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การสวดมนต์ไหว้พระ 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 

 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี 

จํานวน  26  ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชื่อโรงเรียน  ชื่ออําเภอ 

1 นางสาว ปวีณาพรรณ  ปัญญาใจ สารภีพิทยาคม สารภี 

2 นางสาว เจนจิรา  พรพรหม บ้านปากเหมือง สารภี 

3 เด็กชาย มานิตย์  ปิงชยั   บ้านกองลม เวียงแหง 

4 เด็กหญิง ณฐัพร จ่ามทอน บ้านจอง เวียงแหง 

5 เด็กชาย พันไมล์  ตาน ุ บ้านปง ไชยปราการ 

6 เด็กหญิง ชลธิชา  พุทธซ้อน บ้านปง ไชยปราการ 

7 เด็กชาย ดนัย  รตันชัยประสิทธิ ์ บ้านห้วยตอง แม่วาง 

8 เด็กชาย นิติศักด์ิ  สาบรรณกิจ บ้านห้วยตอง แม่วาง 

9 เด็กหญิง  ธัญญเรศ  กญัญา วัดห้วยแก้ว แม่ออน 

10 นางสาว จิราเพชร  พงุขาว แม่ออนวิทยาลัย แม่ออน 

11 เด็กหญิง เอมมิกา  ปัญญา สองแคววิทยาคม ดอยหล่อ 

12 นางสาว กัญญารตัน์ พลยางนอก สันติสุข ดอยหล่อ 

13 นาย พิพงษ์  รุ่งสว่างสาธิต มัธยมกัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 

14 นาย พิทักษ์  ป่าไม้งาม สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา 

15 เด็กหญิง บุษบัน  ปัญญาบุตร สันกําแพงคันธานุสรณ์ สันกําแพง 

16 เด็กหญิง ลัคนา  บุญเสาร์ สันกําแพงคันธานุสรณ์ สันกําแพง 

17 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ  เก่งกาจ บ้านท่าเกวียน สันทราย 

18 นางสาว ณัฐวดี  แดงประทบั บ้านร่มหลวง สันทราย 

19 เด็กหญิง กาญจนาภรณ์  แสงสุวรรณ วัฒโนทัยพายพั บุตรสี่ล้อแดง 

20 นางสาว แคทรีริน  เอ่ียมศิริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุตรสี่ล้อแดง 

21 นางสาว มัณฑนา  กนัตีมูล อาชีวศึกษาเชียงใหม่ บุตร อส.จ.เชียงใหม่ 

22 นางสาว คัทรินนี  ชัยวิเศษกุล วิทยาลัยพยาบาลบรม-        

ราชชนนีเชียงใหม่ 

บุตร อส.จ.เชียงใหม่ 

23 เด็กหญิง แสงดาว  บัวกนก วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  

24 นางสาว กัญญารตัน์  หลวงอุ่นใจ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  

25 นางสาว ภควดี  วงศ์คาํแสน วัฒโนทัยพายพั  

26 เด็กชาย วรณฎั  วันตุ้ย อนุบาลเชียงใหม่ สํานักงานจังหวัด 

 



 2)  การมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวข้อ “นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทาง

วัฒนธรรม” และ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา  นามล้ําค่านครพิงค์” 

จํานวน  2 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 

   - นางสาวสริตา  เครือมณี  โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ 

   - เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเทียม   โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่ 

 3) พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

จํานวน  2 ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 

   - นางสุนีย์  เงางาม  แขวงกาวิละ  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

   - นายวิโรจน์  อารีย์  แขวงเม็งราย  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

 4)  พิธีมอบเงินตามโครงการ “รณรงค์การออมเพ่ือชาติ ถวายราชสดุดี 84 พรรษา 5 

ธันวามหาราช” ขึ้นทูลเกล้าถวายผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม และมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 

  -  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัย จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  25 อําเภอ และ 1  แห่ง 

ลําดับที่ อําเภอ เงินบริจาค 

1 เมืองเชียงใหม่ 10,000 

2 จอมทอง 43,655 

3 แม่แจ่ม 12,049 

4 เชียงดาว 68,054 

5 ดอยสะเก็ด 10,528 

6 แม่แตง 34,595 

7 แม่ริม 90244 

8 สะเมิง 36,000 

9 ฝาง 10,000 

10 พร้าว 67,104 

11 สันป่าตอง 10,000 

12 สารภี 88,597 

13 สันกําแพง 34,545 
 
 



 
ลําดับที่ อําเภอ เงินบริจาค 

14 สันทราย 188,485 

15 หางดง 22,409 

16 ฮอด 83,676 

17 อมก๋อย 10,000 

18 แม่อาย 14,564 

19 ดอยเต่า 3,000 

20 เวียงแหง 21,071 

21 ไชยปราการ 14,019 

22 แม่วาง 64,489 

23 แม่ออน 62,878 

24 ดอยหล่อ 10,200 

25 กัลยาณิวัฒนา 3,009  

26 กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 

OTOP จังหวัดเชียงใหม่ 

5,205 

 

  - เด็กที่ขอรับทุนอุปการะ จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ ปี 2554 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  82  ราย  ใน 25  อําเภอ 

ลําดับที่ อําเภอ จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) 

1 เมืองเชียงใหม่ 1 1,200 

2 จอมทอง 3 3,600 

3 แม่แจ่ม 7 8,400 

4 เชียงดาว 5 6,000 

5 ดอยสะเก็ด 3 3,600 

6 แม่แตง 3 3,600 

7 แม่ริม 2 2,400 

8 สะเมิง 3 3,600 
 



 
ลําดับที่ อําเภอ จํานวน(คน) จํานวนเงิน (บาท) 

9 ฝาง 3 3,600 

10 พร้าว 3 3,600 

11 สันป่าตอง 3 3,600 

12 สารภี 3 3,600 

13 สันกําแพง 6 7,200 

14 สันทราย 5 6,000 

15 หางดง 3 3,600 

16 ฮอด 3 3,600 

17 อมก๋อย 1 1,200 

18 แม่อาย 5 6,000 

19 ดอยเต่า 3 3,600 

20 เวียงแหง 3 3,600 

21 ไชยปราการ 7 8,400 

22 แม่วาง 3 3,600 

23 แม่ออน 2 2,400 

24 ดอยหล่อ 4 4,800 

25 กัลยาณิวัฒนา 3 3,600 

 

 5) การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่)  จํานวน  10 ราย  ได้แก่  

     - ระดับจังหวัด  ด้านศาสนา   พระครูวิมลญาณประยุต 

            ด้านผู้ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  พระนคร ปญฺญาวชิโร 

     - ระดับอําเภอ  ด้านศาสนา  พระครูปลัดจักรกริศน์  จนฺโทภาโส 

     - ระดับจังหวัด  ด้านศิลปะ   นายถนอม  ปาจา 

     - ระดับอําเภอ  ด้านศาสนา  นายบรรเจิด  สิทธิโชค 

       ด้านศิลปะ  นางพัฒนีย์  เกษม 

       ด้านศิลปะ   นายสวาท  คําไชย 

       ด้านวัฒนธรรม  นายคณิต  ไชยลังการ์ 

       ด้านผู้ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  นายประกาศิต  มหาสิงห์ 

       ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 

    



 6) การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ดําเนินการ

ด้านวัฒนธรรมระดับจังหวัด  ( สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) จํานวน  3 แห่ง ได้แก่ 

  -  องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  อําเภอสันกําแพง 

  -  เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด  อําเภอดอยสะเก็ด 

  -  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง  อําเภอสันป่าตอง 

 

 7)  การมอบโล่รางวัลในการคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพ (สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม่)  จํานวน  10 ราย  ได้แก่  

  -  กิจกรรมเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

       นายสุวิทย์  อุดทาเศษ  อําเภอเชียงดาว 

  -  กิจกรรมเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทําไร่   รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  

       นายคํามูล  เมืองใจ  อําเภอไชยปราการ 

  -  กิจกรรมเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทํานา  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

    นายสุทิศ  มอยไข  อําเภอสันป่าตอง 

-  กิจกรรมเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําไร่นาสวนผสม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

    นางธิดา  สุขสม  อําเภอจอมทอง 

-  กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

    แม่บ้านเกษตรกรบ้านปัญจะพัฒนา  อําเภอแม่อาย 

- กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

    กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  อําเภอสะเมิง 

-  รางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 

    กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 อําเภอแม่อาย 

- กิจกรรมสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

        นางสาวรุ่งนภา  ชมโลก  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  อําเภอสะเมิง 

  -  กิจกรรมที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

       นางอรทัย  ชุ่มมงคล  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  อําเภอสะเมิง 

  -  กิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

    ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านสันต้นดู่  อําเภอดอยสะเก็ด 

8)  การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

      เขต 1)  จํานวน 1  ราย  ได้แก่   

    -  นางอุษณีย์ภัทร   รัฎฐ์ศุภา  โรงเรียนสายอักษร  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 



9)  การมอบประกาศนียบัตร โครงการ “เยาวชนเก่ง  หัวใจแกร่ง รักชาติยิ่งชีพ” (กอ.รมน.

จังหวัดเชียงใหม่)  จํานวน  5  ราย  ได้แก่ 

   -  เด็กหญิง จีรนันท์  มะโนคํา   รางวัล ชมเชย 

   - เด็กหญิง ปาจรีย์  ณ ลําพูน รางวัล ชมเชย 

   - นางสาวชินวัตร  สุนันต๊ะ  รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 

   - นางสาวอาทิตย์สยา  บุระดา รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 1 

   - นางสาวกมลฉัตร  หงส์หิน    รางวัล  ชนะเลิศ 

 

 10) พิธีมอบโล่รางวัลผลการคัดเลือกองค์กรหรือหน่วยงานท่ีประสบผลสําเร็จในการรณรงค์

การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554  (สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่)  จํานวน  8  ระดับ   ได้แก่ 

 ๑.ระดับหมู่บ้านขนาดเล็ก (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน ๒๕๐ คน) ได้แก่  

    - หมู่บ้านข้ีมูกน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๒.ระดับหมู่บ้านขนาดกลาง (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๕๑-๕๐๐ คน) ได้แก่  

 - หมู่บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๓.ระดับหมู่บ้านขนาดใหญ่ (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๐๑ คน ข้ึนไป) ได้แก่  

 - หมู่บ้านห้วยม่วงฝัง่ซ้าย หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๔. ระดับตําบล ได้แก่  

 - ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๕. ระดับองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่  

 - องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๖. ระดับเทศบาลตําบล ได้แก่  

 - เทศบาลตําบลยางคราม อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๗. ระดับอําเภอ ได้แก่  

 - อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๘. ระดับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ได้แก่  

 - สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

   



  11) พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาและ

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่)  จํานวน  4  ระดับ  ดังน้ี 

   ๑.  ระดับประถมศึกษา 

    -  รางวัลชนะเลิศ  จํานวน  ๒ รางวัล  ดังนี้ 

      ๑. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  นิปณุะ 

     ๒. เด็กชายวิทวัส  เจริญใจ      

     โรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่ม  อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ 

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑  จํานวน   ๒ รางวัล  ดังนี้ 

     ๑. เด็กชายปวัน  เลาลี 

 ๒. เด็กหญิงนวล  ลุงยุ 

     โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   จํานวน  ๒ รางวัล  ดังนี้ 

 ๑. เด็กหญิงอารียา  กันทาใจ 

 ๒. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนสัจจะ 

     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๙  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

   ๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    -  รางวัลชนะเลิศ  จํานวน  ๒ รางวัล  ดังนี้  

 ๑. เด็กหญิงจริยา  บัวสา 

 ๒. เด็กหญิงชลิตา  บัวระเพ็ชร     

     โรงเรียนวัดปางมะกล้วย  อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑  จํานวน ๒ รางวัล  ดังนี้ 

 ๑. เด็กชายธนกฤต  เมืองจันทร์ 

 ๒. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คําอิ่น     

     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒    จํานวน  ๒ รางวัล  ดังนี้ 

 ๑. นางสาวสมจิตร  นีรชาวารี 

 ๒. นางสาวไพรพร  นีรชาวารี 

  โรงเรียนบ้านห้วยยา  อําเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่

 ๓.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

    -  รางวัลชนะเลิศ   จํานวน  ๒ รางวัล  ดังนี้ 

 ๑. นายปณุณภพ  มณีเวช 

 ๒. นายสุทัศน์  อ่อนจันทร์     

     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 



    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑    จํานวน  ๒ รางวัล  ดังนี้     

 ๑. นางสาวจิราพรรณ  แสงวิสุทธิ ์

     ๒. นางสาวนาตยา  ยาก๋อง                   

     โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   จํานวน  ๒ รางวัล  ดังนี้ 

 ๑. นายสุทธิศกัด์ิ  คําด้วง 

 ๒. นางสาวคันธรส  แสงเมือง 

     โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

   ๔.  ระดับอุดมศึกษา 

    -  รางวัลชนะเลิศ  จํานวน   ๒  รางวัล  ดังนี้  

 ๑. นายปรัชญา  อุปถมัภ์ 

 ๒. นางสาวเอ้ือง  โนนไทย     

     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑   จํานวน  ๒  รางวัล  ดังนี้ 

 ๑. นายพงศกร  กาวิชัย 

 ๒. นายสันติสุข  ศรีสุข     

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

    -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   จํานวน  ๒ รางวัล  ดังนี้  

 ๑. นางสาวพิชญ์อาภา  ธรรมขัน 

 ๒. นางสาวคนึงนิจ  ดวงจิต     

 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

12) พิธีมอบเงินช่วยเหลือจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณี

เสียชีวิต  (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)  จํานวน  2  ราย ได้แก่ 

-  นายบรรจบ  อินทรัตน์  ( บุตรชายนายสุนทร  อินทรัตน์  ผู้สูญหาย) บ้านเลขที่ 32 หมู่ 1  

ตําบลเมืองก๋าย อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  จํานวนเงิน  25,000  บาท 

-  นางสาวศิริพร  อ่อนคลัง  (บุตรสาวนายประสิทธิ์  อ่อนคลัง ผู้เสียชีวิต)  อยู่บ้านเลขที ่43 

ตําบลวัดเกต  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จํานวนรวม  50,000 บาท 
 

13) พิธีรับมอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

โดยประธานสภาข้าราชการ-ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (สํานักงานป้องกันและบรรเทา            

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 



ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

        แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม ่

- นายชุมพล  รตัน์เลิศลบ 

     ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  

     ตาํแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

- นายชยุติ  ราชาตัน   

     ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

     ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีพฒันาทีดิ่นลําพูน 

-   นายเสริมยศ   สมม่ัน 

     ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่ 16  เชียงใหม่ 

            ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานกับริหารพื้นที่อนรุกัษ์ที ่ 11  พิษณโุลก 

- นางขวัญนภา  ผิวนิล   

     ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือเชียงใหม่ 

             ตําแหน่งเดิม  ผู้อํานวยการสํานกัส่งเสริมธรุกิจ SME เพื่อการส่งออก 
- นายประพันธ์  ศรีธิหล้า   

     ตําแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 ( ระดับ 10) 

     ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 (ระดับ 9) 

- นายปรีชา  กันเรืองชัย   

     ตําแหน่ง  หัวหน้าไปรษณีย์จงัหวัดเชียงใหม่ (ระดับ 9)   

     ตําแหน่งเดิม  หัวหน้าไปรษณีย์จังหวดัลําพูน (ระดับ 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชมุ   ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕๕๔   

        เมื่อวันที่  29 กันยายน  ๒๕๕๔ 

 

  -  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่  9/2554  เมื่อวันที่  29 

กันยายน  2544 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

  -  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร  จํานวน 29 หน้า  

โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุม ซ่ึงได้นําลง

เผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  www.chiangmai.go.th  ไม่มีผู้ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม

แต่อย่างใด   

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรบัรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชมุ   ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
  



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

-------------------------------------------------------------------- 
รายชื่อผูมาประชุม 
หนวยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย 
๑ หมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานที่ประชุม 
๒ นายวรการ  ยกยิ่ง  รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม  
๓ นายชูชาติ  กฬีาแปง  รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม  
๔ นายสุรชัย   จงรักษ  ปลัดจังหวดัเชยีงใหม       
๕ นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ (แทน) หวัหนาสํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
๖ นายสุวิชา  ดามพวรรณ     เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
๗ นางสาวศันสนีย  ทาสม  (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชยีงใหม 
๘ นายวิชัย  ขจรปรีดานนท  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
๙ นางศิริพรรณ  บุณยมาลิก  (แทน) หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
๑๐ นายชัยสิทธิ์   อาศิระวชัิย  ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
๑๑ วาที่ ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต ผูอํานวยการวทิยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 
     เชียงใหม 
๑๒ นายเฉลิมชัย  สิงหะ  หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๕ 
๑๓ นายชาญชัย  ศรีเสถียร  (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม  
๑๔ นายสุรพล  สัตยารักษ  นายอําเภอหางดง 
๑๕ นายอุทัย  ลือชัย     นายอําเภอสารภ ี
๑๖ นายฉัตรชัย  สุวรรณวงศ    (แทน) นายอําเภอสันทราย 
๑๗ นายเศรษฐา   เศรษฐีธร  (แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
๑๘ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ ์  นายอําเภอดอยสะเกด็ 
๑๙ นางสาวนิตยิา  พงษพานิช (แทน) นายอําเภอแมริม 
๒๐ นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร (แทน) นายอําเภอแมแตง 
๒๑ นายอดิศกัดิ์   วรรณลักษณ นายอําเภอฮอด  
๒๒ นายศิริพงษ    นําภา  (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
๒๓ นายมานิตย  ไหวไว     (แทน) นายอําเภอพราว 
๒๔ นายประกาศิต  มหาสิงห  นายอําเภอฝาง 
๒๕ นายทณิศักดิ์  บุญดิเรก  (แทน) นายอําเภอไชยปราการ  

/๒๖ นายศรัณยู... 



