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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 10/2555 

วันอังคารที่  30  ตลุาคม  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย  และมอบงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตให้กับอําเภอ (สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) 

2.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ระดับจังหวัด จํานวน  8  ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลการคัดเลือกครู-อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่สมควรได้รับรางวัล 
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจําปี 2555  จํานวน  2  ราย (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1) 

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดพบปะวาระยามเช้า “Morning Session” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
     แนะนําผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตาํแหน่งใหม/่รบัตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั 

1. นายธานนิทร์    สุภาแสน 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
2. นายคณุวฒัน์     สุคนัธะกลุ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม        เลขานุการกรม  สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง 
3. นายบญุสม ทองบญุอยู ่
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. นายเมธาดล วิจักขณะ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๘ เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๗ น่าน 
5. นายประจญ ปรัชญส์กุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 9/2555  เม่ือวันที่  27  กันยายน  2555 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  

     ผู้นาํเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่  
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   
      ผู้นาํเสนอ : นายวิรุฬ  พรรณเทวี   หวัหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

6. นายศุภกร ศรีศกัดา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดพิษณุโลก 
7. นายทว ี อุปสุขนิ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
8. นางวรพรรณ ี ดํารงมณ ี
 ตําแหน่งปัจจบุนั  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม       เลขานุการเอก ฝ่ายยุโรปใต้  กองยุโรป 2 กรมยุโรป 
9. นายสุเทพ ปวเรศวทิยาฬาร 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
10. นายสงบ อรณุทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่  1 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา)  

วิศวกรชลประทาน ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา  
กรมชลประทาน 

11. นายอดลุย ์ ฉายอรณุ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก แม่งัด อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 
12. นายเกียรติศกัดิ ์ เรียนวฒันา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี 
13. นายอรณุ  จันทรปรดีา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม       ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่



  ๔

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1  การขอจดัตั้งอาํเภอนนัทบรุ ี 

      ผู้นําเสนอ  :  นายอดิศร  กําเนิดศิริ  ปลดัจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน 2555  

ผู้นาํเสนอ : นางสันทนีย์  ไชยเชียงแสน    ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ                    
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

  4.3   การจดังานประเพณเีดือนยี่เปง็เชียงใหม่  ประจําปี  2555   
    ผู้นําเสนอ  :  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
4.4  การรณรงค์การใชโ้คมลอย “ธรรมชยั”ในเทศกาลประเพณย่ีีเปง็ 2555 

ผู้นําเสนอ :  นายอําพล  วรรโณทัย ผูแ้ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

4.5  กิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนพฤศจิกายน  2555 
    ผู้นําเสนอ  :  นางจุไรรัตน์  แพรวพราย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
4.6  ข้อมูลการท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาติในท้องที่จงัหวดัเชียงใหม ่
        ผู้นําเสนอ  : นายทวีศักด์ิ  ขันธราช  ผูแ้ทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  
4.7  การป้องกันควบคุมและแกป้ญัหาหมอกควนัและไฟปา่ ในท้องทีจ่ังหวดัเชียงใหม่  
        ผู้นําเสนอ  : นายทวีศักด์ิ  ขันธราช  ผูแ้ทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
4.8   การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
        ในปี ๒๕๕๖  
        ผ ู ้นําเสนอ : สํานักสิ่งแวดล้อมที่ 1  

  4.9  การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ 
    ผ ู ้นําเสนอ :  นางสาวศันสนีย์  ทาสม  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 

   
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 

5.1   ข้อสัง่การนายกรัฐมนตรีจากการประชุมมอบนโยบายของนายกรฐัมนตรีใหแ้ก่              
ผู้ว่าราชการจงัหวดั (ผา่นระบบวดีทีศันท์างไกล) เม่ือวนัที่ 11  ตลุาคม  2555  

5.2   ข้อสั่งการรองนายกรฐัมนตรี (ร้อยตํารวจเอก ดร.เฉลิม อยูบ่าํรงุ) จากการประชุม
มอบนโยบายแกผู่้ว่าราชการจังหวดัและการตดิตามงานของรองนายกรัฐมนตรี            
(ผ่านระบบวดีทีศันท์างไกล) เม่ือวันที่ 12  ตุลาคม  2555 

5.3   โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดเชียงใหม่   
  
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2555  
          วันพฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
          ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่    

          การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
   ๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 
   7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 

                       ๗.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) 

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

  

  



  ๖

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย  และมอบงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตให้กับอําเภอ (สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) 
 

2. การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ระดับ
จังหวัด จํานวน  8  ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   ได้แก่ 

         1.1  ประเภทบุคคล   ด้านศาสนา       นายนิรันดร์  ปัญญาธีระสกลุ  
         ด้านศิลปะ  นางบัวชุม  จันทร์ทิพย ์
         1.2  ประเภทเด็ก     ด้านศาสนา       เด็กหญิงปภาวรินทร์  โกฎิคํา 
                                    ด้านศิลปะ        เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีสม 
                                    ด้านวัฒนธรรม   เด็กหญิงแอนนา  แสนทวี 
         1.3  ประเภทเยาวชน    ด้านศาสนา     นายอรรถพล  มาดุลเวช 
                                       ด้านศิลปะ       นายฉัตรชัย  กองแก้ว 
                                       ด้านวัฒนธรรม    นางสาวสกาวกวิน  กาญจนเสมา 
 

3. การคัดเลือกครู-อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้าง
เสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจําปี 2555  จํานวน  2  ราย    (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 1)   ได้แก่  นางศุภวรรณ   ไชยวงค์   ข้าราชการครูโรงเรียนวัดท่ากาน  อําเภอสันป่าตอง   

       นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล   ข้าราชการครูโรงเรียนสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง 
 

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดพบปะวาระยามเช้า “Morning Session” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรุณามอบนโยบายให้จัดการพบปะวาระยามเช้า “Morning Session” เป็นประจําทุก
วันพฤหัสบดีที่  2  และ ที่  4 ของเดือน  โดยในเดือนพฤศจิกายน  2555  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 
2555  และวันพฤหัสบดีที่ 22  พฤศจิกายน  2555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       / ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
       



  ๗

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจงัหวัด 

 
 
 
        /11  นายอดลุย์  ฉายอรณุ

1. นายธานนิทร์    สุภาแสน 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
2. นายคณุวฒัน์     สุคนัธะกลุ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  นายอําเภอไชยปราการ 
 ตําแหน่งเดิม        เลขานุการกรม สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง 
3 นายบญุสม ทองบญุอยู ่
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4 นายเมธาดล วิจักขณะ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๘ เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่๗ น่าน 
5 นายประจญ ปรัชญส์กุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
6 นายศุภกร ศรีศกัดา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดพิษณุโลก 
7 นายทว ี อุปสุขนิ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
8 นางวรพรรณ ี ดํารงมณ ี
 ตําแหน่งปัจจบุนั  หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        เลขานุการเอก ฝ่ายยุโรปใต้  กองยุโรป 2 กรมยุโรป 
9 นายสุเทพ ปวเรศวทิยาฬาร 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
10 นายสงบ อรณุทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1  
 ตําแหน่งเดิม        ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา)  

วิศวกรชลประทาน ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา  
กรมชลประทาน 



  ๘

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

11 นายอดลุย ์ ฉายอรณุ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก แม่งัด อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 
12. นายเกียรติศกัดิ ์ เรียนวฒันา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี 
13. นายอรณุ  จันทรปรดีา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
 ตําแหน่งเดิม        ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่
   



  ๙

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 9/2555  เม่ือวันที่  27  กันยายน  2555   

  
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 

2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 51 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๑๐

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 9/2555 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

1 หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายวรการ ยกย่ิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นายอดิศร กําเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6 นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
10 นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่
12 นางวราภรณ์ ชาวสกุล (แทน)หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 
13 นางธีรา ธนูศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 
14 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
15 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
16 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสารภี 
17 นายเทพประสิทธ์ิ วงษ์ท่าเรือ นายอําเภอสันทราย 
18 นายเศรษฐพล ทนันชัย (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
19 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอแม่ริม 
21 นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
22 นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
23 นายมนัส ขันใส นายอําเภอเชียงดาว 
24 นายมานิตย์ ไหวไว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
25 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง 
26 นายชัชวาลย์ พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
27 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
28 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
29 ว่าที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน (แทน)นายอําเภอสันป่าตอง 

 
       / 29  นายสุรชัย  มณีประกร ...



  ๑๑
 

30 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
  31 นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
32 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
33 นายสรธร สันทัด นายอําเภอแม่แจ่ม 
34 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
35 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
36 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
37 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
39 นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 

40 พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ขําแก้ว (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
41 พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
42 พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงษ์ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 

43 นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
44 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

45 นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
46 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
47 นายสมรัตน์ มะลิมา (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
48 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
49 พ.อ.มงคล ปาคํามา (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
50 พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
51 พ.ท.ชาคริต วิสูตรโยธิน (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 

52 นายสมศักด์ิ 
 

วงค์ปัญญาถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ 

53 นางนฤมล วสิกชาติ คลังเขต 5 
54 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
55 นายสมเกียรติ บุญทัน (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
56 ว่าที่ ร.ต.ชะริด จอมเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
57 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
 
        / 58 นางวรรณงาม  แก้วคํา ...

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 



  ๑๒

 
58 นางวรรณงาม แก้วคํา (แทน)สรรพากรภาค 8 
59 นางพนิต ธีระชิต (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
60 นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
61 นายเขมชาติ ฉัตรแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
62 นายสาธร สีแก้วเขียว (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
63 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

64 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
65 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
66 นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
67 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
68 นางสาวดาวสวรรค์ รื่นเมธี (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 

69 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
70 นายประมาณ ถาวรพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
71 นายภักดี พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
72 นางสาวสุรีย์พร งอนมาก (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
73 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
74 นางสุรีย์พร  ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
75 นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
76 นางไพทิพย์ หนูพรหม (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
77 นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม่ 
78 นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
79 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
80 นางสาวอาจารีย์ เรือนดี (แทน)หัวหน้าสาํนักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 

81 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
82 นายไชยสิทธ์ิ วงศ์สาย (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
83 นายวรชัย อุทัยรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
85 นางจุรีย์ ประเสริฐกุล (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
 
        / 86 นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ... 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



  ๑๓
 
86 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
87 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
88 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
89 นายประพนธ์ เครือปาน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
90 นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
91 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
92 นางณัฏฐ์ชุดา เรืองวิลัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
93 นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พ้ืนที่ 1 
94 นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่พ้ืนที่ 2 
95 นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 1 
96 นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
97 นางสุดคนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ที่ 9 
98 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
99 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
100 นายชัยวุฒิ มากสังข์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง

จังหวัดเชียงใหม่ 
101 นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
102 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
103 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
104 นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
105 นายธราทิพย์ ปงวะระ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
กระทรวงคมนาคม 
106 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
107 นายวีระ จิตเวชเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
108 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม่ 
109 นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
110 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
111 นายปัญญา ภูมิรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชยีงใหม่ที่ 2 
112 นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
     / หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม



  ๑๔
 

113 นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

114 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

115 นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
116 นายสมศักด์ิ แก้วสอน (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
117 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
118 นายประทิน ผ่องใส (แทน)ผู้จัดการโทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
119 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยศรี (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 

120 นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6 
121 นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

122 นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
123 นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ

(เชียงใหม่) 
124 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
125 นางมนธิชา ไชยมณี (แทน)การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม ่
126 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
127 นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 

128 นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
129 นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
130 นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
131 นายปรีชา บุญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
132 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
133 นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
134 นายชานนท์ หันสวาสด์ิ (แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่

135 นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
136 นางเรณู โกฏิวิเชียร (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
137 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
138 นายฤชุชัย โปธา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
139 นางอัจฉรา แก้วกําชัยเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
140 ว่าที่ ร.ต.นิธิศ ขัตตะละ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา

ภาคเหนือ 
       / หน่วยงานในสังกดักระทรวงวัฒนธรรม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  



  ๑๕

หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
141 นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
142 นายไกสิงห์ อุ่นใจจิต (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
143 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
144 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

145 นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

146 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 

147 นายพงษ์สวัสด์ิ อุ่นใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

148 นายสินอาจ ลําพูนพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 

149 นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

150 นายวิเชียร ชมพูผล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

151 นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
152 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
153 นางศิริเลิศ                 กระแสชัย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

154 นายภาคภูมิ ภาวงศ์ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
155 นางมณฑิรา เมธา (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
156 นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
157 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
158 นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
159 นายประภาส อํานวย (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

160 นางสาวกมลภัส สุทธิประภา (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
161 นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
162 นายธนา เกียรติวงค์ชัย (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

163 นางสาวฐิตินันท์ ชีวะวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
164 นางแสงพร เทสมุทร (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
165 นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
166 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

         / ส่วนทอ้งถิ่น

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 



  ๑๖
 

167 นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
168 นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
169 นายไพโรจน์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
170 นายสว่าง กานิล (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
171 นายประพันธ์ นัยเนตรสุวรรณ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 

172 นายกิตติ วิภาสวงศ์ ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
173 ว่าที่ ร.ท.สุรศกัด์ิ ลิ้มเจรญิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ช้ัน

พิเศษ) 
174 นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) 
175 นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
176 นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
177 นางจุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
178 พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน  
179 นายชัยรัตน์ พงศ์พีระ นายช่างเทคนิคอาวุโส สํานักงานพลังงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
180 นางสุภาพร ทองพุก ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่-ลําพูน 
181 นายกมล ทองพุก ศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่-ลําพูน 
182 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
183 นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
184 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
185 นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
186 นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
187 นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
188 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
189 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
190 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 
191 นายอภิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
192 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
    

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 



  ๑๗

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

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

นําหน้า 
ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 

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

/ 31  เด็กหญงิ ธัญญาเรศ  พรมมนุษย์



  ๑๘
 

ที ่ คํา
นําหน้า 

ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 

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

แผนกประถม  
กรมรบพิเศษที ่5 

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

จอมเกล้าพระนครเหนือ 
บุตร ขรก.สนจ.ชม. 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 33           
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่ให้การสนับสนุน
การจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  

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

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

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

อําเภอแม่อาย 
 

/ 10. นายอวยชัย  ศรีตระกลู   …



  ๑๙

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       นายวัฒนา ศรีวิรัช  พัฒนากร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดบัที ่2  บ้านห้วยหล่อดูก  หมูท่ี่ 5  ตําบลแม่ต่ืน  อําเภออมกอ๋ย   

       นายพิทักษ์  อ๊อดต่อกัน  พัฒนากร 
รางวัลชมเชย   บ้านสันลมจอย  หมู่ที ่ 11 ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  

นายสุดใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนากร 
 

   / รางวลัชมเชย  บ้านม่วงม้าเหนือ  … 



  ๒๐

รางวัลชมเชย  บ้านม่วงม้าเหนือ  หมู่ที ่ 8 ตําบลร้องวัวแดง  อําเภอสันกําแพง  
          นางณิชพลัฏฐ์  ทองสมบูรณ์  พัฒนากร  

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

      หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น 
ที ่ รางวัล หมูบ่า้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
      / ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 



  ๒๑

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1. บรหิารย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม ่

        หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกุล 
                 ตําแหน่งปัจจบุนั : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
          ตําแหน่งใหม่  : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 2.  ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีเ่กษียณอายุราชการในปงีบประมาณ  2555   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้าสว่นราชการที่เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณ และอําลาต่อที่ประชุม 
 

/3. แนะนําผูบ้ริหาร/หัวหนา้ส่วนราชการ… 

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



  ๒๒

3. แนะนาํผูบ้ริหาร/หัวหนา้ส่วนราชการทีย้่ายมาดํารงตาํแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม ่/ย้ายภายในจงัหวดั  
             นายวสิตูร  บวัชุม  
             ตําแหน่งปัจจบุนั :  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ 

ตําแหน่งเดิม  : ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานดูไบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 8/2555  เม่ือวันที่  30 สิงหาคม 2555   

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 41 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม ซึ่ งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
      3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสัง่การกระทรวงการคลัง   
คลังจงัหวดัเชยีงใหม่  
      คลังจังหวดัเชียงใหม่ (นางญาณ ี แสงศรีจันทร์) แจ้งต่อที่ประชุม  
๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ 

สิ้นไตรมาส (%) 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ 

สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๒๓.๐๐ ๔๒.๐๐ 

๓ ๔๓.๐๐ ๖๗.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วน

ราชการ รวมท้ังงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

       /การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผน...  



