบอนุญาตทํางานแต่ไม่มีหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว 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 (พื้นราบ) จํานวน ๓๓ คน
๔. แนวทางปฏิบตั ติ ่อไป
๔.๑ ปฏิบัติในขั้นที่ ๓ : ขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี (วันที่ ๒๕ กันยายน 2555 ถึง ๒๕ ธันวาคม
2555 ) โดยการจัดตั้งชุดควบคุมพื้นที่ ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่, อําเภอเมืองเชียงใหม่, ตรวจคนเข้า
เมืองเชียงใหม่, สถานีตํารวจภูธรช้างเผือก, จัดหางานเชียงใหม่ และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ รวมจํานวน ๑๘ นาย
ปฏิบัติภารกิจการควบคุมและจัดระเบียบ, ตรวจสอบ, ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติต่างๆ และจะรายงานผลให้
ทราบ ต่อไป
๔.๒ ตามข้อ ๑.๒ จะเชิญนายจ้าง มาชี้แจงทําความเข้าใจต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.4 รายงานผลโครงการ…

๓๗
4.4 รายงานผลโครงการ “หน่วยปฏิบตั กิ ารยุติธรรมเชิงรุก”
หัวหน้าสํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายอุทยั ทะริยะ) ตามที่นโยบายกระทรวงยุติธรรม
ให้มีการกระจายความยุติธรรมไปสู่ระดับชุมชน/หมู่บ้าน และเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย เสมอภาค และประหยัด อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
จึงได้จัดให้มีโครงการ “หน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ หน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเคลื่อนที่
กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกั บองค์กรปกครองส่วน
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 พฤษภาคม 2555 เทศบาลตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่
๕๙ คน
๒. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 2555 เทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง
๓๒ คน
๓. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม ๔๐ คน
๔. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว
๓๓ คน
๕. วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2555 เทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง
๔๒ คน
๖. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า
๓๒ คน
๗. วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2555 เทศบาลตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง
๕๙ คน
๘. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง ๔๒ คน
๙. วันที่ ๔ มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย
๔๐ คน
๑๐. วันที่ ๕ มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ
๖๓ คน
๑๑.วันที่ ๘ มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา ๓๐ คน
๑๒. วันที่ ๑๑ มิถุนายน 2555 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. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย…

๓๘
๓. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางมาขอรับบริการ
ณ ที่ทําการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน
๑,๐๓๓ คน
๑. วันที่ ๑๓ มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
๑๓๑ คน
๒. วันที่ ๒๐ มิถุนายน 2555 ที่ว่าการอําเภอจอมทอง
๗๒ คน
๓. วันที่ ๒๗ มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม
๖๑ คน
๔. วันที่ ๔ มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง
๑๐๕ คน
๕. วันที่ ๖ มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
๘๒ คน
๖. วันที่ ๒๐ มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า
๙๖ คน
๗. วันที่ ๒๕ มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง
๙๖ คน
๘. วันที่ ๑ สิงหาคม 2555 ที่ว่าการอําเภอเวียงแหง
๖๕ คน
๙.วันที่ ๑๐ สิงหาคม 2555 ที่ว่าการอําเภออมก๋อย
๑๓๐ คน
๑๐. วันที่ ๑๕ สิงหาคม 2555 ที่ว่าการอําเภอดอยหล่อ
๗๕ คน
๑๑. วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2555 ที่ว่าการอําเภอชั่วคราวอําเภอกัลยาณิวัฒนา
๕๐ คน
๑๒. วันที่ ๒๙ สิงหาคม 2555 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
/ ประเด็นปัญหาทีพ่ บในแต่ละพืน้ ที่

๓๙
ประเด็นปัญหาทีพ่ บในแต่ละพื้นที่
พืน้ ที่
ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง

ประเด็นปัญหา
ไม่ ว่ า จะเป็ น แรงงานต่ า งด้ า วกระทํ า ผิ ด กฎหมายไทย การเข้ า เมื อ งผิ ด
กฎหมาย การอาศัยอยู่โดยไม่มีใบอนุญาต อันเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขเยียวยา ทั้งบุคคลเหล่านี้ยังก่อภาระเพิ่มขึ้นให้กับประชาชนในท้องถิ่น
อําเภอจอมทอง
การบุกรุกหนองไห่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 อําเภอจอมทองที่หายไปประมาณ 30 ปี มี
ประชาชนได้ประท้วงไว้หลายที่ก็ไม่เป็นผล ถูกนายทุนได้ถมดินไปหมดแล้ว มี
เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่( สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนร่วมกับ
๑.เทศบาลตําบลบ้านหลวง
๒. เทศบาลตําบลบ้านแปะ
๓. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สอย
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลสบเตี๊ยะ
๕. องค์การบริหารส่วนตําบลข่วงเปา
๖. เทศบาลตําบลดอยแก้ว
๗. เทศบาลตําบลจอมทอง )
อําเภอแม่แจ่ม
อําเภอแม่แจ่ม มีปัญหาในการติดต่อกับหน่วยราชการในตัวจังหวัดเนื่องจากมี
พื้นที่ห่างไกล เช่น การเดินทางไปขึ้นศาล จะต้องเดินทางไปหลายครั้ง และมี
ค่าใช้จ่ายสูง
อําเภอแม่แตง
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
อําเภอเชียงดาว
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า
อําเภอดอยเต่า
ปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด
อําเภอสะเมิง
ปัญหากาบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนโดยนายทุน
อํ า เภอเวี ย งแหง, อํ า เภออม ปัญหาการบุกรุกทําลายป่า
ก๋อย
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการยุติธรรมและกกหมาย
ต่างๆ
อําเภอดอยหล่อ
ปัญหาหนี้นอกระบบ
กรณีพิพาทที่ดินทํากิน
อําเภอกัลยาณิวัฒนา
ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ประชาชนได้ยื่นขอออกโฉนดตั่งแต่ปี ๒๕๕๓
จํานวน๓๐๐ กว่าแปลง แต่เพิ่งได้รับการออกโฉนดแค่ 41 แปลง
ประชาชนขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
อําเภอพร้าว
ถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายผลผลิตทางการเกษตรและสัญญาซื้อขาย
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.5 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าํ …