 ๒

๒๖ นายศรัณยู   มทีองคํา  นายอําเภอสะเมิง 
๒๗ นายนิเวศน  พลูสวัสดิ์  นายอําเภอเวยีงแหง 
๒๘ นายสงัด  บูรณภัทรโชต ิ  (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
๒๙ นายสุรชัย  มณีประกร  นายอําเภอจอมทอง 
๓๐ วาที่ ร.ต.กนก  ตัณฑเสน  (แทน) นายอําเภอแมอาย 
๓๑ นายชุติเดช   มจีันทร  นายอําเภออมกอย 
๓๒ วาที่ ร.ต.อดิศกัดิ์  ดวงจินดา (แทน) นายอําเภอแมแจม 
๓๓ นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล          (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
๓๔ นายวิบูลย  เทพนรรัตน          (แทน) นายอําเภอแมวาง 
๓๕ วาที่ ร.ต.สมัย  คําชมภ ู          นายอําเภอแมออน   
๓๖ นายรพินทร  ถาวรพันธ          นายอําเภอดอยหลอ 
๓๗ นายฉัทธนาตย  เทียนขาว         นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
๓๘ นายณรงค  ทรงอารมณ  ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
๓๙ พ.ต.อ.สมบัติ  สุภาภา  (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
๔๐ พ.ต.ท.อพิวัฒน   กล่ันวาร ี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓  
๔๑ พ.ต.ท.กันตพงษ  วงควิชัย (แทน) ผูบังคับการกองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง ๕  
๔๒ พ.ต.ท.นิตินยั  สุขะวิริยะ  (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 
๔๓ พ.ต.ท.พงษศักดิ์   เขี้ยวแกว (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
๔๔ พ.ต.ท.สัณหกช   เกษากจิ  ผูกํากับดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
๔๕ นายเฉลิมเกยีรติ  ไชยวรรณ (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
๔๖ นายยุทธนา  โพธ์ิทองสุนันท อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
๔๗ นางสาวนวรัตน  เสนะวัต  (แทน) อัยการจังหวดัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
  

หนวยงานในสงักัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
๔๘ นางจินตนา  สิงหสุรเมธ  ผูอํานวยการสํานักประชาสมัพันธเขต ๓ 
๔๙ นางปรัธยาภรณ  สงครอด ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
๕๐ นางสาวมัณฑนา  อาษากจิ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย  
     จังหวดัเชยีงใหม 
๕๑ นางณัชชา  อุตตะมัง  (แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวดัเชยีงใหม   
๕๒ นายอนุสรณ  กรานจรูญ  ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง   

/หนวยงาน... 



 ๓

หนวยงานในสงักัดกระทรวงกลาโหม 
๕๓ พ.ท.กฤษฎา  ถาวรอัตร  (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
๕๔ พ.ท.ศิริรัตน  แสงชาง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓ 
๕๕ พ.อ.อัครวัฒน  วุฒิเดชโชติโภคิน  (แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
๕๖ พ.อ.สมจริง  กอรี  สัสดีจังหวดัเชยีงใหม 
๕๗ น.ท.จารุวัฒน  วัดละเอยีด  (แทน) ผูบังคับการกองบิน ๔๑  
๕๘ น.อ.ปฐมพงษ   แกนจันทร หัวหนาสถานวีัดความสั่นสะเทือนจังหวดัเชียงใหม  
๕๙ น.ต.ชวลิต  อมราภรณ  ผูอํานวยการสถานีวิทยจุากทหารเรือ ส.ทร. ๑๑ เชียงใหม  
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการคลัง 
๖๐ นางวรินธร  ชัยววิัฒน  (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน 
     ภาคเหนือ 
๖๑ นางญาณี  แสงศรีจันทร          คลังจังหวัดเชยีงใหม 
๖๒ นายนิพนธ  นลิพันธุ  (แทน) ธนารักษพื้นที่เชยีงใหม 
๖๓ นายจรัส  มูลมั่ง   (แทน) ผูอํานวยการสรรพสามิต ภาคที่ ๕ 
๖๔ นายอรรถพันธ  พงศอุทัย  สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
๖๕ นายฤาชา  ธีรกุล   (แทน) สรรพากรภาค ๘ 
๖๖ นางสาววรรธนภรณ   ทนุอนิทร (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม ๒ 
๖๗ นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
     ภาค ๑ (เชยีงใหม) 
๖๘ นายศักดิ์พัฒน  รุงเรือง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓  
๖๙ นายสาธร  สีแกวเขยีว  (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
๗๐ นายสมเกยีรติ  พิสุทธิ์เจริญพงศ นายดานศุลกากรเชียงดาว 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการตางประเทศ 
๗๑ นางสาวลดา  ภูมาศ  หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทางชั่วคราวเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
๗๒ นายชัยสิทธิ์   สุริยจันทร  (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
๗๓ นายวิทยา  ฉุยกลัด  (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
๗๔ นายสุวิทย  แรกขาว  (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕  
๗๕ นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดัเชยีงใหม 
๗๖ นางสาวดาวสวรรค   ร่ืนรมย (แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ  
 
 
 /หนวยงาน... 



 ๔

หนวยงานในสงักัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย 
๗๗ นางพัฒนาพร  ณ ถลาง  (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
๗๘ นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๓ จังหวดัเชียงใหม 
๗๙ นางนันทวัน  วงศโสภา  (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
๘๐ นางสุรียพร  ชูสุข  (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
๘๑ นางพรศรี  บุญธนสถิตย  (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชยีงใหม 
๘๒ นางวยิะดา  โพธิอาศน   (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวยีงพิงค 
๘๓ นางนลินี  โลชิงชัยฤทธิ์  (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ (เชยีงใหม) 
๘๔ นายประสิทธิ์  มะโนกิจ  (แทน) หวัหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
๘๕ นายวิเชียร  โนจะ  ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
๘๖ นายอนวัชช  ไทยขวัญ  หัวหนาบานมติรไมตรีเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๘๗ นางละไมพร  วณิชยสายทอง เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 
๘๘ นายเจษฎา  กาพยไชย  (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
๘๙ นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
๙๐ นางสาวอุทัยวรรณ  สิงหไสว (แทน) ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
๙๑ นายภมูิใจ  รักธรรม  (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
๙๒ นายสมพร  พรวิเศษศิริกุล (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
๙๓ นายปราโมทย  ยาใจ  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
๙๔ นายเดช  สารเขาดํา  (แทน) ผูอํานวยการสถานีพฒันาที่ดินเชยีงใหม 
๙๕ นายนพดล  โควสุวรรณ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑  
๙๖ นายอุดม  มาเมือง  (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
๙๗ นายจํารัส  จันทวิงศ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๕ 
๙๘ นางสาวขนิษฐา  กอตั้งทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๗  
๙๙ นางเอมอร  ทองทรัพย  (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
๑๐๐ นายเทวา  อินทราวุธ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัเชยีงใหม (พืชสวน) 
๑๐๑ นายสามารถ  ปทมะเสวี   (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๙ 
๑๐๒ นายมนตรี   เมอืงพรหม  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
๑๐๓ นายบรรจง  จาํนงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
๑๐๔   นายบุญชาญ  ชัยเกษตรสิน ผูอํานวยการสํานักกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
 /๑๐๕ นายพิสิษฐ... 



 ๕

๑๐๕ นายพิสิษฐ  มเีอี่ยม  (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิัยขาวเชียงใหม 
๑๐๖ นายสุรชัย  สุดสาคร  (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมลด็พันธุขาวเชยีงใหม 
๑๐๗ นางอรทัย  ธรรมเสน  (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก 
     พระราชดําริ 
๑๐๘ นางปภาพนิท  จันทรดา  (แทน)  ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม 

 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงคมนาคม 
๑๐๙ นายชาญชัย  กฬีาแปง   ขนสงจังหวดัเชียงใหม 
๑๑๐ นายสมพงษ  มอญแกว  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชยีงใหม 
๑๑๑ นางสาวศศิกานต  อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑ 
๑๑๒ นางศรีพรรณ  ศรีวิรัตน  (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
๑๑๓ นายประจวบ  เผือกนวม  (แทน) ผูอํานวยการศนูยควบคุมการบินเชียงใหม 
๑๑๔ นายพงศเทพ  วงษเวช  (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๑ 
๑๑๕ นายวสวัตติ์  ประภัสสร  ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ ๒ 
๑๑๖ นายชาญวิทย   เผ่ือนทอง  (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓ 

 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๑๑๗ นายสัญชัย  เจริญหลาย  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     จังหวดัเชยีงใหม  
๑๑๘ นายอนดุิษฐ  สมฤทธิ์  (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชยีงใหม) 
๑๑๙ นายอภวิัฒน  คุณารักษ  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒๐ นางสันทนีย  ไชยเชยีงพิณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
๑๒๑ นายไพโรจน  บุญลือ  สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
๑๒๒ นายทิศชัย  ชีววิริยะกุล  (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต ๕ จังหวดัเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงพลังงาน 
๑๒๓ นายธีรศักดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม) 
๑๒๔ นายชํานาญ  กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
๑๒๕ นายอดิศร  สุขะตุงคะ     หัวหนาสํานักงานประจําฐานจังหวัดเชยีงใหม สถานีไฟฟาแรงสูง 
     เชียงใหม ๒ (กฟผ.) 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงพาณิชย 
๑๒๖ นางสาวปานจติต  พิศวง  พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
๑๒๗ นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต ๑ 

/๑๒๘ นางนิยดา… 
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๑๒๘ นางนิยดา  หมืน่อนันต  การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
๑๒๙ นางสาวสุนทรา  ติละกูล   หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
๑๓๐ นายสมพงษ  ศรีเกษ  กรรมการบริษัทจังหวดัเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๓๑ นายพิรุณ  หนอแกว  ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
๑๓๒ นางเสาวเพ็ญ  จําปาเปา  ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
๑๓๓ นายเกษม  แกวจินดา  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๔ นางสาวศิริประกาย  วรปรีชา ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต ๗ จังหวดัเชียงใหม 
๑๓๕ นายเทพพรหม  ออนสีบุตร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๖ นายพนมพร  ฟูจันทรใหม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๗ นายนิรันดร  บุปผาพันธุ  หัวหนาสํานักงานยุติธรรมจงัหวัดเชียงใหม 
  

หนวยงานในสงักัดกระทรวงแรงงาน 
๑๓๘ นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ  แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
๑๓๙ นายสีหศักดิ์  ผลชีวิน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๔๐ นายประทนิ  สินมณ ี  ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
๑๔๑ นายพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๔๒ นางอัจฉรา  แกวกําชยัเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
๑๔๓ นางอัจฉรา  บัวทอง  (แทน) ผูอํานวยการศนูยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ 
     (จังหวัดเชยีงใหม) 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๔๔ นางสาวจันทรแรม เรืองประพันธ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๔๕ นางสุทธิพร  สังขทอง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 
๑๔๖ นายประหยดั  ทรงคํา  ผูอํานวยการการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา  ๘  
๑๔๗ นายโกศล  ปราคํา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ 
๑๔๘ นางสาวมณวีรรณ  สุทธิกาปลูก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๒ 
๑๔๙ นายพงษสวัสดิ์  อุนใจ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๓ 
๑๕๐ นายสินอาจ  ลําพูนพงศ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  

เขต ๕ 
 /๑๕๑ นายแสวง... 
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๑๕๑ นายแสวง  ดวงทรง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
     เชียงใหม เขต ๖ 
๑๕๒ นายพุธธวัช  อรรถวสุ  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ 
     การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัเชียงใหม 
๑๕๓ นายมานพ  ดมีี   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม  
     เขต ๓๔  
๑๕๔ นางสุวรรณา  ฉุยกลัด  (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
 

สถาบันการศึกษา 
๑๕๕ รศ. ธีรภัทร  วรรณฤมล  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
๑๕๖ นายสยาม  กันหาลิลา  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๑๕๗ ดร.รักษ  พรหมปาลิต  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยพายัพ 
๑๕๘ นายชูศักดิ์  พึ่งเกต ุ  (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ
๑๕๙ อ.เรืองยศ  ใจวัง   (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยนอรท-เชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๖๐ นพ.วัฒนา  กาญจนกามล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
๑๖๑ นายบํารุง  คงดี   ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ (เชียงใหม) 
๑๖๒ นางสุนีย  กีรตพิงศธร  (แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม 
๑๖๓ นพ.สมัย   ศิริทองถาวร  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร 
๑๖๔ นพ.ชัชวาลย  ศิรินิรันดร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
๑๖๕ นางฐิติรัตน  ทองอินทร  (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
๑๖๖ นายอภิชาติ  มลูฟอง  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 

หนวยงานในสงักัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๖๗ นายวันชัย  พพิัฒนสมุทร  อุตสาหกรรมจังหวดัเชยีงใหม 
๑๖๘ นายสมศักดิ์  ภูษิตสิริ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
๑๖๙ นางเรไร  รักศลิปกิจ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ ๑ 
 

หนวยงานอิสระ 
๑๗๐ นายทรงพล  นาคะหน ุ  (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชยีงใหม 
๑๗๑ นางถนอมจิต  ไชยวงค  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัเชียงใหม ภาคประชาสังคม 
๑๗๒ พญ.ประคอง  วิทยาศยั  สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 
 
 

 
/สวนทองถิ่น... 
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สวนทองถิ่น 
๑๗๓ นางบุษบา  จนัทเลิศ  (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
๑๗๔ นายสรวมไชย   มีสมศักดิ ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
๑๗๕ นายสุธางค  อนันตชัย  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
๑๗๖ นายสุชาติ  ไชยมงคล  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองตนเปา 
 

รัฐวิสาหกิจ 
๑๗๗ นายหลักชยั  พัฒนเจริญ  (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิาคเขต ๙ 
๑๗๘ นางสาวชมนาถ  พรสมผล (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ช้ันพิเศษ) 
๑๗๙ นายสุรพันธ  วุทธานนท  (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดเชยีงใหม 
๑๘๐ นายอุทัย  พรหมแกว  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวดัเชียงใหม 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑ นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
๒ รศ. ชูโชค   อายุพงศ  หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มช.   
๓  นางพิศันสนา  เพียรพจนนารถ ผูจัดการฝายบริหารและจัดการทั่วไป สถาบันภาษา   มช. 
๔ Mr. Martin Venzky  Stalling คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค 
๕ นายไพรัช  ใหมชมภ ู  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
๖ นางสาวจงกล  กลมเกลียว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ เชียงใหม 
๗ นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ  สํานักงานบรหิารจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรต ิ