  ๒๓

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๓๕,๕๗๖.๙๐ ๓๑,๓๗๙.๐๙ ๘๘.๒๐ ๔,๑๙๗.๘๑ 

ประจํา ๒๘,๖๐๐.๕๗ ๒๖,๙๙๕.๕๙ ๙๔.๓๙ ๑,๖๐๔.๙๘ 

ลงทุน ๖,๙๗๖.๓๓ ๔,๓๘๓.๕๐ ๖๒.๘๓ ๒,๕๙๒.๘๓ 

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๒.๕๔ ๔,๕๔๖.๔๘ ๙๕.๖๖ ๒๐๖.๐๖ 

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๙๕ ๑,๐๖๘.๐๐ ๙๖.๕๗ ๓๗.๙๕ 

 

/ส่วนราชการที่มีผลการเบกิจ่าย… 



  ๒๔

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

     หน่วย : ล้านบาท 

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมา
ณ 

เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 
งบประมา

ณ 
เบกิ 
จ่าย 

ร้อยละ 

๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๒ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร ๓๓๐.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๓ แผนกสสัดีจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๐๔ ๓.๐๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๔ 
กองอํานวยการรักษาความมัน่คง
ภายในภาค ๓ ส่วนแยก ๒ 
เชียงใหม่ 

๒๖.๓๔ ๒๖.๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๕ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 

๐.๑๕ ๐.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๖ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ๑๘๘.๗๒ ๑๘๘.๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๗ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๔๒ ๐.๔๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

  8 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่ 

๑๖.๔๒ ๑๖.๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๓.๘๔ ๓.๘๔ ๑๐๐.๐๐ 

๙ 
หน่วยป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล 

๐.๙๗ ๐.๙๗ ๙๙.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

๑๐ 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๓๗ ๐.๓๗ ๙๙.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - 

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

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

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  ๒ ๒.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑๐ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 
       / 3 สํานักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ ๕ 
 



  ๒๕
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย 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 โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๔.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ โรงพยาบาลประสาท ๓๒.๘๘ ๐.๑๘ ๐.๕๓ 

๒๐ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๑๘.๑๕ ๐.๓๗ ๒.๐๔ 

๒๑ 
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 
เชียงใหม่ 

๑.๖๖ ๐.๐๔ ๒.๒๖ 

๒๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๘.๐๐ ๐.๒๔ ๒.๙๔ 

๒๓ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๑๘.๒๐ ๐.๖๑ ๓.๓๖ 

๒๔ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๑๒.๘๓ ๐.๔๙ ๓.๘๖ 

๒๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๘.๕๑ ๐.๓๘ ๔.๔๑ 

๒๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๑.๖๖ ๐.๐๙ ๕.๓๗ 

๒๗ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๒.๘๑ ๐.๑๗ ๖.๑๒ 

๒๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๓.๗๔ ๐.๒๔ ๖.๔๒ 
 
       / 29  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 



  ๒๖
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๒๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๑๓.๑๖ ๐.๘๙ ๖.๗๕ 

๓๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ๓๙.๗๔ ๒.๗๒ ๖.๘๔ 

๓๑ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๑๗.๑๓ ๑.๒๔ ๗.๒๒ 

๓๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อ.แมแ่จม่ ๑๐.๔๔ ๑.๑๓ ๑๐.๘๑ 

๓๓ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๒.๗๙ ๐.๓๕ ๑๒.๖๔ 

๓๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ ๕๔.๐๙ ๘.๐๐ ๑๔.๗๙ 

๓๕ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๕๗.๓๑ ๘.๖๐ ๑๕.๐๐ 

๓๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓ ๗๐.๑๔ ๑๐.๘๕ ๑๕.๔๖ 

๓๗ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๓.๘๕ ๐.๗๔ ๑๙.๒๒ 

๓๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ ๔๙.๘๒ ๑๐.๐๓ ๒๐.๑๓ 

๓๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๗.๒๒ ๑.๕๑ ๒๐.๙๑ 

๔๐ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๐.๔๗ ๐.๑๐ ๒๑.๑๕ 

๔๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๘.๘๑ ๒๕.๖๖ ๒๓.๕๘ 

๔๒ สํานักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๓๔๑.๖๕ ๘๑.๓๒ ๒๓.๘๐ 

๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๓.๗๕ ๐.๙๐ ๒๓.๘๘ 

๔๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ๓๖.๘๖ ๙.๐๕ ๒๔.๕๖ 

๔๕ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๓๐๐.๑๐ ๘๒.๙๖ ๒๗.๖๔ 

๔๖ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๐๓ ๒๗.๙๗ 

๔๗ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๑.๗๕ ๐.๕๐ ๒๘.๕๘ 

๔๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๖.๘๕ ๑.๙๖ ๒๘.๖๑ 

๔๙ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ๐.๒๒ ๐.๐๖ ๒๙.๒๐ 

๕๐ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๖๔.๐๑ ๑๙.๑๖ ๒๙.๙๓ 

๕๑ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๓.๐๖ ๔.๐๓ ๓๐.๘๕ 

๕๒ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๒๕๖.๔๓ ๘๐.๗๐ ๓๑.๔๗ 

๕๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๑.๗๖ ๐.๕๗ ๓๒.๔๐ 

๕๔ สํานักงานศิลปากรที่  ๘ ๖๕.๒๔ ๒๒.๔๕ ๓๔.๔๑ 
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  ๒๗

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๕๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๑๔.๐๐ ๔๐.๙๔ ๓๕.๙๑ 

๕๖ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๑.๖๘ ๐.๖๘ ๔๐.๓๑ 

๕๗ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ  (เชียงใหม่) ๓.๐๘ ๑.๓๓ ๔๓.๐๙ 

๕๘ จังหวัดเชียงใหม่ ๖๔.๒๒ ๒๙.๕๑ ๔๕.๙๕ 

๕๙ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๑๓.๔๙ ๖.๒๕ ๔๖.๓๔ 

๖๐ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๑๒ ๐.๐๖ ๔๖.๕๙ 

๖๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ ๒๗.๙๒ ๑๓.๓๔ ๔๗.๗๗ 

๖๒ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๑๙.๑๕ ๙.๒๓ ๔๘.๑๘ 

๖๓ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๔๔๐.๕๕ ๒๑๓.๓๖ ๔๘.๔๓ 

๖๔ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ๓.๓๕ ๑.๖๕ ๔๙.๒๘ 

๖๕ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๑๘.๐๖ ๙.๒๖ ๕๑.๒๙ 

๖๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๑๙๗.๙๗ ๑๐๗.๒๙ ๕๔.๑๙ 

๖๗ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ
เชียงใหม่ 

๑๕๔.๖๘ ๘๖.๖๗ ๕๖.๐๓ 

๖๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๘๙.๗๓ ๕๐.๖๐ ๕๖.๓๙ 

๖๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ ๑๓.๑๐ ๗.๖๘ ๕๘.๖๖ 

๗๐ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๒.๕๗ ๑๓.๓๑ ๕๘.๙๖ 

๗๑ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  ๑ ๑.๓๙ ๐.๙๑ ๖๕.๓๙ 

๗๒ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๐๘ ๐.๐๖ ๖๘.๗๑ 

 
 
 
 
 

 
/ส่วนราชการที่ได้รบัจดัสรรเงิน... 



  ๒๘

ส่วนราชการทีไ่ด้รบัจดัสรรเงนิโครงการใหค้วามช่วยเหลอื ฟีน้ฟู เยียวยา ผู้ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุกภัย  ข้อมูลจากระบบการบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS: 
ZFMA62) ประมวลผลวนัที่ ๒๑ กนัยาย ๒๕๕๕  มีทั้งสิ้น ๓๘ หน่วยงาน ผลการเบกิจ่ายภาพรวมร้อยละ 
๙๖.๕๗   โดยเรียงตามผลการเบกิจา่ยจากน้อยไปมาก ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายร้อย

ละ 
คงเหลือ 

A C G H I J K 

     
(J=I/G*10

0) 
(K=G-I) 

๑ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ ๑๔.๕๐ ๑.๒๖ ๒.๑๘ ๑๕.๐๐ ๑๒.๓๓ 

๒ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ๒.๗๐ ๑.๒๖ ๐.๔๙ ๑๘.๒๕ ๒.๒๑ 

๓ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๕๔.๐๐ ๐.๔๙ ๓๘.๙๖ ๗๒.๑๕ ๑๕.๐๔ 

๔ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

๒.๑๒ ๐.๐๐ ๑.๕๖ ๗๓.๖๓ ๐.๕๖ 

๕ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๑ ๐.๖๕ ๐.๒๙ ๐.๕๐ ๗๖.๙๐ ๐.๑๕ 

๖ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑.๗๓ ๐.๐๐ ๑.๔๐ ๘๐.๔๑ ๐.๓๔ 

๗ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๓๔ 

๐.๔๑ ๔.๔๗ ๐.๓๔ ๘๑.๗๐ ๐.๐๘ 

๘ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๑ ๖๕.๕๐ ๐.๐๐ ๖๐.๙๐ ๙๒.๙๘ ๔.๖๐ 

๙ วิทยาลัยเทคนคิสารภี ๐.๙๐ ๑.๒๕ ๐.๙๐ ๙๙.๔๔ ๐.๐๑ 

๑๐ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๕๙๔.๐๑ ๐.๐๐ ๕๙๑.๕๒ ๙๙.๕๘ ๒.๔๙ 

๑๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๙๓ ๙๙.๗๙ ๐.๐๐ 

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

๑๗ 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓.๔๑ ๐.๐๐ ๑๓.๔๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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  ๒๙

 

ลําดบั ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายร้อย

ละ 
คงเหลือ 

A C G H I J K 

     
(J=I/G*10

0) 
(K=G-I) 

๑๙ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๔๙ ๐.๐๐ ๑.๔๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ 
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง
ภาคเหนือ 

๒๒.๑๕ ๐.๐๐ ๒๒.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่ 

๓.๒๐ ๐.๐๐ ๓.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๐.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๔ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๖ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๑๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๗ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

๐.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๘๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๘ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๙ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

๘.๘๙ ๐.๐๐ ๘.๘๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐ 
สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคที่ 
๑๐ 

๐.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๘๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่๑๐ ๐.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๒ 
สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร ์

๐.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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  ๓๐

 

ลําดบั ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ ใบสั่งซื้อ เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายร้อย

ละ 
คงเหลือ 

A C G H I J K 

     
(J=I/G*10

0) 
(K=G-I) 

๓๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม ่ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑๐.๗๗ ๐.๐๐ ๑๐.๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๖ 
กองกํากับการ ๕ กองบังคับการฝึก
พิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช) 

๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ 
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดน   ที่ ๓๓ 

๐.๕๕ ๐.๐๐ ๐.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๕    ๐.๐๓ ๓๕.๐๔ ๐.๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๑๐๕.๙๕ ๔๔.๐๖ ๑,๐๖๘.๐๐ ๙๖.๕๗ ๓๗.๙๕ 

 
๒.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน  ๒๕ เรื่อง คือ 

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

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแนะประกอบรายงานการเงินรวมภาครัฐ
ประจําปี ๒๕๕๓ รวม ๘ ข้อ พอสรุปได้ คือ ผู้บริหารของหน่วยงานควรให้ความสําคัญงานบัญชีมากขึ้น โดยกํากับ
ดูแลการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมอบหมายให้ตรวจสอบภายในวางแผนการ
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ําเสมอ ควรสนับสนุนในเรื่อง
อัตรากําลังและกําหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีให้มีวุฒิการศึกษาด้านการบัญชีและกรณี
ที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีจะต้องมีการสอนงานให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
   เพื่อให้การติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งกํากับดูแลการจัดทํารายงานการเงินประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป พร้อมรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติ  ดังนี้ 
   ๑. ส่วนราชการ(ระดับกรม)  และหน่วยงานภาครัฐ รายงานผลการดําเนินงานตามแบบที่กําหนดส่ง
กระทรวงเจ้าสังกัดภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรุปภาพรวมส่งกรมบัญชีกลาง 
   ๒. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รายงานผลตาม
แบบที่กําหนดส่งกรมบัญชีกลางภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
         / ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)… 



  ๓๑

   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  การตรวจสอบโครงการเพือ่การวางระบบบรหิารจดัการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
กรมบัญชีกลางได้จัดทําแนวทางการตรวจสอบโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและ

สร้างอนาคตประเทศ สําหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเห็นควรให้ส่วนราชการที่มีโครงการดังกล่าวในความรับผิดชอบกํากับดูแล ให้ผู้ตรวจสอบภายในให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบ พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ           
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
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
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
ดังกล่าว จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
ข้อ ๑๒(๕) และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗(๕) 
กําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ กําหนดเงื่อนไขรายละเอียดราคากลาง
งานก่อสร้างในเอกสารสอบราคา เอกสารประกวดราคา หรือเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ดังนี้ 
       ๒.๑ การจ้างก่อสร้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ           
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตาม BOQ.(Bill of Quantities) ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้
ในตัวอย่างเอกสารประกวด/สอบราคาราคาจ้าง ในส่วนของเอกสารแนบท้ายฯ ข้อ ๑.๘  
        

    
/๒.๒  การจ้างก่อสร้าง ... 

 



  ๓๒

๒.๒  การจ้างก่อสร้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้นํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตาม BOQ.(Bill of Quantities)           
ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนของ
เอกสารแนบท้ายฯ ข้อ ๑.๑๐ โดยให้กําหนดรายละเอียดการคํานวณราคากลางฯดังกล่าวในขั้นตอนของการจัดทํา
เอกสารประกาศเชิญชวน 
 ๓. สําหรับการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) ให้ปฏิบัติตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง ในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e–GP) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th หัวข้อ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และหัวข้อดาวน์โหลดแนะนํา 
 ๒.๕ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ ว ๓๑๙  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สําหรบัผู้ใช้งาน(User)ในระบบ GFMIS 
  กรมบัญชีกลางได้จัดทําระบบ Click Quick สําหรับผู้ใช้งาน(User)ในระบบ GFMIS เพื่อเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง(ในฐานะ
หน่วยงานกลาง) โดยตรง และเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ GFMIS 
ต่อไป   
 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.) ได้กระทําการผิดเงื่อนไข คือ มีการส่งงานพิมพ์ให้เอกชนรับช่วงพิมพ์ต่อ กระทรวงการคลัง โดย
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ จึงพิจารณาระงับสิทธิของโรงพิมพ์ดังกล่าว โดยมิให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เว้นแต่ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการจ้างองค์การค้าของ สกสค. พิมพ์งาน โดยวิธีพิเศษ นับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๒.๗ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๒๐  ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศใช ้

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

       
/ ๑. หลังจากทราบยอดเงินตามนัย… 



  ๓๓

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
จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  ดังนั้น  จึงขอให้
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ดําเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) รายการรับและนําส่งเงิน และ
รายการเบิกหักผลักส่งในระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวัน ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๒.๙     หนังสอื ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๓๒๔  ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS 
จากการติดตามปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํารายงานการเงินรวมระดับกระทรวง พบปัญหา

เกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการจัดทํารายงานการเงินในระบบ GFMIS ที่กําหนดให้หน่วยงานบันทึกรหัส
หน่วยงานคู่ค้า (BP-Business Partner) โดยมี ๒ สาเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลก่อนที่บัญชีแยกประเภทนั้นจะมีการ
กําหนดให้ต้องบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS  และ  การระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าผิด กรมบัญชีกลางจึงได้
กําหนดแนวทางการปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบฯ รายละเอียดตามแนวทางที่กําหนด  ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานประสานงานกับกรมบัญชีกลาง(สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ) ก่อนดําเนินการปรับปรุงรายการ
บัญชีดังกล่าวในระบบ GFMIS 
 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   หนงัสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕ / ว ๓๒๘  ...



  ๓๔

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

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

เรื่อง  การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น 
ในลักษณะเดียวกัน 
กรมบัญชีกลาง ขอประชาสัมพันธ์ในการเพิ่มช่องทางอํานวยความสะดวกให้ผู้รับเบ้ียหวัด บําเหน็จ

บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (sms) และผ่านระบบ Internet (e-
mail) เพื่อให้รับทราบวันที่อนุมัติหนังสือสั่งจ่ายเงิน วันสั่งจ่ายเงิน และวันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในครั้ง
แรก รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่ควรทราบ โดยจะเริ่มทดลองให้บริการต้ังแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 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
จัดทํารายงานการเงินประจําปี ส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้น
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
เพิ่มเติม ข้อ ๔๖ วรรคสาม กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายเอกสารประกวดราคาว่า “ในกรณีที่มีการขาย           
ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น” 
 

       / ซึ่งหมายความว่า… 



  ๓๕

 
ซึ่งหมายความว่า  ส่วนราชการต้องกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้อง
เสียไปในการทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น และหมายความรวมถึง ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่
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 
กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการเร่งดําเนินการบันทึกรายการรับและนําส่งเงิน ขอจ่ายเงิน 

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 
ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หน่วยงานดําเนินการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ 

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

๑. กรณีมีเงินเบิกเกินส่งคืน และประสงค์จะนําเงินนั้นไปใช้เพื่อการอื่นขอให้บันทึกรายการนําส่ง
เงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน 

๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีจํานวนเงินตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาทให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

๓. รายการขอเบิกเงินปีงบฯ ๒๕๕๕ ที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปให้บันทึกรายการขอจ่ายเงิน โดยระบุวันที่ผ่านรายการตามวันที่จ่ายเงินจริง 

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

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

๖. การถอนคืนรายได้ค่าปรับของสถานศึกษาที่ได้รับการยกเว้นไมต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

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

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

๙. ในการขอเบิกเงินงบฯ ปี ๒๕๕๕ ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  หน่วยงานจะต้องใช้เลขที่โครงการ
และเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP จึงขอให้ดําเนินการจัดทําสัญญาในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  
         / ๒.๑๘  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)… 



  ๓๖

 ๒.๑๘  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๓๔๗  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวด

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

๑. การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องนํา

บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานมายื่น โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกล่าว แต่ยังไม่ต้องกรอก
รายละเอียดของราคา ในวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อผลการประกวดราคาได้ผู้เสนอราคารายต่ําสุดแล้วคณะ
กรรมการฯจึงเรียกผู้เสนอราคารายต่ําสุดมากรอกจํานวนเงินให้ตรงกับราคาที่เสนอ 

๒. การคืนหลักประกันซอง 
๒.๑ ตามระเบียบพัสดุ กําหนดเงื่อนไขการคืนหลักประกันซองให้กับผู้ประสงค์เสนอราคา หรือ

ผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

๒.๒ กรณีหน่วยงานจัดหาพัสดุยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้าง ถึงแม้ว่าจะมีการประกวด
ราคาฯใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้รีบดําเนินการคืนหลักประกันซองให้กับผู้เสนอราคาทุกรายโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ/จ้าง 
           ๒.๑๙  หนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ / ว ๑๐๐  ลงวันที ่ ๗  กันยายน  ๒๕๕๕ 
           เรื่อง  การกันเงนิไว้เบกิเหลื่อมปแีละการขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิในระบบ GFMIS 

กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ดังนี้ 

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

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

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

 
 

    / ๑.๓ กรณีมหีนี้ผูกพันที่ไม่ได้เกิดจากการส่ังซื้อ …



  ๓๗

 
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 ในระบบ 
GFMIS และให้ถือว่าเอกสารสํารองเงินดังกล่าวเป็นเป็นใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่าน
ระบบ 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 หรือกรมบัญชีกลางเพ่ือขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/
หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือนกันยายน หรือสิ้นเดือนมีนาคม ของแต่ละป ีแล้วแต่กรณี 

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

          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)  ได้แจ้งผลการประเมินการดําเนินงานของ           
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี ๒๕๕๓ ซึ่งประเมินผลการดําเนินงานโดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางทําหน้าที่ให้บริการ
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ บริษัท สําหรับรายชื่อผู้ให้บริการดังกล่าวฯ ท่านสามารถ 
 
      /๒.๒๑  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๒…   
  



  ๓๘

๒.๒๑  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๒  ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สําหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รอบ ๓๐ กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online 

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

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
งบประมาณเบิกแทนกัน ให้ส่วนราชการผู้เบิกแทนหรือหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ถือปฏิบัติตามวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

 

/ ๒.๒๓  หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๓๖๘...   