๔๐
4.5 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าํ และแก้ไขปัญหาน้าํ เสียคลองแม่ขา่
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายประพนธ์ เครือปาน) นําเสนอว่าเมื่อ2-3 ปี
ที่ผ่านมา มีโครงการผันน้ําห้วยช่างเคี่ยนเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม บริเวณ 4 แยก โรงแรมเชียงใหม่แกรนฮิลล์
โรงเรียนโกวิทธํารง โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา จึงมีการวางแผนผันน้ําเข้าสู่ปศุสัตว์ แต่โครงการดังกล่าวได้หยุดลง
โครงการห้วยช่างเคี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อผันน้ําดี ที่มีปัญหาแถวชุมชนโรงเรียนโกวิทธํารง ผลักให้ออกนอกพื้นที่ไป
กับคลองแม่ข่า มีการผันน้ําห้วยช่างเคี่ยนไปฝากไว้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ แก้มลิงหรือสระน้ําในเขต รด. ได้มีการ
พัฒนาขยายให้กว้างขึ้น ให้เหมือนกับห้วยตึงเฒ่า บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติได้มีการขยายสระน้ํา 2-3 สระ
มีอาคารปล่อยน้ําเข้าสู่หนองน้ําบริเวณโรงแรมกรีนเลค กรมชลประทานได้ใช้งบประมาณจากห้วยช่างเคี่ยนผันน้ํา
จากหนองน้ําบริเวณโรงแรมกรีนเลคเข้าสู่คลองแม่แตงลงสู่คลองแม่ข่า โครงการวางไว้ 2 ปี งบประมาณจาก
ส่วนกลางจํานวนแปดสิบกว่าล้านบาท จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จผ่านในปีหน้า มีน้ําดีจากห้วยช่างเคี่ยนมาไล่น้ํา
เสียคลองแม่ข่า จึงขอเรียนให้ทราบว่าปัญหาน้ําท่วม น้ําเสียจากคลองแม่ข่า เป็นปัญหาร่วมระหว่างชุมชน ตําบล
ช้างเผือก ตําบลดอนแก้ว เขตปลายคลองแม่ข่า เนื่องจากนี้ยังมีแนวทางอีกอย่างหนึ่งคือใช้น้ํามาห้วยชะเยือง ซึ่งอยู่
บริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ มาไล่น้ําเสียที่คลองแม่ข่า ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ ในระยะทาง
คลองแม่ข่า 15 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปัญหาน้ําเสียมีตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
การนําเอาฝายพับได้มาใช้แก้ปัญหาเป็นระยะๆ ยกระดับน้ําดีเพื่อจะใช้น้ําดีกระทุ้งน้ําเสียให้หลุดทะลุออกไปที่ปลาย
คลองแม่ข่า ระบบการควบคุมจะทํางานโดยทางโทรศัพท์ จากนั้นเราก็จะไปเก็บขยะที่ปลายคลองแม่ข่า ก่อนที่น้ํา
จะเข้าสู่ปลายคลองแม่ข่าบริเวณแม่น้ําปิง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ําแบบเรียวทาม ส่งข้อมูลผ่านทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต เกษตรกรและชาวประมงก็จะทราบข้อมู ล เมื่ อคุณภาพน้ําปลายคลองแม่ข่าก่ อนปล่อ ยลง
แม่น้ําปิงยังมีคุณภาพไม่ดี จะใช้น้ําจากเขื่อนแม่งัดมาเจือจางคุณภาพก่อน
หลังจากที่ได้นําระบบฝายน้ําพับได้มาใช้กับคลองแม่ข่า จะมีการผันน้ําจากแก้มลิงบริเวณศูนย์ประชุม
นานาชาติ และแก้มลิงบริเวณโรงแรมกรีนเลคลงสู่คลองแม่แตง ไหลลงสู่คลองแม่ข่า น้ําจะผลักให้ตะกอนที่อยู่ก้น
คลองหลุดออกไป การบริหารจัดการในปัจจุบันมีน้ําดีเพียง 4 เดือน อีก 8 เดือนที่เหลือจะต้องหาน้ํามาผันน้ําเสีย
ออก ในอนาคตได้วางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ําที่ล้ําน้ําแม่แตง และลุ่มน้ําปิง แต่โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักไป
ก่อนเนื่องจากมี NGO ต่อต้านโครงการ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการเข้าไปชี้แจงและแก้ไขปัญหานี้ต่อไป จึงขอแจ้งที่
ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การจัดแข่งขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 5
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่(นายอดิสรณ์ พวงทอง) แจ้งกําหนดการแข่งขัน
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้รับเกียรติจาก สมาคมกีฬาฯให้เป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการ
จัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ 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.
พิธกี าร พิธีการจะมีขบวนแห่ ขบวนโยธวาฑิต โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ขบวนธงพระบรมฉายาลักษณ์ ตามด้วยรถบุษบก เริม่ ขบวนจากแยกศาลากลาง เริ่ม เวลา 14.00 น.
/ การแข่งขัน ...
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การแข่งขัน เริ่มทําการแข่งขันวันที่ 8-12 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เสร็จ เวลา 20.00 น.
ในแต่ละวัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาจากทั่วประเทศ 30 ทีม จํานวน 400-500 คน นักกีฬาชาวต่างชาติ
2 -3 ชาติ
ผู้สนับสนุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ผู้กาํ กับการสถานีตํารวจภูธรแม่ริม อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
เชียงใหม่ ฯลฯ
ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ มีนักกีฬายกน้ําหนัก ทีมชาติ 3 คน เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วม
การแข่งขันยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ในปี 2556และ2557 ได้แก่ นายติณณภพ กันระวังชัย ชั้น ม.5, ด.ญ.รจนา
คําส่า ม.3, ด.ช.ทวีศักดิ์ เมอโปกู่ ม.1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) จากที่ท่านได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะมี
นักกีฬาจากต่างประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียน และประเทศศรีลังกา อิหร่าน จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองประเทศนี้จะ
มีศัตรู ท่านจะต้องระวัง และให้ประสานตํารวจในพื้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักกีฬา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่
เกมส์”
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่(นายสุวริ ัฐ สุวรรณเมธากร) ตามที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
“เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 โดยกําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 43 ชนิดกีฬา และยังได้รบั
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 19
มกราคม 2556 กําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 18 ชนิดกีฬา ซึ่งในการแข่งขันดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ จะได้มี
โอกาสต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขัน กว่า 13,500 คน
ความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขัน
สํานักเลขาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม
ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายรายงานความคืบหน้า ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ และ
เนื่องจากเหลือเวลาในการเตรียมการจัดการแข่งขันอีกเพียงแค่ 3 เดือน จึงกําหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธ เวลา
15.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ กกท.จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเสร็จการแข่งขัน
ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และต้อนรับจัดเลี้ยง ได้วางแผนรูปแบบการจัดพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานขอความอนุเคราะห์นักแสดงซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 5,000 คน ซึ่งจะเริ่มมีการฝึกซ้อมการแสดงในเดือนตุลาคมนี้ อีกทั้ง ยังได้
ประสานเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละชนิดกีฬา พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน โดยจะมีคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมแห่งประเทศไทย เดินทางมา
สํารวจสนามแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18- 19 ตุลาคม 2555
/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ...
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ตามสื่อต่างๆแล้ว และได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดยได้ส่งแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ไปทาง E-office หรือสามารถ
Download ได้ที่เว็บไซท์ของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานงานกับบริษัท ห้างร้านภายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่
สนใจร่วมให้การสนับสนุนเป็นสิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน และได้จัดทําเสื้อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จํานวน
2 แบบ ได้แก่ เสื้อยืดคอปก และเสื้อพื้นเมือง โดยขอความร่วมมือส่วนราชการสวมเสื้อยืดคอปกในวันพุธ และเสื้อ
พื้นเมืองในวันศุกร์
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 ได้จัดเตรียมสถานที่พักให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ โดย
ใช้วิธีบูรณการในแนวคิด “ทําโรงเรียนให้เป็นโรงแรม” พร้อมทั้งจัดทําคู่มือสําหรับติดต่อสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวก
และได้มีการเตรียมการจัดซื้อเครื่องนอนเพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ทั้ง 77 จังหวัด โดยแบ่งที่พัก
จํ า นวน 5 โซน ได้ แ ก่ โซนสนามกี ฬ าสมโภชเชี ย งใหม่ 700 ปี อํ า เภอแม่ ริ ม จํ า นวน 19 ชนิ ด กี ฬ า 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 โดยจะมีการจัดขบวนวิ่งรอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ ได้มี
ส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ตลอดจนประสานงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา เพื่อนําคนเข้าร่วมชมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน รวมถึงชมและเชียร์กีฬาชนิดต่างๆ
ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อจัดเตรียมยานพาหนะไว้
บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตลอดการแข่งขัน
ฝ่ายเลขาธิการ จะนําผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย มารายงานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ประจําทุกเดือน เพื่อให้ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั รู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว
รวมถึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
ที่จะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้
/ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