ราชพฤกษ ๒๕๕๔  
๘ นางสาวสาวิตรี  พลชัยวงค  สํานักงานบรหิารจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรต ิ

ราชพฤกษ ๒๕๕๔  
๙ นายอดุลย  ฮวกนิล  ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
๑๐ นายชัชวาลย  ปญญา  จาจังหวัดเชยีงใหม  ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม 
๑๑ นางสุภาพร  พกุกะรัตน  เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม  ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงใหม 
๑๒ นายเกรียงศักดิ ์ จิระพงษ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๗ 
๑๓ นางสาววิราชนิี  คําชมภ ู  หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ  สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
๑๔ นายเจดิศักดิ์  เปลี่ยนแปลงศรี (รก.) หวัหนาฝายอํานวยการ  สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม 
๑๕ นางสาวพรทพิย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัดเชียงใหม 
๑๖ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๗ นายนวพร  แสงหนุม  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๘ นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
๑๙ นางศิริพร  รือเรือง  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
 /๒๐ นายเชวง... 
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๒๐ นายเชวง  บัวผัด   นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
๒๑ นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวดัเชยีงใหม 
๒๒ นายสงัด  จิโนวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
 

เร่ิมประชุม เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 

การสวดมนตไหวพระ 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
 ๑) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดี  มีความประพฤติด ี 
จํานวน  ๒๓  ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท  ไดแก 

๑. เด็กชายสมชัย  พงศประทีปชัย  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนศนูยการเรยีนชมุชนชาวไทย 
     ภูเขา แมฟาหลวง “บานอมแรด”  อ.แมแจม 
๒. นายอํานาจ  จรพิบูล ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนแมแจม  อ.แมแจม 
๓. เด็กหญิงปราณปรียา  กนัทา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบานเมืองคอง   อ.เชียงดาว 
๔. เด็กหญิงเกศินี  นายพงค  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  โรงเรียนบานปางมะเยา   อ.เชียงดาว 
๕. เด็กหญิงณชัชา  รุงโรจนชีวิน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  โรงเรียนบานแมยางหา  อ.สะเมิง 
๖. เด็กชายธนากร  ยิมิสุโท ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  อ.สะเมิง 
๗. เด็กหญิงบุญธิดา  แซพาน ช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๑  โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ ๑  อ.ฝาง 
๘. เด็กชายชยงักูร  บุญเรือง   โรงเรียนบานปางสัก  อ.ฝาง 
๙. นายนนัทชาติ  สามนวล  ช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐  อ.แมอาย 
๑๐.นางสาววไิลลักษณ  สุยะ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐  อ.แมอาย 
๑๑.นายจตุพล  สิงหดํา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนพราววิทยาคม  อ.พราว 
๑๒.นายตระการ  ทนานทอง  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนพราววิทยาคมอ.พราว 
๑๓. เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  เปงถา  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕  โรงเรียนบานตาลใตอ.ฮอด 
๑๔. เดก็หญิงธารวิมล  ธรรมสอน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  โรงเรียนบานตาลเหนือ อ.ฮอด 

๑๕. เด็กหญิงธิดา  เมืองมา   ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖   โรงเรียนบานผาจกุ  อ.ดอยเตา 
๑๖. นางสาวศริิรัตน  จันทรวนั   ช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๖  โรงเรียนดอยเตาวิทยาคมอ.ดอยเตา 
๑๗. เด็กหญิงจามจุรีย  วงศจิรโชติ   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  โรงเรียนบานแมตอม  อ.อมกอย 
๑๘. นางสาวสธิุดา  สิงหแกว  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  โรงเรียนบานตุงลอย  อ.อมกอย 
๑๙. เด็กหญิงศุภิชญา  พุทธิ  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  โรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง  บุตรสี่ลอแดง 
๒๐. เด็กหญิงรพีกาญจน พวงเรือนแกว  ช้ันประถมศึกษาปที ่๑โรงเรียนพุทธโศภณ  บุตรสี่ลอแดง 
๒๑. เดก็หญิงอัจฉรา  สุยะเรอืง  ช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๒    โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  บตุร อส.จ.ชม. 
๒๒. เด็กหญิงปวีณธิดา  จันทาวงษ   ช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๑  โรงเรียนรังสีวิทยา  บุตร อส.จ.ชม. 
๒๓. เด็กหญิงแสงดาว  บวักนก   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒   วิทยาลัยนาฏศิลป 

 
 
 /๒) การมอบ... 



 ๑๐

๒) การมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวขอ “นครที่เปนท่ีสดุแหงความสงางามทาง 
วัฒนธรรม” และ “ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บบุผชาติลวนงามตา นามล้าํคานครพิงค”  จํานวน  ๕  ราย 
ไดแก 

- เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเทียม  คําขวัญจังหวดัเชียงใหม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
 โรงเรียนโกวทิธํารง 
- นายอธิเบศร  ชัยวุฒ ิ คําขวญัจังหวดัเชียงใหม  มัธยมศกึษาปที่ ๕  โรงเรียนกาวิละวทิยาลัย 
- นางสาวสุวรรณา  คํายวง  คําขวัญจังหวดัเชียงใหม โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี  
  เชียงใหม 
- นายพงศกร  ตรงมา  เชียงใหมเมืองนาอยู ช้ัน ปวช. ๑  โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม 
- นายภานพุงษ  กันทะวงศ  คําขวัญจังหวดัเชียงใหม  ช้ัน ปวส. ๒ 
  โรงเรียนไทยวิจิตรศลิปเชียงใหม 

 

๓) พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกพนักงานจางทั่วไป แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม จํานวน  
๒ ราย    ไดแก 

๑. นางสุนีย  เงาเงิน  พนกังานทั่วไป  สังกดังานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   แขวงการวิละ   
     เทศบาลนครเชียงใหม  
๒. นางแจมจนัทร  หินใส  พนักงานทัว่ไป  สังกัดงานรกัษาความสะอาด   แขวงเม็งราย  เทศบาล 
     นครเชียงใหม  

 

 ๔) พิธีมอบเงินรางวัลแกนักกีฬาวายน้ําท่ีไดสิทธ์ิเขารวมการแขงขนักฬีาโอลิมปกเกมส  
คร้ังท่ี ๓๐ ป ๒๐๒๑ ณ ประเทศอังกฤษ และผูฝกสอน จํานวน ๒ ราย   ไดแก 
  ๑. นายณัฐพงศ  เกษอินทร   นักกฬีาวายน้ํา  

๒. นายสุริยนัต  ดรุณนาถ  ผูฝกสอนวายน้ํา  
 

 ๕) พิธีมอบเกียรติบัตรแกสวนราชการที่เสนอผลงานนกัเรียนกระทําความดีตามโครงการ “เด็กเชยีงใหม
รักดี ๘๔๐ ความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๑๑ แหง ไดแก 
  ๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต ๑  

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต ๒  
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต ๕  
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต ๖   
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๔  
๖. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
๗. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม  
๘. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

/๙ .สํานัก... 



 ๑๑

๙. สํานักการศกึษา  เทศบาลนครเชียงใหม 
๑๐. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชยีงใหม 
๑๑. ศูนยการศกึษาพิเศษ  เขต ๘ 
 

 ๖) การอําลาตาํแหนงของผูเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุกอนกําหนดของจงัหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน  กลาวเปดการประชุม แจงรายชื่อหัวหนาสวนราชที่ยายไปดํารงตําแหนงใหม และตอนรับ
หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  ดังนี ้

 ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายไปรับตําแหนง ณ จังหวัดอ่ืน 
๑) นายอุทัย    แจวจันทึก  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖  
    ยายไปดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                       จังหวัดนครราชสีมา 
๒) นางเพ็ญศรี   ชุติธรพงษ  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชยีงใหม)  
    ยายไปดํารงตําแหนง  นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพเิศษ รักษาการในตําแหนง 
    นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย 
 

                          แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการทีย่ายมาดํารงตําแหนงใหม 
- นายประทิน  สินมณี  ประกันสังคมจังหวัดเชยีงใหม 
    ตําแหนงเดมิ  ประกันสังคมจังหวดัเชียงราย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  ๘/๒๕๕๔   

    เม่ือวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  
ฝายเลขานุการ (นายเสงี่ยม  ก่ิงสุวรรณพงษ)   เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน                

การประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ๗/๒๕๕๔  เมื่อวนัที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ประกอบดวย

เอกสารทั้งหมด ๓๓  หนา  โดยมีหมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม เปนประธานการประชมุ  
ซ่ึงไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวดัเชียงใหมลวงหนาแลว  หากสวนราชการ/หนวยงานประสงคจะเพิ่มเติมหรือ
แกไขรายงานการประชุม ขอใหแจงฝายเลขานุการทราบเพื่อดําเนนิการตอไป 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง  แจงย้ําสวนราชการ/หนวยงาน  หาก
ตองการเพิ่มเตมิ หรือแกไขในเนื้อหารายงานฯ ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

 /ระเบียบวาระ.... 



 ๑๒

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
   - การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

 คลังจังหวัดเชยีงใหม  แจงผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  สรุปได ดังนี ้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัด 
ติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจาย เงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท รายจายลงทุนไม
นอยกวารอยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนรายไตรมาส  ดังนี้     

 

ไตรมาสที ่
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน        

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 
เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม         

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 
๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๒ ๓๕.๐๐ ๔๔.๐๐ 
๓ ๖๑.๐๐ ๖๘.๐๐ 
๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

และการเบิกจายโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐.๐๐  ของ
วงเงินตามแผน / เปาหมายที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแตละหนวยงาน   

 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตั้งแตวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่  ๒๓  กันยายน ๒๕๕๔ 

ขอมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส EIS (สําหรับคลังจังหวัด)   
หนวย : ลานบาท 

 งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

รวม ๓๒,๕๕๔.๗๓ ๓๐,๒๖๔.๙๙ ๙๒.๙๗ ๒,๒๘๙.๗๔ 

ประจํา ๒๕,๕๘๖.๙๐ ๒๔,๖๖๓.๐๒ ๙๖.๓๙ ๙๒๓.๘๘ 
ลงทุน ๖,๙๖๗.๘๓ ๕,๖๐๑.๙๗ ๘๐.๔๐ ๑,๓๖๕.๘๖ 

 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึงวนัที่  ๒๓ กนัยายน  ๒๕๕๔ 

หนวย : ลานบาท 
 งบลงทุน งบสวนราชการ ทองถ่ิน กลุมจังหวัด จังหวดัเชยีงใหม 

งบประมาณที่ไดรับ ๖,๙๖๗.๘๓ ๓,๙๕๒.๓ ๒,๙๙๒.๒๓ ๘.๘๑ ๑๔.๔๑ 
เบิกจาย ๕,๖๐๑.๙๗ ๒,๘๒๕.๔๕ ๒,๗๕๖.๓๕ ๘.๒๓ ๑๑.๙๔ 

คิดเปนรอยละ ๘๐.๔๐% ๗๑.๔๙% ๙๒.๑๒% ๙๓.๓๓% ๘๒.๘๔%  
 

/การดําเนินการ… 



 ๑๓

   การดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  
ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ  ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

ขอมูล ณ วันที ่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
ขอมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

          หนวย : ลานบาท 
งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

๔,๗๑๖.๒๔ ๔,๒๖๖.๖๔ ๙๐.๔๗ ๔๔๙.๖๐ 
 

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้ 

     หนวย : ลานบาท 
ภาพรวม ลงทุน ลํา 

ดับ 
ชื่อหนวยงาน 

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

๑ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาติ 
๑๖๑.๒๑ ๑๖๑.๒๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร 
๓๓๙.๙๕ ๓๓๙.๙๕ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

๐.๑๕ ๐.๑๕ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๔ 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงใหม 
๐.๗๐ ๐.๗๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๕ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยอําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม 
๐.๔๓ ๐.๔๓ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๖ 
กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในภาค ๓ สวนแยก 
๒ เชียงใหม 

๒๓.๖๖ ๒๓.๖๖ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๗ 
สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม 
๐.๒๙ ๐.๒๙ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๘ 
กลุมพัฒนาความรวมมือ 

ทันตสาธารณสุข 
๖.๐๒ ๖.๐๒ ๙๙.๙๔ ๐.๑๑ ๐.๑๑ ๑๐๐.๐๐ 

๙ ศูนยอนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม ๒๕.๓๒ ๒๕.๓๐ ๙๙.๙๒ ๓.๕๕ ๓.๕๕ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ 
หนวยปองกนัและปราบปราม
การประมงน้าํจืดเขื่อนภูมพิล 

๑.๑๑ ๑.๑๑ ๙๙.๙๒ - - - 

/สวนราชการ... 



 ๑๔

สวนราชการทีมี่ผลการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมายในไตรมาสที่ ๔  (กําหนดการเบิกจายรายจาย
ลงทุนสะสม ณ ส้ินไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๗๒.๐๐)    เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากนอยไปมาก (ขอมูลจาก
รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ ZFMA55 ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔)  มทีั้งสิ้น ๔๕  หนวยงาน ดังนี ้

 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

๑ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม ๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ สํานักงานการขนสงทางน้ําที่  ๑  สาขาเชียงใหม ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  ๑ ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ เรือนจํากลางเชียงใหม ๒๐.๐๒ ๐.๒๖ ๑.๓๐ 

๗ ศูนยบริหารศตัรูพืช จังหวัดเชียงใหม ๐.๔๒ ๐.๐๑ ๒.๓๗ 

๘ ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวดัเชยีงใหม ๑๕.๕๒ ๐.๗๙ ๕.๐๗ 

๙ ศูนยวิจัยและบาํรุงพันธุสัตวเชียงใหม ๐.๓๓ ๐.๐๓ ๗.๗๕ 

๑๐ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม ๑๑.๓๓ ๐.๙๓ ๘.๑๗ 

๑๑ สํานักงานคลังเขต  ๕ ๑.๕๙ ๐.๑๔ ๘.๙๙ 

๑๒ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ๑.๐๔ ๐.๐๙ ๙.๐๓ 

๑๓ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที ่ ๙ ๐.๓๖ ๐.๐๔ ๙.๗๓ 

๑๔ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม ๑๘.๘๑ ๑.๘๙ ๑๐.๐๓ 

๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ๘๘.๕๖ ๙.๖๓ ๑๐.๘๗ 

๑๖ วิทยาลัยนาฎศลิป ๗.๓๒ ๐.๙๒ ๑๒.๕๔ 

๑๗ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ๓.๕๙ ๐.๕๑ ๑๔.๒๑ 

๑๘ ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม ๑๕.๗๗ ๓.๒๖ ๒๐.๖๖ 

๑๙ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม ๐.๗๓ ๐.๑๕ ๒๑.๒๘ 

๒๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห  ๓๐ ๑.๙๓ ๐.๔๕ ๒๓.๐๓ 

๒๑ โรงพยาบาลสวนปรุง ๑๑.๑๒ ๒.๖๐ ๒๓.๓๙ 

 
/ลําดับ... 