  ๓๙

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

ปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กําหนดให้มีการอ้างอิงการตรวจรับงานตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกใน
ระบบ e-GP เพื่อให้มีการส่งข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างระหว่างระบบ GFMIS กับระบบ e-GP เป็นไปด้วยความครบถ้วน 
และถูกต้อง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็น
การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสําหรับเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS รวมถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ผ่านระบบ e-GP 
ด้วยรายละเอียดการบันทึก  

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

เพื่อให้การสร้างเอกสารสํารองเงิน และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่ายไปในทิศทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึง
จัดทําคู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  ผ่าน GFMIS Web Online   

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

๒๕๕๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกําหนด หรือตามหนังสือสั่งการใดๆ จึงขอเรียน  ดังนี้ 

๑. งบบุคลากรไม่อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทุกกรณี 
๒. อนุมัติให้หน่วยงานกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้จนถึง

วันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้  
 ๒.๑ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

 ๒.๒ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และ    ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณการ 
 ๒.๓ เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
ตามประกาศสถานการณ์ในพื้นที่ฉุกเฉิน 

 ๒.๕ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ๒.๖ การควบคุมงานที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการเอง สําหรับงานก่อสร้างซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพัน

และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
 ๒.๗ ค่าก่อสร้างที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการเอง 
 ๒.๘ รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตาม

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

หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมลูตามแบบแจ้งรายละเอียดที่แนบส่งกรมบัญชกีลางภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
  
      /๓.๒ รายการต่อไปนี้ให้ดําเนินการ...  



  ๔๐

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 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2555 (งบพฒันาจังหวดั)   

            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  

จังหวัดเชียงใหม่ไ ด้ รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2555  
จํานวน 24 โครงการ งบประมาณ 215,270,000 บาท    โดยแบ่งตามผลผลติดังนี้ 

1.  ด้านเศรษฐกิจ  จํานวน 10 โครงการ   งบประมาณ   102,230,000  บาท  
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 38,282,395 บาท   คิดเป็นร้อยละ 37.45  คงเหลือจํานวน  63,947,605 บาท 
  2.  ด้านสงัคมและคณุภาพชวิีต  จํานวน 5 โครงการ  งบประมาณ 33,800,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 16,088,028.75 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48  คงเหลือจํานวน  17,711,971 บาท 
  3.  ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ  46,240,000 
บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 20,364,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.04  คงเหลือจํานวน   25,875,170 บาท 
  4.  ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ  งบประมาณ 23,000,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 17,076,884 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.25   คงเหลือจํานวน 5,923,116 บาท 
  5.  ด้านบรหิารจัดการ  จํานวน 1 โครงการ   งบประมาณ 10,000,000 บาท       
เบิกจ่ายแล้วจํานวน  7,271,356.75 บาท   คิดเป็นร้อยละ 72.71   คงเหลือจํานวน 2,728,643.25 บาท 
 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
       

 
 
      / ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ



  ๔๑

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
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 อุณหภูมิตํ่าสุด 23 -25 องศา 
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศา 
คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2555 เดือน ตุลาคม 2555 อยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนา     
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือในบางช่วง  ทําให้มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงถึงตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย30-32 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย  21-23 องศาเซลเซียส  ปริมาณฝน  120 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตก           
13 วัน 
ข้อควรระวัง  บางช่วง มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองใน
ระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะเย็นลงเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า  ความเสี่ยง
ประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งหน้า เก็บน้ําไว้ 
 

มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
 

 4.2  รายงานการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
                  ผูแ้ทนสํานกังานพลังงานจงัหวดัเชียงใหม(่นายชัยรตัน์  พงคพ์รีะ) แจง้ผลการปฏบิตัิงานทีผ่่านมา   
จังหวัดได้มอบหมายให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและกํากับดูแลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของส่วนราชการ ซึ่งดําเนินการแล้ว ดังนี้ 
 1. ได้แจ้งให้สว่นราชการทุกส่วน และอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการตามตัวช้ีวัดดังกล่าว 
 2. ได้จัดการประชุมช้ีแจงรายละเอียดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการ และรายงาน
ข้อมูลฯแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่อยงาน 
 3. ได้แจ้งเร่งรัดให้ส่วนราชการทุกส่วน ใหดํ้าเนินการในการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 4. ออกติดตามและให้คําปรกึษากับหน่วยงานที่ยังไม่เริ่มดําเนินงาน 
 5. รายงานและเร่งรัดให้ส่วนราชการดําเนินงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2555 และครั้งที่ 8/2555 
 6. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆให้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนราชการที่ต้องรายงานผ่านระบบ e-report จํานวน 163 หน่วยงาน  คะแนนการ
ประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของกระบวนการ] ขั้นที่ 1-2 
 การจัดต้ังคณะทํางาน การจัดทําแผน การติดตามผล และความครบถ้วนของข้อมูลการใช้พลังงาน ในปี 
51,54 , 55    คะแนนเฉลีย่รวมขั้นที่ 1-2  ได้ 1.234 / 2.000 คะแนน 
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน] ขั้นที่ 3-4-5           
ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ รอข้อมูลการใช้พลังงานครบ 12 เดือน คะแนนเฉลี่ยรวมขั้นที่ 3-4-5 
ได้ 0.000 / 3.000 คะแนน 
  

      / ค่าคะแนนรวมทั้งหมดที่ได้ 1.234/5.000 คะแนน 



  ๔๒

ค่าคะแนนรวมทั้งหมดที่ได้ 1.234/5.000 คะแนน 
เชียงใหม่มีระดับคะแนนอยู่อันดับที่ 20ของภาคเหนือ เชียงใหม่มีระดับคะแนนอยู่อันดับ 68 ของประเทศ 

สัดส่วนของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่รายงานผ่านระบบ e-report  (ทั้งหมดมี163 หน่วยงาน) 
- คะแนน 0  จํานวน 11 หน่วยงาน    
- คะแนน น้อยกว่ากว่า 1  จาํนวน 40 หนว่ยงาน 
- คะแนน มากกว่า 1  จํานวน 112 หน่วยงาน  

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

ลําดบั รายชื่อหน่วยงาน 
1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  
2 สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง  
3 สํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ด  
4 สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง  
5 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ริม  
6 สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง  
7 สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง  
8 สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี  
9 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วาง  

10 สํานักงานเกษตรอําเภอแม่อาย  
11 สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ  
12 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม ่
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  



  ๔๓
 

ลําดบั รายชื่อหน่วยงาน 
25 สํานักงานที่ดินจังหวัดฯ ส่วนแยกสะเมิง  
26 รจก.เชียงใหม่  
27 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
28 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  
29 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
30 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
31 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
32 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
33 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
34 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่  
35 วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง  
36 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  
37 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  
38 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
39 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
40 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  

 
ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ตามรายชื่อที่ กพร. กําหนด จํานวน 163 หน่วยงาน  

ช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการกรอกข้อมูลลงใน www.e-report.energy.go.th ต่อไป และดําเนิน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง  และขอขอบคุณส่วนราชการที่รายงานข้อมูลครบถ้วนขออภัย
หน่วยงานที่รายงานครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2555 

มีข้อสงสัยสอบถามสํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่   นายชัยรัตน์ พงค์พีระ ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
อาวุโส  โทรศัพท์ 0-5311-2034 
 
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 

 
4.3  การจดัระเบียบชุมชนศรีมงคล ตําบลป่าตนั และชมุชนป่าแพง่ ตําบลช้างม่อย อําเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
                   ผู้แทน กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ (พนัเอกอคัรวฒัน์  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 



  ๔๔

๒.รายละเอียด 
          ๒.๑ ขั้นที่ ๑ (ขั้นการเตรียมการ) : โดยการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ มีการดําเนินการที่สําคัญ คือ           
การประชุมช้ีแจงประธานชุมชน 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 จัดชุดควบคุมพ้ืนที่ มีภารกิจในการควบคุมและจัดระเบียบ, ตรวจสอบ, ประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิบัติต่างๆ เช่น ไม่ให้มีการยืนขายแรงงานบริเวณพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน เป็นต้น รวมทั้ง
จัดหาสถานที่ใหม่ที่มีเหมาะสม หากมีการร้องขอจากกลุ่มผู้ขายแรงงาน (จะประชุมพิจารณาว่าสมควรจะมีการ
ดําเนินการในลักษณะใด) มีที่ต้ังอยู่ 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 การย้ายบ้านคนไทย (คนเมือง) ออกจากพื ้นที ่ ไปอยู ่ในสถานที ่แห่งใหม่ ที ่ม ีความ
เหมาะสมกว่า ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความยินยอมสมัครใจ โดยการจัดเตรียมพ้ืนที่และงบประมาณรองรับ เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่องานด้านมวลชน โดยต้องกระทําอย่างละเอียดรอบคอบ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ประชาชน, 
ภาคเอกชน และกลุ่ม NGO ต่างๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะต้องดําเนินการให้สําเร็จ
ลุล่วง (ภายในระยะเวลา ๒ ปี/ดําเนินการ  ให้เร็วที่สุด เม่ือมีความพร้อมเรื่องสถานที่ที่จะรองรับ) 
            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...  



  ๔๕

             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 จาํนวน ๑ คน และหลบหนีเขา้
เมือง จํานวน  ๘  คน (ดําเนินคดี/ผลักดันนอกราชอาณาจักร) 
                          ๓.๑.๑.๒ ดําเนินคดีตามมาตรา ๕๔ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ จํานวน  ๑๓  คน (ผลักดัน
นอกราชอาณาจักร) 
                      ๓.๑.๒ ดําเนินคดีในข้อหา ขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน (ออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) 
จํานวน ๑๔ คน (ช. ๑๐ คน, ญ. ๔ คน) ทั้งหมดมีเชื้อชาติพม่าสัญชาติพม่า โดยทําการเปรียบเทียบปรับรายละ ๑๐๐ 
บาท และดําเนินการส่งตัวให้ ด่าน ตม. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดําเนินการส่งตัวกลับอําเภอภูมิลําเนา ต่อไป                    
                      ๓.๑.๓ ทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จํานวน  ๑  คน (ปรับ) และดาํเนินคดีในข้อหา ขัดคําสั่งเจ้า
พนักงาน (ออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) และดําเนินการส่งตัวให้ ด่าน ตม. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ดําเนินการส่งตัวกลับอําเภอภูมิลําเนา ต่อไป  
        ๓.๒ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า มีหนังสือเดินทางชั่วคราว (รวมจํานวน ๓๙ คน)                                     
                       ๓.๒.๑ มหีนังสือเดินทางแต่ไม่มีใบอนญุาตทํางาน หรือมีใบอนุญาตทํางานแต่ไม่มีหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราว จํานวน  ๑๙  คน  
                      ๓.๒.๒ มีหนังสือเดินทางชั่วคราวถูกต้อง จํานวน  ๒๐  คน 
                ๓.๓ จัดทําทะเบียนประวัติ ที่มีบัตรประชาชนไทย จํานวน  ๙๕  คน ดังนี ้
                      ๓.๓.๑ คนไทย (ชาวเขา) จํานวน  ๖๒  คน 
                      ๓.๓.๒ คนไทย (พ้ืนราบ) จํานวน  ๓๓  คน 

๔.  แนวทางปฏบิตัติ่อไป 
                  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 มาช้ีแจงทําความเข้าใจต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
         /4.4  รายงานผลโครงการ…  



  ๔๖

4.4  รายงานผลโครงการ “หน่วยปฏบิตักิารยตุิธรรมเชิงรุก”  
                   หัวหนา้สาํนักงานยตุธิรรมจังหวดัเชียงใหม่ (นายอทุยั  ทะริยะ) ตามที่นโยบายกระทรวงยุติธรรม 
ให้มีการกระจายความยุติธรรมไปสู่ระดับชุมชน/หมู่บ้าน และเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย เสมอภาค และประหยัด อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานยุติธรรมมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดให้มีโครงการ “หน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมที่ ๑  หน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเคลื่อนที่ 
กิจกรรมที่ ๒  สัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วน     

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ ๓  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลโครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประชุมวางแผนการดําเนินโครงการหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 
๑๒ อําเภอ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  อําเภอจอมทอง   อําเภอแม่แจ่ม  อําเภอเชียงดาว  อําเภอแม่แตง  อําเภอสะเมิง 
อําเภอดอยเต่า อําเภออมก๋อย  อําเภอเวียงแหง อําเภอดอยหล่อ อําเภอกัลยาณิวัฒนา  อําเภอพร้าว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ 

๑. วันที่ ๑๔ 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…



  ๔๗

 
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 

 
 
       / ประเด็นปญัหาทีพ่บในแตล่ะพืน้ที ่



  ๔๘

ประเดน็ปญัหาทีพ่บในแตล่ะพื้นที ่
 

พืน้ที ่ ประเดน็ปญัหา 
ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง ไม่ว่าจะเป็น แรงงานต่างด้าวกระทําผิดกฎหมายไทย การเข้าเมืองผิด

กฎหมาย การอาศัยอยู่โดยไม่มีใบอนุญาต อันเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขเยียวยา ทั้งบุคคลเหล่านี้ยังก่อภาระเพิ่มขึ้นให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

อําเภอจอมทอง 
 

การบุกรุกหนองไห่ ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 อําเภอจอมทองที่หายไปประมาณ 30 ปี มี
ประชาชนได้ประท้วงไว้หลายที่ก็ไม่เป็นผล ถูกนายทุนได้ถมดินไปหมดแล้ว มี
เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่( สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนร่วมกับ 
๑.เทศบาลตําบลบ้านหลวง   
๒. เทศบาลตําบลบ้านแปะ  
๓. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สอย  
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลสบเต๊ียะ 
๕. องค์การบริหารส่วนตําบลข่วงเปา  
๖. เทศบาลตําบลดอยแก้ว  
๗. เทศบาลตําบลจอมทอง  ) 

อําเภอแม่แจ่ม อําเภอแม่แจ่ม มีปัญหาในการติดต่อกับหน่วยราชการในตัวจังหวัดเนื่องจากมี
พ้ืนที่ห่างไกล เช่น การเดินทางไปขึ้นศาล จะต้องเดินทางไปหลายครั้ง และมี
ค่าใช้จ่ายสูง 

อําเภอแม่แตง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อําเภอเชียงดาว ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า 
อําเภอดอยเต่า ปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อําเภอสะเมิง ปัญหากาบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชนโดยนายทุน  
อําเภอเวียงแหง, อําเภออม
ก๋อย 

ปัญหาการบุกรุกทําลายป่า 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการยุติธรรมและกกหมาย
ต่างๆ 

อําเภอดอยหล่อ ปัญหาหนี้นอกระบบ 
กรณีพิพาทที่ดินทํากิน 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธ์ิประชาชนได้ย่ืนขอออกโฉนดตั่งแต่ปี ๒๕๕๓ 
จํานวน๓๐๐ กว่าแปลง แต่เพิ่งได้รับการออกโฉนดแค่ 41 แปลง 
ประชาชนขาดความรู้เรื่องกฎหมาย 

อําเภอพร้าว ถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายผลผลิตทางการเกษตรและสัญญาซื้อขาย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

