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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
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******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบทนุการศกึษาแกน่ักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤตดิ ี
จํานวน  24  ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ที ่ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 
1 เด็กหญิง ศุภารัตน์   สิงห์คํา ประถมศึกษาปีที่4 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว 
2 เด็กชาย สุชาติ  มโนชัย ประถมศึกษาปีที่4 บ้านปางแดง เชียงดาว 
3 เด็กหญิง ชลธิชา  เวนวน มัธยมศึกษาปีที่2 แม่แว สะเมิง 
4 เด็กหญิง นภัสสร  มูลมั่ง มัธยมศึกษาปีที่1 บ้านงิ้วเฒ่า สะเมิง 
5 เด็กหญิง อรทัย  ไสคํา ประถมศึกษาปีที่4 บ้านแม่ใจ ฝาง 
6 เด็กหญิง ธนัดดา  ใจยอด ประถมศึกษาปีที่4 บ้านศรีดอนชัย ฝาง 
7 นางสาว จ๋ามพู  กอนจิน้ มัธยมศึกษาปีที5่ ราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย 
8 นางสาว คําอ่อง  ลุงอยู่ มัธยมศึกษาปีที่5 ราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย 
9 นางสาว ณัฐธิดา  ทิศญานะ มัธยมศึกษาปีที่6 พร้าววิทยาคม พร้าว 
10 เด็กชาย วรากร  วิกัน มัธยมศึกษาปีที่3 พร้าววิทยาคม พร้าว 
11 เด็กหญิง รัชฎาภรณ ์เทีย่งจันทร์ตา ประถมศึกษาปีที่4 ชุมชนบ้านท่าข้าม ฮอด 
12 เด็กหญิง อมรรัตน์  คํามามูล มัธยมศึกษาปีที่3 ชุมชนบ้านท่าข้าม ฮอด 
13 เด็กหญิง อลิษา  ปู่หล้า มัธยมศึกษาปีที่2 บ้านแอ่นจัดสรร ดอยเต่า 
14 เด็กหญิง พรนภา  ปู่กะ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านบงตัน ดอยเต่า 
15 เด็กหญิง สุณิสา  อร่ามประภาส ประถมศึกษาปีที่6 บ้านทุ่งจําเริง อมก๋อย 
16 เด็กหญิง สุดารัตน์  กํ่าแก้ว ประถมศึกษาปีที่4 บ้านยางแก้ว อมก๋อย 
17 เด็กหญิง นัฐธิดา  เจริญชัย มัธยมศึกษาปีที่1 สารภีพิทยาคม สารภี 
18 นาย อภิวัฒน์  ศรีจนัทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 สารภีพิทยาคม สารภี 
19 นางสาว ไปรยา  แจ่มกระจ่าง ปริญญาตรีปีที1่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏ

ศิลปเชียงใหม ่
20 เด็กหญิง ปรียาพร  กาบขาว ประถมศึกษาปีที่5 สืบนทีธรรม บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กชาย จิรัฐิติ  คมลาย ประถมศึกษาปีที่1 วัดเวฬุวัน บุตรสี่ล้อแดง 
22 นางสาว จุฑารัตน์  ร่มโพธ์ิ มัธยมศึกษาปีที่5 แม่แจม่ บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กชาย ภูวใน  อมรกิจพ่ึง อนุบาล 2 ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยทราย บุตร อส.จ.ชม. 
24 นางสาว สิริลักษณ ์ ขัดตุ่น มัธยมศึกษาปีที่4 สันป่าตองวิทยาคม บุตร ขรก.

สนจ.ชม. 
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 2) ตัวแทนนกัเรียนทีร่บัทนุการศกึษากล่าวขอบคณุผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่
 

 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้านยาเสพตดิ 
จังหวดัเชียงใหม่ จํานวน  10  ราย  (งานเลขานุการผูว่้าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่  
 
 ที ่

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง สังกดั 

1 นางอุษณีย์  จนิตนาประวาสี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  อ.สันกําแพง  
2 เด็กหญิงปาจรีย์  ณ ลําพูน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 
3 นายไทยคม  ตันรัตนกุล มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง

เชียงใหม่ 
4 นายวีระเดช  เจริญดี กํานันตําบลนาหืก ตําบลนาหืก อ.แม่ริม 
5 นายศิริพงษ์  จนีะ กํานันตําบลฮอด ตําบลฮอด  อ.ฮอด 
6 นายเกรียงไกร  บุญจ ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอมก๋อย 
7 นางสาวพาชื่น  รัตนธรรม เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลฝาง 
8 นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุม่งาน 

บริหารงานปกครองอําเภอหางดง 
ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง 

9 พันตํารวจโทสมบูรณ์ สวัสดี รองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวน 
สถานีตํารวจภูธรแม่อาย            
(หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติด 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่) 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

10 พันตํารวจโทภูวนาท  ดวงดี สารวัตรสืบสวนสอบสวน           
สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 

สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 

  

 4) การมอบเกยีรตบิตัรผูท้ําคณุประโยชนต์่องานพระพทุธศาสนา  จาํนวน 17 รูป/คน                       
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 
     1. พระราชสิงหวรมุณี    เจ้าคณะอําเภอเมืองเชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
     2. พระโพธิรังษี   เจ้าคณะอําเภอดอยสะเก็ด  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด 
     3. พระศรสีิทธิเมธี   เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง   
     4. พระครภูาวนาวิรัช  เจ้าอาวาสวัดร่ําเปิง 
              5. พระครูปลัดสวัุฒนวิสุทธิคุณ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
     6. พระครูโอภาสปัญญาคม   เจ้าอาวาสวัดดับภัย 
     7. พระครอูมรธรรมทัต   เจ้าอาวาสวัดพันอ้น 
     8. พระครปูลัดขน.ติโก  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร 
     9. พระครสูิริปริยัตยานุศาสก์   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  
     10. พันเอกนเรศร์   จิตรกัษ์   ประจํามณฑลหทารบกที่  33 
     11. พันโทวีรสิฎฐ์  จันทรแ์ดง   อนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่  33 
     12. จ่าสิบเอกสายัณห์   สมบัตินันท์    ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่ 33 
     13. ร้อยตรีถิรพล  ศรีจันทร์   ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่ 33 
     14. นายณฐัพล  ลึกสิงหแ์ก้ว   อาจารยม์หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม ่
     15. นางพรรณี  บุญประเสริฐ  นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
     16. นายมานิตย์   ขันธสมีา   นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
     17. นายเชษฐา   หิมอนุกูล    ประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ 
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 5) การรบัมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัย จาก บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  
จํานวน  300,000 บาท  โดย นาวาอากาศเอกวิสุตร  จันทนา  รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)   
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
      แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  
 1.  นายสมพล  แสนคาํ 

     ตําแหน่งปจัจุบัน  :  เกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
     ตําแหน่งเดิม :  เกษตรจังหวัดพิษณุโลก  
2. นายวรชัย  อุทัยรตัน์   
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเขียงใหม่  
     ตําแหน่งเดิม  :  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร  
3. นายนรา  เหลา่วิชยา 
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
                            จังหวัดเชียงใหม่  
     ตําแหน่งเดิม :   ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
                         จังหวัดพิษณุโลก 
4.  นายสภุทัร  สุปรียธติกิลุ 

      ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
                ตําแหน่งเดิม : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.   นางสุรีย์พร  ชูสขุ 
       ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์                
                 ตําแหน่งเดิม : ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.   นายชัยสทิธิ์  รัตนชัยสทิธิ ์
      ตําแหนง่ปัจจุบัน :  นายอําเภอสันทราย 
      ตําแหน่งเดิม :   นายอําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
7.   นายโชคดี  อมรวฒัน ์
      ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอสันกําแพง 
      ตําแหน่งเดิม  : นายอําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี (รักษาราชการแทนนายอําเภอค่ายบางระจัน  
      จังหวัดสิงห์บุรี) 
 8.  นายอภชิาติ  ชุ่มเชื้อ 
      ตําแหน่งปัจจุบัน  :   นายอําเภอแม่แตง 
      ตําแหน่งเดิม  : นายอําเภอแม่แจ่ม (รกัษาราชการแทนนายอําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน)  
9.  นายสราวฒุิ  วรพงษ์   
     ตําแหน่งปจัจุบัน  :  นายอําเภอดอยหล่อ 
     ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 
10. นายนเิวศน์  พลูสวสัดิ ์ 
     ตําแหน่งปจัจุบัน  :  นายอําเภอฝาง   
     ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอสันทราย (รกัษาราชการแทนนายอําเภอเวียงแหง) 
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11. นายอนพุงษ์  วาวงศ์มูล 
     ตําแหน่งปจัจุบัน  :  นายอําเภอสะเมิง 
     ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอเวียงแหง (รักษาราชการแทนนายอําเภอแม่แตง) 

12. นายวิจติร   หลงัสนั                          
     ตําแหน่งปจัจุบัน  :  นายอําเภอฮอด 
     ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอฮอด (รักษาราชการแทนนายอําเภอสันทราย) 

13. นายภาษเดช  หงสล์ดารมภ์  
     ตําแหน่งปจัจุบัน  : นายอําเภอแม่วาง 
     ตําแหน่งเดมิ :  นายอําเภอแม่วาง  (รกัษาราชการแทนนายอําเภอเชียงดาว) 

 14. นายศรณัยู  มีทองคํา  
      ตําแหน่งปัจจุบัน  :  นายอําเภอแม่ออน 
      ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอสะเมิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/๒๕๕๔   
    เม่ือวันที่  19  พฤศจกิายน  ๒๕๕๔  
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  

2554  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร  27 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ

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

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่  11/2554  

วันอังคารที่  29  พฤศจกิายน  2554  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

********************************* 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
 
1 หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4 นายฤทธิพงค์  เตชะพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายสุวิชา ดามพวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6 นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายวิชัย   ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ่
9 นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

10 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
เชียงใหม่ 

11 นายเฉลิมชัย สิงหะ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 
12 นายเกรียงศักด์ิ จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
13 นายอดิศร กําเนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอหางดง 
15 นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสารภี 
16 นายปรีชา ศิรินาม (แทน)นายอําเภอสันทราย 
17 นายเศรษฐา เศรษฐีธร (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
18 นายสัมฤทธ์ิ สวามิภักด์ิ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
19 นางสาวนิติยา   พงษ์พานิช (รักษาราชการแทน)นายอําเภอแม่ริม 
20 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอแม่แตง 
21 นายอดิศักด์ิ วรรณลักษณ ์ นายอําเภอฮอด 
22 นายภาษเดช หงส์ลดารมย ์ นายอําเภอเชียงดาว 
23 นายมานิตย์ ไหวไว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
24 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ (รักษาราชการแทน)นายอําเภอฝาง 
25 นายเทอดศักด์ิ จารุอัคระ นายอําเภอไชยปราการ 
26 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสะเมิง 
27 นายนิเวศน์ พูลสวัสด์ิ นายอําเภอเวียงแหง 
28 นายสงัด บูรณภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอสันป่าตอง 
29 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
30 ว่าที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน (แทน)นายอําเภอแม่อาย 

    
    

    
    
    
    
    
    
   /31  นายชุติเดช  มีจันทร์... 
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31 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
32 ว่าที่ ร.ต.อดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
33 นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอดอยเต่า 
34 นายวิบูลย์ เทพนรรัตน์ (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
35 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู นายอําเภอแม่ออน 
36 นายศิวะ ธมิกานนท์ (แทน)นายอําเภอดอยหล่อ 
37 นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม  
38 ร้อยเอกก่อสกุล มณีภาค (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
39 พลเอกศิริรัตน์ แสงช้าง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
40 พันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน (แทน)รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ท) 
41 นาวาอากาศตรคีมศกัด์ิ คําสน (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
42 พลเอกสมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม  
43 นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
44 นายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
45 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  
46 นายสงกรานต์ มูลวิจิตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
47 นายสุภกิจ ชัยเมืองเลน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
48 นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่         

เขต 3 (เชียงใหม่) 
49 นางเรไร รักศิลปกิจ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  
50 นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
51 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 
52 นายนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
53 นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
54 นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  
55 นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
56 นายสีหศักด์ิ ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
57 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 



 ๙

 

 

 

         /85 นายสุรพงษ์  วิวัชรโกเศศ ...

58 นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
59 นางอัจฉรา แก้วกําชัยเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
60 ม.ร.ว.วิจิตรา พูนทวีธรรม ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
61 นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
62 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
63 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการไปรษณีย์เขต 5  เชียงใหม ่
64 นายณรงศักด์ิ ไชยศรี (แทน) ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
65 นายบรรพต คันธเสน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ 
66 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
67 นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
68 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
69 นางมุกดา ปิงรินถา (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกจิ

เชียงใหม่ 
    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
70 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
71 นายประมาณ ถาวรพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10 
72 นายภักดี พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ 
73 นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
74 นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
75 นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
76 นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน

ธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
77 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
78 นายกระจาย ทูนเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
79 นางสาวศิริญา อินทร์เหยี่ยว (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
80 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 
81 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่  2 

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
82 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
83 นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายทรงพล สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
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       / หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ...