 ๑๕

ลําดับ ชื่อหนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

๒๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๓๙ ๒.๘๒ ๓๐.๐๐ 

๒๓ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  ๑ ๑๓.๔๖ ๔.๓๖ ๓๒.๔๒ 

๒๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม ๒.๑๐ ๐.๗๑ ๓๓.๗๓ 

๒๕ สํานักงานที่ดนิจังหวัดเชยีงใหม ๑๐.๕๖ ๓.๖๐ ๓๔.๑๑ 

๒๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๔ ๕๓.๗๖ ๑๘.๔๙ ๓๔.๓๙ 

๒๗ ศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนือ ๒.๙๕ ๑.๑๒ ๓๘.๐๐ 

๒๘ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๐.๕๕ ๐.๒๑ ๓๘.๐๗ 

๒๙ สถานสงเคราะหเด็กบานเวยีงพิงค ๒.๒๐ ๐.๘๘ ๔๐.๐๐ 

๓๐ ศูนยสงเสริมและอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ๑.๓๒ ๐.๕๔ ๔๑.๐๑ 

๓๑ แขวงการทางเชียงใหมที ่ ๒ ๒๒๖.๖๑ ๑๑๔.๒๐ ๕๐.๓๙ 

๓๒ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จงัหวัดเชียงใหม ๐.๑๙ ๐.๑๐ ๕๑.๗๙ 

๓๓ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ๒๗.๒๐ ๑๔.๔๕ ๕๓.๑๓ 

๓๔ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ๑๑.๒๗ ๖.๒๘ ๕๕.๖๙ 

๓๕ สํานักสุขศาสตรสัตวและอนามัยที ่๕ ๑.๒๒ ๐.๗๐ ๕๗.๐๐ 

๓๖ องคการสวนพฤกษาศาสตร ๔๑.๗๔ ๒๓.๘๙ ๕๗.๒๓ 

๓๗ สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขต  ๑ ๔.๙๗ ๒.๘๘ ๕๘.๐๔ 

๓๘ มหาวิทยาลัยแมโจ ๒๕๗.๗๔ ๑๕๑.๑๙ ๕๘.๖๖ 

๓๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ อ.แมแจม ๒.๒๗ ๑.๓๔ ๕๘.๙๔ 

๔๐ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๖ ๑๙.๗๕ ๑๑.๙๒ ๖๐.๓๔ 

๔๑ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ๐.๑๒ ๐.๐๗ ๖๑.๓๓ 

๔๒ สํานักชลประทานที่  ๑ ๑๖๐.๖๐ ๑๐๓.๐๗ ๖๔.๑๘ 

๔๓ สํานักงานศิลปากรภาคที ่ ๘ ๔๘.๙๒ ๓๒.๕๔ ๖๖.๕๓ 

๔๔ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๒๐.๕๙ ๑๔.๒๐ ๖๘.๙๗ 

๔๕ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ๓๐.๖๓ ๒๑.๑๕ ๖๙.๐๔ 

/สรุปหนังสือ... 



 ๑๖

 
 สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือนกันยายน  ๒๕๕๔ จาํนวน ๑๕  เร่ือง ทั้งนี้ 

สามารถเขาดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดของสํานักงานคลังจังหวดัเชยีงใหม  http://klang.cgd.go.th/cmi   
๑. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๙๐ ลงวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ เร่ือง การปดงวดบญัชี 

ในระบบ GFMIS แจงการปดงวดบัญชีในระบบ GFMIS  โดยในระหวางป  ปดงวดทุกเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป  
สวนราชการยังไมตองปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑคงคาง ณ วันสิ้นปงบประมาณแตใหบันทึกรายการรับและ
นําสงเงิน ขอจายเงิน ตลอดจนการลางบัญชีพักสินทรัพย ใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กําหนด  และให
ประมวลผลคาเสื่อมราคาภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๑ หากสวนราชการใดไมดําเนินการ เมื่อกรมบัญชีกลาง
ประมวลผลคาเสื่อมราคาให สวนราชการจะไมสามารถแกไขขอมูลที่เกี่ยวของกับสินทรัพยไดอีก 
 ๒. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๒/ว๒๙๖ ลงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  เร่ือง ซอมความเขาใจ
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปงบประมาณ  ใน การเบิกจายเงินในระบบ GFMIS หนวยงานเจาของ
งบประมาณสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงิน ไดจนถึงวันทําการสุดทายของปงบประมาณ จึงขอใหหนวยงาน
ดําเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงิน  ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)  รายการรับและนําสงเงิน  และรายการเบิกหักผลักสง
ในระบบ GFMIS ใหแลวเสร็จภายในวันศุกรท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ๓. หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๙๗ ลงวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เร่ือง คูมือการบันทึกและ 
ปรับปรุงรายการบัญชี ผาน GFMIS Web Online   
         ๔. หนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๐๓  ลงวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๔  เร่ือง ซอมความเขาใจการขอใช
สิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล ประเภทผูปวยใน สถานพยาบาลของทางราชการ  
  ๕. หนังสือที่ นร ๐๗๐๔/ว ๘๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางกอน 
  ๖. หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๐ ลงวันที่  ๙  กันยายน ๒๕๕๔  เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สํารองเงินแบบมหีนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผาน GFMIS Web Online  
 กรมบัญชีกลางไดพัฒนาการสรางเอกสารสํารองเงินเฉพาะแบบมีหนี้ (ประเภท CX) ผาน GFMIS 
Web Online ใหแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของ เลขที่สัญญา  เลขที่ L/C  รายละเอียดรายการ  ช่ือเจาหนี้  
วันที่ลงนาม  และวันที่ครบกําหนดสัญญา เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติรายการในระบบ  รายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองเงินดังกลาว ตามเอกสารแนบหนังสือดังกลาวขางตน 
  ๗. หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การขยายเวลาเบกิจาย 
เงินงบประมาณ งบเงินอดุหนุน ประเภทเงนิอุดหนนุทั่วไป 
 กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ ใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป หรืองบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเปนการเบิกจายใหสวนราชการเปน
ผูดําเนินการ และไดดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจายเงินไวในระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑและวิธีการ ภายใน
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด  ไดจนถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ภายใตหลักเกณฑที่
กําหนดไวในหนังสือดังกลาวขางตน 



 ๑๗

  ๘. หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๕๗๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การประกาศ
กําหนดสํานักงานในพืน้ที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๙. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง แจงรายชือ่
ผูทิ้งงาน แจงรายชื่อผูทิ้งงาน จํานวน ๖  ราย  

๑๐. หนังสือดวนทีสุ่ด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การแจง 
ระงับการใหบริการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๑๑. หนังสือดวนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๙ ลงวันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การตรวจสอบ 
จํานวนเงินคงเหลือสุทธิสําหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
  ๑๒. หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง วิธีปฏิบัติในการ
เบิกจายคาจางตามสัญญาจางเหมาบริการทีม่ิใชเปนการจางบริการจากบุคคลธรรมดาสําหรับเดือนกนัยายน 
  ๑๓. หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๗/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง หลักเกณฑการ
ขยายเวลาการเบิกจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน 
  ๑๔. หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง การบันทึกรายการขอเบิก
เงินในระบบ GF MIS Web Online 
  ๑๕. หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ือง ซักซอมความเขาใจกรฯ
การกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป ขยายเวลาการเบกิจายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน 
 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง)  ขอฝากเนนย้ําหัวหนาสวนราชการฯ ให 
ความสําคัญกับการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๔  เนื่องจากจะสิ้นปงบประมาณแลว  พรอม
ทั้งขอใหตรวจสอบการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ ทั้งนี้ หากมีขอขัดของขอใหประสานงานกบัสํานักงาน
คลังจังหวัดเชยีงใหม   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
๔.๑ สรุปสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ําของจงัหวัดเชียงใหม 
     ผูแทนสํานกัชลประทานที่ ๑ เชียงใหม (นายนพดล  โควสุวรรณ )  รายงานสถานการณน้ําและ 

การบริหารจัดการน้ําของจังหวัดเชียงใหม วาตามที่มีฝนตกอยางตอเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และ
แมฮองสอน ทําใหปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางที่อยูในความดูแลของสํานักชลประทานที่  ๑ 
มีปริมาณน้ําเก็บกักมาก และมีหลายแหงที่มีมีปริมาณน้ําเก็บกักปจจุบันสูงกวาแผนการบริหารจัดการน้ํา  สรุป
ขอมูล ดังนี้ 

สถานการณน้าํในเขื่อนขนาดใหญ  
      สถานการณน้ําในเขื่อนเกบ็กักน้ําขนาดใหญ (ณ วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔) พบวาเขื่อนแมงัด 
สมบูรณชล มีปริมาณน้ําปจจุบัน ๒๕๔  ลาน ลบ.ม.  คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๐  และเขื่อนแมกวงอุดมธารา  มีปริมาณ
น้ําปจจุบัน  ๒๖๗  ลาน ลบ.ม.  คิดเปนรอยละ ๑๐๒.๐๐    ปริมาณน้ําทั้ง ๒ แหง รวมกนัได ๕๒๑  ลาน. ลบ.ม. 

/๙. หนังสือ... 



 ๑๘

คิดเปนรอยละ  ๙๘   

 

แผนการบริหารจัดการน้ําและแผนการระบายน้ําของโครงการขนาดใหญ 
 ๑. เขื่อนแมงัดสมบูรณชล 
     สํานักชลประทานที่  ๑ ไดวิเคราะหสถานการณน้ําของเขื่อนแมงัดสมบูรณชล   ในปจจุบันสามารถ
รองรับน้ําเขาอางเก็บน้ําไดอีกประมาณ ๒๖.๕๐ ลาน ลบ.ม.  และเมื่อพิจารณาเทียบกับเสนบริหารจัดการน้ําของ
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล (เสน Upper Rule Curve) ปริมาณน้ําดังกลาวอยูสูงกวาแผนการบริหารจัดการประมาณ  
๒๐ ลาน ลบ.ม.  แผนการระบายน้ําจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชลในชวงนี้จนถึงสิ้นสุดฤดูฝน (ประมาณกลางเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด จะพรองน้ําในอางฯ โดยระบายผานโรงผลิตไฟฟา
พลังน้ําลงลําน้ําแมงัด ในอัตรา  ๒๒-๕๐ ลบ.ม./วินาที เพื่อลดปริมาณน้ําเก็บกักในเขื่อนแมงัดสมบูรณชลใหมี
ปริมาณน้ํา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๒๒๕ ลาน ลบ.ม. และจะสามารถรองรับน้ําที่จะไหลเขาอางฯ 
ในชวงปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคม) ที่คาดหมายวาจะมีปริมาณน้ําประมาณ  ๔๕.๐๐ ลาน ลบ.ม. อยางไรก็ตาม 
อัตราการระบายน้ําจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชลจะพิจารณาจากสถานการณน้ําในลําน้ําแมงัดและลําน้ําปงที่อยูดาน
ทายอางฯ (ระดับน้ําที่ตรวจวัดไดที่สถานี P.๗๕, P.๒๐ และ P.๑) โดยกําหนดอัตราการระบายน้ําไมใหเกิดผล
กระทบตอพื้นที่ที่อยูตามแนวลําน้ําทั้งสองสายดังกลาว 
  การระบายน้ําจากเขื่อนแมงดัสมบูรณชลในแตละวัน สามารถติดตามไดจากผังการบริหารจัดการ
น้ําพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน บนเว็บไซตของสํานักชลประทานที่ ๑ (www.rid-1.com)   

 ๒.  เขื่อนแมกวงอุดมธารา 
        สํานักชลประทานที่  ๑ ไดวเิคราะหสถานการณน้ําของเขื่อนแมกวงอุดมธารา ในปจจุบันสามารถ
รองรับน้ําเขาอางเก็บน้ําไดอีกประมาณ ๑๑.๘๐  ลาน ลบ.ม.  และเมื่อพจิารณาเทยีบกบัเสนบริหารจดัการน้ําของ
เขื่อนแมกวงอดุมธารา (เสน Upper Rule Curve) ปริมาณน้ําดังกลาวอยูสูงกวาแผนการบริหารจัดการประมาณ ๒๕
ลาน ลบ.ม. 
 การบริหารจัดการน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา  ป ๒๕๕๓/๒๕๕๔  แผนการระบายน้ําจากเขื่อนแมกวงอุดม
ธาราในชวงนีจ้นถึงสิ้นสุดฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนตลุาคม ๒๕๕๔) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง จะ
พรองน้ําในอางฯ โดยระบายผานทางคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา และลําน้ําแมกวง ใน
อัตราสูงสุดวันละ ๒.๖๐ ลาน ลบ.ม. ทั้งนี้ ปริมาณการระบายน้ําจะมีการตรวจสอบระดับน้ําในลําน้ําแมกวงเปน
รายช่ัวโมง เพื่อควบคุมระดับน้ําไมใหเกดิผลกระทบกบัราษฎรในพืน้ที่ ซ่ึงกําหนดการระบายน้าํในเขื่อนแมกวง
อุดมธาราใหมปีริมาณน้ํา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๒๓๕ ลาน ลบ.ม. เพื่อใหสามารถรองรับน้ําที่จะไหล
เขาอางฯ ในชวงปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคม) ที่คาดหมายวาจะมีปริมาณน้ําประมาณ ๓๐.๐๐ ลาน ลบ.ม. 

 การระบายน้ําจากเขื่อนแมกวงอุดมธาราในแตละวัน สามารถติดตามไดจากผังการบริหารจัดการน้าํพื้นที่
ลุมน้ําปงตอนบน บนเว็บไซตของสํานักชลประทานที่ ๑ (www.rid-1.com)   

 
 

/แผนการ... 



 ๑๙

 
 
สถานการณน้าํในอางเก็บน้ําขนาดกลาง 

 1. อางเก็บน้ําขนาดกลางในพืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม  ประกอบดวย  
  

ปริมาณน้ําในอางๆ ท่ี อางเก็บน้ํา ความจุที่ 
รนก. 

(ลาน ) 

ปริมาณน้ํา  
ป ๒๕๕๓ ปริมาตรน้ํา 

(ลาน ม3) 

% เทียบกับ

ความจุ รนก 

๑ อาง ฯ แมออน  ต.ออนเหนือ  อ.แมออน ๔.๕๓๐ ๔.๕๓๐ ๔.๕๓๐ ๑๐๐.๐๐% 
๒ อาง ฯ แมตะไคร  ต.ทาเหนอื  อ.แมออน ๐.๘๕๐ ๐.๘๕๐ ๐.๘๕๐ ๑๐๐.๐๐% 
๓ อาง ฯ แมจอกหลวง ต.ดอนแกว  อ.แมริม ๑.๑๐๐ ๐.๗๘๐ ๑.๑๐๐ ๑๐๐.๐๐% 

๔ อาง ฯ แมโกน  ต.ปาไหน  อ.พราว ๕.๕๓๐ ๕.๕๓๐ ๕.๕๓๐ ๑๐๐.๐๐% 
๕ อาง ฯ หวยมะนาว  ต.บานกาด อ.สันปาตอง ๔.๓๐๐ ๑.๕๑๑ ๔.๑๗๕ ๙๗.๐๙% 
๖ อาง ฯ โปงจอ  ต.สันติสุข  อ.ดอยหลอ ๒.๖๐๐ ๑.๓๒๐ ๒.๖๐๐ ๑๐๐.๐๐% 
๗ อาง ฯ หวยเดือ่  ต.แมงอน  อ.ฝาง ๔.๒๗๖ ๒.๖๐๕ ๓.๘๕๕ ๙๐.๑๕% 
๘ อาง ฯ แมแหลงหลวง ต.แมอาย  อ.แมอาย ๓.๖๔๑ ๒.๙๐๑ ๒.๗๒๖ ๗๔.๘๗% 
๙ อาง ฯ แมตูบ ต.โปงทุง  อ.ดอยเตา ๓๙.๐๐๐ ๙.๒๓๔ ๓๐.๘๖๔ ๗๙.๑๔% 
๑๐ อาง ฯ สันหนอง ต.ชางเคิ่ง  อ.แมแจม ๑.๔๕๐ ๑.๔๕๐ ๑.๔๔๗ ๙๙.๗๙% 
๑๑ อาง ฯ แมขอน ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว ๔.๐๘๐ ๔.๐๘๐ ๔.๑๓๔ ๑๐๑.๓๒% 
๑๒ อาง ฯ แมทะลบหลวง ๑๕.๓๐๐ ๑๒.๗๔๕ ๑๓.๓๓๓ ๘๗.๑๔% 

รวม ๘๖.๖๕๗ ๔๗.๕๔๐ ๗๕.๑๔๔ ๘๖.๗๑% 
 

การปฏิบตัิงานเพื่อรองรับสถานการณน้าํและการชวยเหลือของกรมชลประทาน  
 ๑. การเฝาระวงัพื้นที่เสี่ยงภัยและการบริหารน้ําหลากจากขอมูลการตรวจวัดปริมาณน้าํทาจากสถานวีัด
น้ําในพืน้ที่ลุมน้ําอยางใกลชิด โดยแจงเตือนภัยผานจงัหวัด และวิทยุทองถิ่น (อปท.) เม่ือปริมาณน้ําในลําน้ําตาง ๆ 
เร่ิมเขาสูภาวะวิกฤตและจะสงผลกระทบกบัประชาชน 
 ๒. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อเรงระบายน้ําออกจากพืน้ที่เมื่อเกิดอุทกภัย โดยเตรียมความพรอมเครื่อง
สูบน้ํา รวมจํานวน  ๘๙  เครือ่ง  
  ๓. ประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถติดตามสถานการณน้ํา ทาง http://www.rid-1.com  และ 
http://www.hydro-1.net  และสามารถแจงขอความชวยเหลือเครื่องสูบน้ําไดที่ โทรศพัท/โทรสาร  
๐๕๓-๒๔๕-๐๘๑ 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง)  ใหขอมูลและขอความรวมมอื ดังนี ้
๑) เหตกุารณน้ําทวม และดนิโคลนถลมที่เกิดขึ้นในพืน้ที่จังหวดัเชยีงใหม   ซ่ึงไดสรางความ 

/สถานการณน้ํา... 