      / 4.5  แนวทางการพฒันาแหลง่น้าํ…



  ๔๙

4.5  แนวทางการพฒันาแหล่งน้าํและแก้ไขปญัหาน้าํเสยีคลองแม่ขา่  
                 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  มีน้ําดีจากห้วยช่างเคี่ยนมาไล่
น้ําเสียคลองแม่ข่า จึงขอเรียนให้ทราบว่าปัญหาน้ําท่วม น้ําเสียจากคลองแม่ข่า เป็นปัญหาร่วมระหว่างชุมชน ตําบล
ช้างเผือก ตําบลดอนแก้ว เขตปลายคลองแม่ข่า  เนื่องจากนี้ยังมีแนวทางอีกอย่างหนึ่งคือใช้น้ํามาห้วยชะเยือง ซึ่งอยู่
บริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ มาไล่น้ําเสียที่คลองแม่ข่า  ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ ในระยะทาง
คลองแม่ข่า  15 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปัญหาน้ําเสียมีต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
การนําเอาฝายพับได้มาใช้แก้ปัญหาเป็นระยะๆ ยกระดับน้ําดีเพื่อจะใช้น้ําดีกระทุ้งน้ําเสียให้หลุดทะลุออกไปที่ปลาย
คลองแม่ข่า ระบบการควบคุมจะทํางานโดยทางโทรศัพท์  จากนั้นเราก็จะไปเก็บขยะที่ปลายคลองแม่ข่า  ก่อนที่น้ํา
จะเข้าสู่ปลายคลองแม่ข่าบริเวณแม่น้ําปิง ปัจจุบันได้ติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพน้ําแบบเรียวทาม ส่งข้อมูลผ่านทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต เกษตรกรและชาวประมงก็จะทราบข้อมูล  เมื่อคุณภาพน้ําปลายคลองแม่ข่าก่อนปล่อยลง           
แม่น้ําปิงยังมีคุณภาพไม่ดี จะใช้น้ําจากเขื่อนแม่งัดมาเจือจางคุณภาพก่อน  
 หลังจากที่ได้นําระบบฝายน้ําพับได้มาใช้กับคลองแม่ข่า จะมีการผันน้ําจากแก้มลิงบริเวณศูนย์ประชุม
นานาชาติ และแก้มลิงบริเวณโรงแรมกรีนเลคลงสู่คลองแม่แตง ไหลลงสู่คลองแม่ข่า น้ําจะผลักให้ตะกอนที่อยู่ก้น
คลองหลุดออกไป  การบริหารจัดการในปัจจุบันมีน้ําดีเพียง  4 เดือน  อีก 8 เดือนที่เหลือจะต้องหาน้ํามาผันน้ําเสีย
ออก ในอนาคตได้วางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ําที่ล้ําน้ําแม่แตง และลุ่มน้ําปิง แต่โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักไป
ก่อนเนื่องจากมี NGO ต่อต้านโครงการ  แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการเข้าไปช้ีแจงและแก้ไขปัญหานี้ต่อไป  จึงขอแจ้งที่
ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

a. การจดัแขง่ขนั EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทยชงิถ้วยพระราชทาน           
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 5 
ผู้อํานวยการโรงเรียนศกึษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่(นายอดสิรณ์   พวงทอง) แจ้งกําหนดการแข่งขัน 

ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้รับเกียรติจาก 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.  
พธิกีาร  พิธีการจะมีขบวนแห ่ขบวนโยธวาฑิต  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ขบวนธงพระบรมฉายา-

ลักษณ์ ตามด้วยรถบุษบก เริม่ขบวนจากแยกศาลากลาง เริ่ม เวลา 14.00 น.  
         /  การแข่งขัน  ...  



  ๕๐

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

ผู้เขา้ร่วมการแข่งขัน  นักกีฬาจากทั่วประเทศ 30 ทีม จาํนวน 400-500 คน  นักกีฬาชาวต่างชาติ                
2 -3 ชาติ 

ผู้สนบัสนนุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บัญชาการกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่  7   ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่ริม  อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
เชียงใหม่ ฯลฯ 
 ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  มีนักกีฬายกน้ําหนัก ทีมชาติ 3 คน  เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วม
การแข่งขันยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก  ในปี 2556และ2557 ได้แก่ นายติณณภพ กันระวังชัย ช้ัน ม.5, ด.ญ.รจนา 
คําส่า ม.3,   ด.ช.ทวีศักด์ิ เมอโปกู่ ม.1 
 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) จากที่ท่านได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะมี
นักกีฬาจากต่างประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียน และประเทศศรีลังกา  อิหร่าน  จึงขอต้ังข้อสังเกตว่าทั้งสองประเทศนี้จะ
มีศัตรู ท่านจะต้องระวัง และให้ประสานตํารวจในพื้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักกีฬา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

b. รายงานความคบืหน้าการเตรียมความพรอ้มการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชยีงใหม่
เกมส์” 
ผู้อํานวยการศนูย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวดัเชียงใหม่(นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร)   ตามท่ี 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
“เชียงใหมเ่กมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 โดยกําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 43 ชนิดกีฬา และยังได้รบั
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที ่31 “เวียงพิงค์เกมส”์ ระหว่างวันที ่15 – 19 
มกราคม 2556 กําหนดจัดการแข่งขัน จํานวน 18 ชนิดกีฬา ซึ่งในการแข่งขันดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ จะได้มี
โอกาสต้อนรับนักกีฬาและเจา้หน้าที่ 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 ต้ังแต่บัดนี้ไปจนถึงเสร็จการแข่งขัน  
 ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และต้อนรับจัดเลี้ยง ได้วางแผนรูปแบบการจัดพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานขอความอนุเคราะห์นักแสดงซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 5,000 คน ซึ่งจะเริ่มมีการฝึกซ้อมการแสดงในเดือนตุลาคมนี้ อีกทั้ง ยังได้
ประสานเชิญศิลปินที่มีช่ือเสียง ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน 
 ฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้มีการแต่งต้ังผู้ประสานงานของแต่ละชนิดกีฬา  พร้อมทั้ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน โดยจะมีคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมแห่งประเทศไทย เดินทางมา
สํารวจสนามแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18- 19 ตุลาคม 2555 
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  ๕๑

ฝ่ายประชาสมัพันธ์ ขณะนี้ได้มีการประชาสมัพันธ์การแข่งขัน ตามสื่อต่างๆแล้ว และได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในการประชาสมัพันธ์การแข่งขัน โดยได้ส่งแบบป้ายประชาสมัพันธ์ ไปทาง E-office หรือสามารถ 
Download ได้ที่เว็บไซท์ของสาํนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่ 

ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานงานกับบริษัท ห้างร้านภายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่
สนใจร่วมให้การสนับสนุนเป็นสิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน  และได้จัดทําเสื้อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จํานวน 
2 แบบ ได้แก่ เสื้อยืดคอปก และเสื้อพื้นเมือง โดยขอความร่วมมือส่วนราชการสวมเสื้อยืดคอปกในวันพุธ และเสื้อ
พ้ืนเมืองในวันศุกร์  
 ฝ่ายสถานที่แข่งขันและฝึกซ้อม การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 20,000,000 
บาท เพื่อดําเนินการปรับปรุงสนามแข่งขันแล้ว เช่น สนามยิงปืน สนามเทนนิส สนามฟุตบอล ลู่ยางสังเคราะห์  และ
ถนนทางเข้า – ออก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  
 ฝ่ายพัฒนาเมือง  เทศบาลนครเชียงใหม่  ได้อนุมัติงบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายต่างๆ ตกแต่งประดับดอกไม้บริเวณเกาะกลางถนนรอบคู่เมือง  และประตูเมืองต่างๆ ตลอดจนเตรียมการจัดทําป้าย
นําทางสนามแข่งขัน  
 ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ได้จัดเตรียมสถานที่พักให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ โดย
ใช้วิธีบูรณการในแนวคิด “ทําโรงเรียนให้เป็นโรงแรม” พร้อมทั้งจัดทําคู่มือสําหรับติดต่อสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวก 
และได้มีการเตรียมการจัดซื้อเครื่องนอนเพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ทั้ง 77 จังหวัด โดยแบ่งที่
พัก จํานวน 5 โซน ได้แก่ โซนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อําเภอแม่ริม จํานวน 19 ชนิดกีฬา โซน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 5 ชนิดกีฬา  โซนอําเภอเมือง จํานวน 11 ชนิดกีฬา  โซนอําเภอหางดง จํานวน 9 ชนิด
กีฬา และโซนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํานวน 5 ชนิดกีฬา โดยจัดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่แต่ละชนิดกีฬา พักใกล้เคียง
บริเวณสนามแข่งขันเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ได้มีการวางแผนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด
การแข่งขันตามจุดต่างๆ เช่น ที่พักนักกีฬา  สนามแข่งขันทั้ง 46 สนาม  และเส้นทางการจราจร บริเวณถนนและ
สถานที่จอดรถ 
 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้จัดโปรแกรมนําเที่ยวสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือ
อํานวยความสะดวกและมอบ  สิทธิพิเศษสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน ที่เดินทาง
มาร่วมการแข่งขัน 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขณะนี้ได้มีการจัดทําเว็บไซท์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าชม
และติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.chiangmaigames.com 
 ฝ่ายกิจกรรมและวัฒนธรรม และฝ่ายเตรียมประชาชนให้มีส่วนร่วม  ได้มีการประสานงานกับฝ่ายไฟพระ
ฤกษ์เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ โดยจะมีการจัดขบวนวิ่งรอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ ได้มี
ส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ตลอดจนประสานงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา เพื่อนําคนเข้าร่วมชมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน รวมถึงชมและเชียร์กีฬาชนิดต่างๆ 
 ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง  ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง  เพื่อจัดเตรียมยานพาหนะไว้
บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตลอดการแข่งขัน 

ฝ่ายเลขาธิการ จะนําผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย มารายงานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ประจําทกุเดือน  เพื่อให้ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวดัเชียงใหม ่ได้รบัรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว 
รวมถึงขอความร่วมมือในการประชาสมัพันธ์ และร่วมกันเปน็เจ้าภาพที่ดี  ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
ที่จะมาถึงในเดอืนธันวาคมน้ี 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)  ขอย้ําอีกครั้งเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การเดินทางของนักกีฬา  ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเดินทางโดยรถบัสมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจํานวน  จึงขอให้ท่านได้แจ้ง
ยํ้าและกําชับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ให้เน้นเรื่องความปลอดภัย ขอให้ถือว่าเป็นวาระสําคัญ ทั้งนี้ขอเป็นกําลังใจ
ให้กับทีมงานทุกคนให้การจัดงานแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

4.8  ผลการดาํเนนิงานรณรงคป์ลูกตน้ทองกวาว  ต้นไมป้ระจําจงัหวดัเชียงใหม ่
                  หัวหนา้สาํนกังานจังหวดัเชยีงใหม ่(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
พ้ืนที่ 
        3. ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า           
การท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงสวนไม้ไทย
บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น  สนับสนุนกล้าพันธ์ุทองกวาวพร้อมปลูกได้ 9,500 ต้น และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี
เป้าหมายเพาะกล้าพันธ์ุทองกวาวประมาณ 20,000 ต้น 

ผลการดําเนนิงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สงิหาคม 2555 

ที ่ หน่วยงานที่ขอรบักล้าทองกวาว  จํานวน (กลา้)  

1 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  50 

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันป่าตอง  150  

3 ชลประทานเชียงใหม่  50  

4 โรงเรียนดอยหล่อวิทยาลัย  100  

5 เทศบาลสันป่าตอง  100  

6 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทับ อ.แมแ่จม่  100  

7 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง  50  

8 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม่  800  

9 ที่ว่าการอําเภอหางดง  300  

10  มูลนิธิไทยรักป่า  10  

11  ป่าชุมชนบ้านวังลุงใหม่  11  
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ที ่ หน่วยงานที่ขอรบักล้าทองกวาว จํานวน (กลา้) 

12  สํานักงานสรรพสามิตภาค 5  12  

13  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  13  

14  โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ําบ้านนาหวาย  14  

15  โรงพยาบาลเวียงแหง  15  

16  เทศบาลตําบลสันโป่ง  16  

17  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  17  

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

19  สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟทหารอากาศ จังหวัดน่าน  19  

20  สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง จังหวัดลําพูน  310 

21  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่  50  

22  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  200  

23  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเปา อ.แม่วาง  60  

24  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง  60  

25  เทศบาลตําบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด  100  

26  ที่ว่าการอําเภอสะเมิง  50  

27  อําเภอหางดง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  300  

 รวม  4,250 กล้า  

  ขอรับกล้าทองกวาวได้ที่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 053-518239  
081961-8995 และ สถานีเพาะชํากล้าไม้ห้วยดินดํา 085-625-4053 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

4.9  ประชาสมัพนัธ์โครงการรณรงคส์มัครเป็นสมาชิกวารสารกาํนนัผูใ้หญบ่า้น 
         ผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่(นายชัชวาลย์  ปัญญา) ด้วยกรมการปกครอง จัดทํา
โครงการรณรงค์สมัครสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้านขึ้น ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2555 – 14 มีนาคม 2556 
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และบุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกวารสารกํานันผู้ใหญ่บ้าน
เพิ่มเติม โดยดําเนินการดังนี้ 
  

       / จัดให้มีการจับคูปองชิงรางวัล 3 ครั้ง… 



  ๕๔

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 
                    รางวัลที ่5 หม้อหุงขา้วไฟฟ้า  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  ที ่www.chiangmai.go.th  เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ดังนี้ 
 5.1  การจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2555  วันที่ 23  ตุลาคม  2555  
        วันที่   23  ตุ ลาคมของทุก ปี   เ ป็น วันคล้ าย วัน เสด็ จสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ -           
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระปิยมหาราช”  จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลและ           
วางพวงมาลาถวายบังคม  เพื่อให้พสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์           
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ในวันที่  23  ตุลาคม  2555  เวลา  08.00 น.  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  
รัชกาลที่ 5  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด
เชียงใหม่  

5.2 การถวายพระราชสมัญญา  “อั คราภิ รั กษศิ ลปิน”  แด่ สม เด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์     
พระบรมราชินีนาถ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่  21 สิงหาคม   2555 รับทราบการถวายพระราชสมัญญา           

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

      / 5.3 การถวายพระราชสมัญญา… 



  ๕๕

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

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

5.3 ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ริโภคของจังหวดัเชยีงใหม่ 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 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ ๑๐๐ และเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ  

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

๒. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 
   ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ ๑๐๐ และเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ  

๑๒๒.๕ สําหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ  ๑๒๒.๐ 
        ๓.  การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหมเ่ดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เม่ือเทียบกับ 

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

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

        /๔.๒ ดัชนีหมวดอื่นๆ… 



  ๕๖

 
๔ .๒  ดัชนีหมวดอื่นๆ  ไม่ ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น  ร้อยละ  ๐ .๗  ( เ ดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๕           

สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๓) ปัจจัยหลักมาจากการปรับสูงขึ้นของราคาขายปลีก น้ํามันเชื้อเพลิง ภายในประเทศ ร้อยละ ๒.๖ 
ตามนโยบายของรัฐ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๘ (บุหรี่) หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๐.๒           
(ค่าน้ําประปา) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ ๐.๒           

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

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

5.5   ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวดัเชียงใหม ่ ปี 2555  
 

ข้อมูลเศรษฐกจิการค้าจงัหวดัเชียงใหม ่ ป ี๒๕๕5 
                                                                            

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  25  กันยายน  ๒๕๕5 
• กระทรวงพาณชิย์   :  เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อ 

ความอยู่ดีกินดีของคนทั้งประเทศ 
• กลุ่มจังหวดั          :   ประตูทองการค้าสู่โลก  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  น่าอยู่ทุกถิ่นที ่
• จังหวดั                :   นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง (City of Life and Prosperity) 

 
 
      / ประชากร (ณ วันที่ 10 ม.ค. ๒๕๕5)...

วิสัยทัศน ์



  ๕๗
 

ข้อมูลท่ัวไป ประเด็นสําคัญ/เร่งด่วนของจังหวัด  

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

การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ส.ค.๕5) (%    )     
การยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
(ส.ค.๕5)    
       - สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (%    +200.00)    
       - เครื่องหมายการค้า    (%    +144.44)    
       - ลิขสิทธิ์                   (%    -5.26)    
      - ความลับทางการค้า 
      - ส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
      - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจําหน่ายสนิค้า OTOP ท้ังจังหวัด (ส.ค.๕5) 
     - การจําหน่ายผ่าน Kiosk (5 จุด)  
     - งานแสดงสินค้าในประเทศ  
     - สถานที่อ่ืนๆ ที่ สนง.พณจ.จัดให้จําหน่ายสินค้า 
        OTOP (ถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์  คาร์ฟูร)์ 
     - ที่กลุ่ม และอื่นๆ 

๑,708,564 คน 
๒๐,๑๐๗.๐๕๗ ตร.กม. 