85 นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
86 นายวิฑูร โพธ์ิศรี (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
87 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
88 นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
89 นายชยุติ ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 
90 นายนพดล โค้วสุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
91 นายอุดม บัวเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
92 นางสาวขนิษฐา ก่อต้ังทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
93 นางพจนีย์               แสนลา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
94 นายทรงชัย ชุ่มภิรมย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1 
95 นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 
96 นายสุวิทย์ ม่วงเกษม ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 
97 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
98 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่ 
99 นายชัยวุฒิ มากสังข์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง

จังหวัดเชียงใหม่ 
100 นายสถาพร   กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
101 นายวรสิทธ์ิ วรพล ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
102 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้             

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
103 นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม  
104 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
105 นายวรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
106 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท 
107 นางณิชรัตน์ จอมแปรทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
108 นางสาวภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
109 นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
110 นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
111 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ 1 
112 นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ 2 
113 นายชาญวิทย์  เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ 3 

    



 ๑๑

 

 

        /หน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลัง...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  
114 นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
115 นายแพทย์สมยั ศิริทองถาวร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
116 นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
117 นางสุปราณี โฆวัชรกุล (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
118 นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

    
    

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
119 พ.ต.อ.พรชัย พักตร์ผ่องศรี (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
120 พ.ต.ท.กันต์พงษ์ วงค์วิชัย (แทน)ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 
121 ร.ต.ท.เอกชัย อุดหนุน (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
122 พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
123 พ.ต.ท.สัณหกช เกษากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ  5 

    
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ  
124 นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
125 นายยุทธนา โพธ์ิทองสุนันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
126 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงต่างประเทศ  
127 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม  
128 นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
129 นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
130 นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
131 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม่ 
132 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
133 นางดารุณี ชัยวรรณา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
134 นายนิรันดร์ บุปผาพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

    



 ๑๒

 

     

 
       /160. นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ ... 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง  
135 นายสมศักด์ิ  วงศ์ปัญญาถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย    

สํานักงานภาคเหนือ 
136 นางสาวอรวรรณ กฤตธนเวท (แทน)คลังเขต 5 
137 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
138 ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
139 นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
140 นายวิสูตร หิตะวนิช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
141 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
142 นางสาวศิริลักษณ์ ไพโรจน์รัตน์ สรรพากรภาค 8 
143 นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
144 นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
145 นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)่ 
146 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ 
147 นายสาธร สีแก้วเขียว (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
148 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี  
149 นายถิรไชย แจ้งไพร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
150 นางราตรี จักร์แก้ว (รักษาราชการแทน)ประชาสมัพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
151 นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม ่
152 นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
153 นายสุระ ลิจุติภูมิ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ 
154 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง 

    
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  
155 นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
156 นายสุวิทย์ แลกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
157 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
158 นายจักรกฤษณ์ จันทร์จิตร นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์สาขาภาคเหนือ 

    
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
159 นายจําเริญ ศรีคํามูล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

    



 ๑๓
 

 

         / หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน  
160 นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
161 นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่  2 (กฟผ.) 
    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร  
162 นางปิยะมาศ ปันทนา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ

การศึกษาที่  1 
163 นายประหยัด ทรงคํา ผู้อํานวยการการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
164 นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
165 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
166 นายเทวินส์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
167 นายสุทัศน ์ ประสาธน์สุวรรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
168 นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 
169 นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่  
170 นายวิเชียร ชมภูผล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 34 
171 นางสุพิศ ยางาม ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

    
สถาบนัการศกึษา  
172 รศ.ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
173 ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ประทุมพร (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

    
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ  
174 นางอัมพร จุลมณีวงศ ์ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
175 นางแสงพร เทสมุทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
176 นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
177 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
178 แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

    



 ๑๔

 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1 นายอดุลย์ ฮวกนิล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
2 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
3 นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
4 นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5 นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชยีงใหม่ 
6 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
7 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
9 ดร.ภราดร สุรีย์พรษ ์ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
10 Mr.Martin Venzky Stalling คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
11 นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
12 นายมนตรี ไชยคีรี นิติกรชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
13 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
 
        / เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  ...

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
179 นายหลักชัย พัฒนเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
180 นางสาวชมนาถ พรสมพล (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่  

(ช้ันพิเศษ) 
181 ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ โฆษิฐารัตนกูล (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
182 นายอุทัย   พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม ่
183 นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 

    
ส่วนท้องถิน่  
184 นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
185 นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
186 นายยรรยง อยู่เย็น (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
187 นายสุชาติ ไชยมงคล (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 



 ๑๕

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 1) พิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
     ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่เชิดชูเกียรติของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แด่           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี จํานวน 26 ทุน   
ได้แก่ 
 
ที ่ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 
1 เด็กหญิง พรพรรณี  เมฆชัย ประถมศกึษาปทีี่ 6 บ้านริมใต้ แม่ริม 
2 เด็กหญิง วิรัลพัชร สิทธิปัญญา ประถมศกึษาปทีี่ 3 บ้านริมใต้ แม่ริม 
3 นาย เสาสันต์  ใสสอ่ง ปวช.ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
4 นาย ศักรินทร์  ศรีเพ็ชร ปวส.ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
5 เด็กหญิง ปิยะดา  ฟ้ารว่น มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านปางไม้แดง แม่แตง 
6 นางสาว ณัฐกานต์  ธิมา มัธยมศึกษาปีที่ 6 แม่หอพระวิทยาคม แม่แตง 
7 เด็กหญิง อาทิตยา  ศิรินาม ประถมศกึษาปทีี่ 3 บ้านเชิงดอย ดอยสะเก็ด 
8 เด็กชาย เดชมอล  ล ี ประถมศกึษาปทีี่ 4 บ้านป่าป้อง ดอยสะเก็ด 
9 นาย ทรงวุฒิ  วาฤทธ์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง 
10 เด็กหญิง นฤมล  ต๊ิบดง มัธยมศึกษาปีที่ 2 สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง 
11 เด็กหญิง เกวรินทร์  ไชยบัวรินทร์ ประถมศกึษาปทีี่ 2 บ้านท่าขุนคง หางดง 
12 นางสาว ศิริมาศ  อุปนนัท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้านหนองตอง หางดง 
13 นางสาว เจนจิรา  บุญจง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จอมทอง จอมทอง 
14 นางสาว ธนัชพร  แสงหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 จอมทอง จอมทอง 
15 เด็กชาย พรชัย  ปิยะพัทธ์อุดม ประถมศกึษาปทีี่ 4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

ศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
แม่แจ่ม 

แม่แจม่ 

16 นางสาว จุฑารัตน์  ร่มโพธ์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 แม่แจม่ แม่แจม่ 
17 นางสาว ภควดี  วงศ์คําแสน มัธยมศึกษาปีที่ 5 วัฒโนทัยพายัพ เมืองเชียงใหม่ 
18 เด็กชาย วีระยุทธ  การบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมตตาศกึษาในพระราชูปถมัภ์ฯ เมืองเชียงใหม่ 
19 เด็กชาย ศราวุฒิ  สายต๊ิบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมตตาศกึษาในพระราชูปถมัภ์ฯ เมืองเชียงใหม่ 
20 เด็กชาย ฉัตรชัย  คําวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมตตาศกึษาในพระราชูปถมัภ์ฯ เมืองเชียงใหม่ 
21 นาย อดิศักด์ิ  ห้วยดอกหอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 
22 นางสาว ชาลินี  อะเซ็ง ปริญญาตรีปีที ่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บุตรสี่ล้อแดง 
23 เด็กชาย ณัฐวัฒน์  ธะนนัต์ ประถมศกึษาปทีี่ 2 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ บุตรสี่ล้อแดง 
24 นาย วรเชษฐ  มาลยัผา ปริญญาตรีปีที ่1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุตร อส.จ.ชม. 
25 เด็กชาย ณัฎภัทร์  เขียวแก่ อนุบาลปีที่ 3 ศีลรวี บุตร อส.จ.ชม. 
26 เด็กชาย อภิรัตน์  อินทอง ประถมศกึษาปทีี่ 2 โกวิทธํารงเชียงใหม ่ บุตร ขรก.          

สนจ.ชม. 
 
        / 3) ตัวแทนนักเรียนที่รบัทนุการศกึษา... 



 ๑๖

 3) ตัวแทนนกัเรียนทีร่บัทนุการศกึษากล่าวขอบคณุผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่  
     โดย  นายเสาสันต์ ใสส่อง ตัวแทนนักเรยีนที่รับทุนกลา่วขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
 4) พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีพุทธศักราช 2554 จํานวน 17 ราย 
โดยมีผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตร  จํานวน  15  ราย  ได้แก่  
      กลุ่มที่ 1  กลุ่มขา้ราชการ  ข้าราชการบํานาญ ขา้ราชการเมือง 
  1. นายอิ่นแกว้     บุญสูง     ตําบลดอนแก้ว   อําเภอแม่ริม 
  2. นายสุเทพ       ประพันธ์ศรี ตําบลป่าตัน อําเภอเมืองเชียงใหม ่
  3. นายสมประสงค์   อินทร์เจริญ ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม ่  
  4. นายอุดม  อินชัย  ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม ่
  5. ดาบตํารวจสรพงษ ์ รัฐชตะวนิชย์ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
  6. นายป่ินคํา  สิริโม  ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด 
  7. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 
  8. นายวิสุทธ์ิ    ชินธะวรรณ ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง 
  9. นายอินทร์เนตร เทพกุนา  ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง 
  10. นายประยูร   อ้ึงจิตรไพศาล ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง  
      กลุ่มที่ 2  กลุ่มเกษตรกร  ภาคเอกชน 
  1. นายกอนแก้ว  กันธิวาส  ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม ่
  2. นายวิชัย  เจริญศร ี ตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด 
  3. นายประพัฒน์  โพธินาม  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
  4. นายเกรียงไกร  เลิศทํานองธรรม ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม  
  5. นายอุดม   ไตรเชษฐภาดา ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง 
 5) พิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  7 ราย 
ได้แก่ 
  1. ร้านกาแล   
  2. ร้านธันย์พืช (เอเดน)  
  3. ฝ้ายเฮลท์ฟูดส์ (ร้านเบเกอรี่) 
  4. ร้านเพชรดอยงาม สวัสดีเจ้า 
  5. ร้านอาหารสวนผัก 
  6. ร้านจีราโซเล่  
  7. ร้านเพชรดอยงาม ครัวคลาสสิค 
 6) พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งที่  26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ประกอบด้วย นักกีฬาว่ายน้ํา  นักกีฬาจักรยานดาวฮิลล์หญิง นักกีฬา
เรือพาย  ได้แก่ 
  1. นายณัฐพงษ์    เกษอินทร์  
  2. นางสาววิภาวี    ดีคาบาเลส 
  3. นายวิชาญ    ใจเที่ยง 
  4. นายณัฐพงษ์    ยาตรา 
  5. นายอนุสรณ์    สมมิตร 
  6. นายชัชฤทธ์ิ    บุญหมื่น 
  7. นางสาววรัชญา   เคหา 
     
        /8. นางสาวพจนีย์  พุฒหมื่น ...



 ๑๗

  8. นางสาวพจนีย์  พุฒหมื่น 
  9. ว่าที่ ร.ต.หญิงพัทยา แสงคํามา 
  10. นางสาวเสาวนีย์ คําแสง 
  11. นางสาวรวิสรา สังข์สุวรรณ 
  12. นางสาวรุ่งไพลิน สังข์สุวรรณ 
  13. นางสาวธนพร ประเสริฐป้ัน 
  14. นางสาวงามฟ้า โพธา 
  15. นางสาวชุติกาญจน์ ธนวณัฐพงศ์ 
 7) พิธีรบัมอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัย  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จํานวน 36,000 บาท จากอําเภอ
ไชยปราการ  และรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จํานวน  1 คันรถบรรทุกและเงินจํานวน 46,600 บาท           
จากอําเภอสารภี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน : กล่าวเปิดการประชุมแจ้งรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ ดังนี้ 
       ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการยา้ยไปรบัตําแหนง่ ณ ส่วนกลาง 

นายสมชัย  ใหม่จนัทรแ์ดง 
      ตําแหน่งใหม่ :  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                             กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
      ตําแหน่งเดิม :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  

 แนะนําผูบ้ริหาร/หัวหนา้ส่วนราชการทีย้่ายมาดํารงตาํแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ 
     1.  นายสมชาย  เลขาววัิฒน ์

           ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  1 (เชียงใหม่) 
                     ตําแหน่งเดิม : นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ  สํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม ้
        2.  นางสาวนภิา  นิรนัดรน์ตุ 

           ตําแหน่งปัจจุบัน : นักการทูตระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา)   
      หัวหน้าสํานกังานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่  กรมการกงสุล 
            ตําแหน่งเดิม :  นักการทูตระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา) หวัหน้ากลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์  

                    กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้   
นางพฒันาพร ณ ถลาง 

          ตําแหน่งปัจจุบัน  :  ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ 
            ตําแหน่งเดิม  :  นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานผู้ช่วยพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

           ของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม ่
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2554  เม่ือวันที่  28  
               ตุลาคม  2554 
 ฝ่ายเลขานุการ (นายฤทธิพงค์  เตชะพันธุ์) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554  ประกอบด้วยเอกสาร
ทั้งหมด 25 หน้า  โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม                       
 

        / ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์... 



 ๑๘

ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว  หากส่วนราชการ/หน่วยงานใดประสงค์จะเพิ่มเติม          
หรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย  
       - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
  คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจันทร์): แจ้งผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และการดําเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  สรุปได้  ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๗,๑๐๕.๘๒ ๔,๙๔๓.๕๖ ๖๙.๕๗ ๒,๑๖๒.๒๖ 

ประจํา ๖,๒๐๘.๐๑ ๔,๓๗๑.๙๑ ๗๐.๔๒ ๑,๘๓๖.๑๐ 

ลงทุน ๘๙๗.๘๑ ๕๗๑.๖๕ ๖๓.๖๗ ๓๒๖.๑๖ 

 
การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
ข้อมูล ณ วันที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๖๒.๕๒ ๔,๓๖๒.๖๒ ๙๑.๖๐ ๓๙๙.๙๐ 

 
๒.  สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ จํานวน  ๘  เรื่อง คือ 

 หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง  คู่มือการบันทึกรายการ           
โอนขายบิล ผ่าน GFMIS  Web Online 

 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔  เรื่อง  การตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงบัญชี และการผ่อนผันการส่งรายงานการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

       / 2.3 หนังสอืด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๙๗ ...