๔๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ขอย้ําอีกครั้งเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การเดินทางของนักกีฬา ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเดินทางโดยรถบัสมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจํานวน จึงขอให้ท่านได้แจ้ง
ย้ําและกําชับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ให้เน้นเรื่องความปลอดภัย ขอให้ถือว่าเป็นวาระสําคัญ ทั้งนี้ขอเป็นกําลังใจ
ให้กับทีมงานทุกคนให้การจัดงานแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ผลการดําเนินงานรณรงค์ปลูกต้นทองกวาว ต้นไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) แจ้งแนวทางดําเนินงาน
1. กําหนดให้ถนนหมายเลข ชม 3035 ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 108 ถึงบ้านร้อยจันทร์
ระยะทาง 17 กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักในการปลูกต้นทองกวาว
2. ขอความร่วมมือสถานที่ราชการทุกแห่ง ทั้งระดับภาค ศูนย์ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่
3. ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า
การท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงสวนไม้ไทย
บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น สนั บสนุนกล้ าพั นธุ์ทองกวาวพร้อมปลูกได้ 9,500 ต้น และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี
เป้าหมายเพาะกล้าพันธุ์ทองกวาวประมาณ 20,000 ต้น
ผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2555
ที่
หน่วยงานที่ขอรับกล้าทองกวาว
จํานวน (กล้า)
1 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

50

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันป่าตอง

150

3 ชลประทานเชียงใหม่

50

4 โรงเรียนดอยหล่อวิทยาลัย

100

5 เทศบาลสันป่าตอง

100

6 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม

100

7 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง

50

8 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

800

9 ที่ว่าการอําเภอหางดง

300

10 มูลนิธิไทยรักป่า

10

11 ป่าชุมชนบ้านวังลุงใหม่

11
/12 สํานักงานสรรพสามิตภาค 5
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ที่

หน่วยงานที่ขอรับกล้าทองกวาว

จํานวน (กล้า)

12 สํานักงานสรรพสามิตภาค 5

12

13 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

13

14 โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ําบ้านนาหวาย

14

15 โรงพยาบาลเวียงแหง

15

16 เทศบาลตําบลสันโป่ง

16

17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17

18 บ้านแม่ชีปางไฮ ม.10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม

18

19 สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟทหารอากาศ จังหวัดน่าน

19

20 สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง จังหวัดลําพูน

310

21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

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
ขอรับกล้าทองกวาวได้ที่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 053-518239
081961-8995 และ สถานีเพาะชํากล้าไม้ห้วยดินดํา 085-625-4053 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สมัครเป็นสมาชิกวารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น
ผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่(นายชัชวาลย์ ปัญญา) ด้วยกรมการปกครอง จัดทํา
โครงการรณรงค์สมัครสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านขึ้น ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 – 14 มีนาคม 2556
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้าน
เพิ่มเติม โดยดําเนินการดังนี้
/ จัดให้มีการจับคูปองชิงรางวัล 3 ครั้ง…