๒๕ อําเภอ 
๑๒๖,๔๘๘ ล้านบาท 

๑8.๓5 % 
๑๕.13 % 

 
๑๒.23% 
๙.24 % 
8.60 % 
๗.43 % 

 
7.17 % 
4.95 % 
๔.85 % 
๑๒.05 % 

86,121 บาท 
0.7 % 

251  บาท / วัน 
+2.8 % 

 
        122.0/(+0.4) 
 
        ๑2,270 ราย 

 ๑59,331.60 ลา้นบาท 
       136   ราย 

     187.06 ล้านบาท  
              48   ราย 

     80.07  ล้านบาท 
 
        

300.67  ล้านบาท 
      213.19  ล้านบาท 
        73.00  ล้านบาท 

       (ยังไม่ได้ข้อมูล)  ราย 
     (ยังไม่ได้ข้อมูล)  ราย 

 
 
                3   ราย 
              22   ราย 
              18  ราย 
                -  ราย  
                -  ราย 
                 - ราย    

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

       1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่น

หนังสือรองเรียน เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราคาลําไยอบแห้งทั้งเปลือก

ตกต่ํา  เน่ืองจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่เข้ามาทําการค้า

ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งเป็นผู้ประกอบรายใหญ่ที่

สามารถทําการค้าและส่งออกลําไยอบแห้งทั้งเปลือกได้   เดิมผู้ประกอบการ

กลุ่มนี้เป็นผู้รับซื้อลําไยอบแห้งจากสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ

กลุ่มเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ  แต่ปัจจุบันได้มีการ

ขยายการผลิตโรงงานอบไอน้ํามากกว่าทุกปี และได้เช่าโรงงานจาก

ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อทําผลิตลําไยอบแห้งเอง  รวมทั้งกําหนดราคา

รับซื้อไว้ตํ่ากว่าราคาต้นทุน จึงทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร  

และเกษตรกรผู้แปรรูปรายย่อยเดือดร้อนไม่สามารถขายผลผลิตให้กับ

ผู้ประกอบการจากประเทศจีนได้ 

         2.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ดําเนินโครงการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้า OTOP และ CHIANG MAI 

BRAND ประจําปี  พ.ศ. 2555 ดําเนินการจัดงานแสดง และจําหน่ายสินค้า

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) ระหว่าง

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

มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ  

ภาวะการค้าท่ัวไป  

ภาวะการค้าทั่วไป 

          ภาวะการค้าราคาสินค้าของเดือนสิงหาคม  2555  จังหวัด

เชียงใหม่ได้      มีการเจริญเติบโตในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีธุรกิจ

โครงการบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น เน่ืองจากพื้นที่ในภาคกลางยังคงประสบ

อุทกภัยเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา จึงทําให้คนในภาคกลางสนใจที่จะจับจองที่อยู่

อาศัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความ

สะดวกสบาย และแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก 
 

          การจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม มีจํานวน 

136ราย ลดลงจากเดือนกรกฎาคม  ร้อยละ 14.47  เงินทุนรวม 

187.06 ล้านบาท ธุรกิจที่จดทะเบียนมากที่สุด 3  อันดับแรก ได้แก่ 1) 

ธุรกิจค้าส่งและปลีก จําหน่ายสินค้า   2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  3) ธุรกิจ

บริการทางกฎหมายบัญชแีละการให้บริการทางธุรกิจและการจัดการ โดยมี

นิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ ทุนจดทะเบียนสูงสุด  2 อันดับแรก ได้แก่ ห้าง

หุ้นส่วน จันทกานต์ ซัพพลาย จํากัด  เงินทุนจดทะเบียน 30  ล้านบาท  

บริษัท โรโน ออโต้ จํากัด  บริษัท บีทู หัวหิน จํากัด  บริษัทวิชั่น บิซิเนส 

จํากัด และบริษัท สมพงษ์โชติกาญจน์ จํากัด เงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  

 

ภาวะสินค้าอุปโภค/บริโภค 

         ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม ๒๕๕5 เมื่อเทียบ

กับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕5 สูงขึ้น 0.4 สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวสูงขึ้น

ของราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 0.3 ปัจจัยมา

จากปริมาณสินค้าจําพวก เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา เน่ืองจากอยู่ในช่วง

ฤดูฝนทําให้สัตว์ป่วยเป็นโรคง่าย สินค้าเข้าสู่ตลาดน้อย  ส่วนหมวดสินค้า

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวสูงขึ้น  ร้อยละ 0.7  ปัจจัย

หลักมาจากการปรับ ตัว สูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ํ ามัน เ ชื้ อ เพลิ ง

ภายในประเทศ 



  ๕๘

     - การส่งออก 
OTOP สําคัญที่มียอดจําหน่ายสูง ได้แก่  ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย  
ของที่ระลึก  ของใช้ของประดับตกแต่ง 
การส่งออก/นําเข้า  ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ส.ค. ๕
5) 
   - มูลค่าการค้ารวม  (%    -17.52) 
   - มูลค่าสินค้าเข้า    (%    +34.02) 
   - มูลค่าสินค้าออก   (%    -3.62) 
สินค้าขาเข้าท่ีสําคัญ ได้แก่ เลนสท์ี่ยังไม่ได้ประกอบ  ยา
ต้านไวรัสเอดส์เพื่องานวิจัย และเมล็ดพันธุ์พืชใช้ในการ
เพาะปลูก 
สินค้าขาออกท่ีสําคัญ ได้แก่ เลนส์ที่ประกอบแลว้  
เครื่องประดับทําจากทอง และแผงวงจรที่ประกอบแล้ว 

          887,560   บาท 
 
 

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

ภาวะสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด   

ลําไย 

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

ภาวะการลงทุนและการส่งเสริมของ BOI (ส.ค.๕5) 

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

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

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 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  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเตมิ 
        ขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ (นายชาญชยั  กีฬาแปง)  แจ้งต่อที่ประชุมจํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. การจัดตั้งและการดําเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภออมก๋อย ภาคเอกชนโดยบริษัทมนตรี
อุตสาหกรรม จํากัด  ได้ย่ืนแจ้งความประสงค์จะต้ังสถานีขนส่งอําเภออมก๋อย ซึ่งขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้นแล้ว  ทําเลที่ต้ังอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอําเภออมก๋อย เป็นที่ดินของทางบริษัท  ทั้งนี้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือไปยังกรมขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมฯ มีหนังสือแจ้งให้สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ทําการสํารวจความเห็นจาก  7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในวันนี้จึงขอสอบถามความเห็นจาก
จังหวัดเชียงใหม่ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด  จากที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปตรวจสอบในส่วนของ
การสร้างสถานีขนส่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะเป็นการจัดระเบียบการจอดรถ การวางผังเมืองเป็นระเบียบมากข้ึน           
ส่วนราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเอกชนจะเป็นดําเนินการจัดสร้างทั้งหมด ตามแบบแปลนของทาง
ราชการที่กําหนดให้ เมื่อก่อสร้างเสร็จเอกชนไม่ได้ยกให้กับทางราชการแต่อย่างใด  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายวรการ ยกย่ิง) เป็นสิ่งที่ดีที่ภาคเอกชนจะลงทุนเองโดยที่
ราชการไม่ต้องจ่ายเงินเอง ดังนั้นการบริหารงานต้องปล่อยให้ภาคเอกชนบริหารงานเอง  ถ้าเราเข้าไปบริหารหรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปบริหารจะเป็นสิ่งที่ลําบาก เพราะอําเภออมก๋อยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่อย
ข้างน้อย 

       / ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่...



  ๕๙

 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่(หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกุล) เห็นควรกบัที่ท่านวรการ ยกย่ิง        
กล่าวมา ขอใหส้ํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ช่วยนําเรื่องนี้เรียนท่านอธิบดีด้วย  เพราะจะเป็นการช่วยพัฒนา          
อําเภออมก๋อยให้เจริญมายิ่งขึ้น   

นายอําเภออมก๋อย (นายชตุิเดช  มีจันทร์) จากเรื่องดังกล่าวทางอําเภออมก๋อยได้นําเข้าที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภออมก๋อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์และเห็นด้วยกับที่ทางขนสง่
ทางบกและภาคเอกชนจะสร้างสถานีขนส่งที่อําเภออมก๋อย นอกจากจะมีสถานีขนส่งแล้วยังเป็นการจัดระเบียบ
ด้านหน้าทางเข้าสถานีขนส่งอีกด้วย 

2. ผลการประมูลปา้ยทะเบียนเลขสวย หมวดอกัษร  ขง  
จากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขง เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน  2555           

ณ โรงแรมดิเอม็เพรส รายได้จากการประมูล จํานวน 26,834,610 บาท  จากจํานวน 301 หมายเลข 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
       
ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่(หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ) ได้รับการแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรีให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง           
มหาไทย ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2555  ซึ่งท่านมีกําหนดการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันที่ 29 กันยายน 
2555 เวลา  20.50 น. โดยสายการบินไทย ในระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการ
แต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านวรการ ยกย่ิง เกษียณอายุราชการ  ดังนั้นจึงมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่เพียงสองท่าน ทําหน้าที่บริหารงานทั้งหมดในฐานะผู้บริหาร  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ 
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ ช่วยกันดูแล  บริหารงานให้บรรลุไปด้วยดี และโอกาสนี้ขอเชิญข้าราชการ
ทุกท่านในที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) และ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกย่ิง) โดยการปรบมือให้เกียรติและให้กําลังใจทั้งสองท่าน           
ในครั้งนี้ด้วย 
  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) จากท่ีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่กล่าวมา วันนี้จังหวัดเชียงใหม่จะมีหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการเกี่ยวกับการมอบอํานาจ การแบ่งงานให้กับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองท่าน   
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ขอตั้งขอสังเกตว่า พ.ศ.2558           
เราจะเป็นสมาชิก AEC หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรณรงค์อย่างเต็มที่ที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่อง 
AEC  ฝากให้ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ช่วยประสานทุกภาคส่วนให้ศูนย์กลางการศึกษาอยู่ที่เชียงใหม่ เหมือนที่
เลขานุการอาเซียนกล่าวในโอกาสที่มาประชุมที่เชียงใหม่   
  ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข  การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย           
ซึ่งขณะนี้สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวฯ สาขาเชียงใหม่ กําลังดําเนินการอยู่ 
  ศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์บ้านเมืองล้านนา ความเป็นสง่างาม ความไม่ฟุ้งเฟ้อ จึงไม่อยากให้
ผู้บริหารไปเรียนแบบกรุงเทพมหานคร จึงฝากทางท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อนุรักษ์อัตลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่  ตามปรัชญา Small is beautiful ให้ดํารงยืนยงต่อไป  
  จังหวัดเชียงใหม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า 5 อําเภอเป็นระยะทาง 227 กิโลเมตร ซึ่งเรามี
ปัญหาด้านยาเสพติดจากคนกลุ่มน้อย  ผู้หลบหนีเข้าเมือง จึงขอฝากยุทธศาสตร์จังหวัดได้ช่วยศึกษาว่าการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศพม่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่อย่างไร 
   

     / ในโอกาสนี้ขอนําข้อคิดจาก...



  ๖๐

 
ในโอกาสนี้ขอนําข้อคิดจากอดีตประธานาธิบดีบิวครินตัล ดังนี้ 
1. โทรศัพท์ ในขณะนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิต ผู้คนไม่รู้ว่าจะทําให้เกิดความฟุ่มเฟย และ

โรคมะเร็ง 
2. สุขภาพอนามัย โรคเอดส์ขณะนี้เราแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น แต่ก็มีอีกจํานวยไม่น้อยในประเทศที่ 

3 ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะจะเป็นปัญหาขวางกั้นการพัฒนาประเทศนั้น 
3. สิ่งแวดล้อมสีเขียว และพลังงานสีเขียว โลกจะต้องให้ความสําคัญในขณะนี้ ผมเชื่อว่า

ยุทธศาสตร์จังหวัดจะนํามาประกอบใช้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่นําเสนออยู่เรื่องพื้นที่สี
เขียวให้บริบูรณ์ ให้เกิดขึ้นกับเชียงใหม่ 

4. บทบาทสตรี หลายประเทศในขณะนี้สตรีมีบทบาทมากขึ้น 
5. เราต้องต่อสู้กับปัญหาในขณะนี้อย่างไม่ย่อท้อ 
ในโอกาสสุดท้ายนี้กระผมขอนําพระดํารัสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ   

ที่ประทานไว้ ดังนี้ 
หากจะต้องการค้นคว้าหาผู้คน  ล้วนเปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน            

ที่ถือเป็นสุภาพชนแบบอย่าง พวกเธอไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่ไหน แต่ให้ไปเมืองเชียงใหม่ด้วยกันกับฉัน  แล้วเธอ
จะได้รับคําตอบ.....” 
 ผมใคร่ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ์) 
 
 
          เจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
                                   รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 

        สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 



  ๖๑

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
                        3.1 การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ขอ้สั่งการกระทรวงการคลัง   
   ผู้นาํเสนอ :  นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลงัจังหวัดเชียงใหม่ 
   
๑. สรปุผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม    

ณ สิ้นไตรมาส (%) 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม     

ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๒๓.๐๐ ๔๒.๐๐ 

๓ ๔๓.๐๐ ๖๗.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วน
ราชการ รวมท้ังงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๓๕,๗๘๗.๕๓ ๓๒,๑๕๑.๕๘ ๘๙.๘๔ ๓,๖๓๕.๙๕ 

ประจํา ๒๘,๗๓๖.๙๙ ๒๗,๔๘๑.๕๑ ๙๕.๖๓ ๑,๒๕๕.๔๘ 

ลงทุน ๗,๐๕๐.๕๔ ๔,๖๗๐.๐๗ ๖๖.๒๔ ๒,๓๘๐.๔๗ 

 
      / ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕… 

   



  ๖๒

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๕  จังหวัด
เชียงใหม่เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมจํานวน ๓๒,๑๕๑.๕๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๘๔ ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 
๕.๗๖ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓) สําหรับรายจ่ายลงทุน เบิกจ่าย ๔,๖๗๐.๐๗ หรือร้อยละ ๖๖.๒๔ ตํ่ากว่าเป้าหมาย     
ร้อยละ ๓.๑๖ (เป้าหมายร้อยละ ๗๒)  และรายจ่ายประจํา เบิกจ่าย ๒๗,๔๘๑.๕๑ หรือร้อยละ ๙๕.๖๓  

สําหรับภาพรวมของประเทศ งบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายภาพรวม มีผลการเบิกจ่าย
ตํ่ากว่าเป้าหมายด้วยเช่นกันกล่าวคือ ร้อยละ ๖๓.๙๘ และ ๘๘.๕๔ ตามลําดับ  หากจัดเรียงลําดับผลการเบิกจ่าย
จังหวัดที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่ มีลําดับการเบิกจ่ายอยู่ที่
ลําดับ ๘ จาก ๑๒ จังหวัด   สาเหตุที่ทําให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น  ได้ติดตามสอบถามหน่วยงาน 
ที่ได้รับงบประมาณจํานวนมาก ถึงสาเหตุการเบิกจ่ายเงินตํ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี มีผลบังคับใช้ล่าช้า โดยเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จากเดิมที่ต้องเริ่มเบิกจ่ายเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ ทําให้การเบิกจ่ายงบต่าง ๆ ล่าช้าไปกว่าทุกปีที่ผ่านมาก  นอกจากนี้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ต้องเร่งเบิกจ่ายซึ่งมีการ
เบิกจ่ายได้เกือบทั้งหมดแล้ว  กอรปกับได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัด  โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๓ 
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมสูงถึง ๑,๓๕๗.๙๙ ล้านบาท   

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๘๓ ๑,๐๘๕.๒๔ ๙๘.๑๔ ๒๐.๕๙ 

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๒.๕๔ ๔,๕๔๘.๐๐ ๙๕.๗๐ ๒๐๔.๕๔ 

 

   / ๒. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย... 