 ๑๙

 
 2.3 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้น
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เรื่อง  การประกาศกําหนด
สํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

      2.5 หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๙๘  ลงวันที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 หนังสือด่วนมากที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูล
สินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย 

2.7  หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับ           
ความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 

     2.8 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๔๐๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕ เรื่อง  การเลื่อนกําหนด
ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด และบํานาญ 

  ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการกําหนดวันที่ฐานและวันที่ผ่านรายการดังนี้  
     (๑)  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๔ กําหนดวันที่ฐานและวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๔ 
      (๒)  เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ กําหนดวันทีฐ่านและวันทีผ่่านรายการเป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๔
สามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi 
 

๓.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ 4 
       การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑๘๒ หน่วยงาน 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๔  ผลปรากฏดังนี้  มีหน่วยเบิกจ่ายที่ดําเนินการได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด           
ที่กําหนดจํานวน ๑๓๘  หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๒  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและกําลังใจผู้พิการ ประจําปี 2554 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม  2554 
 ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร) : กล่าวเรียนเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและกําลังใจ           
ผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  โดยมีกิจกรรม           
การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและกําลังใจผู้พิการ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2546  สําหรับปี พ.ศ. 2554  
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อึด ฮึด สู้  ความสุขสร้างได้” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส  ผู้ปกครอง และผู้พิการ           
ได้ทํากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม
ในการ 
 

        / ดําเนินงาน ประกอบด้วย... 



 ๒๐

ดําเนินงาน ประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อผู้พิการ  การแสดงนิทรรศการ  การตรวจ
และขึ้นทะเบียนผู้พิการ กิจกรรมนันทนาการ การแสดงความสามารถของเด็กพิการ  และการรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน โดยทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินงานได้ทั้งงบประมาณของขวัญอาหารกลางวัน 
การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยติดต่อสนับสนุนได้ที่คุณรุ่งเรือง มหาไม้  โทรหมายเลข          
053-890238 – 44  ต่อ 1211  หรือ 087-1888032  , 081-8827918 
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญหัวหน้า           
ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและกําลังใจผู้พิการ           
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม  2554  ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ณ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  การยตุคิวามรุนแรงต่อเดก็ สตรี และครอบครัว 
       พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางมยุรี  ยกตรี): แจ้งต่อที่ประชุมว่า

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกัน
จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจําปี   ๒๕๕๔ ภายใต้ช่ือ “จาวเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ ยุติ
ความรุนแรง” โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ Social Network ทาง www.facebook.com “ยุติความรุนแรง 
ต่อเด็ก สตรี” และประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน 
 ๒. กิจกรรมรณรงค์  
 ๒.๑ การรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่อ่ืนๆ ในวันศุกร์ที่ 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙ .๐๐ น . จะมีพิธีปล่อยขบวนเครือข่ายองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน           
ไปประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ณ สถานที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนัก
ถึงความสําคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว  สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการแสดงนิทรรศการ ของหน่วยงาน ที่ทํางานด้านการคุ้มครอง
ช่วยเหลือเด็กและสตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคารอํานวยการกลาง ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่  

             ๒.๒ การรณรงค์ในงานถนนคนเดินท่าแพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา 
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ถนนคนเดิน อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

           จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชน ร่วมกัน “ไม่ยอมรับ – ไม่นิ่งเฉย –           
ไม่กระทํา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและครอบครัว” 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

       / 4.3  รายงานการประชุมวางแผน...



 ๒๑

 4.3  รายงานการประชุมวางแผนรื้อถอนสิ่งปลกูสรา้งทีพ่กัอาศัยบา้นหนองผึง้  
        ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (พันเอกอัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า           

เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาซื้อที่ดิน ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ บ้านหนองผึ้ง ตําบลอินทขิล 
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน ๓ แปลง  รวมจํานวน ๗๒ ไร่  ๒ งาน ๔๒ ตารางวา โดยได้นํามาแบ่งแปลง 
จํานวน ๒๒๐ แปลง แปลงละประมาณ ๑ งาน ขายในราคาแปลงละ ๒๒,๐๐๐ บาท และได้เริ่มมีการปลูกสร้าง
บ้านพักอาศัยก่ึงถาวร รวมมีจํานวนที่สร้างบ้านแล้วเสร็จ, สร้างเสร็จแล้วไม่มีผู้อาศัย, บ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ(บ้านร้าง) 
และล้อมเฉพาะรั้วลวดหนาม รวมจํานวนประมาณ ๑๗๗ แปลง ที่เหลือเป็นที่ว่างเปล่า ต่อมาเมื่อประมาณเดือน
มกราคม  2552  เจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ได้จัดกําลังเข้าปิดล้อม/ตรวจค้น และได้มีการประชุม
แก้ปัญหาในระดับจังหวัด จํานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  2552  และครั้งที่ ๒           
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  2552  โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธาน ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนั้นมีตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผลการประชุม มีข้อตกลงให้เวลาแรงงาน
ต่างด้าว รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก ๖ เดือน แต่ต่อมาภายหลังเมื่อเกินระยะเวลา ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ 
ตามผลการประชุม  
        ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๒ กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ นําโดยพันเอกอัครวัฒน์            
วุฒิเดชโชติโภคิน  หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงาน
ต่างด้าว ที่อาคารหอประชุมที่ว่าการอําเภอแม่แตง ได้มีประชาชนหยิบยกประเด็นปัญหาที่แรงงานต่างด้าวถือครอง
ที่ดินและปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดิน ส.ป.ก. บ้านหนองผึ้ง ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่            
สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จึงได้รับเอา
ปัญหาดังกล่าวเพื่อนําไปแก้ไข และในขณะนั้นก็ได้รับการประสานจากนายอดิศักด์ิ วรรณลักษณ์ นายอําเภอแม่แตง         
ในขณะนั้น ให้ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 เมื่อประมาณเดือนเมษายน  2553  กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการข่าวฯ 
เข้าหาข่าว ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล พบว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพปัญหาเกิดขึ้นจริง จึงได้ดําเนินการวางแผนและ
ขออนุมัติหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ /ผอ.รมน.จว.ช.ม. เข้าปฏิบัติการปิดล้อม/ตรวจค้น 
เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2554  โดยได้มอบหมายให้นายชูชาติ  กีฬาแปง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ /           
รอง ผอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่  รับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในวันนั้นได้มี
การเจรจากับแกนนํา และต่อรองเงื่อนไขเวลา ที่จะรื้อถอนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554  ซึ่งได้มีการจัดทําบันทึก
ยินยอมรื้อถอนเป็นรายบุคคล และบันทึกความเข้าใจกับแกนนํา  
        ในห้วงเวลา ต้ังแต่วันที่  9 มิถุนายน  2554 จนถึง 13 พฤศจิกายน  2554 กอ.รมน.จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมกับอําเภอแม่แตง สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตําบลอินทขิล  
สถานีตํารวจภูธรแม่แตง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีการดําเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ 
กับประชาชนไทย บ้านหนองผึ้ง  แรงงานต่างด้าวบ้านหนองผึ้ง พร้อมได้พบปะเจรจากับแกนนํามาอย่างต่อเนื่อง   
ได้เชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มาช้ีแจงทําความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน  2554 โดยมีพันเอกโอม           
สิทธิสาร  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) เป็นประธาน ซึ่งก็มีความเข้าใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี  
และมีการปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น การรื้อถอนเสาปูนและรั้วลวดหนาม เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม  2554 ซึ่งสื่อมวลชนก็
ได้เข้าไปทําข่าวในวันนั้น  การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่อยูใ่น
อํานาจของเทศบาลตําบลอินทขิล โดยการปิดประกาศคําสั่งฯ ตามห้วงเวลา รวมทั้งมีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย 
โดยการถอดมิตเตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อ ๑ พฤศจิกายน  2554 เป็นต้น  
 

       / การเจรจากบัแกนนําเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  2554...



 ๒๒

  
 การเจรจากับแกนนําเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  2554 ได้มีการขอขยายระยะเวลาจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
2554  ไปเป็นภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  2554 ซึ่งข้อตกลงจะดําเนินการรื้อถอนและส่งมอบพื้นที่ให้สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  ห้วง ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน  2554 
 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน   2554  ได้จัดกําลังเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ โดยได้ปรากฏว่ามีตัวแทนกลุ่ม 
NGO โดยอ้างว่า เป็นตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จํานวน ๓ นาย คือ พล.ต.ธีรพัฒน์ อ่อนอรุณ (ทหารนอก
ราชการ) นายเทียน (ไม่ทราบนามสกุล) และนายชลสิทธ์ิ (ไม่ทราบนามสกุล) ได้เข้ามาขอเจรจา จึงได้มีการเจรจาใน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ได้ข้อสรุปคือ ให้มีการผ่อนผันขยายระยะเวลาไปอีกจนถึง ๓๑  มีนาคม  25๕๕ โดยมี
ข้อตกลงว่า ทางราชการจะยังคงดําเนินการใช้อํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลอินทขิล ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีข้อแม้ว่า จะไม่มีการใช้สิทธิโต้แย้งทางกฎหมายใดๆ ต่อทางราชการ ซึ่งภายหลังข้อตกลงได้
แจ้งให้แรงงานต่างด้าวรับทราบและเป็นที่เข้าใจ และกําหนดการทําบันทึกข้อตกลงเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอําเภอ
แม่แตง แต่พอถึงเวลาตัวแทนกลุ่ม NGO ดังกล่าว และแรงงานต่างด้าว จํานวน ๑๐ คน ไม่มาตามกําหนดนัดหมาย 
โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่แจ้งให้ทราบ ดังนั้นจึงถือว่า ข้อตกลงที่ได้เจรจากันเป็นอันยกเลิก 
 เมื่อวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  2554  กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่  ได้สนธิกําลังประกอบด้วยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่  33  ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่  สถานีตํารวจภูธรแม่แตง  ที่ว่าการอําเภอแม่แตง  สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าปิดล้อม/ตรวจค้น โดยสามารถจับกุมบุคคลที่กระทํา
ผิดกฎหมาย จํานวน ๑๑ ราย ดังนี้ 
                   - ข้อหาความผิ ดฐาน  บุคคลต่าง ด้ าวออกนอกเขตพื้ นที่ ควบคุ มโดยไม่ ไ ด้ รั บอนุญาต            
(ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘๒) จํานวน ๕ ราย  
  - ข้อหาความผิดฐาน เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑, มาตรา ๑๒, มาตรา ๑๘, มาตรา ๖๒ และมาตรา ๘๑) จํานวน 
๓ ราย  
               - ข้อหาความผิดฐาน รับคนต่างด้าวเข้าทํางานไม่ตรงตามประเภทงาน หรือลักษณะ และกับนายจ้าง 
ณ ท้องที่ หรือสถานที่ และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต จํานวน ๑ ราย   
         - ข้อหาความผิดฐาน ไม่ทํางานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่
และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต จํานวน ๒ ราย  
 

การตอบรับ 
           จากการเข้าไปปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์หลายๆ ครั้ง แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ มีความ
เข้าใจและเริ่มมีการรื้อถอนบ้านด้วยตนเอง ภายหลังจากวันที่ ๑ พฤศจิกายน 25๕๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันได้
ดําเนินการไปแล้วประมาณ ๓๐ - ๔๐ หลังคาเรือน 
 ในห้วงต้นเดือนพฤศจิกายน  2554  มีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่า เป็นตัวแทนคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
และสภาทนายความ เข้าไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ และแจ้งให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของเจ้าหน้าที่  
ที่กําหนดจะรื้อถอนตั้งแต่วันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  2554  เป็นต้นไปตามข้อตกลงเดิม และแจ้งว่าสามารถดําเนินการ
ช่วยเหลือให้อยู่ในพื้นที่ต่อไปได้ รวมทั้งได้เป็นตัวแทนทําหนังสืออุทธรณ์คําสั่งรื้อถอนของเทศบาลตําบลอินทขิล            
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งชี้นําให้นําเด็กเล็กมาถือป้ายเรียกร้องขอความยุติธรรม และจัดการ
ให้มีการทําป้ายไวนิลมีข้อความ จํานวน ๓ ข้อความ  ต่อต้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ดังนี้ 
                   -  เรายอมรบัคาํตดัสนิปญัหานี้จากศาลปกครอง ตามวิถีสทิธิมนษุยชน 
                   -  ชุมชนพร้อมทาํสญัญาเชา่ทีด่นิราชการ ธนารกัษ์/ราชพสัดุ ตามคาํสั่งศาลปกครอง 

       
/-ขอขอบคณุกรรมการพทิกัษ.์..



 ๒๓

 
                  - ขอขอบคุณกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสภาทนายความ ที่กรุณารับเรื่องช่วยเหลือ            
ความเดือดร้อน  

 ภายหลังการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เมื่อ ๒๕  พฤศจิกายน 2554 แรงงานต่างด้าว
ส่วนหนึ่งจะเริ่มรื้อถอนบ้านออกไป   

       

สรปุสภาพปญัหาที่เกดิขึ้น เกิดจากสาเหตสุําคญั ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละระดับ (บางส่วนอาจไม่เห็นด้วย แต่ไม่สามารถฝ่าฝืนมติของหน่วยงาน            
บางหน่วยหรือเจ้าหน้าที่บางคนที่มีอํานาจในขณะนั้น) ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่บังคับใช้กฎหมาย           
อีกทั้งสนับสนุนให้มีการละเมิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้น กล่าวคือ การไปยอมรับให้มีการจัดต้ังเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่            
ในช่วงที่เริ่มมีการเข้ามาจับจองซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในขณะนั้น (ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖) 
 2. ผลประโยชน์ของคนไทยบางคน ร่วมกับคนไทยที่มีเชื้อชาติไทยใหญ่ ที่ได้สัญชาติไทยแล้ว ร่วมกัน
กระทําผิด โดยมุ่งหวังด้านผลประโยชน์ตอบแทน และการสร้างวงจรอํานาจในพื้นที่ รวมทั้งเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้
การยอมรับจากกลุ่มไทยใหญ่ เพื่อหวังผลด้านการยอมรับองค์กร หรือหวังผลประโยชน์ส่วนตน/กลุ่มของตน 
        3. มีความเคลื่อนไหวนําเอากระแสมนุษยธรรม เรียกร้องผ่านคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน             
สภาทนายความ หรือตัวแทนกลุ่ม NGO ต่างๆ (กลุ่มบางกลุ่มอาจถูกแอบอ้าง) มาคัดค้านหรือต่อรองการปฏิบัติ            
ของเจ้าหน้าที่ตามห้วงระยะเวลา แต่โดยส่วนใหญ่ก็รับทราบกลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าวกระทําผิดกฎหมาย           
เพียงขอขยายระยะเวลาการรื้อถอน แต่อาจมีส่วนหนึ่งเริ่มมีแนวความคิดที่จะต่อรองอํานาจรัฐ เพื่อให้มีการแก้ไข   
หรือยกเว้น หรือผ่อนปรน กฎหมายต่างๆ เช่น การแสดงความจํานงให้แรงงานต่างด้าวเช่าที่ราชพัสดุจากรัฐได้ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นแนวความคิดที่อันตรายและเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้ชักนําให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวต่อต้าน
อํานาจรัฐ แทนที่จะปฏิบัติตามท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้นํา เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย 
 4. ในห้วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการประสานงานและไม่ได้ทํางาน
ร่วมกัน ทําให้การแก้ปัญหาไม่สามารถกระทําอย่างเบ็ดเสร็จ จนเกิดเป็นช่องว่างให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ รวมทั้ง
ไม่พยายามหาข้อสรุปหรือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วแต่ละหน่วยงานจะมีอํานาจหน้าที่แตกต่างกัน 
แต่หากนํามารวมกันแล้วการใช้อํานาจของแต่ละหน่วยงานก็จะสอดประสานกันอย่างดีและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ  ทําให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย  ฝ่าฝืนกฎหมาย และมี
แนวความคิดที่จะต่อรองอํานาจรัฐและเปลี่ยนแปลงอํานาจรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มของตน   
 