 ๒๐

เสียหายตอชีวติและทรัพยสินประชาชนในพื้นที่ โดยสวนราชการและหนวยงานตางๆ ไดใหความชวยเหลือและ
ฟนฟูพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําทวม  พรอมทั้ง  ไดใหขอมูลจากขอสังเกตของนายกรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับปญหาน้ําทวมทัว่ประเทศวา ระบบการเตือนภยัน้าํทวมยังขาดความสมบูรณเพียงพอ  ทั้งนี้ ปญหาสวน
หนึ่ง อาจเกิดจากประชาชนขาดความตระหนักในการเตือนภัย และไมใหความรวมมอืเตรียมการเนือ่งจากคาดวา
เหตุการณไมรุนแรง  จึงไมไดเตรียมพรอมรองรับอยางเหมาะสม  ตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
  ๒) ขอใหทุกภาคสวนใหความสําคัญในการแกไขปญหาน้ําทวม ดนิโคลนถลม เปนปญหาเฉพาะ
หนาเรงดวน โดยเฉพาะหนวยงานที่มภีารกจิเกี่ยวของโดยตรง 
  ๓) ขอฝากสํานักงานประชาสัมพันธจังหวดัเชียงใหม สรางความเขาใจอันดีแกประชาชนในการ
บรรเทาและแกไขปญหาน้ําทวม   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการตามขอราชการ 
 

๔.๒ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม 
ผูแทนสํานักบริหารงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ  (นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ) รายงาน 

ผลความคืบหนางานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกยีรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ จังหวัดเชยีงใหม  ซ่ึงมีกําหนดจดั
งานขึ้นในระหวางวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๑๕  กุมภาพนัธ ๒๕๕๕  สรุปผลการเตรียมความพรอมของ
สถานที่และการดําเนินการตางๆ ในภาพรวมของการจัดงานฯ ไดดังนี ้

๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ตามรอยพอ เกษตร 
คือทางออกเพือ่ชีวิตที่ยั่งยืน” แบงขอบขายเปน ๓ โซน คือ โซน ๑ ใตรมพระบารมี  โซน ๒ ตามรอยพอ และโซน 
๓  แซซอง สดุดี   โดยผูเกีย่วของไดเขาตกแตงพื้นทีแ่ลว             

๒. อาคารนิทรรศการถาวร อาคาร Expo Center 2 ไดสงมอบงานกอสรางอาคาร 
เรียบรอยแลว  สําหรับการจัดนิทรรศการภายในอาคาร  ประกอบดวย การแสดงนิทรรศการ ๑๑ สวน ไดแก การ
ประกวดสวนนานาชาติในอาคาร Greenitude: Flower for Cooling the World  นิทรรศการพืชแปลก พืชพันธุใหม 
มหัศจรรยพันธุไม นิทรรศการ 3Rs 3Gs การลดโลกรอนและการประหยัดพลังงาน  นิทรรศการไมประดับ 
นิทรรศการไมดอกเมืองรอน นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีพืชสวน และเครื่องจักรกล  นิทรรศการภาพถาย
อุทยานหลวง สัปดาหประกวด ผัก เห็ด ผลไม ชาและกาแฟ สัปดาหประกวดไมดอก(ไมกระถาง) สัปดาหประกวด
จัดดอกไมนานาชาติ และสัปดาหประกวดไมประดับ 

๓. สวนเฉลิมพระเกยีรติฯ (สวนองคกร) มีจํานวน ๒๓ สวน จากองคกรตางๆ ที่รวม 
จัดแสดงสวน  ขณะนี้ องคกรตางๆ เร่ิมเขาปรับปรุงสวนของแตละแหงแลว 

  ๔. สวนนานาชาติ  มีประเทศที่รวมจัดแสดงสวนทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 
๓๐ ประเทศ โดยสวนนานานาชาติ ๒๓ แหง ที่มีอยู เดิมไดทําการปรับปรุงใหมใหสวยงามและนาสนใจ 
นอกจากนี้ มีสวนใหมเพิ่มเติม อีก ๖ แหง คือ สมาคมพืชสวนระหวางประเทศ (AIPH) Air Asia (Malaysia) 
Canada  Pakistan South Korea และสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย โดยความคืบหนาของการดําเนินการ นั้น ทกุ
สวนไดเขาตกแตงและกอสรางแลว  มีกําหนดการแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

/เกี่ยวกับปญหา... 



 ๒๑

   ๕. งาน ๓ Highlights สําคัญ ประกอบดวย  สวนแสงแหงจนิตนาการ (Imagination Light 
Garden) และกระเชาราชพฤกษลอยฟา (Giant Flora Wheel)  และสวนเยาวชนรักษโลก Kids’ Eco Park  
มีผลการดําเนนิงานกวา ๘๐%  

๖. การประชุมวิชาการดานพชืสวนระดับโลก จัดขึ้นทั้งหมด  ๗ คร้ัง ไดเตรียมการ 
รองรับเรียบรอยแลว 

๗. กิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ  เชน งานลอยกระทง  วันพอแหงชาต ิ
วันสงทายปเกาตอนรับปใหม ฯลฯ ไดเตรยีมการรองรับเรียบรอยแลว 

๘. กิจกรรมอืน่ๆ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกยีรติฯ ไดแก กิจกรรม 
อ่ืน  ๆไดแก การจําหนายสินคาเกษตร วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือทางการเกษตร รวมทั้ง การประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยวของประเทศ   

-พื้นที่จําหนายสินคาเชิงพาณชิย (Commercial Zone) ศูนยรวมพื้นที่จดัจาํหนายสินคา 
และบริการภายในงาน  อยูระหวางการรับจองพื้นที่จากผูคา 

๙. การเตรียมงานพิธีเปดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกยีรติฯ ในวันพุธที่  ๙  
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ไดกําหนดเชิญแขกผูมีเกียรติรวมงาน  ประกอบดวย แขกกิตติมศักดิ์  และแขกผูมีเกียรติ   
สําหรับการสงบัตรเชิญเขารวมงาน  ไดสงแบบตอบรับไปยังกลุมเปาหมายกอน และจะสงบัตรเชิญไปหลังจาก
ไดรับแบบตอบรับรวมงานแลว   โดยในการเขารวมงาน  จะใหนําบัตรเชิญมารวมงานดวย   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

๔.๓ การดําเนนิโครงการ  “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว”  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง  มีพระชนมายคุรบ ๘๔ พรรษา 

ปลัดจังหวัดเชยีงใหม  แจงประชาสัมพันธถึงความเปนมาของโครงการและขอความรวมมือ 
สนับสนุนการดําเนินโครงการ “ รวมใจภกัดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ” 
ดังนี ้
  โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ และมูลนธิิอนุรักษพันธกุรรมพืช 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการมูลนิธิ อพ.สธ.) ไดกําหนดดําเนินงานตามโครงการ  
“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข- สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั” เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ
ครบ  ๘๔ พรรษา  โครงการนี้มี ๓ ขอความสําคัญ คือ 
  ๑. รวมใจภักดิ ์: เปนการแสดงออกถึงความจงรักภกัด ีถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  ๒.ปลูกมเหสกัข :  มเหสักข คือตนสักที่ใหญที่สุดในโลก อายุประมาณ ๑,๕๐๐ ป  ยืนตนอยู
ที่วนอุทยานสกัใหญ บานปางเกลือ ตําบลน้ําไคร อําเภอน้าํปาด จังหวัดอุตรดิตถ  
        ๓.สักสยามมินทร : ตนสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๕ ไดโปรด
เกลาฯ ใหประชาชนชาวอําเภอลับแล นํามาปลูกหนาทีว่าการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ปจจุบันมีอายุ ๑๑๐ ป   
  ในการดําเนินงาน  โครงการไดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากตนไมสองตนนี้ เพื่อจะขยายการปลูก 
ทั่วประเทศ โดยมีหวงระยะเวลาการปลูก ๓ ระยะ คือ 

/๖. การประชุม... 



 ๒๒

- ระยะ ๑ ปลูกวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๔  จาํนวน ๕ ตน เพื่อนํารองกอน โดยไดปลูกเรียบรอย 
แลวในจังหวัดเชียงใหม  
 

- ระยะที่ ๒ ปลูกในตนฝนคอื เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๑๐๐ ตน (ยังไมไดทําการปลูก  
เนื่องจากกลาพันธุที่ไดรับไมแข็งแรงเพยีงพอ ขณะนี้อยูระหวางการอนุบาลกลาพันธุ โดยศูนยเพาะชํากลาไม
เชียงใหม)     

- ระยะที่ ๓ ปลูกระยะ ๕ ป ปลูกตั้งแตวนัที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔-๒๕๕๘ จํานวนทัง้สิ้น  
๘,๔๐๐,๐๐๐๐ ตนวิธีการปลูกปลูกตําบลละ ๑,๑๐๐ ตน ในสวนของจังหวัดเชียงใหม มีจํานวน ๒๐๔ ตําบล รวม
ปลูกทั้งสิ้น ๒๒๔,๐๐๐ ตน  โครงการมูลนิธิ อพ.สธ. จะจัดกลาพันธุให โดยเริ่มสงกลาพันธุตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เปนตนไป 

กระบวนการดําเนินการ มีดังนี้ 
 ๑. การหาพืน้ที่นํารองเพื่อหาความพรอมแตละอําเภอเพื่อนํารองกอน ใหครบทุกตําบลใน ๕ ป 
 ๒. การบรหิารจัดการ  จังหวดัเชียงใหมไดมีคําสั่งในการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการปลูกและดแูล 

รักษา 
  ๓. การหาทุน  เนื่องจากในการเพาะกลาตนไมใชเงนิในการเพาะปลูกตนละ ๘๔ บาท แตมีคา
บํารุงรักษา ใน ๕ ป ที่โครงการจะมอบใหตาํบลที่ทําการเพาะปลูก จํานวน ๑๐๐ บาท รวมราคาตอตน จํานวน 
๑๘๔ บาท  เพื่อสนับสนุนการปลูกตนสัก 
  ๔. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหทุกภาคสวนทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชนเขารวม
โครงการปลูกตนไมสักตามโครงการ “ รวมใจภกัดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหวั ” ตามเปาหมายทีก่ําหนดตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 ๔.๔ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City 
  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค (Mr. Martin Venzky  Stalling)  นําเสนอ
ความคืบหนาของเชียงใหมเมืองสรางสรรค   ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน และแผนงานทีจ่ะดําเนินงาน ดังนี้  

- การประชุมสัมมนารวมกับ  TCDC (Thailand Creative Design Center) และการทําขอตกลง 
รวมกันของ เชียงใหมเมืองสรางสรรค (CMCC) และ TCDC ในวันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๔ 
  - การรวมงานเลี้ยงอาหารค่ําของทูตสันถวไมตรีของเชียงใหมเมืองสรางสรรค  และรับฟงคํา
บรรยายจาก Mr.John  Howkins  ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกจิ  ที่ปรึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๔ 
  - การรวมจัดแสดงงานในงานวิศวกรรมลานนา คร้ังที่  ๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการในระยะตอไป 
  - การจัดงาน Lanna Health Fair 2011  ระหวางเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔ 
  - การประชุมเชียงใหมเมืองสรางสรรค  : ดนตรีในเชียงใหม  

/ระยะที่  ๒... 



 ๒๓

  - การจัดสัปดาห Global Entrepreneurship Week  ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
  - การเขารวมจัดแสดงงานในงาน BOI  FAIR 2011 ระหวางวันที่ ๑๐-๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
 
ซ่ึงขณะนี้ยังไมไดยืนยันการเขารวมงาน  เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณและความพรอมในงานจัดแสดงงาน 
  - การจัดประชุม TEDxThapaeGate (ประตูทาแพ) ในวันที่ ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 
  พรอมทั้ง  ไดขอความรวมมือประชาสัมพันธเว็บไซด และเชิญชวนใชตราสัญลักษณของ
เชียงใหมเมืองสรางสรรคใหแพรหลาย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

๔.๕ โครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model)  
๑) โครงการพฒันาระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจงัหวัดเชียงใหม 
รศ. ชูโชค  อายุพงศ (หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร มช.) นําเสนอ                

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรน้ําของจังหวัดเชียงใหม  เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหาร
จัดการน้ําจังหวัดเชียงใหม และเปนเครื่องมือรองรับการจัดการอนุรักษลําน้ํา แมน้ําคูคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โครงการนี้ไดรับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหมใหดําเนินการศึกษา  โดยดําเนินการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  และพัฒนามาระบบโปรแกรมประยุกตผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยทุกหนวยงานสามารถสืบคน และแสดงแผนที่เปรียบเทียบได และพัฒนาระบบการ
นําเขาขอมูลโครงสรางพื้นฐานของชุมชน  เศรษฐกิจ สังคม การใชประโยชนที่ดิน ขอมูลแหลงน้ําและแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา  รวมทั้ง มีระบบการใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบบการแลกเปลี่ยน
ขอมูล  และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการใชงานอยางบูรณาการในหนวยงานของรัฐ และ
ภาคประชาชน  

       นอกจากนี้  ยังมีกจิกรรมเสริมสรางกระบวนการมสีวนรวม โดยสนับสนุนและสงเสริมให 
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลแมน้ําคูคลอง โดยเฉพาะตําแหนง
และลักษณะของการกีดขวางทางน้ํา จากการบุกรุก รุกลํ้าและอุดตัน และใชฐานขอมูลที่ได กําหนดรูปแบบของ
การวางแผนแกไขปญหาลําน้ําถูกกีดขวาง เพื่อไดแผนงานการอนุรักษแมน้ําคูคลองที่มีประสิทธิภาพ และถูก
จัดเก็บในระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัดเชียงใหม 

 

๒) โครงการสงเสริมเยาวชนรักถิ่นฐานสูการเปนนครแหงความสงางามทางวัฒนธรรม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

นางพิศันสนา  เพียรพจนนารถ (ผูจัดการฝายบริหารและจัดการทั่วไป สถาบันภาษา มช.)                   
รายงานผลโครงการสงเสริมเยาวชนรักถ่ินฐานสูการเปนนครแหงความสงางามทางวัฒนธรรม หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางสํานักงานจังหวัดเชียงใหมรวมกับสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จัดกิจกรรม  English Camp โดยเนนใหผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวลานนาในชนบท รวมทั้ง  ไดรูจักสถานที่แหงใหมซ่ึงเปน

/ซึ่งขณะนี้... 