  ๖๓

๒. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ  ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  
จํานวนทั้งสิ้น ๑๒,๒๕๘.๑๔ ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นงบประจํา งบลงทุน และภาพรวม ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๒,๒๕๘.๑๔ ๕,๙๘๗.๐๘ ๔๘.๘๔ ๖,๒๗๑.๐๖ 

ประจํา ๑๐,๗๙๘.๘๐ ๕,๙๔๓.๘๙ ๕๕.๐๔ ๔,๘๕๔.๙๑ 

ลงทุน ๑,๔๕๙.๓๓ ๔๓.๑๘ ๒.๙๖ ๑,๔๑๖.๑๕ 

สรปุผลการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ฟู เยียวยา 
ผู้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย 
ข้อมูล ณ วันที่  ๑๙  ตลุาคม  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๘๓ ๑,๐๘๗.๔๒ ๙๘.๓๔ ๑๘.๔๑ 

การดาํเนินการโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ได้รบัจดัสรรเงนิ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที่  ๑๙  ตลุาคม  ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๕๒.๕๔ ๔,๕๔๘.๐๐ ๙๕.๗๐ ๒๐๔.๕๔ 

 
 
 
      / ๓.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ… 



  ๖๔

๓.  หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจาํเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ เรื่อง คือ 
 ๒.๑ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๑๑๑  ลงวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
   เรื่อง  การระบเุหตผุลการใช้ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตเิพื่อใชป้ระกอบการเบกิจา่ย 
   กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาในบัญชี               
ยาหลัก โดยใหส้ถานพยาบาล และส่วนราชการถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๑. ค่ายาที่เบิกได้คือ ยาในบัญชียาหลักฯ 
   ๒. ค่ายานอกบัญชียาหลักฯ ให้เบิกได้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักฯได้ตามเหตุผล ดังนี้ 
       ๒.๑ ให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้วินิจฉัย และออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักฯ เพื่อ
ประกอบการเบิกจ่ายทั้งระบบจ่ายตรง และระบบใบเสร็จรับเงิน ตามเหตุผลดังนี้ 
    (๑) เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือแพ้ยาในบัญชียาหลักฯ 
    (๒) ผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการรักษา 
    (๓) ไม่มีกลุม่ยาในบัญชียาหลกัฯให้ใช ้
    (๔) ผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคที่ห้ามใช้ยาในบัญชียาหลักฯ 
    (๕) ยาในบัญชยีาหลักมีราคาแพงกว่า(ในเชิงคุ้มค่า) 
    (๖) ผู้ป่วยแสดงความจํานงต้องการ (เบิกไม่ได้) 
      ๒.๒  เป็นยาที่มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อจําหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้ยาที่นําเข้าโดย
กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม ไม่สามารถเบิกได้ 
   ๓. การเบิกค่ายาที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ค่ายาวิตามิน ยาสมุนไพร           
ยาบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม ยามะเร็ง ยาชีววัตถุสําหรับโรครูมาติก และโรคสะเก็ดเงิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิม 
   ๔.  ให้ส่วนราชการตรวจสอบคําขอเบิกค่ารักษาฯให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
โดยเคร่งครัด 
   ๕ .   กรณีตรวจพบว่ าสถานพยาบาลไม่ป ฏิ บั ติตามหลัก เกณฑ์และเ งื่ อนไขที่ กํ าหนด 
กระทรวงการคลังจะดําเนินการเรียกเงินคืนทั้งหมดของรายการยานั้นๆ ที่มีการเบิกจ่าย ทั้งนี้ให้มีผลบังคับสําหรับ
การรักษาตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
    
 ๒.๒ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๓๘๑  ลงวันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏบิตักิาร(SAP R3) 
กรมบัญชีกลางได้จัดทําคู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)  

    
 ๒.๓  หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐.๑ /ว ๓๘๓  ลงวันที ่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  อัตราดอกเบีย้เงนิกูต้ามโครงการกูเ้งินกบัสถาบันการเงนิโดยนาํสทิธใินบาํเหนจ็ตกทอด 
ไปเปน็หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งิน (ระบบบาํเหน็จค้ําประกนั) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 

   กรมบัญชีกลางได้ทําบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงิน ตามโครงการกู้เงินโดยนําสิทธิในบําเหน็จตก
ทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบํานาญ ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินอัตราตามที่บันทึกข้อตกลง ใน
เบ้ืองต้นนี้ได้รับแจ้งการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ จากธนาคารออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีแรก คงที่ 
๕.๙๙ % หลังจากนั้น MLR – ๐.๓๗๕ % (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ๗.๑๒๕ %) สําหรับผู้ย่ืนคําขอกู้ และอนุมัติพร้อม
ทําสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  และกรมบัญชีกลางจะแจ้งอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่นให้ทราบต่อไป 
     
       /๒.๔ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๔ /ว ๓๘๘...  



  ๖๕

 ๒.๔ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๔ /ว ๓๘๘  ลงวันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 
   เรื่อง  การขึน้ทะเบียนรายชือ่ผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ์

กรมบัญชีกลาง ประกาศการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน           
๙ ราย ซึ่งได้ทําการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบงานเสนอราคาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นตํ่า 
(Minimum Bid) แล้ว ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ) กําหนด 
  
 ๒.๕ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕ /ว ๓๙๑  ลงวันที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
   เรื่อง  พระราชกฤษฎีกาเงนิช่วยเหลือผู้ซึง่ออกจากราชการตามมาตรการปรบัปรุงอตัรากาํลงั 

ของส่วนราชการ(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ด้วยมีการยกเลิกความในบางมาตราของ พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตาม
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจาก
ราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป           
โดยเพิ่มเติมสาระสําคัญในพระราชกฤษฎีกาคือ ข้าราชการตามความหมายเพิ่มเติมข้าราชการรัฐสภาสามัญตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  และการนับเวลาที่เหลือก่อนการลาออกตามมาตรการจากเดิมไม่น้อย
กว่า ๑ ปี เป็นไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หากกลับเข้าเป็นข้าราชการประจําในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกํากับของ
ฝ่ายบริหารหรือส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอีกให้ส่งคืนเงินช่วยเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 
    
 ๒.๖ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕ /ว ๓๙๔ ลงวันที่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕  

เรื่อง  พระรากฤษฎีกาการจ่ายเงนิเดือน เงินปี บาํเหนจ็ บํานาญ และเงนิอื่นในลักษณะเดียวกนั
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มีการแก้ไข เพิ่มเติมจาก พระรากฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับ การเพิ่มเติมประเภทวันลาขึ้นใหม่ คือ การลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร และ
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  และแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์  
ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ และมีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
    
 ๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๔  ตลุาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  การยบุรวมสทิธกิารอนุมัตนิําส่ง (P3) 
   กรมบัญชีกลางได้ยุบรวมสิทธิการอนุมัติรายการนําส่งรายได้แผ่นดิน หรือเงินนอกงบประมาณแทน
หน่วยงานอื่น(P3) และสิทธิการอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย(P2) ไว้ด้วยกัน เพื่อความคล่องตัว และสะดวก รวดเร็ว
ย่ิงขึ้น  ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการนําส่งอุปกรณ์ GFMIS Token Key (P3)  คืนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
       
  
 
 
        /๒.๘ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.3/...



  ๖๖

 ๒.๘ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๔๐๓ ลงวันที่ ๘  ตลุาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ไปยังระบบ GFMIS Web Online 
   กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online ให้รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว หากส่วนราชการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายโดยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบ e-GP ให้บันทึกรายการผ่าน GFMIS Web Online  กรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕  และระบุแหล่งของเงินเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณที่ฝากคลัง จะต้องบันทึกรายการผ่านระบบ GFMIS Web Online  เท่านั้น  หากส่วนราชการไม่ได้
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP  จะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS  ไม่ได้  สําหรับแหล่งของเงินก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบบจะยกเว้นการตรวจสอบ 
  

๒.๙ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจัดงาน  
และการประชมุระหว่างประเทศ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กระทรวงการคลังได้กําหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไข เพิ่มเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  เช่น 
เดิม การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบ หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
โดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด แก้ไขเป็น ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทําความ ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  และกําหนดประเภทและอัตราสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม  ซึ่งเดิมไม่ได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบฯ เป็นต้น 
    
 ๒.๑๐ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๒.๓ /ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  หลกัเกณฑก์ารพิจารณากําหนดสาํนักงานในพืน้ทีพ่เิศษ ประจาํปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  รวมทั้งการยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากที่ต้ังของสํานักงานไม่ได้กําหนดเป็นพื้นที ่          
เสี่ยงภัย/พ้ืนที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตามมติของคณะกรรมการพิจารณากําหนดสํานักงานที่ต้ังอยู่ในพื้นที่
พิเศษ   ดังนี้ 

๑.หลักเกณฑ์การพิจารณา 
การให้คะแนนของหลักเกณฑ์ในแต่ละข้อ ให้เป็นไปตามแบบคําขอที่กําหนด  สําหรับสํานักงานที่

ต้ังอยู่ในความเสี่ยงภัยและความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ให้เป็นไปตามประกาศที่ คณะกรรมการฯ ส่วนกลางกําหนด 
โดยสํานักงานที่เสนอขอให้พิจารณากําหนดเป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษจะต้องยื่นแบบ  คําขอฯ ทุกกรณี 
   ๒. ขั้นตอน และระยะเวลาการพิจารณา 
      (๑) ให้สํานักงานที่จะขอพิจารณาเป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ กรอกข้อมูลในแบบคําขอให้
ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด(สํานักงานคลังจังหวัด) พิจารณาภายใน
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

        /    (๒)  กรณสีํานักงานที่ไม่ได้...



  ๖๗

 
      (๒)  กรณีสํานักงานที่ไม่ได้รับการประกาศกําหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย/พ้ืนที่ที่มีความชุกชุมของ
โรคภัยไข้เจ็บ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการฯ ส่วนกลางพิจารณาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 
      (๓)  คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเสนอรายชื่อสํานักงาน สังกัด และสถานที่ต้ัง ของสํานักงานที่
เห็นควรกําหนดเป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เพื่อเสนอต่อ
กระทรวงการคลังประกาศต่อไป 
   ๓ การย่ืนอุทธรณ์ผลการพิจาณา ให้ย่ืนได้เฉพาะเหตุอันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ซึ่งข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยนแปลง ให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด และ
กรรมการฯ ระดับจังหวัด  เสนอรายชื่อสํานักงานที่ผ่านการพิจารณาต่อกรมบัญชีกลาง  ทั้งนี้ ต้องดําเนินการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
   กรณีตามข้อ  ๒ และ ๓ ให้ดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัด หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ส่วนกลางจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ และคณะกรรมการฯ จะมีการติดตาม
ประเมินผล หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ทําให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณไปโดยไม่ถูกต้อง จะต้องถูกเรียก
เงินคืน และอาจถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางวินัย และทางอาญาต่อไป 
     
 ๒.๑๑ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓ /ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
   เรื่อง ประกาศกําหนดสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสํานักงาน 
   ในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้สํานักงานที่ ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี   
นราธิวาส และจังหวัดสงขลา ในพื้นที่อําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และอําเภอสะเดา เป็นสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
   
 ๒.๑๒ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕  
   เรื่อง  คู่มือการปรบัปรุงรายการบญัชี ณ วันสิน้ปีงบประมาณ ผา่น GFMIS Web Online 
   กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบงานเพิ่มเติม พร้อมจัดทําคู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณผ่านระบบ  GFMIS Web Online เพื่อให้หน่วยงานสามารถบันทึกรายการบัญชี ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณได้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
  
 ๒.๑๓ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓ /ว ๔๑๙ ลงวนัที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  

 เรื่อง  การซกัซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกบัการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการ        
          ทางอเิลก็ทรอนกิส์ใหส้ํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดินเพื่อการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) อาศัยอํานาจตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๑) กําหนดให้หน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุต้องจัดส่งประกาศ และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารแนบ ให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณีเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้
เริ่มดําเนินการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาดังกล่าว ในวันที่หน่วยงานได้ดําเนินการประกาศประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
 

         / ๔.  ข่าวประชาสัมพนัธ ์   



  ๖๘

๔.  ข่าวประชาสัมพนัธ ์
เชิญเลือกซื้อสนิค้าเกษตรอินทรีย์ จากผู้ผลติโดยตรงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน 

ทุกวันจันทร ์ต้ังแต่เวลา 12.00 น.  ณ  ลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง                          
(ฝั่งสํานักงานคลังจังหวัด)  เปิดตลาดวันจันทร์ ที ่12 พฤศจิกายน 2555 นี้ เวลา 12.30 เป็นต้นไป 

“ท่านใดนําถุงผ้า หรือตะกรา้มาบรรจุสนิคา้ รับของสมนาคุณจากคณะผู้บริหารการคลังประจาํจังหวัด
เชียงใหม”่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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 3.2  ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
       (งบพฒันาจังหวดั)   

        ผู้นําเสนอ :  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หวัหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.  สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555   

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 24 โครงการ  
งบประมาณ 215,270,000 บาท (สองร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณตาม
ผลผลิต 5 ด้าน ดังนี้ 

 หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กันยายน 2555 จํานวนงบประมาณ 215,270,000 บาท 
 เบิกจ่ายแล้วจาํนวน 194,465,633.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.33 
  ทั้งนี้เงินเหลือจ่ายจังหวัดได้นําไปจัดสรรให้โครงการสํารอง (Y2), โครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และค่าสาธารณูปโภคจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย จํานวน   8   โครงการ งบประมาณ  12,517,587.23  บาท   
 
2.สรปุงบประมาณรายจา่ยประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ของจงัหวดัเชียงใหม ่
    จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 192,929,700  บาท 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................

ลําดบั ผลผลติ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

เบกิจ่ายแล้ว
(บาท) 

กันเงนิไว้เบกิ
เหลื่อมปี(บาท) 

เงินเหลือจ่าย
(บาท) 

1 ด้านเศรษฐกิจ 10 102,230,000 87,463,737.23 5,599,750 9,166,512.77 

2 ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

5 33,800,000 30,150,363.18 2,590,000 1,059,636.82 

3 ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 46,240,000 44,885,211.70 - 1,354,788.30 

4 ด้านรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

3 23,000,000 22,063,350.03 - 936,649.97 

5 ด้านบริหารจัดการ 1 10,000,000 9,902,971.42 97,028.58 - 

 รวม 24 215,270,000 194,465,633.56 8,286,778.58 12,517,587.86 



  ๗๐

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
   4.1  การขอจัดตั้งอําเภอนันทบรุ ี 
          ผู้นําเสนอ  :  นายอดิศร  กําเนิดศิริ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่

๑. ประวตัคิวามเปน็มา 
 ความหมายและเหตุผลที่ขอจัดต้ังชื่อ “อําเภอนันทบุรี” จากช่ือเดิมของพื้นที่ที่ขอจัดต้ัง คือ ตําบล           
แม่ต่ืนและตําบลม่อนจอง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่ได้ค้นพบเป็น
ใบลาน จารึกอักษรไทยล้านนา ระบุช่ือพื้นที่แห่งนี้ไว้ว่า “เมืองตื๋นนันทบุรี”  

๒. สภาพทั่วไป 

 ๒.๑  ลักษณะทีต่ัง้ของตาํบลทีข่อจัดตั้งเปน็อําเภอนนัทบรุ ี
  พ้ืนที่ที่ขอจัดต้ังเป็นอําเภอนันทบุรี ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอําเภอ           
อมก๋อย ๗๖ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ๒๙๐ กิโลเมตร  

 ๒.๒ เนื้อที ่
อําเภออมก๋อยมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒,๐๙๙.๘๓๑ ตารางกิโลเมตรหรือ ๑,๓๖๕,๑๗๗.๘๑๒ ไร่ มีลักษณะเป็น

ภูเขาสลับซับซอ้น  
 
๓. จํานวนประชากรในพืน้ที ่

        พ้ืนที่ขอจัดต้ังอําเภอมีประชากรรวมทั้งสิ้น  จํานวน  ๑๕,๔๔๒   คน  ๔,๗๕๑   ครัวเรือน  ๔  ชนเผ่า  
คือ  คนพื้นเมอืง  ชนเผ่ากะเหรี่ยง  ชนเผ่ามูเซอ และชนเผ่าม้ง 
 
๔. การเมืองการปกครอง 
 ๔.๑  การปกครองท้องที่ พ้ืนที่ขอจัดต้ังเป็นอําเภอประกอบด้วย  ๒  ตําบล  ๒๕ หมู่บ้าน  
 ๔.๒  การปกครองท้องที่ของอําเภอเดิมคงเหลือเขตการปกครองท้องที่ ๔ ตําบล ๗๐ หมู่บ้าน 
 ๔.๓  การปกครองท้องถิ่น พ้ืนที่ที่ขอจัดต้ังเป็นอําเภอ ประกอบด้วย องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จํานวน  
๒  แห่ง คือ   องค์การบริหารส่วนตําบลแมต่ื่น  มีเขตการปกครอง  ๑๖ หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตําบลม่อน
จอง มีเขตการปกครอง  ๙  หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  ๒๕ หมู่บ้าน 
 
๕.  สรปุผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

ในการขอจัดต้ังอําเภอนันทบุรีในพื้นที่ตําบลแม่ต่ืน ตําบลม่อนจอง  จังหวัดได้ดําเนินการรายงานให้
กรมการปกครองพิจารณา ต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา  จนกระทั่งเมื่อปี  ๒๕๕๕  องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง
พร้อมราษฎร ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดพิจารณาสนับสนุนการจัดต้ังอําเภอนันทบุรีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งบรรยายสรุปการขอจัดต้ัง
อําเภอนันทบุรีเป็นกรณีพิเศษให้กรมการปกครอง  พิจารณาทบทวนต่อไป  ทั้งนี้  กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็น
ว่า การขอจัดต้ังอําเภอนันทบุรี   ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม.กําหนด ในประเด็น ไม่ผ่านการจัดตั้งเป็น        
กิ่งอําเภอมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน  ทั้งนี้ หากจังหวัดเห็นว่ามีความจําเป็น
พิเศษ ทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือความมั่นคง ที่จะต้องจัดต้ังอําเภอจะต้องแสดงให้
เห็นถึงเหตุผลความจําเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์การจัดต้ังอําเภอให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
จัดต้ังเป็นกรณีไป   

/- จังหวัดได้พิจารณาดําเนินการดังนี้ 



  ๗๑

-  จังหวัดได้พิจารณาดําเนินการดังนี้ 
    ๑)  แจ้งอําเภออมก๋อยพิจารณาดําเนินการจัดทําข้อมูลพ้ืนที่ของอําเภอเพิ่มเติม พร้อมทั้งขอความ

เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลของอําเภอที่ขอจัดต้ังใหม่และอําเภอเดิม 

๒)  แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นําข้อมูลเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

๓)  แจ้งสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  นําข้อมูลเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