ปญัหา/อปุสรรค 
     1. ฝ่ายภาครัฐ/เอกชน 
         ทัศนคติของคนไทยที่มีผลประโยชน์กับต่างด้าว ภาครัฐขาดความเข้มแข็ง, ภาคประชาชนอ่อนแอ ขาดการบูรณาการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๒ ฝ่ายคนต่างด้าว : แนวความคิดของคนต่างด้าว(เชื้อชาติไทยใหญ่) ต้องการได้สัญชาติไทย การต้ังถิ่นฐาน           
(ไม่เดินทางกลับประเทศ) เพื่อนําไปสู่การให้รัฐผ่อนปรนกฎระเบียบ/กฎหมายต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม           
ซึ่งถือเป็นแนวความคิดที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง     
  

ข้อพิจารณา 
 การดําเนินการที่ผ่านมา ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายๆ ประการ เช่น การสูญเสียผลประโยชน ์          

ของคนไทยที่มีผลประโยชน์ร่วมในการขายที่ดิน/มีผลประโยชน์ร่วมกับแรงงานต่างด้าว, การสูญเสียอิทธิพลในพื้นที่, 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่ได้รับผลประโยชน์กับต่างด้าว และความเป็นเครือญาติ (จากการแต่งงาน) ทําให้ส่วนหนึ่งมี 
 

         / การบังคับ/ข่มขู่แรงงานต่างด้าว... 



 ๒๔

การบังคับ/ข่มขู่แรงงานต่างด้าวด้วยกันเอง ไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อต้านอํานาจรัฐ รวมทั้งมีความเคลื่อนไหว           
หาแนวร่วม เช่น กลุ่ม NGO, บุคคลที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่จะมากดดันเจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ 
               การต่อรองของแรงงานต่างด้าว โดยอ้างประเด็นการไม่รู้กฎหมาย, การขอความเห็นใจในเรื่องต่างๆ 
นั้น มีนัยแอบแฝงเพียงเพื่อซื้อเวลา ที่จะใช้กฎหมู่ทําการละเมิดกฎหมาย หรือให้ละเว้นการปฏิบัติ หรือบีบบังคับที่จะ 
ให้มีการกําหนดเงื่อนไขเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มของตน ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนับว่าอันตรายอย่างยิ่ง จึงต้อง
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  
                 กรณีคดี กม.๓ - ๕ อําเภอจอมทอง ซึ่งศาลตัดสินให้ออกจากพื้นที่ เมื่อพ.ศ.๒๕๔๔ แต่ปัจจุบัน           
ผู้บุกรุกยังอยู่ในพื้นที่เดิม ดังนั้นการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่บ้านหนองผึ้ง ได้ดําเนินการมาอย่างถูกต้องแล้ว
เนื่องจากหากใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เมื่อถึงเวลาแล้วจะไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ เช่น กรณี
คดีเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้ ในอําเภอจอมทอง เนื่องจากจะมีปัญหาด้านมวลชนและด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามา
เกี่ยวข้อง 
 

แนวทางแกป้ญัหา 
แนวทางที่ ๑ : ใช้หลักรัฐศาสตร์ 
               - ใช้การเจรจาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา แต่ประสบความล้มเหลว เนื่องจากแรงงานต่างด้าวฝ่าฝืน
ข้อตกลง และใช้กลุ่ม NGO มาเคลื่อนไหว โดยอ้างหลักมนุษยธรรม 
แนวทางที่ ๒ : ใช้หลักนิติศาสตร์ผสมหลักรัฐศาสตร์ 
               - การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ ๒๕ พฤศจิกายน 2554 เป็นต้น   
แต่จะยังคงใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่เป็นเฉพาะกรณีไป 
แนวทางที่ ๓ : ใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเด็ดขาด โดยจะเริ่มดําเนินการภายในเดือนมกราคม  2555 ด้วยการใช้
มาตรการทางกฎหมายต่างๆ และขั้นสุดท้ายหากแรงงานต่างด้าวยังด้ือดึงขัดขืน จะต้องใช้มาตรการทางด้านการ
ปกครอง ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยการเพิกถอนสถานะ/สิทธ์ิต่างๆ และส่งกลับออกนอกประเทศ 
 

บทสรปุ 
 การดําเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวถือครองที่ดินและปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดิน ส.ป.ก.            
บ้านหนองผึ้ง ตําบลอินทขิล  อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นโครงการนําร่องที่จะนําไปแก้ปัญหาในพื้นที่ของ 
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เช่นกองกําลังผาเมือง ฯลฯ โดยจะได้มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการ
แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในระดับจังหวัด” ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นแนวทาง            
การแก้ปัญหาในระดับประเทศต่อไป รวมทั้งจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าว ไม่กระทําผิดกฎหมายหรือถูกชักจูง/
หลอกลวงไปในทางที่ผิด ซึ่งจะทําให้แรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด           
มีความเป็นระเบียบและสงบสันติ ต่อไป            
 

ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (พันเอกอัครวัฒน์  วุฒิเดชโชติโภคิน) : ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิม           
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ           
ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม  2554  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ฝากเน้นย้ํา กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดําเนินการ
ในเรื่องต้นกล่าวข้างต้นด้วยความเข้มแข็ง  เข้มงวดกวดขันในมาตรการต่างๆ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และของจังหวัดเชียงใหม่ 
                                                                          
มติที่ประชุม   รับทราบ 

       /4.4 การประมูลป้ายทะเบยีนรถ... 
 



 ๒๕

4.4 การประมูลป้ายทะเบยีนรถเลขสวยครั้งที่ 8 หมวดอักษร ขข 
      ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย  กีฬาแปง) : แจ้งการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่

ต้องการหรือเป็นที่นิยม (เลขสวย) ครั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อนําเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียน
เข้า“กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยรวมทั้งให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวยเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสัน
สวยงามซึ่งของจังหวัดเชียงใหม่จะมีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว   บ่งบอกความเป็นเชียงใหม่ทั้งเทือกดอย 
กําแพงเมือง แม่น้ําปิง ร่มบ่อสร้าง รวมทั้งครอบครัวแพนด้า โดยสัญลักษณ์รูปภูเขาและกําแพงเมือง           
สื่อความหมายถึงความมั่นคง หนักแน่น  สายน้ํา สื่อความหมายถึงลําน้ําปิงอันสงบ  ร่มเย็น  มีความอุดมสมบูรณ์  
ร่มบ่อสร้าง อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมครอบครัว “หลินปิง” ซึ่งทั้งหมดรวมกันแล้วจะ
สอดคล้องตามศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ย  เพื่อความเจริญ หนักแน่น  ม่ันคง ร่มเย็น และเป็นสิริมงคล           
ของผู้ครอบครอง  นอกจากนั้นแผ่นป้ายดังกล่าว ยังได้ผ่านการประกอบพิธีอธิษฐานจิตเสริมสิริมงคล  เพื่อเป็นสิริ
มงคลและนําโชคลาภให้แก่ผู้ประมูลได้ โดยพระครูศิริศีลสังวร  (ครูบาน้อย เตชะปัญโญ)  เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล 
อําเภอสารภี เป็นประธานในการประกอบพิธีเสริมสิริมงคล เพื่อให้สมดังรูปลักษณ์และความหมายของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถในหมวดอักษร ขข ซึ่งสื่อความหมายถึง “ขุมโชค ขุมทรัพย์ ขุมสมบัติ ขุมเงินทอง ” อันหมายถึง           
ความมั่นคง ร่มเย็น และความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นอักษรคู่เหมือนครั้งแรกในส่วนภูมิภาคซึ่งมีอยู่เพียง 
301 หมายเลขเท่านั้น  นอกจากผู้ที่ประมูลได้จะได้รับทั้งสิ่งที่เป็นมงคล มีขุมโชค ขุมทรัพย์ ขุมสมบัติ ขุมเงินทอง 
ดังความหมายของ หมวดอักษร ขข แล้วยังถือว่าได้ร่วมทําบุญในการมีส่วนช่วยสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน เพราะรายได้จากการประมูลทั้งหมด จะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 
0-5327-0412 , 0-5327-7156 และ 0-5327-8265 สํานักงานขนส่งจังหวัดสาขาอําเภอจอมทอง  โทรศัพท์
หมายเลข 0-5336-9666-9  สํานักงานขนส่งจังหวัดสาขาอําเภอฝาง โทรศัพท์ 0-5334-6420  สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดสาขาอําเภอแม่แตง โทรศัพท์หมายเลข 0-5347-1415 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 การจัดระบบขนส่งมวลชนรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554        
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย  กีฬาแปง) :แจ้งต่อที่ประชุมว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียม
ความพร้อมโดยได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมกําหนดมาตรการในการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมงาน  ด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยโดยใช้แนวทางการให้บริการรถขนส่งมวลชน เช่น การจัดให้บริการงานมหกรรม
พืชสวนโลกครั้งที่แล้ว กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้นํารถส่วนบุคคลเข้าไปจอดในพื้นที่บริเวณจัดงานโดยให้นํารถไปจอด
ตามจุดจอดรถที่กําหนดไว้ส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้า และใช้บริการรถขนส่งมวลชนที่ได้จัดเตรียมไว้บริการแทน  
ทั้งนี้ ได้กําหนดสถานที่จอดรถและรถโดยสารสาธารณะที่จะให้บริการได้มีการปรับเปลี่ยนจุดจอดบางจุด           
และเพิ่มจุดจอดขึ้นใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการของรถขนส่งมวลชน รวม ๑๙ จุด ได้แก่ ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ และ สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดจอดเฉพาะรถ SHUTTLE BUS (รถโดยสารปรับอากาศของ           
ขสมก.) ซึ่งให้บริการฟรี ส่วนจุดอ่ืนๆ ได้ใช้รถโดยสารสองแถวให้บริการได้แก่มีโชคพลาซ่า เจ เจ มาร์เก็ต  โลตัสคําเที่ยง  
ขนส่งช้างเผือก  ตลาดวโรรส  ขนส่งอาเขต บ๊ิกซีเอ๊กซ์ตร้า แมคโครปอยหลวง  บ๊ิกซีดอนจั่น โกบอลเฮ้าส์ กาดสวนแก้ว  
เซ็นทรัลแอร์พอร์ท  โลตัสหางดง  บ๊ิกซีหางดง  แมคโครหางดง และกาดฝรั่ง โดยเก็บค่าโดยสารคนละ ๒๐ –๒๕ บาท  
ตามระยะทางใกล้ไกล สําหรับจุดจอดที่สนามบินเชียงใหม่ใช้รถตู้ปรับอากาศ 
 

        /ให้บริการโดยเก็บค่าโดยสาร... 
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ให้บริการโดยเก็บค่าโดยสารคนละ ๔๐ บาท นอกจากนี้สําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักตามโรงแรมใหญ่ ๆ ในตัวเมือง
เชียงใหม่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไปเที่ยวชมงานคิดค่าโดยสารคนละ 
๔๐ บาท  นอกจากนี้ได้จัดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะอื่นๆเช่น รถแท็กซี่มิเตอร์ และรถบริการธุรกิจ (รถลีมูซีน) 
เช่นเดียวกับการจัดงานครั้งที่แล้วอีกด้วย  เพื่อให้การบริการรถขนส่งมวลชนเป็นที่ประทับใจกับผู้ใช้บริการสํานักงาน
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดอบรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการท้ังหมดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
ในการให้บริการผู้โดยสารโดยให้คํานึงถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบโดยเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กําหนด  
ตลอดทั้งให้รักษาวัฒนธรรมประเพณีชาวเหนือโดยใช้ถ้อยคําที่สุภาพแสดงความเป็นมิตรไมตรี และแสดงความมีน้ําใจ
เอื้ออาทรต่อผู้โดยสารเพื่อสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพืชสวนโลก ได้แก่ วิทยากรจากตํารวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เน้นย้ําในการที่
จะให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างไรเพื่อให้เกิดความประทับใจ และวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยได้รับเกียรติ
จากพันเอกนเรศร์ จิตรักษ์ ได้กรุณามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ถึงการเป็นพสกนิกรที่ดี 
เนื่องจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา   ในวันที่  ๕  ธันวาคม 
๒๕๕๔  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยได้จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๔  และวันที่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังเพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการ
ให้บริการผู้โดยสารโดยได้ดําเนินการตรวจสอบสภาพรถโดยสารที่จะใช้บริการงานพืชสวนโลกในครั้งนี้ทั้งหมดให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการให้บริการผู้โดยสารอีกด้วย  ดังนั้น  เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม
งานมหกรรมพืชสวนโลกควรใช้บริการรถขนส่งมวลชนตามที่ได้แจ้งให้ทราบเนื่องจากไม่อนุญาตให้นํารถส่วนบุคคล
เข้าไปในบริเวณงานนอกจากนี้กรณีที่ต้องการใช้บริการรถสาธารณะอื่นๆ เช่น รถแท็กซี่มิเตอร์ หรือรถตู้ปรับอากาศ 
หรือรถโดยสารสองแถวสามารถติดต่อได้ที่โทร. ๐๕๓-๒๗๙๒๙๑, ๐๕๓-๒๗๑๒๔๒,๐๕๓-๒๐๓๒๓๔ กรณีที่มีปัญหา
ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนโทร. 
๑๕๘๔  และ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร.๐๘๑-๗๒๑๗๙๙๙ และ ๐๘๙-๒๐๓๑๔๘๑ 
 
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย  กีฬาแปง) : แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 2  เรื่อง ดังนี้ 
 1. การขนส่งน้ําดื่มจํานวนหนึ่งล้านขวดสู่ผู้ประสบอุทกภัย   กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ขนส่งน้ําด่ืมแร่ออร่า จํานวนหนึ่งล้านขวดจากโรงงานผลิต ตําบลโป่งแยง  อําเภอ
แม่ริม ไปส่งที่สถานีรถไฟเชียงใหม่  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งสํานักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ดําเนินการขนส่งทางรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ทหาร  
ส่วนราชการและภาคเอกชน ในการขนย้ายน้ําด่ืมเป็นอย่างดี 
 2. การเปิดใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๓ (อาเขต ๒) มีการเปิดใช้บริการ       
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2554 โดยจะใช้พ้ืนที่ช้ันหนึ่งก่อน และจะเปิดใช้พื้นที่ทั้งหมดในช่วงงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เพื่อรับนักท่องเที่ยว มีการถ่ายโอนภารกิจการบริหาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 แล้ว 
  
มตทิีป่ระชุม    รับทราบ 
 
 

      /4.6 ประชาสัมพันธก์ารบริจาคสิ่งของ...