๔๕
จัดให้มีการจับคูปองชิงรางวัล 3 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 14 กันยายน 2555 ครั้งที่สอง14 ธันวาคม
2555 และครั้งสุดท้ายวันที่ 14 มีนาคม 2556 คูปองชิงรางวัลจะอยู่ในวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้าน โดยให้สมาชิก
วารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านเขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจนลงในคูปองที่อยู่ในสารสารกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตัดคูปองส่งที่ตู้ ปณ.6 ปณ. มหาดไทย กรุงเทพ 10206 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกวารสาร
กํานันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น ไม่รวมถึงสมาชิกที่ได้รับวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านฟรี ของรางวัลที่ได้จะจัดส่งไปให้อําเภอ
เพื่อส่งมอบแก่สมาชิกที่ได้รับรางวัลต่อไป ของรางวัลประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 ตู้เย็น ขนาด 5 คิว
1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทีวีจอแบน ขนาด 20 นิ้ว
1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เครื่องเล่น DVD
1 รางวัล
รางวัลที่ 4 เตาไมโครเวฟ
1 รางวัล
รางวัลที่ 5 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
1 รางวัล
จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวให้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และบุคคล
ทั่วไปได้ทราบ และเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในส่วนของอําเภอได้ขอความ
ร่วมมือให้ดําเนินการตามข้างต้นโดยตรงแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ พรรณเทวี) แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ
นําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้
5.1 การจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2555 วันที่ 23 ตุลาคม 2555
วั น ที่ 23 ตุ ล าคมของทุ ก ปี เป็ น วั น คล้ า ยวั น เสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว “พระปิ ย มหาราช” จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กํ า หนดจั ด ประกอบพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลและ
วางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อให้พสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
5.2 การถวายพระราชสมั ญ ญา “อั ค ราภิ รั ก ษศิ ล ปิ น ” แด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2555 รั บ ทราบการถวายพระราชสมั ญ ญา
“อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เพื่อประกาศพระเกียรติคุณและน้อมระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้สืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลังสืบไป
และทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานัปการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดก
ทางศิ ลปะของแผ่นดินให้เจริญ รุ่งเรืองอย่างต่ อเนื่อง ยาวนานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
/ 5.3 การถวายพระราชสมัญญา…

๔๖
5.3 การถวายพระราชสมั ญ ญา “พระมารดาแห่ ง ไหมไทย” แด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2555 เห็ น ชอบการถวายพระราชสมั ญ ญา
“พระมารดาแห่ ง ไหมไทย” แด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อประกาศ
พระเกียรติคุณและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการไหมไทย
5.3 ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2555
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 ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไปของประเทศเท่ า กั บ ๑๐๐ และเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๕ เท่ า กั บ
๑๑๖.๒๘ เทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๑๕.๘๒ สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๔๐ ถ้าเทียบกับเดือนสิงหาคม
๒๕๕๔ สูงขึ้นร้อยละ ๒.๖๙
๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๐ ดั ชนีราคาผู้บริ โภคของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ ๑๐๐ และเดื อนสิงหาคม ๒๕๕๕ เท่ากั บ
๑๒๒.๕ สําหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๒๒.๐
๓. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับ
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 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 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 เนื้ อสั ตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ํา ร้ อยละ ๐.๗ (กระดูกซี่ โครงหมู 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…

๔๗
๔.๒ ดั ช นี ห มวดอื่ น ๆ ไม่ ใ ช่ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ ๐.๗ (เดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๕
สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๓) ปัจจัยหลักมาจากการปรับสูงขึ้นของราคาขายปลีก น้ํามันเชื้อเพลิง ภายในประเทศ ร้อยละ ๒.๖
ตามนโยบายของรั ฐ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๘ (บุ หรี่) หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๐.๒
(ค่าน้ําประปา) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๒
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) หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้ า ร้ อ ยละ ๐.๗ หมวดการตรวจรั ก ษาส่ ว นบุ ค คล ร้ อ ยละ ๐.๖ หมวดยานพาหนะ การขนส่ ง และ
การสื่อสาร ร้อยละ ๐.๕ เป็นต้น
5.5 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕5

วิสัยทัศน์

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน ๒๕๕5
• กระทรวงพาณิชย์ : เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อ
ความอยู่ดีกินดีของคนทั้งประเทศ
• กลุ่มจังหวัด
: ประตูทองการค้าสู่โลก โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ทุกถิ่นที่
• จังหวัด
: นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง (City of Life and Prosperity)

/ ประชากร (ณ วันที่ 10 ม.ค. ๒๕๕5)...