๖. เหตผุลในการจดัตั้งอําเภอนันทบรุีเปน็กรณพีเิศษ 
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายโครงการ  เช่น 
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่อําเภออมก๋อย โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรบ้านซิแบร โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่  
 ๒. เพื่อสนองตอบตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในการรักษาผืนป่า
อันอุดมสมบูรณ์และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่าสงวนที่หาดูยากและใกล้สูญพันธ์ุ   
 ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ๔. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่น ทั้งด้าน การคมนาคม การติดต่อ สื่อสารระบบ
ไฟฟ้าและประปา   
 ๕. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  โดยราษฎรจะได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง  
 ๖. เพื่อแก้ไขปัญหาความมัน่คงภายใน เช่น ปัญหาการใช้พ้ืนที่เป็นเส้นทางลักลอบขนแรงงานต่างด้าว
ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ 
 ๗. เพื่อให้มีหน่วยงานราชการระดับอําเภอเป็นศูนย์กลางการปกครองตั้งอยู่ในท้องที่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
บริการประชาชนที่เกิดจากความห่างไกลตัวอําเภอ เป็นการลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อ
ขอรับบริการจากภาครัฐ 
 ๘. มีหน่วยงานราชการหลักคือที่ว่าการอําเภออยู่ในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงประเด็น  
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
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           4.2   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจกิายน 2555  
 ผู้นําเสนอ : นางสันทนีย์  ไชยเชียงแสน    ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ                     
               ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

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

การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  เดือน พฤศจิกายน 2555 
ลักษณะทั่วไป  เดือน พฤศจิกายน 2555 ช่วงต้นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ เป็นระยะๆ  
ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะหนาวเย็นลง และมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจัดได้บางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเช้า  และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนา
บางพื้นที่ เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเลก็น้อย 
ข้อควรระวัง ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม อาจทําความเสียหายให้แก่ผลผลิตได้  
จึงควรเตรียมการป้องกันสําหรับพื้นที่ท่ีมีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ  
ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  053-277919   053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

เดือน พฤศจิกายน 2555 
คาดหมายอุณหภูมิ(°เซลเซียส) 
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร) 

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน 
 ภาคเหนือ 

 
 

ตอนเช้า อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 17-23 °ซ เทือกเขายอด
ดอย อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 7-15°ซ บ่าย 
อุณหภูมิสูงสุด 28-33°ซ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชก
แรงบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นเสริมปกคลุมในระยะแรก และหมอก
หนาบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงปริมาณฝน 25-70  
มม. จํานวน 3-6 วัน   ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10-25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 19-21 30-32 50/5 
เชียงราย 17-19 28-30 70/6 

พะเยา 18-20 29-31 40/4 

เชียงใหม่ 19-21 30-32 60/5 

ลําพูน 19-21 30-32 45/5 

ลําปาง 19-21 31-33 35/4 
น่าน 18-20 31-33 20/3 

 

แพร่ 19-21 31-33 30/4 

อุตรดิตถ์ 21-23 32-34 30/4 
สุโขทัย 21-23 31-33 25/3 

พิจิตร 21-23 31-33 25/3 

พิษณุโลก 21-23 31-33 35/4 

ตาก 20-22 31-33 55/5 

เพชรบูรณ์ 20-22 31-33 15/3 

กําแพงเพชร 21-
23 

31-
33 

45/4 

สรุป  พฤศจิกายน 2555 มีฝนฟ้าคะนองระยะแรก  อากาศเริ่มหนาวเย็น และมีหมอกหนาเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง  เดือนนี้
ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

อากาศเย็น 16-23 °ซ อากาศหนาว 8-15 °ซ อากาศหนาวจัด ตํ่ากว่า 8 °ซ 
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนัก 35.0-90.0 มม. ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป 

นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้จัดทํา       ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร. 053-277919    053-922365 
โทรสาร. 053-277815    053-203802     http://www.cmmet.tmd.go.th  E-mail :forc@metnet.tmd.go.th 
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            4.3  การจดังานประเพณเีดอืนยีเ่ป็งเชียงใหม่  ประจําปี  2555 
           ผูน้ําเสนอ    เทศบาลนครเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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4.4  การรณรงค์การใช้โคมลอย “ธรรมชยั”ในเทศกาลประเพณย่ีีเปง็ 2555 
       ผู้นําเสนอ :  นายอําพล  วรรโณทัย   ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย และ    
                      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

การรณรงคป์อ้งกันกระแสไฟฟา้ขดัข้องจากการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยีเ่ป็ง 
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานท่ี
ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยคํานึงถึงความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าและความ
ต่อเนื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ    ในเทศกาลงานลอยกระทงทุกปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณี
อันดีงามที่สืบทอดกันมาคือการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยแต่ละปีที่ผ่านมามีการปล่อยโคมลอยเป็นจํานวน
มากและมีแนวโน้มจะมีการปล่อยเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งแน่นอนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยจํานวนมาก
ก่อให้เกิดไฟฟ้าดับเนื่องจากโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตกลงพาดสายไฟหรือตกลงพาดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานี
ไฟฟ้า นอกจากนั้นโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานยังส่งผลกระทบให้เกิดอัคคีภัยทําความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน    
และหากลอยเข้ามาในรัศมีเส้นทางการบินทําให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุได้  
                      แนวทางการแก้ไข รณรงค์ให้ผู้ผลิตโคมลอยเพื่อจัดจําหน่ายหันมาผลิตโคมลอยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.808/2552 แทนโคมลอยรูปแบบเดิมและรณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุนโดยเลือกซื้อแต่โคม
ลอย “ธรรมชัย”  

                                                                                                   
สถิติไฟฟา้ดบัเนื่องจากโคมลอย การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค            

                 
 
 
 
 
 
 

* เชียงใหม่, เชียงราย, ลําพูน, ลําปาง, พะเยา และ แม่ฮ่องสอน 
ผลดขีองโคมลอย ธรรมชัย 

1. ลวดยึดไส้โคมลอยทุกขนาดยาวไม่เกิน 30 ซม.โอกาสเกิดไฟดับน้อย 
2. ไส้โคมไมห่ยดและเผาไหม้หมดก่อนตก ไม่เกิดปัญหาอัคคีภัย 
3. ขนาด น้ําหนัก เวลาลอยในอากาศได้มาตรฐานตามประกาศของกรมขนส่งทางอากาศ 
4. ราคาจําหน่ายราคาเดียวกับโคมลอยแบบเดิม 

ผลการใช้โคมลอย”ธรรมชยั” 
 ในการจัดงาน “สันทรายยี่เป็งพุทธบูชา”ที่ ธุดงคสถานล้านนา ซึ่งเป็นงานที่ปล่อยโคมลอยจํานวนมากที่สุด
ในประเทศตั้งแต่ปี 2552-2554 การปล่อยโคมลอยในงานอนุญาตให้ใช้โคมลอย “ธรรมชัย” เท่านั้น จากการ
ติดตามไม่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับและไม่เกิดอัคคีภัยในวันงานทั้งสามปีที่ผ่านมา 

กฟผ. และ กฟภ.ขอความรว่มมือจากสื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้โคม “ธรรมชัย” และ
ส่งเสริมการผลติโคมลอยธรรมชัยแก่ผู้ประกอบการ (หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sinkalanna.comโทร 
081-7169605) สบืสานประเพณปีลอ่ยโคมลอยเพื่อเปน็พทุธบูชา ใชโ้คมลอย “ธรรมชัย” ปลอดภัย ไดบ้ญุ 

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

6 จังหวดัภาคเหนือตอนบน * จ.เชียงใหม ่

ป ี
จํานวน  
(ครั้ง) 

ระยะเวลาไฟฟา้ดบั  
(ชั่วโมง นาที) 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ระยะเวลาไฟฟา้ดบั  
(ชั่วโมง นาที) 

2552 48 33 ชม. 48 นาที 24 15 ชม. 17 นาที 
2553 63 36 ชม. 0 นาที 22 8 ชม. 42 นาที 
2554 78 43 ชม. 51 นาที 30 13 ชม. 2 นาที 
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4.5  กิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนพฤศจิกายน  2555 
                 ผู้นําเสนอ  :  นางจุไรรัตน์  แพรวพราย  ทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
 
กิจกรรมท่องเที่ยว พฤศจกิายน 2555 

1.  มหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหตัถกรรม อําเภอสันกําแพง ครัง้ที่ 3  
มหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรม อําเภอสันกําแพง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2555   ระหว่างวันที่ 16-18 
พฤศจิกายน 2555  

2. เทศกาลบอลลนูนานาชาตปิระเทศไทย ครัง้ที่ 6  (Thailand International Balloon Festival) 
3. "ลอยโคมยีเ่ปง็" อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่   

- งานบุญกฐินล้านนา และงานบุญประเพณีย่ีเป็งสันทรายถวายพุทธบูชา  
กําหนดการจัดงาน : วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 – 20.30 น. สอบถาม 
รายละเอียดได้ที่ 053-353174 

- งาน Yeepeng Lanna International  
กําหนดการจัดงาน : วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 – 20.30 น. เสยีค่าใช้จ่ายใน
การเข้างาน 80 USD ลงทะเบียนที่ www.yeepenglanna.net  

4. งามประเพณย่ีีเป็ง(ลอยกระทง)เชียงใหม ่
 
กิจกรรมกีฬาเดือน พฤศจกิายน 2555 

1. การแขง่ขนักฬีาฟตุบอลไทคพั ครั้งที่ 11 ประจําปี 2555    
3 พฤศจิกายน  - 17 พฤศจิกายน 2555 แข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2555 รุ่นประชาชนรอบ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

2. การแขง่ขนักฬีานกัเรียน นกัศกึษาแหง่ชาติ เขตการแข่งขันที่ ๕ ประจําปี  ๒๕๕5 
10 พฤศจิกายน  - 17 พฤศจิกายน 2555 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ ๕ 
ประจําปี  ๒๕๕5  รอบคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ  จังหวัดพะเยา  

3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2555 รุ่นอาวุโส 
11 พฤศจิกายน  – 2 ธันวาคม  2555 แข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2555 รุ่นอาวุโสรอบ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด  ณ สนามกีฬา ป.พัน 7 

4. การแข่งขันเชียงใหม่ แบดมินตัน สวัสดี คัพ  Chiangmai Badminton Sawasdee Cu 
16-18 พฤศจิกายน 2555 การแข่งขันเชียงใหม่ แบดมินตัน สวัสดี คัพ  Chiangmai Badminton Sawasdee 
Cup  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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4.6  ข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 
                  ผู้นําเสนอ  :  นายทวีศักด์ิ  ขันธราช  ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่16  

 
การเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 

สรปุรายงานสถิตินกัท่องเที่ยวทีเ่ข้าไปในอทุยานแห่งชาติ แบบเปน็รายปี  
 

สรุปรายงานสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นักท่องเที่ยวทีเ่ข้าไปในอทุยานแห่งชาตดิอยสุเทพ – ปยุ แบบเปน็รายเดือน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       / รายงานสถตินิักท่องเที่ยว... 
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รายงานสถิตนิกัท่องเที่ยวทีเ่ข้าไปในอทุยานแหง่ชาตดิอยอินททนท์ แบบเปน็รายเดอืน  
 
 

                               

สรปุรายงานสถิตินกัท่องเที่ยวทีเ่ข้าไปในอทุยานแห่งชาตหิ้วยน้ําดัง แบบเปน็รายเดอืน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       / สรปุรายงานสถิตนิกัท่องเทีย่ว... 
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สรปุรายงานสถิตินกัท่องเที่ยวทีเ่ข้าไปในอทุยานแห่งชาตดิอยฟา้ห่มปก แบบเปน็รายเดือน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บญัชบีา้นพกัอุทยานแห่งชาติ 

บัญชีบ้านพักที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติ 

ลําดับ
ที่ 

อุทยานแห่งชาติ จํานวน(หลัง) 
รับรองผู้พักอาศัยได้

(คน) 
เข้าระบบออนไลน์ 

หมายเหตุ 
อยู่ ไม่อยู่ 

1 อช.ดอยอินทนนท์ 15 151 / 

2 อช.ดอยสุเทพ-ปุย 
26 216 / 

1 8 / 

3 อช.ดอยผ้าห่มปก 
6 24 / 

2 10 / 

4 อช.ห้วยน้ําดัง 
10 48 / 

3 16 / 

5 อช.ศรีลานนา 
1 6 / 

2 15 / 

6 อช.ออบหลวง 
1 10 / 

1 6 / 

7 อช.แม่ตะไคร้ 8 71 / 

8 อช.แม่ปิง 
5 32 / 

1 9 / 

9 อช.ผาแดง 4 17 / 

10 อช.ดอยเวียงผา 2 12 / 
 

     / อุทยานแห่งชาตดิอยสเุทพ-ปยุ 
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อุทยานแห่งชาตดิอยสเุทพ-ปุย 

แหลง่ท่องเที่ยวบริเวณพระธาตดุอยสเุทพ  
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ปญัหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะนํา/ 
 
 
 
 
 
      / มาตรการแกไ้ขปญัหาปจัจบุนั 
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มาตรการแก้ไขปญัหาปัจจบุนั 
1. จํากัดจํานวนยานพาหนะ ขึ้นลงโดยกําหนดช่วงเวลาขึ้น (3ช่ัวโมง) 08.00 น. – 11.00 น. ช่วงเวลาลง  

(3ช่ัวโมง) 11.00 น. – 13.00 น. 
2. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม 
3. ประชาสัมพันธ์การดําเนินการล่วงหน้า  

ศูนย์ปฏิบัติการบริการและชว่ยเหลือนักทอ่งเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

มาตรการการดําเนินการและความพร้อมใน
การจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์  

 
การวางแผนงาน 
-  ประชุมช้ีแจง และร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดทําแผนการจัดการ  
-  กําหนดมาตรการการดําเนินการการดําเนินการและความพร้อมในการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว  

-  ประชุมช้ีแจง ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการบ้านพัก 

-  กําหนดมาตรการการดําเนินการการดําเนินการและความพร้อมในการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว  
 
มาตรการการควบคุมจาํนวนนักท่องเที่ยว 
1. มาตรการเตรียมพร้อม หลังจากทาํแผนเรียบร้อย 

-  ประชาสัมพันธ์ เวบไซด์ วิทยุ  ระบบไฟวิ่งที่ด่านฯ 
-  ประชุมช้ีแจง แบ่งหน้าที่ 
-  ประชุมผู้ประกอบการ  ร้านค้า  และกางเต็นท์ 

  -  กําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย 
-  ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมใช้งาน 
-  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ 

       / จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 
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จัดเตรียมสิง่อํานวยความสะดวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
             
             
             
             
             
             
             
      / 2.  มาตรการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทกุแห่ง...  
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2.  มาตรการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทกุแห่ง(ไม่พกัค้าง)เนน้ลดผลกระทบด้านนเิวศ ด้านกายภาพ และดา้นสังคม           
      -  ปรับปรงุสิ่งอํานวยความสะดวก 
       -  เพิ่มกิจกรรม 
       -  หากใกล้เต็ม        เคลื่อนย้ายจุดอ่ืน 
                -  ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก 
น้ําตกแม่ปาน-ห้วยทรายเหลือง 

-  สร้างร้านอาหารใหม่  พัฒนาเส้นทางศึกษาฯ น้ําตกแม่ปาน 2  กม.  เส้นทางจักรยานเสือภูเขา  

น้ําตกแม่ยะ  (เพิ่ม) 
- สร้างห้องสุขาใหม่   สร้างร้านอาหาร  จัดพ้ืนที่รองรับเพิ่มเติมฝั่งตรงข้าม 

ยอดดอย(เพิ่ม) 
จัดระบบถ่ายรถส่วนตัว ที่วังควาย นั่งรถรับจ้าง  ซ่อมทางเดินอ่างกา  รื้อห้องสุขา  สร้างขนาดเล็ก                 
ให้นักท่องเที่ยวใช้ห้องน้ําที่ก่ิวแม่ปาน   ซ่อมศูนย์บริการ 

3. มาตรการจดัการควบคุมลานกางเตน็ท(์พกัค้าง) 
ประชาสัมพันธ์  สํารวจสถานที่กางเต็นท์ ได้เพิ่ม 9 แห่ง 1,280 คน   สร้างเครือข่ายลานกางเต็นท์ ทั้ง 12 

แห่ง   จัดทําผงัสถานที่กางเต็นท์ทั้งหมด เตรียมนําเข้าOnline  กําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย 

4. มาตรการระยะยาว 
      จัดซื้อรถพ่วงว่ิงรับ-ส่ง ขึ้นยอดดอย จัดซื้อรถขยะขนาดใหญ่  ปรับปรุงถนน ลานจอดรถ ห้องสุขา           
ให้เพียงพอ    ให้มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  ของ อช.ดอยอินทนนท์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ฤดูร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.7  การป้องกันควบคุมและแกป้ญัหาหมอกควนัและไฟปา่ ในท้องทีจ่ังหวดัเชียงใหม่  
                 ผู้นําเสนอ  :   นายทวีศักด์ิ  ขันธราช  ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่16 

 
สภาพปญัหา  
 ต้ังแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ ประสบกบัปัญหาหมอกควันปกคลุม เกิดผลกระทบในหลาย
ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย ซึ่งไฟป่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดหมอกควัน และสาเหตุของการ
เกิดไฟป่า หลักๆประกอบด้วย 2 สาเหตุ ได้แก่ 