 ๒๗

4.6 ประชาสมัพนัธก์ารบรจิาคสิ่งของรางวัลสาํหรบัร้านมัจฉากาชาดประจําปี 2555 
      ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุรชัย จงรักษ์) : แจ้งการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปี  2555 มีกิจกรรม ดังนี้ 
      1. การออกร้านมัจฉากาชาด ขอเชิญชวนส่วนราชการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/

ภาคเอกชนร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ๒ ล้อ ทีวี ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ฯลฯ เพื่อใช้
เป็นของรางวัลในงาน  “วันรวมน้ําใจช่วยกาชาด” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๕๔ เริ่มต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ได้เรียนเชิญหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการรับมอบ เวลา ๑๐.๐๐ น.           
ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ หรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๑-๒๖๓๘  ในวันและเวลาราชการ 

     ๒. กิจกรรมจําหน่ายสลากกาชาดการกุศล เหล่ากาชาดเชียงใหม่ได้จัดทําสลากกาชาดการกุศล  
จํานวน ๘๐,๐๐๐ ฉบับๆ ละ ๕๐ บาท เริ่มจําหน่ายต้ังแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  ณ ที่ว่าการอําเภอและ
ตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่  โดยออกรางวัลในวันที่ ๗ มกราคม 2๕๕๕  ณ เวทีร้าน
มัจฉากาชาด บริเวณงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่   รางวัลประกอบไปด้วย 

 รางวัลที่  1  รถยนต์เก๋ง TOYOTA VIOS รุ่น  1.5 J  เกียร์ออโต้  จํานวน    1  รางวัล 
 รางวัลที่  2  รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINO       จํานวน    3  รางวัล 
 รางวัลที่  3  สร้อยคอทองคํา น้ําหนัก 2 สลงึ               จํานวน    8  รางวัล 
 รางวัลที่  4  สร้อยคอทองคํา น้ําหนัก 1 สลงึ                 จาํนวน    6  รางวัล 
 รางวัลที่  5  ไมโครเวฟ               จํานวน   10  รางวัล 
 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง  รางวัลมลูค่า  1,000  บาท   จํานวน 160  รางวัล 
 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง  รางวัลมลูค่า  300  บาท      จํานวน 800  รางวัล 

ออกรางวัล วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ เวทีร้านมัจฉากาชาด  บริเวณงานฤดูหนาวและงานกาชาด 
จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจสอบผลการออกรางวัล ที่ www.chiangmai.go.th  และ  http://redcross.chiangmaipoc.net /main    
หรือ โทร. 0-5321-2638 เชิญชวนผู้สนใจร่วมการกุศล โดยหาซื้อได้จากท่ีว่าการอําเภอทุกอําเภอ และตัวแทน
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : เน้นย้ําเรื่องฝุ่นละอองภายในบริเวณการจัดงาน           
โดยขอให้ดําเนินการฉีดรดน้ําให้เรียบร้อยในปริมาณที่เหมาะสม  และเน้นย้ําเรื่องของการจําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะต้องไม่มีภายในบริเวณงาน  
 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.7 การจดังาน OTOP Gift Set 2011  
      นายทองสุข  พระบาง  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ : แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายของรัฐบาล           

ที่ เน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชน           
ได้ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า  โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ในช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ที่เป็นช่วงเวลาของการมอบของขวัญของฝากให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดงาน 
OTOP Gift Set 2011 ขึ้น ในระหว่างวันที่  6 -7 ธันวาคม  2554 และระหว่างวันที่  4 -5 มกราคม  2555            
 
         /ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่... 



 ๒๘

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่ม OTOP ได้นําผลิตภัณฑ์ตัวอย่างกระเช้าของขวัญปีใหม่ นําเสนอต่อส่วนราชการ
ต่างๆ  เพื่อเป็นตัวอย่างในการสั่งซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ต่อไป  จึงใคร่ขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ/
วิสาหกิจ/เอกชน ได้ชม ซื้อ/สั่งซื้อ ได้โดยตรงจาก OTOP หรือสั่งซื้อจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์  053-112647-8 ต่อ 31 และ 32   
 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.8 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม  ๒๕๕๔   
                นายจรญู  เลาหเลศิชัย  ผู้อํานวยการศูนยอ์ุตุนยิมวทิยาภาคเหนือ :  รายงานการคาดหมายสภาพ
อากาศเดือน ธันวาคม  2554  ดังนี้ 
       ลักษณะอากาศช่วงวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554  ความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน 
จะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทําให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวและมีอากาศหนาวจัดตามดอยสูง กับจะมีฝนบางแห่ง 
(10-20% ของพื้นที่) 
 ลักษณะอากาศในช่วงธันวาคม 2554   บริเวณความกดอากาศสูงหรือลมหนาวจากประเทศจีน         
จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ  (ตามค่าสถิติช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่หนาวเย็นมากที่สุด)  ภาคเหนือมีอากาศหนาว 
และหนาวจัดตามดอยสูง มีโอกาสพบเห็นน้ําค้างแข็งมากขึ้น ช่วงที่ลมหนาวจากประเทศจีนลงมาถึงภาคเหนือมักจะ
เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26-29  องศา-
เซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 14-16 องศาเซลเซียส (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย) ยอดดอย  2-8 องศาเซลเซียส  ความช้ืน
สัมพัทธ์ สูงสุด 90-95 %  ตํ่าสุด 50 %  ปริมาณฝน  10-20  มิลลิเมตร (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย) 
 ข้อควรระวังและข้อแนะนํา  เดือนธันวาคมภัยหนาวยอดดอยอากาศหนาวจัด และมีน้ําค้างแข็ง         
ที่ราบอากาศหนาว ควรรักษาสุขภาพ  หมอกหนาในช่วงเช้า เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร  
 ทั้ งนี้ สามารถติดตามสภาพอากาศ  www.cmmet.tmd.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข           
053-177919  และ 053-922365 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : แจ้งให้สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สํานักงานเชียงใหม่ ดําเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศ           
เริ่มหนาวเย็น เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว  และประชาสัมพันธ์การเที่ยวชมงานมหกรรม           
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554  
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 4.9 ความกา้วหน้าการขบัเคลื่อน Chiang Mai Creative City 
                  ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์( Mr. Martin Venzky Stalling) : 
นําเสนอความคืบหน้าของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลการดําเนินงานและแผนงานที่จะดําเนินการ ดังนี้  
         กิจกรรมทีผ่่านมา   
          - 15 พฤศจิกายน  2554  การจดัสัมมนา และงานเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใหม่
รวมไปถึง IT ระหว่างผู้ประกอบการทั่วโลก จํานวน  120 ประเทศ  โดยกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัด
เชียงใหม่ อนุเคราะห์สถานทีจ่ัดงาน 
 

        / - 16 พฤศจกิายน 2554...



 ๒๙

 
          - 16 พฤศจิกายน 2554  การเยี่ยมเยือนของ Mr.Bob Fox ประธานของ ICT Group ร่วมกับ 
Foreign Chamber of commerce (JFCCT)  ประชุมร่วมกับ CMCC Development Committee, Mayor 
coffee และ จังหวัดเชียงใหม่ 
  - เดือนพฤศจิกายน  2554  หารือกับ GIZ และกระทรวงต่างประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายของเมือง 
  - 21 พฤศจิกายน  2554 การอ่าน Creative Coffee ในความทรงจําของ Heinrich von Kleist 
  - เดือนพฤศจิกายน  2554 หารือกับ British Council ในโครงการสร้างอุตสาหกรรม 
  - 25 พฤศจิกายน  2554 การประชุมล่าสุดของ UNESSCO Creative Cities Network Application
  - เดือนพฤศจิกายน  2554  การรณรงค์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยการขายเสื้อของ
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 กิจกรรมต่อไป  
   - 27  พฤศจิกายน  2554  งานการกุศลที่ City Life Garden Fair และกิจกรรมทางศลิปะ 
  - 3  ธันวาคม  2554  การเปิดงาน Lanna Collection  ครั้งที่ 2  โดย NSTDA 
  - 7  ธันวาคม  2554 Creative Coffee ระหว่าง NAP บนการออกแบบโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ 
ในเมืองและพืน้ที่ 
  - เดือนมกราคม  2555  งาน IT Career Day จัดโดยมหาวิทยาลัยทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ 
  - 21 มกราคม  2555  การประชุม TEDx Thapaegate เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การศึกษา
และการออกแบบ  
  - ปัจจุบัน - มีนาคม 2554 การมอบรางวัลการออกแบบนวัตกรรมใหม่ปี 2554 (IDA) โดย           
Chiang Mai Creative City (CMCC) หารือเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.10 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
         ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.ภราดร  สุรีย์พงษ์) : 
เสนอโครงการพัฒนาฐานข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้             
           ภาพรวมของโครงการพัฒนาระบบบริการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  สถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 2,100 แห่ง มีการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจํานวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  ซึ่งสามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในอาณาเขตรัศมีที่กําหนดแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือได้   
           ข้อจํากัดของระบบข้อมูลท่องเที่ยวแบบเดิม  ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้  ต้องมีผู้ดูแลระบบในการ
แก้ไขข้อมูล  ฐานข้อมูลแบบปิด  
            แนวคิดในการพัฒนาระบบ  ต้องการให้ฐานข้อมูลแบบปิดเปลี่ยนเป็นฐานข้อมูลแบบเปิดเพื่อที่จะให้        
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ของข้อมูลการท่องเที่ยวเข้าใช้ได้ง่ายขึ้น  ซึ่งฐานข้อมูลแบบเปิดสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้ง่าย 
นักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องในสถานที่ที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ  
  กระบวนการพัฒนาระบบ  จะดําเนินการสํารวจข้อมูลท่องเที่ยว จากนั้นจะนําไปกําหนดพิกัดจุด            
เพื่อออกแบบฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ Google Apps  โดยนักท่องเที่ยว
สามารถดูแผนที่จากแผนที่ดาวเทียมได้  สามารถค้นหาแผนที่ต่างๆ ที่ต้องการเดินทาง สามารถดาวน์โหลด Magazine            
ได้จาก Free copy Magazine สามารถเปิดเป็น e-book  โดยไม่ต้องเดินหา Free Copy Magazine ตามร้านกาแฟ                    
 

มติที่ประชุม   รับทราบ                                    
          /ระเบียบวาระที่ ๕... 



 ๓๐

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์)  
 ฝ่ายเลขานุการ (นายฤทธพิงค์  เตชะพนัธุ)์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบ
โดยเอกสาร จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ www.chiangmai.go.th 
หัวหน้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ดังนี้ 
 5.1  การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช ประจําปี 2554” และงานสโมสรสันนิบาตจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปี 2554        
 5.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ                        
 5.3  การจัดงาน “นานาชาติร่วมใจเทิดไทอ้งค์ราชันย์ 
 ๕.4  สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
          5.5  ความก้าวหน้าในการขบัเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจกิายน 2554   
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ    
 
ระเบยีบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
  6.1  ฝ่ายเลขานุการ (นายฤทธิพงค์  เตชะพันธุ์): แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
  6.2 ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) (นายทวีศักดิ์  ขันธราช) : ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์การป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ต่อที่ประชุมว่า ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 คาดการณ์ว่าสถานการณ์           
ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ น่าจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ป่ามากจากปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและรุนแรง จึงขอให้ส่วนราชการช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชน
ได้รับทราบและร่วมกันป้องกันไฟป่า  
 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : ให้ทุกส่วนราชการให้ความสําคัญกับปัญหา          
เรื่องหมอกควัน ฝุ่นละออง  โดยให้ใช้หลักการปฏิบัติอย่างเช่นปีที่ผ่านมา โดยขอกําลังจิตอาสาจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วสําเร็จจะส่งผลดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และสุขภาพอนามัย และให้นายอําเภอทุกอําเภอเป็นพลังของแผ่นดินของจังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะช่วยป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองในปีนี้  ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการประชุม ติดตามสถานการณ์ทาง 
war room ของจังหวัดทุกอาทิตย์เหมือนปีที่ผ่านมา และจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อให้
เยาวชนไปเผยแพร่ต่อผู้ปกครองต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์) : ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจาก          
ส่วนราชการ  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 - การจัดงานกาชาดประจําปี 2555 ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ช่วยจําหน่าย
สลากกาชาด ราคาฉบับละ 50 บาท ซึ่งตอนนี้ได้จัดส่งไปยังทุกส่วนราชการแล้ว 
 