/เปนภาษา  



 ๒๔

สถานที่ทองเที่ยว โดยไดเนนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาผานกิจกรรมตางๆ กับชาวตางประเทศ และสงเสริมให
สามารถพูดภาษาอังกฤษได การเปนเจาบานที่ดีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเนนเทคนิคการเรียนการสอน 
เปนภาษาอังกฤษ โดยไดแบงกิจกรรมออกเปน ๒ ชวง ชวงแรกเปนวันที่ ๑๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีนักเรียน
เขารวมทั้งสิ้น ๑๙๗ คน ครูจํานวน ๒๒ คน และในวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีนักเรียนเขารวม ทั้งสิ้น 
๒๐๔ คน ครู  ๒๓ คน รูปแบบการจัดกิจกรรม  แบงเปนการบรรยายและการฝกทักษะในหัวขอตางๆ อาทิเชน 
การตอนรับ การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเสนทางสถานที่ วัฒนธรรมอาหารการกิน รวมถึง ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวลานนา สวนในกิจกรรมกลุมจะมีการทบทวนความรูในภาคทฤษฎีรวมกับชาวตางประเทศ   
การจัดทําแผนพับ การแสดงบนเวที  ซ่ึงทําใหผูเขารวมโครงการฯ มีทักษะ และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจาํวันได  
 

  ประธาน  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ดําเนินโครงการที่เปนประโยชน  โดยเฉพาะจะชวย
ในการสนับสนุนใหเยาวชนในการเตรียมพรอมรองรับเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๖ ประชาสมัพันธการจัดงานประชุมบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี ๔  
และงานลานนา Health Hub Fair 2011  

                พาณิชยจังหวัดเชียงใหม  แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนเขารวมพิธีเปดงานประชุม
บริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชยีงใหม  คร้ังที่ ๔ และงานลานนา Health Hub Fair 2011 สรุปได ดังนี ้

ตามที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชยีงใหม  ไดรับมอบหมายใหดําเนนิกจิกรรมประชาสัมพันธและ 
สงเสริมการตลาดธุรกจิบริการสุขภาพอยางตอเนื่อง  เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจบริการสุขภาพในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑  ในการไปสูเปาหมาย คือ  การเปน  Health Hub  ในภูมิภาคอาเซียน  โดยสํานักงานพาณิชยจงัหวัด
เชียงใหม ไดมกีารดําเนนิงานจัดกจิกรรม ประกอบดวย 
 - การประชาสัมพันธเชิงรุก  การสราง Brand Image  ของธุรกิจบริการสุขภาพในกลุมลานนา  โดยใช

แนวคิด  “Think of Health Think of Lanna Health Hub”  ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้งปายประชาสัมพันธ  

ณ ทาอากาศยานภูเก็ต  ทาอากาศยานเชียงใหม  การประชาสัมพันธในหนังสือสวัสดี  สารคดีส้ันในรายการมอง

เมืองเหนือ สถานีโทรทัศนชอง ๑๑  www.lannahealthhub.com 

 - การสงเสริมการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ  การเขารวมงาน Thailand Tourism Festival 2011  

วันที่  ๘-๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  การเขารวมกิจกรรมสงเสริมตลาดในตางประเทศ

รวมกับกรมสงเสริมการสงออก  วันที่  ๑๗-๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ Goodwood Park Hotel  ประเทศสิงคโปร   

 - การจัดกิจกรรมสงเสริมตลาดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยกําหนดจัดการประชุมบริการ

สุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่ ๔  และงาน Lanna Health Fair 2011  ระหวางวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๔  ณ  เชียงใหมฮอลล  ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม  แอรพอรต  โดยในงานจะไดพบการประชุม

บริการสุขภาพนานาชาติ  จังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่  ๔  การแสดงศักยภาพและความพรอมของธุรกิจบริการสุขภาพ

ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  การจําหนายสินคาดานสุขภาพกวา  ๑๐๐  คูหา  การแสดงศิลปวัฒนธรรม- 

/ลานนา... 



 ๒๕

ลานนา  การแสดงของดาราศิลปนเปนประจําทุกวัน  การประกวด  Lanna got talent และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย   

ผูที่สนใจเขารวมงาน  สามารถติดตามขอมูลความเคลื่อนไดที่ www.lannahealthhub.com หรือ สายดวนกระทรวง

พาณิชย 1203 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๗ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
     - กิจกรรมทอดผาปามหากุศล ระดมทุนจัดซื้อท่ีดินเพื่อเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย

เชียงใหม 

   ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม (นางพวงทอง  ศรีวิลัย) และผูอํานวยการศูนย

การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘  แนะนําโรงเรียนศรีสังวาลยและเชิญชวนรวมกันกิจกรรมทอดผาปามหากุศล 

ระดมทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม  ดังนี้ 

   โรงเรียนศรีสังวาลยเชยีงใหม จัดตั้งขึ้น เพื่อเปนการเทิดพระเกยีรติแดองคสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี ในศุภวาระเสด็จพระราชสมภพครบ  ๑๐๐ ป  โรงเรียนศรีสังวาลยเชยีงใหม เปดสอน

นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ ตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖     

   ปจจุบันมีเด็กนักเรียนพิการมากกวา   ๓๐๐  คน จากทั่วประเทศเขามาเรียนและพัก

ประจําอยูที่โรงเรียน ทําใหนักเรียนขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลทําใหโรงเรียนมีความคับแคบและแออัด ประกอบ

กับพื้นที่ในโรงเรียนมีอาคารกอสรางเต็มพื้นที่ อาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียนประจํา โรงอาหาร และโรงซักรีด 

จึงไมสามารถที่จะสรางอาคารหอพักเพิ่มใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ครู และเจาหนาที่ และที่สําคัญ คือ ไมมี

พื้นที่วางสําหรับนักเรียนที่จะทํากิจกรรมนอกเวลา  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 

รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูปกครองและชุมชน  จึงไดจัดใหมีโครงการ “ทอดผาปามหากุศล” 

ระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินมอบใหเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม เพื่อจัดซื้อที่ดิน สรางสวนสมเด็จยา  เพื่อ

เปนพระราชานุสรณแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สรางพื้นที่สําหรับฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 

สนามกีฬา - อาคารที่จําเปนตางๆ  และ สรางศูนยการเรียนรูดานการเกษตรแกนักเรียน  โดยกําหนดจัดงานในวันที่  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  จึงเชิญชวนผูใจบุญรวมบริจาคไดที่โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม  หรือประสานงานไดที่ 

โทร. ๐๕๓-๔๘๕๑๔๕ 

  ประธาน  เชิญชวนรวมทําบุญ “ทอดผาปามหากุศล” โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม เพื่อรวมกัน

พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางที่กําหนดตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

/๔.๘ การคาดหมาย… 



 ๒๖

                         ๔.๘ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔   
                           ผูแทนศูนยอุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ(นางสนัทนีย  ไชยเชยีงพิณ)  รายงานการคาดหมายสภาพ
อากาศในชวงฤดูฝน และเดอืนตุลาคม  ๒๕๕๔  ดังนี ้
 กรมอุตุนิยมวทิยา  ประกาศเตือนภัย “พายุเนสาด” บริเวณทะเลจนีใตตอนบน กําลังเคลื่อนตัวทาง
ทิศตะวนัตกคอนทางเหนือ คาดวาจะเคลื่อนตัวเขาสูอาวตังเกี๋ย ในวนัที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  จึงขอใหติดตามขาว
จากกรมอุตุนยิมวิทยาอยางใกลชิดตอไป   

สรุปลักษณะอากาศในชวงเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔  เปนชวงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสูฤดูหนาว สภาพ 
อากาศแปรปรวน มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเขาปกคลุมภาคเหนือเปนครั้งคราว ทําใหเกิดพายุฝนฟา
คะนองในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเขาปกคลุม แลวอากาศจะเย็นลงเล็กนอย กับมีหมอกบางในตอนเชา 
สวนมากระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงโดยทั่วไป  เดือนนี้ปริมาณฝนมีคาสูง
กวาคาเฉลี่ยเล็กนอย และอุณหภูมิมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย 

พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  ตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด ๒๑-๒๓ °C  บาย อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๒ °C มี 
เมฆมากกับมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแหง สวนมาก
ระหวางบายและค่ํา ปริมาณฝน  ๑๑๐-๑๓๐  มม. จํานวน ๑๓-๑๔ วัน  ความชื้นสัมพัทธ รอยละ ๕๘-๙๓  ทัศนวสัิย 
๗-๙ กิโลเมตร ฝนตกลดลง  สภาพลมแปรปรวน ๑๐-๒๐  กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

ฤดูหนาวของภาคเหนือ ป ๒๕๕๔  ในชวงกลางเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔  ลมหนาวจากประเทศจีน 
จะมีกําลังแรงและเสริมเขาปกคลุมภาคเหนือเปนระยะๆ ทําใหมีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงไดในระยะแรก   
แลวอุณหภูมิจะลดลง  กลางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔ และตนเดือนมกราคม ๒๕๕๕  จะมีหมอก 
อากาศหนาวเย็นทั่วไป ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงตนเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เปนชวงที่หนาวที่สุดของป 
อุณหภูมิต่ําสุด ๑๔-๑๖ °C เทือกเขา  ยอดดอย 5-10 °C ฤดูหนาวปนี้จะหนาวเย็นกวาปที่แลว อุณหภูมิต่ําสุดและ
ปริมาณฝนใกลเคียงคาเฉลี่ย ฤดูหนาวป ๒๕๕๔ จะสิ้นสุดลงกลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕  เมื่อลมหนาวจาก
ประเทศจีนมีกําลังออนลงตามลําดับ ทั้งนี้ ปรากฏการณลานีญา จะคงอยูถึง ตนฤดูฝน ทําใหปริมาณฝนสะสม
มากกวาคาเฉลี่ย 

ภัยธรรมชาติ  จะมีพายุฝนฟาคะนองในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔  เปนพายุฝนฟา 
คะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาดวย ซ่ึงจะทําความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสินและ สิ่งปลูก
สรางที่ไมแข็งแรง  ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร น้ําคางแข็งบนเทือกเขา ยอดดอย และหมอกหนา ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๔ และมกราคม ๒๕๕๕ น้ําคางแข็ง ทําใหผลผลิตทางเกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย และหมอก
หนาเปนอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเชา ขณะที่มวลอากาศเย็นมีกําลังออนลง สําหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝน
สะสมนอยและอยูนอกเขตชลประทาน ควรใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  จึงขอใหประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะ
พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติดังกลาว เตรียมพรอมรับสถานการณ ตลอดจนวางแผนปองกัน และระวังภัยธรรมชาติที่
อาจเกิดไดชวงระยะเวลาดังกลาวในฤดูหนาว ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไวดวย ทั้งนี้ สามารถติดตามสภาพอากาศ ที่
หมายเลขโทรศัพท  ๐๕๓-๒๗๗๙๑๙  ๐๕๓-๙๒๒๓๖๕  และ www.cmmet.tmd.go.th  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

/ระเบียบวาระ... 



 ๒๗

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ (โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส)  
 ฝายเลขานุการ (นายเสงี่ยม  ก่ิงสุวรรณพงษ)  แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่สวนราชการ
นําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน  ๔  เร่ือง  ซ่ึงสามารถ Download เอกสารผาน  www.chiangmai.go.th  ดังนี้ 
 ๕.๑ การประกอบพิธีวันปยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม  ประจําป ๒๕๕๔  ในวันที่  ๒๓  
ตุลาคม  ๒๕๕๔   
 ๕.๒ รายงานสถานการณอาชญากรรม หวงวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

๕.๓ ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบยีบวาระแหงชมุชนจังหวัดเชยีงใหม 
 ๕.๔ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนกนัยายน  ๒๕๕๔ 
พรอมไดเนนย้าํ เชิญชวนเขารวมพิธีวันปยมหาราช  ประจําป ๒๕๕๔ ในวนัที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๔ บริเวณลาน
พระบรมราชานุสาวรีย  รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  การดําเนนิกิจกรรมของสํานักงานขนสงจังหวัดเชยีงใหม  

ขนสงจงัหวัดเชียงใหม  แจงประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ดังนี ้
๑) แจงสถานการณน้ําทวมบริเวณสํานักงานขนสงจังหวัด (หนองหอย) จึงขอความ 

รวมมือผูติดตอราชการใหใชบริการ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (แมเหียะ)แทน  และสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม (หนองหอย)จะเปดใหบริการตามปกติ ในวันจันทรที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  

๒) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (แมเหียะ) เปดบริการทําใบขับขี่ ในทุกวันเสาร 
แรกของเดือน เร่ิมวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป 

๓) การกอสรางสถานีขนสงแหงที่ ๓ แลวเสร็จสมบูรณ และจะสงมอบใหเทศบาลนคร 
เชียงใหมรับผิดชอบดูแลภายในสัปดาหนี้  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

๖.๒  กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๔  
ประธาน  แจงกําหนดการประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม คร้ังที่   

๑๐/๒๕๕๔   วันศุกรที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมอเนกประสงค  อาคารเฉลิม 
พระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
 
 /ระเบียบวาระ.... 



 ๒๘

ระเบียบวาระที่  ๗  นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร 
                          - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนดัดา  ดศิกุล)  มอบนโยบายและขอราชการ 
ในการดําเนินงานของจังหวดั ในประเด็น ดังนี้   

๑) การดําเนนิงานตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม 
ประกอบดวย กลยุทธ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก  ๖  เรง มีรายละเอียดในแตละดาน ดงันี้  
    กลยุทธ ๗  ไดแก 

-  แผนสรางพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด   
- แผนการแกไขปญหาผูเสพ ผูติด (Demand)  
- แผนปองกนัยาเสพติด (Potential Demand)  
- แผนปราบปรามยาเสพติด (Supply)  
- แผนความรวมมือระหวางประเทศ  
- แผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  
- แผนบริหารจัดการแบบบรูณาการ 
๔ ปรับ : ปรับปรุงขอมูล การขาวใหถูกตอง ทันสมัย  ปรับบทบาทพฤติกรรม 

เจาหนาที่ของรฐั   ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ  และปรับทัศนคติของสังคม ชุมชน ใหมีสวนรวมแกไข
ปญหายาเสพตดิ  

๓ หลัก : หลักการแกไขปญหา โดยใชหลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย              
ยึดหลักนิติธรรม ใชการบําบัด ปองกันควบคูการปราบปราม หลักแกไขโดยยดึพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Approach)  

๖  เรง :  เรงดําเนินการในดานขอมูล ปญหาเรงลดจํานวนผูเสพยาจากหมูบาน  
ชุมชน  เรงแสวงความรวมมือกับตางประเทศ เรงปราบปรามผูคา ลดความเดือดรอนของประชาชน จากปญหา    
ยาเสพติด  เรงแกไขปญหาเยาวชนกลุมเสี่ยง  เรงสรางหมูบาน ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง โดยนอมนําพระราช
ดํารัสสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เร่ืองโครงการกองทุนแมของ
แผนดิน 
   ขอความรวมมอืสวนราชการ/หนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการตามแนวทางอยาง
เครงครัด  และตอเนื่อง  เพื่อลดความเดือดรอนของประชาชน จากปญหายาเสพตดิ 

๒) ปญหาอุทกภัย  จังหวัดเชียงใหมมพีื้นที่ประสบภัยน้าํทวม น้ําปาไหลหลาก  ไดแก  
- พื้นที่อําเภอฝาง  บานเปยงกอก หมูที่ ๖ ตําบลโปงน้ํารอน ( ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๔)  
- พื้นที่อําเภอแมแตง  บานกายนอย หมูที่ ๑  ตําบลเมืองกาย (๒๘  กันยายน  ๒๕๕๔)  
- พื้นที่อําเภอสันทราย  หมู ๑-๑๒ ตําบลแมแฝก  และ หมูที่ ๑-๑๔  ตําบลแมแฝกใหม      
    (๒๘  กันยายน ๒๕๕๔)   
- อําเเภอเมืองเชียงใหม ไดแก เทศบาลนครเชียงใหม บริเวณเทศบาลตําบลปาแดด      
  เทศบาลตําบลฟาฮาม  เทศบาลตําบลหนองหอย  (๒๘  กันยายน ๒๕๕๔)   

/ซึ่งจังหวัด... 



 ๒๙

ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม โดยสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ  ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา    
ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม   ไดใหความชวยเหลือเฉพาะหนาผูประสบภัย และประชาสัมพันธใหขอมูลเพื่อรับ
ส่ิงของบริจาคจากประชาชนในการใหความชวยเหลือผูประสบภยัน้ําทวมตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการตามขอราชการ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๒๐  น.   
 

          

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                    (นางศิริพร  รือเรือง) 
                     นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
          
 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

                           (นางสาววิราชินี  คาํชมภู) 
                                                หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

                         - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔     

 (สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชมุ   ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 













      สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ่  

 

ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทาง        

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่าย            

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ .๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 

๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้     

 

ไตรมาสที ่
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทนุ      

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม     

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๓๕.๐๐ ๔๔.๐๐ 

๓ ๖๑.๐๐ ๖๘.๐๐ 

๔ ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

และการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

ของวงเงินตามแผน / เป้าหมายที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแต่ละหน่วยงาน   

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณทีไ่ด้รบั เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๓๒,๖๔๙.๘๙ ๓๐,๖๐๔.๓๔ ๙๓.๗๓ ๒,๐๔๕.๕๕ 

ประจํา ๒๕,๘๓๕.๖๗ ๒๔,๘๘๕.๓๔ ๙๖.๓๒ ๙๕๐.๓๓ 

ลงทุน ๖,๘๑๔.๒๒ ๕,๗๑๙.๐๐ ๘๓.๙๓ ๑,๐๙๕.๒๒ 

 

                 /ผลการเบิกจ่าย... 