๔๘
ข้อมูลทั่วไป
ประชากร (ณ วันที่ 10 ม.ค. ๒๕๕5)
พื้นที่
เขตการปกครอง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP (ปี ๒๕๕3 p)
- เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้
- การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
- การผลิตอุตสาหกรรม
- การศึกษา
- โรงแรม/ภัตตาคาร
- การบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกัน
ประเทศ
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
- การก่อสร้าง
- สื่อกลางทางการเงิน
- อื่น ๆ
รายได้เฉลี่ยต่อหัว (ปี 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)
คงอยู่
- 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)
- ลิขสิทธิ์
(% -5.26)
- ความลับทางการค้า
- ส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจําหน่ายสินค้า OTOP ทั้งจังหวัด (ส.ค.๕5)
- การจําหน่ายผ่าน Kiosk (5 จุด)
- งานแสดงสินค้าในประเทศ
- สถานที่อื่นๆ ที่ สนง.พณจ.จัดให้จําหน่ายสินค้า
OTOP (ถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ คาร์ฟูร์)
- ที่กลุ่ม และอื่นๆ

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 ล้านบาท
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
18 ราย
- ราย
- ราย
- ราย
5,679,138 บาท
180,000 บาท
1,736,500 บาท
26,000 บาท
2,822,078 บาท

ประเด็นสําคัญ/เร่งด่วนของจังหวัด
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่น
หนังสือรองเรียน เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราคาลําไยอบแห้งทั้งเปลือก
ตกต่ํา เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่เข้ามาทําการค้า
ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบรายใหญ่ ที่
สามารถทําการค้าและส่งออกลําไยอบแห้งทั้งเปลือกได้ เดิมผู้ประกอบการ
กลุ่มนี้เป็นผู้รับซื้อลําไยอบแห้งจากสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่ปัจจุบันได้มีการ
ขยายการผลิ ต โรงงานอบไอน้ํ า มากกว่ า ทุ ก ปี และได้ เ ช่ า โรงงานจาก
ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อทําผลิตลําไยอบแห้งเอง รวมทั้งกําหนดราคา
รับซื้อไว้ต่ํากว่าราคาต้นทุน จึงทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร
และเกษตรกรผู้ แ ปรรู ป รายย่ อ ยเดื อ ดร้อ นไม่ส ามารถขายผลผลิต ให้ กั บ
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
ภาวะการค้าทั่วไป

ภาวะการค้าทั่วไป
ภาวะการค้ า ราคาสิ น ค้ า ของเดื อ นสิ ง หาคม 2555 จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ ไ ด้
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตในด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยมี ธุร กิ จ
โครงการบ้ า นจั ด สรรเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ใ นภาคกลางยั ง คงประสบ
อุทกภัยเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา จึงทําให้คนในภาคกลางสนใจที่จะจับจองที่อยู่
อาศัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความ
สะดวกสบาย และแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก
การจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม มีจํานวน
136ราย ลดลงจากเดื อ นกรกฎาคม ร้ อ ยละ 14.47 เงิ น ทุ น รวม
187.06 ล้านบาท ธุรกิจที่จดทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)
ธุรกิจค้าส่งและปลีก จําหน่ายสินค้า 2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 3) ธุรกิจ
บริการทางกฎหมายบัญชีและการให้บริการทางธุรกิจและการจัดการ โดยมี
นิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ ทุนจดทะเบียนสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วน จันทกานต์ ซั พพลาย จํา กั ด เงินทุ นจดทะเบีย น 30 ล้านบาท
บริษั ท โรโน ออโต้ จํ า กั ด บริ ษัท บีทู หั วหิ น จํ า กั ด บริ ษัท วิ ชั่ น บิซิเ นส
จํากัด และบริษัท สมพงษ์โชติกาญจน์ จํากัด เงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ภาวะสินค้าอุปโภค/บริโภค
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม ๒๕๕5 เมื่อเทียบ
กับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕5 สูงขึ้น 0.4 สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวสูงขึ้น
ของราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 0.3 ปัจจัยมา
จากปริมาณสินค้าจําพวก เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา เนื่องจากอยู่ในช่วง
ฤดูฝนทําให้สัตว์ป่วยเป็นโรคง่าย สินค้าเข้าสู่ตลาดน้อย ส่วนหมวดสินค้า
หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 0.7 ปัจจัย
หลั ก มาจากการปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ของราคาขายปลี ก น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ภายในประเทศ