       / - วันรวมน้ําใจ วันที่ 8... 
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  - วันรวมน้ําใจ วันที่ 8  ธันวาคม  2554 เวลา  09.00 น.  ณ  สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่           
จะมีการรับบริจาคสิ่งของรางวัลสําหรับร้านมัจฉากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบ  โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายอําเภอทุกอําเภอ  ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกภาคส่วนในพื้นที่ และร่วมบริจาคสิ่งของดังกล่าว 
 - หนังสือเทิดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง จัดทําโดยกรรมการมูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัด
เชียงใหม่จํานวน 3,000 เล่ม ราคาเล่มละ  850 บาท เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจ           
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา  ซึ่งผู้จัดทําหวังว่า           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่แต่ละแห่ง จะช่วยสนับสนุนอย่างน้อย  5 เล่ม หรือเท่าที่สนับสนุนได้ 
โดยไม่เดือดร้อน สามารถซื้อได้ที่ห้องเสมียนตรา  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  และสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่จะได้นําเงินทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 
1,000,000 บาทสําหรับการกระจายหนังสือจํานวน  3,000 เล่ม  ต้องขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ           
ทุกส่วนราชการด้วย 
 - ต้ังแต่วันที่ 1 - 10  ธันวาคม  2554  จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว  ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะมีการ
ถ่ายทอดสดร่วมกับส่วนกลาง  
           
 ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ) : มอบนโยบายและข้อราชการ 
ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้    
 1. ปัญหาหมอกควัน ให้เป็นวาระสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้หน่วยงานที่ดูแลอยู่ในขณะนี้           
มุ่งมั่นและขยายผลการดําเนินการต่อไป 
 2. โครงการแก้มลิง ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่           
ได้มีการดําเนินการเบื้องต้นไปแล้ว  โดยผ่านโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้น
ให้ได้ที่ตําบลแม่แตง  อําเภอแม่แตง  พ้ืนที่ขนาด 700 ไร่  จะช่วยสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับราชการ 
รัฐบาล  เพื่อลดปัญหาอุทกภัยในปีต่อๆ ไป  เป็นการแบ่งสรรปริมาณน้ําไปยังพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ลดปริมาณน้ํา           
ที่จะไหลสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่  จึงขอฝากให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่           
และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ช่วยผลักดันโครงการให้สําเร็จโดยเร็ว 
 3. ขอฝากให้หน่วยงานที่ดูแล  รับผิดชอบ เรื่องปัญหาเยาวชน เด็กนักเรียน และการศึกษา ขอให้ทุกอําเภอ
มีแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอย่างไร ช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่บุพพการีและ 
ครอบครัว ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นพลังสําคัญของแผ่นดินต่อไป จึงขอให้ทุกท่านกําหนดกรอบภารกิจปฏิบัติขึ้นมา
อย่างชัดเจน  
 4. เรื่องจริยธรรมเชียงใหม่ที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติ อย่าสร้างความบาดหมาง  อย่าแบ่งแยกกันต่อไป 
 5. เรื่องการชดเชยผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  ติดตาม
ดูแล  สําหรับผู้ที่ลงนามไว้สามารถตรวจสอบได้  
 6. สถานที่ท่องเที่ยว ขอให้ทุกอําเภอเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อย่างน้อยอําเภอละ 1 แห่ง โดยให้เสนอมาที่
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อจะได้นําเสนอต่อรัฐบาลเพื่อของบประมาณต่อไป  และให้
สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สาขาเชียงใหม่) ช่วยการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2555 ทราบ  
 

       /7. กระบวนวิธีปฏิบัติต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว...
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 7. กระบวนวิธีปฏิบัติต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยขอให้ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงาน
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดวิธีการปฏิบัติโดยใช้กรอบการปฏิบัติจาก กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ที่เสนอมา
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย 
 
การเปิดตู้ ปณ.1  ปณฝ. ศาลากลางเชียงใหม่ 50303 ทํางานร่วมกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้  
ทุกส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน 
 
สรุปสถานการณ์ภัยหนาว 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดเดียวที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 2 อําเภอ คือ อําเภออมก๋อย อําเภอสะเมิง  
(ต้ังแต่ 10 และ 15 พฤศจิกายน  2554 ) การช่วยเหลือได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว 4,116 ผืน เป็นเงินจํานวน 
1,000,000 บาท  โดยแจกไปแล้ว 4,000 ผืน  จังหวัดเชียงใหม่ต้องการผ้าห่มนวม จํานวน 369,298 ผืน           
และเสื้อกันหนาว จํานวน 60,173 ตัว  จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการขอขยายวงเงินในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว
ประมาณ 300,000 ผืน  ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สําหรับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  จํากัด (มหาชน) นําผ้าห่มจํานวน 15,000 ผืน  แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยใน อําเภออมก๋อย  
อําเภอกัลยาณิวัฒนา  อําเภอสะเมิง  อําเภอแม่วาง และอําเภอแม่แจ่ม แล้ว 
 หากมีหน่วยงานใดจะเข้ามาแจกจ่ายเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ขอให้ประสานมายัง           
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทา-           
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-221470,053-213872 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ฝากประชาสัมพันธ์เตือนจากภัยหนาว                           
    1. ระวังสุขภาพร่างกาย                                                  
    2. เนื่องจากอากาศแห้งให้ระวังอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเรือน / การเผาตอซังข้าว 
             3. อากาศหนาวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากให้ระวังอุบัติเหตุทางถนน เต็นท์ที่พักอาจเกิดไฟไหม้                          
    4. หมอกหนาระวังอุบัติเหตุจราจร                                    
    5. ระงับการเผาป่า / มลพิษ / กระทบการท่องเที่ยว 
 
หลกัและระบบบรหิารงานบคุคล ที่จะไมก่่อใหเ้กดิ Spoiling  System 
 การนําระบบคุณธรรม (Merit System) มาปรับใช้โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลเป็นหลัก           
ไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน โดยทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานที่ เป็นจริยธรรมสังคม และจริยธรรมระบบราชการ ไม่ก่อให้เกิด Spoiling  System    
 
หนังสือ “เทอดพระเกียรติเจ้าพ่อหลวง”  
 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือจัดทําหนังสือดี ที่ทรงคุณค่าแห่งปีบอกเล่า           
พระราชกรณียกิจนานัปการ ตีพิมพ์ 3,000 เล่ม  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม  2554 รายได้จากการจําหน่ายหนังสือนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ภายในหนังสือ           
มีเนื้อหาและภาพถ่ายกว่า 300 รูป ซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้คณะผู้จัดทํายังบรรจงเขียนบอกเล่า
รายละเอียดด้วยความต้ังใจ เพื่อสะท้อนความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าฯใกล้ชิดและถวายการรับใช้
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  เพื่อพลิกฟ้ืนคุณภาพชีวิตของพสกนิกร     
 

        /ในพื้นที่ภาคเหนือ... 
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ในพื้นที่ภาคเหนือ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2501 หนังสือเล่มนี้อาจเป็นหนังสือเล่มเดียวที่บันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตของ            
ชาวเชียงใหม่  แม้วัน เวลาจะพ้นผ่านไปนานแค่ไหนหนังสือเล่มนี้จะยังคงจารึกอยู่ในดวงใจ และบันทึกความผูกพัน          
ความประทับใจจะยังคงตราตรึงอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตราบนานเท่านาน  ขอเชิญชวนซื้อหนังสือ “เทิดพระเกียรติ          
เจ้าพ่อหลวง” อันนับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งล้านนา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด         
ได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112595-6  ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพียง 3,000 เล่มเท่านั้น          
ในราคา 850 บาท  
 

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
 

เลิกประชุมเวลา   12.30 น. 
    



 ๓๔

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการดําเนนิงานตามนโยบาย 
- การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

          ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
 

      สํานกังานคลังจังหวัดเชียงใหม ่  
 

๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๘,๕๗๖.๓๖ ๖,๘๔๒.๘๑ ๗๙.๗๙ ๑,๗๓๓.๕๕ 

ประจํา ๗,๕๘๘.๙๒ ๖,๑๖๓.๓๘ ๘๑.๒๒ ๑,๔๒๕.๕๔ 

ลงทุน ๙๘๗.๔๔ ๖๗๙.๔๓ ๖๘.๘๑ ๓๐๘.๐๑ 

 
 

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

ข้อมูล ณ วันที ่๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๖๐.๓๔ ๔,๓๙๑.๐๓ ๙๒.๒๔ ๓๖๙.๓๑ 

 
 



 ๓๕

๒.  สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔  
     จํานวน  ๕  เรื่อง คือ 

๒.๑ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง  อัตราดอกเบีย้เงนิกู้สาํหรบัใช้เปน็เกณฑ์ในการคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 

และให้กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) กําหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในการคํานวณ
ราคากลางก่อสร้างทุกต้นปีงบประมาณ(ตุลาคมของทุกปี)  ซึ่งหากระหว่างปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย
ให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เปลี่ยนแปลง    ถึงร้อยละ ๑  และกําหนดให้ใช้
ตัวเลขจํานวนเต็ม หากอัตราดอกเบี้ยเป็นเศษถึงร้อยละ ๐.๕ ให้ปัดขึ้น แต่ถ้าไม่ถึงร้อยละ ๐.๕ ให้ปัดลง  สําหรับ
ปัจจุบันค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมประเภท MLR (เดือนมีนาคม ๒๕๕๔)     ของธนาคารขนาดใหญ่ ๔ ธนาคาร 
ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย อยู่ที่ร้อยละ ๗.๒๕  ต่อปี ดังนั้น  
กระทรวงการคลังจึงประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับใช้เป็นเกณฑ์    ในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการ ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่อัตราร้อยละ ๗   ต่อปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สําหรับตาราง 
Factor F ที่สอดคล้องกับการกําหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ย ยังคงเป็นไปตาม ตาราง Factor F ตามท่ีหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ และสามารถดาวน์โหลดตาราง 
Factor F ดังกล่าวได้จาก www.gprocurement.go.th 

๒.๒    หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
     เรื่ อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ ยวกับการดํา เนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ           

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช ้
   ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้  ดังนี้ 

๑. การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของราชการ และงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

 ๑ .๑ การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ ถือได้ว่าทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาแล้ว   และให้ส่วนราชการ
ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕     และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้เมื่อดําเนินการจนได้
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจึงให้ลงนามในสัญญาได้ 

 ๑.๒  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ให้ถือได้ว่าทราบ
ยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  กับสํานักงบประมาณแล้ว ให้ส่วน
ราชการดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ 

    ๒.  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๒.๑  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รวมถึงได้พิจารณารายการเพิ่ม
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของส่วนราชการ และพิจารณาข้อสังเกต
เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าส่วนราชการทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหา ให้เริ่มดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ห้ามก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) จนกว่า



 ๓๖

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จะประกาศใช้ และสํานักงบประมาณได้
จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว 

 ๒.๒  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู 
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว และผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีกับสํานัก
งบประมาณแล้ว ให้ถือได้ว่าส่วนราชการทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้  ในการจัดหาพัสดุ ให้เริ่มดําเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ ห้ามก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา)จนกว่า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จะประกาศใช้ และสํานักงบประมาณได้
จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว 

อนึ่ง  กรณีข้อ ๒ ให้ส่วนราชการกําหนดเป็นเงื่อนไขบังคับในเอกสารประกาศการจัดซื้อ หรือ  
จัดจ้างได้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  จะประกาศใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสํานักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จากสํานัก
งบประมาณในการจัดหาครั้งดังกล่าวส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

๒.๓  หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕4 
        เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงิน  นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดแนวทางการบันทึกรายการบัญชีของเงินนอกงบประมาณฝาก
ธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และหนังสือที่ 
กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นั้น 

เนื่องจากการบันทึกรายการบัญชีดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับหลักการบันทึกรายการบัญชีตาม
เกณฑ์คงค้าง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ใน
ระบบ GFMIS เป็นไปในแนวทางเดียวกันและข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์           
จึงยกเลิกหนังสือดังกล่าวข้างต้น และได้กําหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฯ ดังกล่าวขึ้นใหม่ 
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป  รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

๒.๔  หนังสือที่ กค ๐๔๐๘/๓๘๗๓๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  เรื่อง  การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และเพื่อให้การดําเนิน
โครงการรับจํานําข้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธ์ิผลตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยได้
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจํานําข้าวของรัฐบาล และแจ้งให้จังหวัดทราบ   และพิจารณาดําเนินการแล้ว  
 เพื่อให้การกํากับดูแลการดําเนินการโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โปร่งใสในอันที่จะทําให้ผลการดําเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกร
สามารถจําหน่ายข้าวได้ในราคาสูง มีความมั่นคงในรายได้อย่างแท้จริง สมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล กรมบัญชีกลาง
จึงได้ทําแนวทางการตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ศึกษาโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เพื่อทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน การควบคุมและการกํากับดูแล รวมทั้งความเชื่อมโยง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะ
ช่วยให้การประสานงานการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 



 ๓๗

๒. สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น ประเมินความเสี่ยงและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบภายใต้โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ 
โดยให้ความสําคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการทํางาน
ระบบงาน หรือระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

๓. ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 
๔. รายงานผลการตรวจสอบ 
๕. ติดตามผลการตรวจสอบ 

รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 ๒.๕ หนังสือด่วนที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๔๔๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 เรื่อง การส่งรายงานประจําเดอืนจากระบบ GFMIS ประจาํไตรมาสที่ ๑ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
             ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจําเดือนจากระบบ GFMIS ให้

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น  เนื่องจาก
เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่และเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบทําให้ส่วนราชการหลายแห่ง ไม่สมารถจัดทําบัญชี
เพื่อปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน  ด้ังนั้น เพื่อเป็นการผ่อนผันให้กับส่วนราชการที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวจึงให้ส่วนราชการระดับหน่วยงานเบิกจ่ายที่ไม่สามารถส่งรายงานประจําเดือนตุลาคม และ
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕           
ของเดือนถัดไป ขอให้ส่งรายงานประจําเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม ๒๕๕๔ อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๕   

รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 โครงการสวดมนตข์้ามปี ทาํความดสี่งทา้ยปเีก่า 2554 ต้อนรบัปใีหม ่ 2555  

    ผู้นําเสนอ : นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา 
                  จังหวัดเชียงใหม่ 

  มหาเถรสมาคม  สํานักงานนายกรัฐมนตรีและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบพิธี
เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ข้ามปี           
ทําความดี ส่งท้ายปีเก่า  ๒๕๕๔ ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๕” น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จบรมบพิตร           
พระราชสมภารเจ้า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ
แผ่นดินโดยจะดําเนินการพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ ในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  
(ระหว่างเวลา  ๒๒.๐๐ น.  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ถึง  เวลา  ๐๒.๐๐  น.  ของวันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๕๕) 

 สําหรับจังหวัดเชียงใหม่  วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม  คือ   
- วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่
- วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดสวนดอกพระอารามหลวง อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดท่าตอนพระอารามหลวง  อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดป่าดาราภิรมย์  (ธ)  พระอารามหลวง  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดพันอ้น  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดศรีบัวเงิน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดชยาลังการ์  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม ่

  นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีวัดมงคล  ๙  วัดที่จัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา
ข้ามปีและตักบาตรปีใหม่  ได้แก่ 

1. วัดดับภัย  ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 
2. วัดเชียงมั่น  ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
3. วัดหมื่นเงินกอง  ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
4. วัดลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
5. วัดเชียงยืน  ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
6. วัดชัยมงคล  ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
7. วัดหมื่นล้าน  ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
8. วัดดวงดี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
9. วัดชัยพระเกียรต์ิ  ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  ในวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าว 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.2  โครงการคดิดี  ทาํดี  เพื่อพอ่ 
       ผู้นําเสนอ  : นายยุทธนา  โพธ์ิทองสุนันท์  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 

                      นายศิริพงศ์    ไชยวงค์   ประธานคณะกรรมการ 
                                                 นางทวีวรรณ   ธารพิพัฒน์   ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
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4.3 ประชาสัมพนัธ์การจ่ายแลกธนบตัรที่ระลกึเฉลิมพระเกยีรติฯ  
              ผู้นําเสนอ :  นายสมศักด์ิ  วงศ์ปัญญาถาวร  ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย   
                                สํานักงานภาคเหนือ      
 
 
 
 
 



 ๔๙

 
 

ธนบตัรที่ระลกึเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 
2554 ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเผยแผ่พระเกียรติคุณ พระบุญญาธิการของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 100 บาท จํานวน 9,999,999 
ฉบับ ซึ่งเป็นธนบัตรที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยรายได้ส่วนต่างจากมูลค่าหน้าธนบัตรที่ระลึก ภายหลังหักค่าใช้จ่าย 
จะนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ลักษณะเด่นของธนบตัรที่ระลึกฯ  
                การออกแบบมีความสวยงาม โดดเด่น และมคีวามพิเศษแตกต่างจากธนบัตรทั่วไป คือ ขนาดธนบัตร   
กว้าง 84 มิลลเิมตร หมายถึง พระชนมพรรษา 84 พรรษา ยาว 162 มลิลิเมตร เมื่อบวกตัวเลขความยาวธนบัตร 
ผลรวมจะเท่ากับ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 

ธนบตัรด้านหน้า 
ภาพประธาน       พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนลายพื้นสีเหลือบทอง 
ภาพประกอบ       อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ในฟอยล์สีเงิน ตราสัญลักษณ์งานเฉลมิพระเกียรติ 
                       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
                       7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระครุฑพ่าห์ และลายไทย 
หมวดอกัษรและเลขหมาย   ธนบัตรทุกฉบับมีเลข 9 นําหน้าหมวดอักษรไทย ธ ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์  
                       ตามด้วยเลขหมายจํานวน 7 หลัก 
ธนบตัรด้านหลัง 
ภาพประธาน   พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน 
                       ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ําแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ่
ภาพประกอบ   ภาพพระราชกรณียกิจ ได้แก่ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม 
                       ราษฎรเพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุข  
                       พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงปลูกหญ้าแฝก แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ 
                       ทรัพยากรดิน  
                       ภาพเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และภาพกังหันน้ําชัยพัฒนา แสดงถึง 
                       พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและจดัการทรัพยากรน้ํา 
                       ภาพที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ได้แก่  
                       พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเป่าแซกโซโฟน แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี  
                       ภาพเครื่องบินทําฝนหลวงด้วยเทคนิคการโจมตีเมฆฝนแบบซูเปอร์แซนด์วิช  
                       แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



 ๕๐

ลักษณะพเิศษ       
ด้านหน้าธนบัตร มีดวงฟอยล์สีเงินรูปวงกลมผนึกไว้ ภายในมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ซี่งจะเปลี่ยนสีและสะท้อน
แสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา  ตัวเลขอารบิก “100” ที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมบน พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทอง
เหลือบเขียว เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นและลงจะเห็นแถบแนวนอนสีทองเลื่อนขึ้นลงตามแนวต้ัง ซึ่งใช้เป็นครั้งแรกใน
ธนบัตรไทย  เนื้อกระดาษสีเหลืองอ่อน มีลายน้ําอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และเมื่ออยู่
ภายใต้รังสีเหนือม่วงจะปรากฏภาพดอกพุดตานสีเขียวเรืองแสง  หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมัน
และเลขหมายอารบิก พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง  ลายมือชื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีดํา ซึ่งจะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง  ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีโลหะ ซ่อนไว้ตามด้านกว้างของ
ธนบัตร ภายในแถบมีตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสง
สว่าง และภายใต้รังสีเหนือม่วงจะเห็นแถบสีโลหะ เรืองแสงเป็นสีเขียว 
ประเภทและราคาจา่ยแลก 
ประเภทที่ 1 ธนบัตรที่ระลึกฯ และแผ่นพับ จ่ายแลกชุดละ 200 บาท 
ประเภทที่ 2 ธนบัตรที่ระลึกฯ และแผ่นพับ จ่ายแลกพร้อมบรรจุภัณฑ์ของมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกยีรติผ่าน
ดาวเทียม ในราคาชุดละ 500 บาท รายได้จากการจําหน่ายบรรจุภัณฑ์หลังหักค่าใช้จา่ยมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา 
สถานทีร่บัจองและจ่ายแลก 
สาขาธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
วันที่ออกใช้ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554  

 
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกบัภาพประกอบในธนบตัรทีร่ะลึกฯ 

เขื่อนแควน้อยบาํรุงแดน  
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระราชดําริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ําแควน้อยตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงพื้นที่บางส่วนของ
จังหวัดพิจิตร ที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับ
พ้ืนที่เพาะปลูก รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกเป็นประจําเกือบทุกปี   

การก่อสร้างเขื่อนแควน้อยเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง           
ได้มีพระราชดํารัสหลายครั้งเพื่อติดตามการดําเนินงาน จนในที่สุด จึงได้เริ่มก่อสร้างระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๖-
๒๕๕๒ ณ บ้านคันโช้ง อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ําอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย ๓ เขื่อนติดต่อกัน ได้แก่ เขื่อนปิดช่องเขาต่ํา เขื่อนแควน้อย และเขื่อนสันตะเคียน  ทั้งนี้  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน” มีความหมายว่า เขื่อนแควน้อยที่ทําให้มี
ความเจริญขึ้นในเขตพื้นที่ 
ฝนหลวง  

ฝนหลวง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘ ในขณะ
ที่เสด็จเยี่ยมประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงพบเห็นความทุกข์ยากของราษฎรอันเนื่องมาจากความไม่
แน่นอนของฝนธรรมชาติ จึงทรงคิดวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการทําฝนหลวง ทรงส่งเสริมให้มีการวิจัยวิธีการทําฝน
หลวง ทรงร่วมบุกเบิกการปฏิบัติการทดลองและปรับปรุงวิธีการทําฝนหลวง จนสามารถดัดแปรสภาพอากาศให้เกิด
การก่อเมฆและบังคับเมฆให้ตกเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายได้สําเร็จ นอกจากนี้ ยังทรงคิดประดิษฐ์ภาพตําราฝนหลวง 
และเทคนิคการโจมตีเมฆแบบใหม่ที่เรียกว่า “ซูเปอร์แซนด์วิช” ซึ่งเป็นวิธีที่   ทําให้เกิดฝนตกอย่างหนักและได้
ปริมาณน้ําฝนมากยิ่งขึ้น  



 ๕๑

โครงการพระราชดําริฝนหลวงมีส่วนช่วยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านน้ําเพื่อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค ช่วยเสริมสร้างเส้นทางคมนาคม ป้องกันและบําบัดมลพิษของสิ่งแวดล้อม ช่วยเพ่ิม
ปริมาณน้ําในเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓ เทิดพระเกียรติให้
ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และโครงการพระราชดําริฝนหลวงนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองเชิดชู
เกียรติ และหนังสือประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นโครงการดีเด่นด้านสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน   
จากงานแสดงนิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Brussels Eureka 2001 ที่กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๔ ด้วย  

หมายเหต ุคําว่า กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เขียนถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตยสถาน 
กังหนัน้าํชัยพฒันา 

กังหันน้ําชัยพัฒนา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
น้ําเน่าเสียที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นลําดับ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ได้
พระราชทานพระราชดําริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตขึ้นได้เองในประเทศ 
โดยทรงได้แนวทางจากอุปกรณ์วิดน้ําเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่า “หลุก” นํามาพัฒนาเป็นเครื่องกล
เติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนช้าแบบทุ่นลอย พระราชทานชื่อว่า “กังหันน้ําชัยพัฒนา” นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมให้มีการ
วิจัยและประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศอีกหลายรูปแบบ เพื่อนํามาใช้บําบัดน้ําเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนและแหล่ง
อุตสาหกรรม ซึ่งได้ผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ  

ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อพุทธศักราช  
๒๕๓๖ นับเป็นเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจด
ทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ สภาวิจัยแห่งชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลที่ ๑ ใน
ประเภทผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจําปี ๒๕๓๖ ด้วย    
พระอัจฉริยภาพดา้นดนตร ี  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยและทรงศึกษาดนตรีมาต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์  พระองค์
ทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิดต้ังแต่เปียโน กีตาร์ ฟลุต ไวโอลิน ฯลฯ แต่ที่โปรดมาก คือ แซ็กโซโฟน  คลาริเน็ต และ
ทรัมเป็ต นอกจากนี้ ยังทรงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์ทํานอง คําร้อง เป็นบทเพลง พระราชนิพนธ์ที่
ไพเราะยิ่งกว่า ๔๐ เพลง ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระองค์กับประชาชนชาวไทย และ
เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ 

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอันเป็นที่ประจักษ์ สถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูง โดยให้ทรงดํารงตําแหน่งสมาชิกกิตติมศักด์ิ 
และจารึกพระปรมาภิไธยบนแผ่นหินอ่อนของสถาบัน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๗ นับว่าทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรก
ที่เป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิของสถาบันการดนตรีที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ในฐานะที่ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งปวง เมื่อพุทธศักราช 
๒๕๒๙  

หมายเหตุ คําว่า แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต และทรัมเป็ต เขียนถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตยสถาน 
หญา้แฝก 

หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่เจริญเติบโตเป็นกอแน่น มีรากจํานวนมากและยาวหยั่งลึกลงดินในแนวดิ่ง 
ประสานกันแน่นหนาเสมือนกําแพงใต้ดิน ซึ่งจะทําหน้าที่เกาะยึดดินได้อย่างแข็งแรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเล็งเห็นคุณสมบัติดังกล่าวของหญ้าแฝก จึงทรงพระราชดําริให้นํามาปลูกคลุมดินในพื้นที่  ต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ทํา
การเกษตร บริเวณที่ลาดชัน และตามขอบแหล่งน้ําต่าง ๆ เพื่อป้องกันการชะล้างความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน ช่วย
กักเก็บความชุ่มช้ืนไว้ในดิน ป้องกันการพังทลายของดิน และช่วยกรองตะกอนดินและดูดซับสารเคมีไม่ให้ไหลลงไป
ในแหล่งน้ํา ซึ่งจะทําให้แม่น้ํา ลําคลอง ไม่เกิดการต้ืนเขิน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ําด้วย 



 ๕๒

จากพระปรีชาสามารถและผลแห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและ
น้ํา จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลรากหญ้าแฝกชุบสําริด ซึ่งเป็นรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณจากธนาคารโลก 
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๖  
มูลนิธิโทรทศัน์เฉลิมพระเกยีรตผิ่านดาวเทียม และบรรจุภณัฑ์ของมลูนิธิฯ 
 มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม ได้รับการจดทะเบียนจัดต้ังเป็นมูลนิธิเลขทะเบียนลําดับที่ 
1554 ต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2549  โดยมีสํานักงานใหญ่ของมูลนิธิต้ังอยู่ ณ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ทีทาวเออร์ 
ช้ัน 24 ซอง 19 (อุ่นอนุสรณ์) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันได้รับเกียรติ
จากท่านผู้หญิงวิลาวัณย์  วีรานุวัตติ์ เลขาธิการคณะกรรมการร้านจิตรลดา ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิต้ังแต่ปี 2551- ปัจจุบัน 
 บรรจุภัณฑ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียมและสมาคม
ธนาคารไทย ได้จัดทําขึ้น เพื่อนําไปจําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป โดยรายได้จากการจําหน่ายหลังหักค่าใช้จ่าย จะ
นําขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา 
 บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. กระเป๋าผ้าใยสงัเคราะห์ตกแต่งด้วยลวดลายผ้าทอและผ้าปักชาวเขาคละสีคละลาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
2. กรอบใส่ธนบัตร มีลักษณะเป็นกล่องดนตรี (Music Box) ผลิตด้วยอะคริลิคใส ตัวฐานและ 