 

 



ผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  

ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณทีไ่ด้รบั เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๔,๘๙๐.๔๕ ๒,๘๖๐.๙๓ ๕๘.๕๐ ๒,๐๒๙.๕๒ 

ประจํา ๔,๑๕๗.๓๗ ๒,๓๕๘.๑๔ ๕๖.๗๒ ๑,๗๙๙.๒๓ 

ลงทุน ๗๓๓.๐๘ ๕๐๒.๗๘ ๖๘.๕๙ ๒๓๐.๓๐ 

 

 

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

ได้รบัจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

         หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๖๒.๕๒ ๔,๓๔๐.๙๙ ๙๑.๑๕ ๔๒๑.๕๓ 

 

ผลการพิจารณา สํานักงานพื้นที่พิเศษ ปี ๒๕๕๕  

 

คณะกรรมการประชุมพิจารณาคําขอเมือ่วันที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๔  เรียบร้อยแล้ว ผลการ 

พิจารณาปรากฏดังน้ี 

 สํานักงานยื่นคําขอฯทั้งส้ิน ๓๑๐ แห่ง 

           -ผ่านเกณฑ์       ๒๕๔  แห่ง 

           -ไม่ผ่านเกณฑ์      ๕๖  แห่ง 

 



สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ จํานวน 8 เรือ่ง คือ 

๑. หนังสือด่วนที่สุดที ่กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๕๕ ลงวันที่  ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔  เรื่อง  หลกัเกณฑ์และ

อัตราค่ารกัษาพยาบาลการบําบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผูบ้ริจาคไตที่มีชีวิต 

๑)  สถานทีใ่ห้บริการรักษาต้องเปน็ของทางราชการและมีแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญผ่านการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกําหนดเปน็ผู้ให้บริการทางการแพทย์ 

๒)  ให้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิที่เปน็ผู้รบับริจาค และผู้บริจาคไตในระบบเบิกจ่ายตรง การ

เบิกจ่ายให้เปน็ไปตามที ่กค.กําหนด 

    ๓)  การเบิกจ่ายให้ใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรงเท่านัน้ 

  ๔)  ผู้รับบริจาคไต และผู้บริจาคไตที่มีชีวิตต้องมีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากําหนด 

      ถือปฏิบตัิตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป   

  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือฉบับนี้ได้ที่เว็บไซด์  www.tmc.or.th 

๒. หนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๗.๒/ว.๘๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  เรื่อง  การใชบ้ัตร

เครดิตราชการ 

 กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตให้มีความชัดเจน และ  

เข้าใจได้ง่ายข้ึน โดยยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมตาม หนังสือด่วนมาก ที่  กค ๐๔๐๗.๒/ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๒  อนึ่งให้รายงานผลการใช้บัตรเครดิต ทุก 6 เดือนให้ กระทรวงการคลังทราบ ทั้งน้ีเริ่ม

รายงานผลตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

3. หนังสือ ที่กค ๐๔๒๒.๓/ว.๓๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔  เรือ่ง  แนวทางการขอทํา

ความตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการเช่าบา้นสําหรับข้าราชการซึ่ง

รับราชการประจําในต่างประเทศ 

 เนื่องจากการหารือเกีย่วกบัการเช่าบ้านสําหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจําในต่างประเทศ

มายังกรมบัญชีกลางมีจํานวนมากและส่วนใหญ่รายละเอียดไม่ชัดเจน ครบถ้วนจึงขอให้ส่วนราชการช้ีแจง

ข้อมูลที่ขอทําความตกลง  ตามแบบที่กําหนดซึ่งแนบพร้อมหนังสือฉบับน้ี  และขอให้ทําความตกลงก่อน

การทําสัญญาเช่าอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่กรณีที่พิจารณาแล้วมีเหตุผลความจาํเป็นให้ขอตกลงหลังทํา

สัญญาก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนบัแต่วันทําสัญญาเช่า ดังกล่าว  

 พร้อมชี้แจงเหตุผลความจาํเป็นประกอบ 

4. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๐๖.๗ / ว.๘๗ ลงวันที ่๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔  เร่ือง  การ

เบิกจ่ายรับและนําส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online 

 กระทรวงการคลังได้พัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับและนําเงินส่งคลัง ในระบบ 

GFMIS เพื่อให้มีความคล่องตัว  สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งข้ึน โดยการใช้ระบบ Web Online  

แทนระบบ Excel Loader  ซ่ึงระบบ Web Online  สามารถนําเข้าข้อมูลผ่านได้ทั้งเครือข่าย Intranet                  



ทางเวบ็ไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.Th และระบบ Internet  ทางเวบ็ไซด์ 

https://webonlineinter.gfmis.go.th  โดยวิธีปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ทั้งนี้ให้เริม่

ปฏิบัติงานในระบบ Web Online  ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปน็ต้นไป 

5. หนังสือ ที่ กค  ๐๔๒๓.๓/ว.๓๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  ซอ้มความเข้าใจ 

หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS 

  เนื่องจากมีส่วนราชการหลายแห่งที่ใช้ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS ได้บันทึกบัญชี

ระหว่างกัน คลาดเคล่ือน จึงไม่สามารถจัดทํารายงานการเงินระดับกระทรวงได้ จึงขอให้หน่วยงานบันทึก

บัญชีระหว่างกัน โดยระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า(BP-Business Partner) ๕ หลัก คือ XMMAA  ( X ตามด้วย 

MMAA ๔ หลัก หมายถึง รหัสหน่วยงานระดับกรมอื่นที่ไม่ใช่รหัสหน่วยงานระดับกรมของตนเอง)  

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

6. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๐๖.๖/ว.๙๐ ลงวันที ่ ๗ ตลุาคม  ๒๕๕๔  เร่ือง  หลักเกณฑ์

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

โดยเร็ว สําหรบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ได้ขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไว้

เบิกเหลื่อมปกีรณีไม่มีหนี้ผกูพันไว้ในระบบ GFMIS กระทรวงการคลงัจะอนุมตัิให้กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้

ผูกพันได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังน้ี  

        ๑)  เงินงบประมาณทีอ่นุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพนั  

      ๑.๑) งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

      ๑.๒) เงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

      ๑.๓) ค่าใช้จ่ายดําเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

      ๑.๔) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

      ๑.๕) ค่าควบคุมงานที่ส่วนราชการเปน็ผูดํ้าเนินการเองสําหรบังานก่อสร้างทีก่่อหนี้แล้ว 

      ๑.๖) ค่าก่อสร้างที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการเอง 

     ๑.๗) รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๔ 

      ๑.๘)  ค่าใช้จ่ายดําเนินงานพระราชพิธี วันที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

  ๑.๙)  ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ แก้ไขและฟื้นฟู ภายหลังอุทกภยัป ี๒๕๕๔ 

      ๑.๑๐)  เงินงบประมาณทีป่ระสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้ 

             (๑) ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือฟื้นฟูอันเกิดจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ 

            (๒) ค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชน 

            (๓) รายการค่าก่อสร้างที่ดําเนินการได้เรว็กว่าแผน 

             (๔) โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกบัแผนบริหารราชการแผ่นดิน                   

                                    พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ และได้รบัจัดสรรงบฯป ี๒๕๕๕ 

              



   (๕) รายการชดเชยค่าก่อสร้างแบบปรับราคาได้(ค่า K) 

(๖) ค่าสาธารณูปโภคทีเ่กิดข้ึนในปีงบฯ ๒๕๕๔ ทั้งนี้เงินทีก่ันฯต้องไม่นํามาจัดสรร  

เป็นสิง่จูงใจ 

     ๒) การกนัเงินกรณีไม่มีหนี้ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๒-๑.๑๐ ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่

กําหนดส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๔ 

๓) รายการนอกเหนือจากที่กําหนดให้ขอทําความตกลงเพื่อขออุทธรณ์การกนัเงินฯกรณีไม่มีหนี้

พร้อมด้วยเหตุผลส่งถึงกรมบัญชีกลางภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๔ หากหน่วยงานใดไม่แจ้งตามที่กาํหนดจะส่งผล

ให้งบประมาณนั้นพับไป 

7. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๔ เรือ่ง  แนวปฏิบัติ 

ทางบัญชีเกีย่วกับการนําเงินส่งคลังเป็นเช็ค 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จะปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงรายการในใบแจ้งยอดเงินฝาก 

(Bank  statement) ของกรมบัญชีกลางและสนง.คลังจงัหวัด ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อวิธีการบนัทึกรายการ

บัญชีในระบบ GFMIS โดยรายละเอียดวิธีปฏิบัติตามเอกสารแนบหนงัสือฉบับนี้ส่วนราชการสามารถเปิดดู

ได้ที่ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th   

 อนึ่งสําหรบัการนําเงินส่งเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดทําใบนําฝากเงิน(Pay in) ๑ ฉบับต่อเช็ค ๑ 

ฉบับ ทั้งนี้ เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบญัชีและการกระทบยอดเงิน  ถือปฏิบติัตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

          ๘. มติคณะรฐัมนตรี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องขออนุมัติใหส้่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจจา่ยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันกอ่นได้รับเงินประจํางวดเฉพาะกรณีทีม่ีความจําเป็นเร่งด่วนที่

จะต้องให้การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย ๒๕๕๔ 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจที่มีหน้าทีเ่กี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภยั ๒๕๕๔ จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพนัก่อนได้รับอนุมตัิเงินประจํางวดเฉพาะกรณีทีม่ีความ

จําเปน็เร่งด่วน และมีผลย้อนหลังในกรณีทีไ่ด้ดําเนินการไปก่อนทีค่ณะรัฐมนตรีจะมีมติอนมุัติ  ทั้งนี้ จนกว่า

อุทกภัยจะสิ้นสุด และอนุมตัิยกเว้นการปฏิบตัิตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบว่า

ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ เปน็กรณีพิเศษ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วนัที่ 

ศปภ.เริ่มปฏิบตัิการ  

วันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด ์

ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 

 



ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2554 

       (เทศบาลนครเชียงใหม่ และรับชม VTR)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มติที่ประชมุ   ........................................................................................................................................ 
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“งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่  ประจําปี  2554” 

  “ ประเพณีลอยกระทง ”  หรือที่เรียกเป็นภาษาทางภาคเหนือว่า “ประเพณีเดือนยี่เป็ง” 

เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวล้านนา  ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดําเนินการจัดข้ึนเป็นประจําทุกๆปี            

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่และ            

ชาวล้านนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐ์กิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 

                      ในปีนี้  คณะกรรมการจัดงาน  ได้กําหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ มีกําหนด 

๔ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ ถึง ๑๑ พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ โดยดําเนินการจัดงานภายใต้แนวคิด “แอ๋วยี่เป็ง

เจียงใหม่ ม๋วนใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ณ  บริเวณสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  ข่วงอนุสาวรีย์            

สามกษัตริย์  บริเวณรอบคูเมือง และข่วงประตูท่าแพแห่งน้ี เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา

เยือนเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีนี้คณะผู้บริหารได้ กําหนดนโยบายในการดําเนินงานไว้ ดังนี้  

  ๑. เรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมแต่งกาย

พ้ืนเมือง พูดคําเมือง และเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนาอย่างแท้จริง   

  ๒. เรื่องมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความ

ปลอดภัยสูงสุดระหว่างพักอาศัยอยู่ในพื้นที่   

  3. เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์การใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  

                   การจัดกิจกรรมต่างๆในปีน้ี จังหวัดเชียงใหม่โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ได้เน้นถึงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการ

เทศน์มหาชาติชาดก  การจัดซุ้มประตูป่า การจัดโคมไฟล้านนาเฉลิมพระเกียรติฯ     

                     นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกอาทิเช่น การประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดกระทงเล็ก การประกวดโคมยี่เป็ง การประกวดกระทงลอยน้ํา  

การประกวดเทพียี่เป็ง การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดกระทงใบตอง  การประกวดร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งและเพลงคําเมือง การประกวดโคมลอย และกิจกรรมภาคบันเทิงต่างๆ ตลอดจนการตกแต่ง

ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น

อย่างดียิ่ง  อาทิเช่น  สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม่, ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , กลุ่มงานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , บริษัท            

ไทยน้ําทิพย์ จํากัด , ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซ่า และหน่วยงานภาคีร่วมอีกเป็นจํานวนมาก            

เพื่อร่วมกันดําเนินการจัดงานให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่  เป็นดินแดนนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทาง

วัฒนธรรม 



   ๔.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๔   

          (ศนูย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) 
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  ๔.3 ความกา้วหน้าการขบัเคลื่อน Chiang Mai Creative City 

                 (คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์) 
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เชยีงใหม ่เมอืงสรา้งสรรค:์ นครแหง่ชวีติ โอกาส และความม ัง่ค ัง่ 
Chiang Mai Creative City (CMCC) 
 
Monthly Update – October 2011 

October 2011 
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Activities – Highlights 

http://www.creativechiangmai.com/events#ip-rs 

https://www.facebook.com/CreativeChiangMai 

 

Past month 
 

 October 2011  Lanna Health Hub Meeting/Fair (speaker and moderator) 

 October 2011 CreativeCoffee: Music in Chiang Mai 

 October 2011 IT Career Day Planning Day  

 October 2011 Visit by UNESCO Creative Cities Network Applications Team to Japan 

 October 2011 Meeting with British Council about cooperation in creative industries 

 October 2011 Meeting with UNESCO delegate from Paris re creative economy 

 Now-Feb 2012 Chiang Mai Creative City Innovative Design Award (IDA 50) 

 

Forthcoming 
 14 Nov 2011 CreativeCoffee: Entrepreneurship in new industries including IT 

 January 2011 IT Career Day 

 21 Jan 2012 TEDxThapaeGate Conference: Technology (&Science), Education & Design 

 Now-Feb 2012 Chiang Mai Creative City Innovative Design Award (IDA 50) 
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Medical Hub Health & Wellness Hub 

Services 
• Integrated medical records and 

information,  remote medical 
consultancy, surgery, dental, etc 

• Other hospitals 
• Chiang Mai residents 
• GMS, ASEAN, BIMSTEC 
• Longstay/Retirement 

Segments 

Services 
• Medical spa, message, yoga, 

meditation retreats, herbal 
products, massage, spas, etc 

Same as medical hub but also 
• Tourists from North America, 

Japan, Australia, and Europe 
• Higher end tourism 

Segments 

Key success 
factors 

Key Success 
factors 

•  Upgrading of IT infrastructure and 
business processes, standardisation  

•Accessibility of hospitals, mindsets 

• Clear and proactive international 
marketing and propositions 

• Needs to be part or linked to a 
general tourism strategy 

Integration of Northern and regional hospital network, 
regional and local markets, longstay, ageing society 

Chiang Mai as a destiny for health, wellness tourism. 
Differentiation based on Lanna culture, biodiversity, 
history of alternative medicine, service mind, etc. 