๔๙
- 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)
สินค้าขาเข้าที่สําคัญ ได้แก่ เลนส์ที่ยังไม่ได้ประกอบ ยา
ต้านไวรัสเอดส์เพื่องานวิจัย และเมล็ดพันธุ์พืชใช้ในการ
เพาะปลูก
สินค้าขาออกที่สําคัญ ได้แก่ เลนส์ที่ประกอบแล้ว
เครื่องประดับทําจากทอง และแผงวงจรที่ประกอบแล้ว

ภาวะสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด

887,560 บาท
ลําไย

จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ให้ผล จํานวน 308,074 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อ ยละ 1.08 ผลผลิ ต จํ า นวน 276,342 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น ร้ อ ยละ
4.10
แหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอจอมทอง พร้าว สันป่า
ตอง สารภี ดอยหล่อ และฮอด ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในจังหวัด
263,852,872 บาท
เชี ย งใหม่ ไ ด้ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว (ข้ อ มู ล จากสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรเขต 1
158,272,700 บาท
เชียงใหม่) ราคาลําไยสดร่วง ณ วันที่ 19 ก.ย. 2555 มีดังนี้ ชนิด AA
211,062,786 บาท
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

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2555
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติม
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) แจ้งต่อที่ประชุมจํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. การจัดตั้งและการดําเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภออมก๋อย ภาคเอกชนโดยบริษัทมนตรี
อุตสาหกรรม จํากัด ได้ยื่นแจ้งความประสงค์จะตั้งสถานีขนส่งอําเภออมก๋อย ซึ่งขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้นแล้ว ทําเลที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอําเภออมก๋อย เป็นที่ดินของทางบริษัท ทั้งนี้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือไปยังกรมขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมฯ มีหนังสือแจ้งให้สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ทําการสํารวจความเห็นจาก 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้จึงขอสอบถามความเห็นจาก
จังหวัดเชียงใหม่ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด จากที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปตรวจสอบในส่วนของ
การสร้างสถานีขนส่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะเป็นการจัดระเบียบการจอดรถ การวางผังเมืองเป็นระเบียบมากขึ้น
ส่วนราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเอกชนจะเป็นดําเนินการจัดสร้างทั้งหมด ตามแบบแปลนของทาง
ราชการที่กําหนดให้ เมื่อก่อสร้างเสร็จเอกชนไม่ได้ยกให้กับทางราชการแต่อย่างใด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายวรการ ยกยิ่ง) เป็นสิ่งที่ดีที่ภาคเอกชนจะลงทุนเองโดยที่
ราชการไม่ต้องจ่ายเงินเอง ดังนั้นการบริหารงานต้องปล่อยให้ภาคเอกชนบริหารงานเอง ถ้าเราเข้าไปบริหารหรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปบริหารจะเป็นสิ่งที่ลําบาก เพราะอําเภออมก๋อยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่อย
ข้างน้อย
/ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