1. การหาของป่า 
2. การเผาไร่ ซึ่งการเผาไร่แยกได้เป็น 

       2.1 เผาไร่หมนุเวียน 
      2.2 เผาไร่ถาวร (ข้าวโพด) 
มาตรการ 
    1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
    2. ด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
     3. ด้านการจัดการเชื้อเพลิง 
    4. ด้านการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
    5. ด้านการดับไฟป่า 
 
1. การประชาสัมพันธ์  
      1.1 จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จํานวน 15 ชุด ออกดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่า เป้าหมาย 782 ครั้ง 
     1.2 จัดทําป้ายคําขวัญ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าติดต้ังตามสถานที่สําคัญๆ เชน่
บริเวณ 2 ข้างทาง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เป้าหมาย  1,200 ป้าย 
     1.3 ส่งเสรมิเผยแพร่การควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยการจัดทําเอกสาร เผยแพร ่13,760 เล่ม และสิ่ง
ตีพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 26,460 แผน่ 
     1.4 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า เป้าหมาย 128 ครั้ง 
     1.5 จัดเจ้าหนา้ที่ออกไปให้การศึกษา ตามโรงเรียน เป้าหมาย 272 ครัง้ 
    1.6 จัดกิจกรรมวันรณรงค์ใหป้ลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. จํานวน 1 ครั้ง 
 
2. การป้องกนัไฟปา่และหมอกควัน 
     2.1 ประสานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด จัดทําร่างประกาศกําหนดเขตควบคุมไฟ
ป่า นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อโปรดลงนาม 
     2.2 สถานีควบคุมไฟป่าในสงักัดจัดทําแผนที่จําแนกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 3 ระดับ เพื่อติดต้ังไว้
ประจําหน่วยงานสําหรับการวางแผนปฎิบัติ งานควบคุมไฟป่า 
     2.3 สถานีควบคุมไฟป่าในสงักัดแต่ละสถานี จัดทําแผนปฏิบัติงานส่งให้อําเภอท้องที่เพื่อการประสานงาน    
     2.4 สํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดทาํแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์รุนแรงและสถานการณ์
วิกฤต 
      

      /2.5 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานดับไฟป่า  
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2.5 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานดับไฟป่า 
            2.5.1 จัดเจ้าหน้าที่ออกดําเนินการสํารวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ เช่น สํารวจสภาพเชื้อเพลิง 
ชนิดป่า พ้ืนที่ทําการเกษตรในเขตป่า เพื่อจัดทําฐานข้อมูล จํานวน 3 ล้านไร่  
            2.5.2 ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า ตลอดจนดําเนินการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชํารุด 
จํานวน 48 ชุด  
    2.6 การลาดตระเวนตรวจหาไฟ เพื่อตรวจปราบปรามการลักลอบจุดไฟป่า และดับไฟป่าในทันทีที่พบ มี
การดําเนินการ ดังนี้ 
           2.6.1 จัดวางอัตรากําลังพนักงานดับไฟป่า จํานวน 48 ชุดๆ ละ 10 นาย รวม 480 นาย ใน
ท้องที่ 15 อําเภอ 
             2.6.2 จัดชุดลาดตระเวนตรวจหาไฟโดยรถจักรยานยนต์ จํานวน 48 ชุด โดยสลบัสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันทั้งกลางวันและกลางคืน 
            2.6.3 จัดชุดล่วงหน้า จํานวน 4 ชุดๆ ละ 10 นาย รวม 40 นาย ออกดําเนินการตรวจหาไฟ
และดับไฟเมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่าในห้วงระยะเวลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงงานในท้องที่จังหวัด
เชียงใหม่ทุกแห่ง 
           2.6.4 จัดชุดล่วงหน้า จํานวน 3 ชุดๆ ละ 10 นาย รวม 30 นาย ออกดําเนินการตรวจหาไฟ
และดับไฟเมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่า ในห้วงระยะเวลาที่องคมนตรีพลากร สวุรรณรัตน์ ตรวจติดตามงานตามโครงการ
พระราชดําริ ใน 
ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกแหง่ 
    2.7 การติดตามข้อมูลจุดความร้อนบนพื้นผิวโลก (Hotspots) เพื่อตรวจหาพื้นที่ที่เกิดไฟทั้งในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรกรรม แล้วส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้การควบคุมไฟป่าเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  

 
3. การจดัการเชื้อเพลงิ 
     3.1 จัดทําแนวกันไฟ ตามสถานที่สําคัญและบริเวณโดยรอบหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ลําพูน เป้าหมาย 760 กิโลเมตร 
     3.2  การจัดการเชื้อเพลิง ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อลดปริมาณ และความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง 
เป้าหมาย  120,000 ไร ่ 
 
4. การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟปา่ 
     4.1 ประสานเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อช่วยเหลือในการแจง้เหตุเมื่อเกิดไฟไหม้ป่า เป้าหมาย 
100 เครือข่าย  
     4.2 จัดกิจกรรมเสวนา / เวทเีครือข่าย ในพืน้ที่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน  เป้าหมาย 17 ครัง้    
 
5. การดบัไฟปา่ 
    5.1 จัดต้ังกองอํานวยการควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 
พ.ศ.2556 โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจํากองอํานวยการ เพื่อรับแจ้งเหตุไฟป่าตลอด 24 ช่ัวโมง และสั่งการ
หน่วยงานในพื้นที่ให้ดําเนินการดับไฟป่าทันที 
    

       /5.2 จัดต้ังกองอํานวยการควบคุม... 
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5.2 จัดต้ังกองอํานวยการควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและเป็นการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นพื้นทีต้ั่งเรือน
ประทับแรมดอยผาตั้ง 
   5.3 จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจการควบคุมไฟป่า ห้วงระยะเวลาที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
ภาคเหนือ (ช่วงเดือนเมษายน) โดยระดมพลพนักงานดับไฟป่า จํานวน 14 สถานี ๆ ละ 10 นาย รวม 140 นาย 
มาประจําศูนย์ฯ  
    5.4 ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลําพูนรวมทั้งสิ้น 1,084 ครั้ง คิดเป็นพื้นที่ไฟไหม้ 
7,820 ไร ่
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4.8   การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควันในปี ๒๕๕๖  
ผ ู ้นําเสนอ :     สํานักสิ่งแวดล้อมที่ 1  
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  4.9  การดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ 
                  ผ ู ้นําเสนอ :     นางสาวศันสนีย์  ทาสม  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อน ประกอบด้วย  

1. คณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด/อําเภอ 
2. คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
3. คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด/อําเภอ 

ปี 2553 มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการมาลงทะเบียน OTOP จํานวน 985 ราย และมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด  
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ปี 2553 จํานวน 517 ผลิตภัณฑ์ โดยแยกระดับดาว ดังนี้  

ระดับ 5 ดาว    จํานวน 517 ราย  
ระดับ 4 ดาว    จํานวน 149 ราย  
ระดับ 3 ดาว    จํานวน 157 ราย  
ระดับ 2 ดาว    จํานวน 139 ราย  
ระดับ 1 ดาว    จํานวน   17 ราย  

แยกประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
ประเภทอาหาร   จํานวน   68 ราย  
ประเภทเครื่องดื่ม   จํานวน   18 ราย  
ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย  จํานวน 190 ราย  
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 228 ราย  
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  จํานวน    13 ราย 

ในปี 2555 จังหวัดได้กําหนดให้รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นตัวช้ีวัด โดยจังหวัด          
ได้ต้ังเป้าหมายรายได้ประมาณ 5,119,226,000 บาท ผลการดําเนินงานกลุ่ม OTOP มีรายได้จากการจําหน่าย       
เป็นเงิน 5,433,401,881 บาท  

ปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดําเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ณ  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 25 อําเภอ มีผู้มาลงทะเบียน OTOP จํานวน 1,197 ราย 
3,323 ผลิตภัณฑ์ และผ่านการรับรอง จํานวน 1,180 ราย 3,306 ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแยกกลุ่ม OTOP ที่มี
ความประสงค์จะนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่การคัดสรรสุดยอด OTOP จํานวน 710 ราย  และจัดกลุ่ม OTOP ตามคุณภาพ/
ลักษณะผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 (A) กลุ่มดาวเด่นสู่สากล หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และผลิตได้จํานวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง มีตลาดจําหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกําลังการผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมี
ศักยภาพในการส่งออกตลาดต่างประเทศได้ในระยะยาว 

กลุ่มที่ 2 (B) กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จํานวนน้อย เพราะมี
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตยากและซับซ้อน เป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการผลิต โดยไม่สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้ และผลิตเพื่อจําหน่ายให้ลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม  

 
     /กลุ่มที่ 3 (C) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน...  
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กลุ่มที่ 3 (C) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพ้ืนฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ กระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้จํานวนมาก สามารถรองรับปริมาณ
การส่ังซื้อจํานวนมากได้ และมีกําลังการผลิตเพียงพอ หรือมีกําลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มีตลาดจําหน่าย
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้   

กลุ่มที่ 4 (D) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตได้จํานวน
น้อย ยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน และมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน  

โดยแยกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้  
กลุ่มที่ 1 (A)    จํานวน 108 ราย 
กลุ่มที่ 2 (B)    จํานวน 232 ราย 
กลุ่มที่ 3 (C)    จํานวน 310 ราย 
กลุ่มที่ 4 (D)    จํานวน   60 ราย 

ในปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับการอนุมัติโครงการเพื่อ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ดังนี้  

1. โครงการการจัดตั้งศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ
กรมการ-พัฒนาชุมชน ปี 2555 เป็นเงิน 120,000,000 บาท  

2. โครงการนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล งบยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2556 เป็นเงิน 4,300,000 
บาท  

3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2556 เป็น
เงิน 10,933,700 บาท   

4. โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล งบพัฒนา    
กลุ่มจังหวัด ปี 2556 เป็นเงิน 17,500,000 บาท  

5. งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2556 ประกอบด้วย  
1) เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทําแผนธุรกิจ  
2) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของกลุ่ม OTOP  
3) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  
4) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  
5) จัดงาน OTOP Midyear ภูมิภาค OTOP City  
6) ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
7) พัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) สร้างภาคีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9) เวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10) สนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก    
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 ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
      เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) มีทั้งหมด  3 เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการได้
นําเอกสารรายละเอียดเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  www.chiangmai.go.th  หัวข้อ  ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท่านสามารถดาวน์โหลดดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าว           
ซึ่งประกอบด้วย   

5.1  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล) เม่ือวันที่ 11  ตุลาคม  2555  
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 5.2  ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บํารุง) จากการประชุมมอบนโยบาย
แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและการติดตามงานของรองนายกรัฐมนตรี (ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล) 
เม่ือวันที่ 12  ตุลาคม  2555 



  ๙๘



  ๙๙



  ๑๐๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๑๐๑

5.3  โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดเชียงใหม่   
 
1. ความเป็นมา 
 กระทรวงมหาดไทยริเริ่มดําเนินโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ขึ้น โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 76 
จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แนวคิด
พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง และใช้การจัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน 
 เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาและเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม  
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทําโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยจะเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน ด้วยการใช้ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 จังหวัดเชียงใหม่โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการโครงการฯ ดังนี้ 
 1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการจัดทําโครงการตามข้อ 
1.1 และร่วมกันยกร่างแต่งต้ังทีมบูรณาการและคณะทํางานสนับสนุนโครงการฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 
 2) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต้ังทีมดําเนินงานในระดับจังหวัด โดยได้ออกคําสั่ งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 
1552/2555 เรื่อง การแต่งต้ังคณะทํางานบูรณาการโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC จังหวัดเชียงใหม่ ลง
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) เป็นประธาน และหัวหน้า
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขาฯ และได้มีหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0016.2/ว 14549 ลงวันที่ 24 
เมษายน  2555  แจ้งให้ทุกอําเภอจัดต้ังทีมดําเนินการระดับอําเภอแล้ว  

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบโครงการฯ (นาย
ฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) และทีมบูรณาการและคณะทํางานสนับสนุนโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ระดับ
จังหวัด ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก  
 4) จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0016.2/ว 14549 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555  
แจ้งทุกอําเภอให้คัดเลือกตําบลนําร่อง โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ของตําบลท่ีมีโครงการที่สามารถต่อยอด
เพื่อสร้างความย่ังยืนได้ เช่น โครงการปิดทองหลังพระ โครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจ-พอเพียง เป็นต้น โดยให้แจ้ง
รายชื่อตําบลนําร่องให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และขอให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางาน
บูรณาการขับเคลื่อนโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข  แบบ ABC ระดับอําเภอ/ตําบล/หมู่บ้านต่อไป 
 5) จังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2555 เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงาน
โครงการฯ  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองสํานักงานจังหวัด-เชียงใหม่ ช้ัน 3 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
 6) ผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 4 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมดําเนิน
โครงการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวมบนพื้นฐานของจิตสาธารณะ ประจําปี 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 
เมษายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องดอยหลวง ช้ัน 24 โรงแรมเซ็นทารา - ดวงตะวัน เพื่อนําองค์
ความรู้ที่ได้มาบูรณาการร่วมกันในการดําเนินโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
  

      / 7) จังหวัดเชียงใหม่เชิญหน่วยงาน... 
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7) จังหวัดเชียงใหม่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอําเภอทุกอําเภอมาร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ           
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิระพี ช้ัน 2 อาคาร 3 โรงแรม
เชียงใหม่ภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญ ดร.สิทธิณัฐ  ประพุทธนิติสาร  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้บรรยายแนวทางการจัดทําโครงการฯ แก่ผู้เข้าอบรม 
 8) จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0016.2/ ว 29094 ลงวันที่ 19 
กรกฎาคม 2555 แจ้งให้ทุกอําเภอดาวน์โหลดแบบบันทึกบัญชีครัวเรือนและโปรแกรมประมวลผลข้อมูลบัญชี
ครัวเรือน เพื่อจัดพิมพ์แจกครัวเรือนเป้าหมายและดาวน์โหลดโปรแกรมประมวลผลข้อมูลบัญชีครัวเรือน เพื่อติดต้ัง
ใน อปท  .เป้าหมาย  พร้อมทั้งให้ทุกอําเภอจัดทําข้อมูลสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ของอําเภอ ส่งให้จังหวัดเพื่อทํา
การรวบรวมเพื่อรองรับการตรวจฯ ต่อไป 
 9) จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0016.2/ว 36503 ลงวันที่ 17    
กันยายน 2555  แจ้งให้ทุกอําเภอดาวน์โหลดคู่มือการลงโปรแกรมประมวลผลข้อมูลบัญชีครัวเรือนและการกรอก
ข้อมูลบัญชีครัวเรือน คู่มือรวบรวมข้อมูลครัวเรือนจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแล้ว 
 10) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าภาพหลักในระดับจังหวัด และ
นายอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ทราบแล้ว 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1)เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนและผู้นําศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน  
         2) แจ้งประชุมพัฒนาการอําเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ ABC เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

3) จัดเตรียมฐานข้อมูล จํานวนตําบล  จํานวนหมู่บ้าน และจํานวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการ 
4) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตําบลเป้าหมายเพื่อให้มีความพร้อมในการสร้างความรู้ความ

เข้าใจในการทําบัญชีครัวเรือน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555  
 5) แจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดําเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่บูรณาการกับโครงการของภาค- 
ประชาสังคม เช่น โครงการของ ปตท. โครงการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวมบนพื้นฐานของจิต-สาธารณะ 
 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC 
โดยให้พิจารณาดําเนินการตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 893 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555  

2) มีหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนมาก ที่ ชม 0037.3/ว 19939 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เร่งรัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําบลเป้าหมาย 25 ตําบล ของ 25 อําเภอ จัดพิมพ์บัญชีรายรับ-รายจ่าย ระดับ
ครัวเรือน เพื่อแจกจ่ายตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน     มิถุนายน 2555 

 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามเอกสารที่แนบ 
 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 1) แนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไม่ชัดเจน เนื่องจากการประชุมช้ีแจงที่ผ่านๆ มา แนวทางปฏิบัติ
ยังไม่ชัดเจน ทําให้ยากแก่การปฏิบัติ 

 2) การประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด/อําเภอ ไม่มีความชัดเจน 
 3) ในระดับอําเภอยังไม่มีการประชุมช้ีแจงทีมหรือชุดปฏิบัติการระดับตําบลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
โครงการ 
         / 4. ข้อเสนอแนะ/แผนงาน... 
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4. ข้อเสนอแนะ/แผนงานที่ควรดําเนินการในระยะต่อไป 
 1) ควรมีการประสานงานกันระหว่าง กระทรวง กรม และกําหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อนกัน  
 2) ควรมีการช้ีแจงแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน 
 3) จัดประชุมช้ีแจงชุดปฏิบัติการระดับอําเภออีกครั้ง เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน  
 4) จัดประชุมช้ีแจงชุดปฏิบัติการระดับระดับตําบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนแก่หมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมาย 
 
5. งบประมาณทีค่าดว่าจะได้รบัจดัสรรใหด้าํเนินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 
 1) งบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปี พ.ศ. 2556 

  2) งบประมาณตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2556 โครงการบรูณาการแผนชมุชน  
  3) งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) งบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2555  

  วันพฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    

  การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
๗.3 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (นายธานินทร์   สุภาแสน) 

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