Chiang Mai Health or Medical Hub - Need for clear 

strategies (and terminology) 

For the international segment, Chiang Mai’s opportunity may be more of a health & wellness 
hub over the next 5 years. But the hospitals could pursue a medical hub strategy aimed at 
other healthcare providers in the region (H-H integration) & local/regional markets. 
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Launch of a new Art Learning Center for Children 
http://www.facebook.com/meedeeedepot 
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T-shirt campaign - Supporting Flood Victims: in 1 week raised funds 
for : 2 boats, 150 kilos of rice, 100 cans of fish/seafood 



7 

Next CMCC CreativeCoffee will be part on Entrepreneurship 
http://www.unleashingideas.org/ 

15 November, 5pm-8pm 

@ US Consulate General in 
Chiang Mai  

 

Supporters: 
 

 Chiang Mai Chamber of 
Commerce 

 

 Chiang Mai Creative City 

 

 US Consulate General CM 

 

 Buzzwoo 

 

 Thai-US Creative 
Partnership 

 

 CAMT, CMU 
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Chiang Mai Creative City Innovative Design Awards (IDA 50) 2011 

CMCC’s “IDA 50” is inspired by the Compasso d’ Oro in Italy. Preparations are on the way... Target 
date is February / March 2012 

http://www.adi-design.org/compasso-d-oro.html 
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เพือ่เป็นการสานตอ่เจตนารมณ์ของความคดิทีค่วรคา่แกก่ารเผยแพร ่TED ไดก้อ่ตัง้โครงการชือ่วา่ TEDx ซึง่เป็นงานระดับทอ้งถิน่ทีจั่ดขึน้ดว้ยตัวเอง ทีจ่ะ
น าพาผูค้นมารว่มกนัแบง่ปันประสบการณ์ทีเ่หมอืนงาน TED งานของเราชือ่วา่ TEDxTEDxThapaeGate ซึง่ x นัน้หมายถงึงาน TED ทีจ่ดัขึน้โดยอสิระ โดย
ในงาน TEDxTEDxThapaeGate นัน้จะมกีารฉายวดีโีอ TEDTalk ตา่งๆ และจะมผีูพ้ดูสด ซึง่เมือ่รวมกนัแลว้จะชว่ยจดุประกายใหเ้กดิการสนทนาและการ
เชือ่มความสมัพันธใ์นกลุม่เล็กๆขึน้ มลูนธิ ิTED ไดต้ัง้ขอ้ก าหนดทัว่ไปส าหรับโครงการ TEDx แตง่าน TEDx รวมถงึงานนี ้เป็นงานทีจ่ดัขึน้โดยทมีงานอสิระ
ภายใตช้ือ่ทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก TED 

21 January 2012 

www.tedxthapaegate.com ... Chiang Mai’s next creative event 
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@ TDCI 
www.creativechiangmai.com 

cmcc@creativechiangmai.com 
081 969 6919 

 
 

ช่วยกนัใช้โลโก้ของเชียงใหม่เมอืงสร้างสรรค์เจ้า 



4.4  การปรบัภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ่

     (สํานกังาน ก.พ.ร.) 
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4.5  โครงการรับจํานําขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต  2554/55 

    (สํานกังานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชมุเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 

 5.1 การรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร                   

เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 

และ พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่                   

11 -15 พฤศจิกายน  2554 (สํานกังานจงัหวัดเชียงใหม่) 

 ๕.2 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 

                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 5.3 การจัดทําโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

 นอกเขต จังหวัดและนอกราชอาณาจักร (สํานักงานคณะกรรมการการ   

 เลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่) 

 5.4 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 168/2554 เรื่องมอบหมายให้รอง

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม

 การปฏิบัติราชการในภูมิภาค  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

 5.5 ประชาสัมพันธก์ารปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ย่ีเป็ง)  

  (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) 

 5.6 ความกา้วหน้าในการขับเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจําเดือนตุลาคม 2554  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
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http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/10
                                                          วันที ่25  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 4   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ            
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... 
 2.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... 
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายใน
   เขตป่า พ.ศ. ....  
 6.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออก 
   ใบอนุญาต ใหม้ี ผลิต หรือนาํเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกําลัง
   เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้ง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
   พ.ศ. 2522  
 8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551  
   จํานวน 5 ฉบับ  
 9.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้าํภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยางและ
   ป่าพุสามซ้อน ในท้องที่ตําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบล
   หนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นอุทยาน
   แห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน) 
 10.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน  
   พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
   ศูนย์การเรียน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
 11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  
    ระหว่าง กม.0 – กม.30 ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... 
 เศรษฐกิจ 
 12.  เรื่อง  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้
   เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (ก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่ 
   จอดรถ) 
 13.  เรื่อง   ขออนุมัติยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ใน 
   สัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  รวมทั้งสัญญาจ้างงานบริการ
   ที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง  โครงการระบบรถไฟชานเมือง  
   (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต  
  14.  เรื่อง    มาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม 
 15.  เรื่อง   การกําหนดรายการสินค้าควบคุมในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย 
 16.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 17.  เรื่อง  การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม (บางส่วน) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 15/2550/91 ใน
   แปลงสํารวจหมายเลข G4/50 ในทะเลอ่าวไทย 
 18.  เรื่อง  มาตรการลดภาวะโลกร้อนกับการท่องเที่ยว 
 19.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประจําไตรมาส 4 ปี 2553 
 20.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37 
 
 สังคม 
 21.   เรื่อง   กําหนดวันหยุดราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  
 22.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง 
   แห่งชาติ (คอป.) ต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู 
   ประชาธิปไตย 
 23.  เรื่อง  แผนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 24.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 25.  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่าง กม. 0 + 000 – 
   กม. 65 + 325 ในช่วงเกิดภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
 ต่างประเทศ 
 26.  เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1  
 27.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย – ฝรั่งเศสในรูปแบบ
   ของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต 
 28.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาของรัฐมนตรีคมนาคม เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2 
 29.  เรื่อง   การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการ
   ก่อการร้ายที่เกี่ยวกับ Al-Qaida และ Taliban  
 30.  เรื่อง   ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
   ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตามคําพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคํา
   พิพากษาในคดีอาญา (สนธิสญัญาโอนตัวนักโทษ)  
  31.  เรื่อง  รายงานการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 32.  เรื่อง  การนําร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – มาเลเซีย ครั้งที ่51 เข้าที่
   ประชุมคณะรัฐมนตร ี
  
 การศึกษา 
 33.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการลงนามในความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-
   ไต้หวัน 
  
  แต่งตั้ง 
 34.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   (กระทรวงการคลัง)  
   2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง  
    5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
    6.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
   7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชนแทนตําแหน่ง 
    ที่ว่าง  
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   8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคม
    และความมั่นคงของมนุษย์)  
   9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   10. การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพ้ืนที่สําคญั  และช่วยเหลือประชาชนใน 
    พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
   11. การขอเปิดสถานกงสุลและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
    ประจําจังหวัดภูเก็ต  
    12. แต่งต้ังสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก  
   13. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
   14. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
   15. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
     (กระทรวงสาธารณสุข)  
     
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

 



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/10
                                                          วันที ่18  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 4   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ            
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย  
 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศลุกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 5. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง      
                  อัตรากําลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 
                       ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)  

  (การปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราสูงกว่าอัตราตามกรอบ WTO ให้มี
  อัตราอากรเท่ากัน) 

 7.      เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม 
   มาตรา 12 แหง่พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..)  

   (การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุม่เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนกิส)์ 
 8.     เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลกัษณะของเหรียญกษาปณท์ี่ระลกึครบ 100 ปี โรงเรียน 
   เสนาธิการทหารบก พ.ศ. .... 
 9. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลกัษณะของเหรียญกษาปณท์ี่ระลกึเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในโอกาสทีวั่นประสูติครบ 150 ปี พ.ศ. .... 
 10.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการ 
   รถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร  
   กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….  
 11.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการ 
   กองทัพไทย  กองทัพไทย   กระทรวงกลาโหม  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 12.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและการ
   ออกใบแทนใบ อนุญาตสั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมซีึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. .... 
 13.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  (องค์การมหาชน)  
   ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... 
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 เศรษฐกิจ 
 14.   เรื่อง   ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนําไปชําระหนี้ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมขององค์การ 
    ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 15.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบ 
   รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน 
 16.   เรื่อง   ปฏิญญาร่วมระหว่างอาเซียนและแคนาดาด้านการค้าและการลงทุน 
 17.  เรื่อง  การจัดทําคําของบประมาณแบบบูรณาการ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 18.  เรื่อง   โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ   
   Cogeneration  ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี พ.ศ. 2553  
 19.    เรื่อง   โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน เขื่อนกิ่วคอหมา และท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 
 20.  เรื่อง   รายงานสถานะหนี้สาธารณะตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
   พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  21.  เรื่อง  การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวงเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแล
    ฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย 
  22.  เรื่อง   ขออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจํางวด
    เฉพาะกรณีที่มคีวามจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 
  23.  เรื่อง  การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  24.   เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ
    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน  
  25.   เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณี
    ฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นงบประมาณสําหรับดําเนินการโครงการพัฒนา
    ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
 
 สังคม 
 26.  เรื่อง   ขอมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 27.  เรื่อง  การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติและการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี 
  28.  เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีป่ลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
    ประจําปี 2554 
 29.  เรื่อง  พระราชดําริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ 
 
 ต่างประเทศ 
 30.     เรื่อง   ขออนุมัติให้ประเทศไทยใหส้ตัยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวย 
    ความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน 
 31.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน 
   อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง   
 32.  เรื่อง   การเสนอความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่ง  
   ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเพื่อดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ  
 33.   เรื่อง   การจัดทําพิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังเขตการค้าเสรีไทย – 
   อินเดีย 
 34.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจและความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความ
   คุ้มกันสําหรับการจัดกิจกรรมการฝึก Challenge Inspection Field Exercise 2011 (CI-
   2011) 
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 แต่งตั้ง 
 35. เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                  
  (กระทรวงสาธารณสุข)  
 3.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา  (ปคร.)  
 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการ 
  ประจํา (นักบรหิารระดับสูง) 
 6.  การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   
 7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
 8.  แต่งต้ังข้าราชการ  (กระทรวงแรงงาน)  
 9.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
 10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
 11.  แต่งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 12.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

 



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/10
                                                          วันที ่11  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 4   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ            
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย  
 1.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
   พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความใน 
   พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522)  
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ที่ 2 
   (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พ.ศ. .... 
 3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดกระบวนการรับรองการเป็นสมาคมที่มสีิทธิและอํานาจฟ้องคดี 
   เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนากฎหมายสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ปี 2553 – 2554  
 
 เศรษฐกิจ 
 5.  เรื่อง   ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนําไปชําระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระในปีงบประมาณ 2555 ของ
   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
 6.  เรื่อง  ขออนุมัติใช้พ้ืนที่อุทยานแหง่ชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า สําหรับโครงการขยายทางหลวง
   หมายเลข 4 สายตรัง – พัทลงุ ตอนบ้านนาโยงเหนือ – เขาพับผ้า (บ้านนาวง) ให้เป็น 4 ช่อง
   จราจร ของกรมทางหลวง 
 7.  เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้  โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ  
 8.  เรื่อง   การปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
 9.  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะนําไปช่วยเหลือและแก้ไขปญัหาด้านอุทกภัย  
 10.   เรื่อง   แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  และ
   คําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คําขอ 
   เปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลอืจ่าย
   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
   เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ
   กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
 11.  เรื่อง  ขออนุมัติเพิ่มเงินค่าจ้างก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทําจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price  
   Contract  รายการกําแพงป้องกันน้ําท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร 
  12.  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย 
    เพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ  
    ราชพฤกษ์ 2554 
  13.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  14. เรื่อง  มาตรการภาษีเพี่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
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  15.  เรื่อง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม่และ
    ภัยแล้ง พ.ศ. 2554 
 16.  เรื่อง  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ภายใต้
   แผนแม่บทการป้องกันและใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม 
   (ระยะ 5 ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 
 สังคม 
 17.  เรื่อง   การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ปี พ.ศ. 2558 (รอบ
   คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส ์2016 ณ เมืองรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐ
   บราซิล) “เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 88  
   พรรษา”  
 18.  เรื่อง การขยายระยะเวลาดําเนินการออกใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าว  
 19.  เรื่อง   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง  
   รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  เพื่อเป็นงบประมาณสําหรับอัตรากําลัง
   ใหม่ของข้าราชการในปี พ.ศ. 2554   
 20.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสรา้งงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
   สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   
 21. เรื่อง  แผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
  
 ต่างประเทศ 
 22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการ Integrated Community-based Forest and Catchment 
   Management through an Ecosystem Service Approach (CBFCM)  
 23. เรื่อง   การปรับรูปแบบกลไกเจรจาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
   ระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรฐั 
   ประชาชนจีน 
 
 แต่งตั้ง 
 24. เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
    2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
         (กระทรวงสาธารณสุข)  
    3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
         (สํานักนายกรัฐมนตรี)   
     4.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
                            และสิ่งแวดล้อม)  
    6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
         ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
    7.  แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอ่ืน เป็นกรรมการใน 
         คณะกรรมการผังเมือง  
     8.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
          คมนาคม)  
    9.  การแต่งต้ังผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
    10.  การแต่งต้ังผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
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    11.  การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18  
    12.  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
    13.  คําสั่งสํานกันายกรัฐมนตรีที่ 197/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับ 
           ผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

 



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/10
                                                            วันที่ 4  ตุลาคม  2554         
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตร ี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว               
ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี สรุปสาระสําคญัได้ดังนี้ 
  กฎหมาย  
  1.  เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรนีครินทร์ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
    การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  3.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถ พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร
    ซึ่งวัตถุหรืออาวุธ เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิต 
    อาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. .... และ
    ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขยายหรือจําหน่าย
    อาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม
    และภัยแล้ง พ.ศ. .... 
  เศรษฐกิจ 
  7.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดสรรโควตานําเข้านมผงขาดมันเนยที่ผู้ประกอบการแจ้งคืนโควตาและขอเพิ่มเติม 
    ปี 2554 
  8.  เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง  
   9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  10.  เรื่อง  การจัดซื้ออาหาร เครื่องบริโภค และวัสดุเพื่อการหุงหาอาหาร ประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2555 ของกระทรวงยุติธรรม  
  11.  เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 138) 
  12.   เรื่อง  โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก 
  13.   เรื่อง   โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2554/55 
  สังคม 
  14.  เรื่อง  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
  15.  เรื่อง   โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
 16.  เรื่อง   การขอปรับปรุงสวัสดิการเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสําหรับบิดามารดาของพนักงาน
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้าทํางานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548  
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 ต่างประเทศ 
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การ
    โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
  18.  เรื่อง  การจัดต้ังองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice 
    Reserve : APTERR) 
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธ์ิ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษา 
    สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) 
  20.  เรื่อง   ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพขององค์การขนส่งมวลชน 
    กรุงเทพ  
  21.  เรื่อง   การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
    กับรัฐบาลอินโดนีเซียและการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
    กับรัฐบาลบังกลาเทศ รวมทั้งการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ของรัฐบาลไทย   
  22.  เรื่อง   การอนุวัติพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรฐัเปรู  เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้า
    และอํานวยความสะดวกทางการค้า  และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง  และร่างกรอบการเจรจาความ
    ตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู  
  23.   เรื่อง  รายงานประจําปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซียประจําปี 2553 
  24.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าในเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
    กับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศนอร์เวย์ และกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน 
    ประเทศฟิจิ 
  25.  เรื่อง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระหว่างประเทศ 
  26.  เรื่อง  การพิจารณาลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิใหบุ้คคลถูกบังคบัให้
    สูญหาย (International Convention for the Protection of all Persons from  
    Enforced Disappearance ) 
  27.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาคูเวตของการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) 
    ครั้งที่ 10 
  แต่งตั้ง 
  28.   เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์ 
   งบประมาณทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  2.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและ 
   น้ําตาลทราย  พ.ศ. 2527  
  3.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งอธิบดีกรม 
   ประชาสัมพันธ์  
   4.  ขอรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
   (นักบริหารระดับสูง) 
  5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   พ.ศ. 2545  
  6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
   (กระทรวงสาธารณสุข)  
  7.  แต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  9.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  10. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  11.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
   (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   12.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
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   13.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    อุตสาหกรรม  
  14.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
    ประเทศไทย 
    15.  มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ 
    เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนเพิ่มเติม 
  16.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ 
    ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
    ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณุาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



































ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

     - แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/๒๕๕๔  

        ในวันอังคารที ่ 29  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 

         อเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชมุ   ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

๗.๑ รองผู้วา่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล  ปาลวัฒน์) 

๗.๒ รองผู้วา่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 

๗.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) 

๗.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 
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