๕๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เห็นควรกับที่ท่านวรการ ยกยิ่ง
กล่าวมา ขอให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ช่วยนําเรื่องนี้เรียนท่านอธิบดีด้วย เพราะจะเป็นการช่วยพัฒนา
อําเภออมก๋อยให้เจริญมายิ่งขึ้น
นายอําเภออมก๋อย (นายชุติเดช มีจันทร์) จากเรื่องดังกล่าวทางอําเภออมก๋อยได้นําเข้าที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภออมก๋อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์และเห็นด้วยกับที่ทางขนส่ง
ทางบกและภาคเอกชนจะสร้างสถานีขนส่งที่อําเภออมก๋อย นอกจากจะมีสถานีขนส่งแล้วยังเป็นการจัดระเบียบ
ด้านหน้าทางเข้าสถานีขนส่งอีกด้วย
2. ผลการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขง
จากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขง เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2555
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส รายได้จากการประมูล จํานวน 26,834,610 บาท จากจํานวน 301 หมายเลข
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง
มหาไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่งท่านมีกําหนดการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันที่ 29 กันยายน
2555 เวลา 20.50 น. โดยสายการบินไทย ในระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการ
แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านวรการ ยกยิ่ง เกษียณอายุราชการ ดังนั้นจึงมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่เพียงสองท่าน ทําหน้าที่บริหารงานทั้งหมดในฐานะผู้บริหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ ช่วยกันดูแล บริหารงานให้บรรลุไปด้วยดี และโอกาสนี้ขอเชิญข้าราชการ
ทุกท่านในที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง) โดยการปรบมือให้เกียรติและให้กําลังใจทั้งสองท่าน
ในครั้งนี้ด้วย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) จากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่กล่าวมา วันนี้จังหวัดเชียงใหม่จะมีหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการเกี่ยวกับการมอบอํานาจ การแบ่งงานให้กับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองท่าน
ผู้ว่าราชการจัง หวัด เชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัด ดา ดิศกุ ล ) ขอตั้งขอสังเกตว่า พ.ศ.2558
เราจะเป็นสมาชิก AEC หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรณรงค์อย่างเต็มที่ที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่อง
AEC ฝากให้ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ช่วยประสานทุกภาคส่วนให้ศูนย์กลางการศึกษาอยู่ที่เชียงใหม่ เหมือนที่
เลขานุการอาเซียนกล่าวในโอกาสที่มาประชุมที่เชียงใหม่
ศู นย์ กลางด้ านสาธารณสุข การเกษตร การท่องเที่ย วเชิ งอนุรักษ์ การท่ องเที่ ยวเชิ ง ผจญภั ย
ซึ่งขณะนี้สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวฯ สาขาเชียงใหม่ กําลังดําเนินการอยู่
ศูนย์ กลางด้านการอนุรักษ์บ้านเมืองล้านนา ความเป็ นสง่างาม ความไม่ฟุ้งเฟ้อ จึงไม่ อยากให้
ผู้บริหารไปเรียนแบบกรุงเทพมหานคร จึงฝากทางท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อนุรักษ์อัตลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ตามปรัชญา Small is beautiful ให้ดํารงยืนยงต่อไป
จังหวัดเชียงใหม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า 5 อําเภอเป็นระยะทาง 227 กิโลเมตร ซึ่งเรามี
ปั ญ หาด้ า นยาเสพติ ด จากคนกลุ่ ม น้ อ ย ผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง จึ ง ขอฝากยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ได้ ช่ ว ยศึ ก ษาว่ า การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศพม่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่อย่างไร
/ ในโอกาสนี้ขอนําข้อคิดจาก...

๕๑
ในโอกาสนี้ขอนําข้อคิดจากอดีตประธานาธิบดีบิวครินตัล ดังนี้
1. โทรศัพท์ ในขณะนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิต ผู้คนไม่รู้ว่าจะทําให้เกิดความฟุ่มเฟย และ
โรคมะเร็ง
2. สุขภาพอนามัย โรคเอดส์ขณะนี้เราแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น แต่ก็มีอีกจํานวยไม่น้อยในประเทศที่
3 ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะจะเป็นปัญหาขวางกั้นการพัฒนาประเทศนั้น
3. สิ่ ง แวดล้ อ มสี เ ขี ย ว และพลั ง งานสี เ ขี ย ว โลกจะต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ ในขณะนี้ ผมเชื่ อ ว่ า
ยุทธศาสตร์จังหวัดจะนํามาประกอบใช้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่นําเสนออยู่เรื่องพื้นที่สี
เขียวให้บริบูรณ์ ให้เกิดขึ้นกับเชียงใหม่
4. บทบาทสตรี หลายประเทศในขณะนี้สตรีมีบทบาทมากขึ้น
5. เราต้องต่อสู้กับปัญหาในขณะนี้อย่างไม่ย่อท้อ
ในโอกาสสุดท้ายนี้กระผมขอนําพระดํารัสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ที่ประทานไว้ ดังนี้
หากจะต้องการค้นคว้าหาผู้คน ล้วนเปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ที่ถือเป็นสุภาพชนแบบอย่าง พวกเธอไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่ไหน แต่ให้ไปเมืองเชียงใหม่ด้วยกันกับฉัน แล้วเธอ
จะได้รับคําตอบ.....”
ผมใคร่ ข อให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาช่วยนําปรัชญาความรักบ้านเมือง การธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา ความอ่อนน้อมถ่อมตนของประชาชน
ชาวเชียงใหม่ ให้ดํารงต่อไป ตามอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
ผมขอกราบขอบคุณท่านชูชาติ ที่กล่าวอย่างไพเราะเพราะพริ้งเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณท่าน
รองวรการ ที่เมตตาต่อผมขณะที่ทํางานที่เชียงใหม่ และขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการทุกท่านด้วยความจริงใจ
ขอขอบคุณครับ
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
หัวหน้าส่วนราชการมอบดอกไม้แสดงความยินดีต่อท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
วัลยา สิปปพันธ์
(นางวัลยา สิปปพันธ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