แซ็กโซโฟนชุบสีทอง โดยกรอบใส่ธนบัตร 1 ชุด จะบรรจุบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว 1 บทเพลง ทั้งนี้ ได้จัดทําด้วยกัน 3 บทเพลง ดังนี้ 
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1. สายฝน (Falling Rain) เพลงพระราชนิพนธ์ลําดับที่ 3 ในพุทธศักราช 2489 ขณะทรงเป็นสมเด็จ-
พระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คําร้อง
ภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงแต่งร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณ          
ทองใหญ่ ณ อยุธยา เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน นี้ มีลีลานุ่มนวลอ่อนหวาน บรรเลงครั้งแรกในงานรื่นเริงของ
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2489           
จึงเป็นเพลงยอดนิยมของพสกนิกรไทยอีกเพลงหนึ่งจนปัจจุบัน 

2. ใกล้รุ่ง (Near Dawn) เพลงพระราชนิพนธ์ลําดับที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2489 ขณะ
ทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คําร้อง
ภาษาไทย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงช่วย ส่วนคําร้องภาษาอังกฤษ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์ขึ้น และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์
เพ็ญศิริ ทรงช่วยแก้ไข แล้วพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์นําออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
กรมโฆษณาการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2489 

3. แก้วตาขวัญใจ (Love light in my heart) เพลงพระราชนิพนธ์ลําดับที่ 12 ทรงพระราชนิพนธ์ใน
พุทธศักราช 2492 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คําร้องทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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4.4  ประชาสมัพนัธก์ารจดังานเทศกาลรม่บ่อสร้าง 
  ผู้นําเสนอ :  นายสุชาติ  ชัยมงคล  รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 

  จังหวัดเชียงใหม่ได้ช่ือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งหัตถกรรมไทยภาคเหนือ และอาจกล่าวได้ว่ามีการผลิต
สินค้าพ้ืนเมืองมากท่ีสุดในประเทศไทย  สินค้าพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียง ได้แก่  เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องไม้แกะสลัก  
เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา  ผ้าไหม  ผ้าทอพื้นเมืองและของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น  และสิ่งหนึ่งใน
ศิลปหัตถกรรมของเชียงใหม่ที่จะละเลยเสียไม่ได้  และมีความสําคัญเป็นอย่างมาก สิ่งนั้นก็คือ “ร่มเชียงใหม่ "          
ร่มเชียงใหม่เป็นงานศิลปะ ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นเชียงใหม่  อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงที่มาของวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน  ชีวิตความเป็นอยู่ของชนภาคเหนือ โดยเฉพาะงานฝีมือการทําร่ม  พัดและหัตถกรรมต่างๆ ในเขตตําบล         
ต้นเปา อําเภอสันกําแพง เป็นอาชีพหลักของราษฎรในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้ มาช้านาน  จนมีช่ือเสียงเป็นที่
นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ 
  จากสภาพดังกล่าว จึงได้มีความพยายามที่จะให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาการทําร่มบ่อสร้างขึ้น   
เพื่อให้อาชีพนี้ดํารงอยู่ต่อไป  เทศบาลเมืองต้นเปาและอําเภอสันกําแพงจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หน่วยงานต่างๆ   และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ได้กําหนดจัดกิจกรรมจัดงาน
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกําแพง  ครั้งที่  ๒๙  เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการ
สมควรที่จะได้รับการส่งเสริมและสืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่นต่อไป 

 
กําหนดการกจิกรรม 

งานเทศกาลรม่บ่อสร้างและหตัถกรรมสันกําแพง ครั้งที ่29 
ระหว่างวนัที่ 20-22 มกราคม 2555 

วันศกุรท์ี่ 20 มกราคม  2555 
ภาคกลางวัน 
เวลา 09.00 – 22.00 น. 

การจําหน่ายสินค้าหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ลดราคาทั้งหมู่บ้าน  
ชมการประกวดตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง 

เวลา 12.00 -24.00 น. 
กิจกรรมถนนศลิปะ บนถนนสายบ่อสร้าง 

เวลา 17.00 น.  
พิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสรา้งและหัตถกรรมสันกําแพง ครั้งที่ 29  
ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและขบวนรถประดับร่ม 

ภาคกลางคนื 
เวลา 19.30 -24.00 น.  

การแสดงดนตรี ณ เวที  โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง 
เวลา 20.00 น. 

การแขง่ขันชกมวย ณ บริเวณวัดบ่อสร้าง 
……………………………………… 
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วันเสารท์ี่ 21 มกราคม  2555 
ภาคกลางวัน 
เวลา 09.00 – 22.00 น. 

การจําหน่ายสินค้าหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ลดราคาทั้งหมู่บ้าน 
ชมการประกวดตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง 
ชมพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง  

เวลา 09.00-12.00 น.  
ชมการประกวดหัตถกรรมวาดร่ม ณ ปะรําพิธี 

เวลา 09.00 –15.00 น.  
ชมการประกวดหัตถกรรมแกะสลัก ณ ปะราํพิธี 

เวลา 09.00-24.00 น.  
การแสดงวัฒนธรรม ณ เวท ีสหกรณ์บ้านบ่อสร้าง 

เวลา 10.00-17.00 น. 
การแข่งขันมอเตอร์ไซด์ไซเคิลครอส (ลองสนาม) 

เวลา 10.00-24.00 น.  
กิจกรรมถนนศลิปะ บนถนนบ่อสร้าง 

เวลา 13.00-15.00 น. 
ชมการประกวดหัตถกรรมวาดพัด ณ ปะรําพิธี 
ชมขบวนรถประดับร่ม ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง และการแสดงวัฒนธรรม 

เวลา 15.00 -24.00 น. 
ถนนคนเดิน บนถนนบ่อสร้างตลอดสาย 

ภาคกลางคนื 
เวลา 20.00 น. 

กิจกรรมรําวง ณ บริเวณลานอาชา 
เวลา 19.30 -24.00 น.  

การแสดงดนตรี ณ เวที โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง 
………………………………………… 

วันอาทติยท์ี่ 22  มกราคม  2555 
ภาคกลางวัน 
เวลา 08.00 น.  

กิจกรรมปั่นจักรยาน 
เวลา 09.00 – 22.00 น. 

การจําหน่ายสินค้าหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ลดราคาทั้งหมู่บ้าน 
ชมการประกวดตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง 

เวลา 09.00-12.00 น.  
ชมการประกวดหัตถกรรมวาดร่ม ณ ปะรําพิธี 

เวลา 09.00 –15.00 น.  
ชมการประกวดหัตถกรรมแกะสลัก ณ ปะราํพิธี 

เวลา 09.00-24.00 น.  
การแสดงวัฒนธรรม ณ เวทสีหกรณ์บ้านบ่อสร้าง 
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เวลา 10.00-17.00 น. 
การแข่งขันมอเตอร์ไซด์ไซเคิลครอส  

เวลา 09.00-24.00 น.  
การแข่งขันเปตอง ณ บริเวณลานอาชา 

เวลา 10.00-24.00 น.  
กิจกรรมถนนศลิปะ บนถนนบ่อสร้าง 

เวลา 13.00 – 15.00 น.  
ขบวนรถประดับร่ม ขบวนแมญ่ิงขี่รถถีบก๋างจ้อง และการแสดงวัฒนธรรมล้านนา 

ภาคกลางคนื 
เวลา 15.00 -24.00 น. 

ถนนคนเดิน บนถนนบ่อสร้างตลอดสาย 
เวลา 20.00 น. 

การแข่งขันตะกร้อ ณ บริเวณวัดบ่อสร้าง 
เวลา 19.30 -24.00 น.  

การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง  ณ เวทีโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง 

กิจกรรมพเิศษ 
1.  รถประดับร่มจะจอดให้นกัท่องเที่ยวได้ชม ในวันที่ 21-22 มกราคม  2555  เวลา 09.00-12.00 น.  
2.  ชมขบวนรถประดับร่ม ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง การแสดงวัฒนธรรมล้านนา วันที่ 21-22  มกราคม      

2555 เวลา 13.00 น. 
3.  ปิดถนนบอ่สร้างเพื่อความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมและสัมผสับรรยากาศของกาดคนเดินบ่อสร้างด้ังเดิม   

ตลอดทั้ง 3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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4.5  ประชาสมัพนัธง์านแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ปี 2555 
 ผู้นําเสนอ : นางขวัญนภา  ผิวนิล  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)    

 
งานแสดงสนิค้านานาชาติในประเทศ ปี 2555  / Thailand International Trade Fair 2012 

จัดโดย กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย ์
Trade Fair 2012 วันที่จดัแสดง สถานที ่ ประเภทสนิค้า 

Thailand Health & 
Beauty Show 2011 

25 - 29 January 
2012 

ศูนย์การประชมุแห่งชาติไบเทค 
บางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ  
(Hall 105) 

- ความงามและสุขภาพ 

Bangkok International 
Fashion Fair & 
Bangkok International 
Leather Fair 2012 : 
BIFF & BIL 2012 

22-27 February 
2012 
(BIL 22-26 Feb.) 
(BIFF 22-27 Feb.) 

อิมแพคฯ เมืองทองธาน ี
จังหวัดนนทบุรี (Challenger 
2-3) 

- แฟชั่น เสื้อผา้ 
ผลิตภัณฑ์เครือ่งหนัง   
การแสดงแฟชั่นโชว์
เสื้อผ้า   

Thailand 
International 
Furniture Fair 2012 
(TIFF 2012) 

14-18 March 
2012 

ศูนย์การประชมุแห่งชาติไบเทค 
บางนา  (BITEC) กรุงเทพฯ 

- เฟอร์นิเจอร์ และของ
ตกแต่งบ้าน 

Bangkok International 
Gift Fair and Bangkok 
International House 
ware Fair 2012 : BIG 
& BIH 2012 

17-22 April 2012 
 

ศูนย์การประชมุแห่งชาติไบเทค 
บางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ  
(Hall 102-104) 

- ของประดับตกแต่งบ้าน 
- ดอกไม้และต้นไม้
ประดิษฐ์ 
- ของตกแต่งคริสมาสต์
และเทียน 
- ของเล่นและเกมส ์

The 5th THAILAND 
AUTO PARTS & 
ACCESSORIES 2012 : 
TAPA 2012 

26-28 April 2012 ศูนย์การประชมุแห่งชาติไบเทค 
บางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ  
(Hall 102-104) 

- อุปกรณ์รถยนต์ 

THAIFEX - World of 
Food Asia 2012 

23 – 27 May 
2012 

อิมแพคฯ เมืองทองธาน ี
จังหวัดนนทบุร(ีChallenger 
2-3) 

อาหารและเครื่องดื่ม 
อาหารฮาลาล เทคโนโลยี
อาหาร บริการจัดเลี้ยง 
การบริการและค้าปลีก
และแฟรนไชส ์

Bangkok International 
Gift Fair and Bangkok 
International 
Houseware Fair 
2012 
(October) 

Oct. 2012 ศูนย์การประชมุแห่งชาติไบเทค 
บางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ   

- ของประดับตกแต่งบ้าน 
- ดอกไม้และต้นไม้
ประดิษฐ์ 
- ของตกแต่งคริสมาสต์
และเทียน 
- ของเล่นและเกมส ์
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Trade Fair 2012 วันที่จดัแสดง สถานที ่ ประเภทสนิค้า 
The 9th Thailand 
International Logistics 
Fair 2012 

19-22 September 
2012 

ศูนย์การประชมุแห่งชาติไบเทค 
บางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ  
(Hall 103 – 104) 

- ธุรกิจโลจิสติกส์ 
- บริการการขนส่ง :  
ทางบก / ทางอากาศ / 
ทางเรือ 
- การขนส่งทางอากาศ / 
ทะเลขนส่งสินค้า 
- บริการใหค้ําปรึกษา 

Made in Thailand 
2012 

2012 อิมแพคฯ เมืองทองธาน ี
จังหวัดนนทบุร ี

- สินค้าอุปโภคบริโภค
ไทย 
- อาหารและเครื่องดื่ม
ร้านอาหาร/แฟรนไชส์ที่
เกี่ยวข้อง 
- วัสดุก่อสร้าง, 
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน, 
ใช้บนโต๊ะอาหารของขวัญ
และของที่ระลกึ, ของเล่น 
เกม, บัตรเครื่องเขียน 
ฯลฯ 
- แฟชั่น/ สินคา้สุขภาพ
และความงาม 
- สินค้า OTOP 

www.thaitradefair.com 
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4.6 สรปุผลการประมูลป้ายทะเบยีนรถเลขสวย หมวดอักษร ขข 
       ผู้นําเสนอ : นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

 
สรปุผลการประมูลป้ายทะเบยีนเลขสวย  อักษร  ขข  ของจังหวดัเชียงใหม่ 

  สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยอักษร  ขข  ของจังหวัด
เชียงใหม่  ครั้งที่  ๘  เมื่อวันที่  ๑๗-๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส  
เพื่อนํารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  โดยมียอดผู้ลงทะเบียนก่อนการประมูล จํานวน  
๑,๐๖๓  ราย  เป็นเงินค่าประกัน  ๒,๐๓๑,๐๐๐  บาท  ผลการประมูลในวันแรก ๑๒๓  หมายเลข  ได้เงินทั้งสิ้น  
๒๔,๖๘๗,๙๙๖  บาท  หมายเลข  ขข  9999  เป็นเลขที่ราคาสูงสุด  ๒,๕๑๐,๐๐๐  บาท ผลการประมูลในวันที่ ๒  
๑๗๘  หมายเลขได้เงินทั้งสิ้น  ๒๔,๔๑๓,๐๐๓  บาท หมายเลข ขข  9 เป็นเลขที่ราคาสูงสุด  ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท  
ราคาตํ่าสุดของการประมูล  ๔๐,๐๐๐  บาท  รวมยอดประมูลทั้งสิ้น  ๔๙,๐๙๙,๙๙๙  บาท   
  การประมูลครั้งต่อไป  อักษร ขค  ในวันที่  ๒๖-๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส 
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4.7  ตรวจรถก่อนใชป้ลอดภัยแน่นอน 
       ผู้นําเสนอ : นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน 
  สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรม  “ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน”  บริการตรวจ
ความพร้อมเบ้ืองต้นของรถฟรี  อาทิเช่น  บริการตรวจทําความสะอาดไส้กรองอากาศ ตรวจเติมน้ํากลั่นแบตเตอรี่  
ตรวจเติมระดับน้ํามันเครื่อง  ตรวจเติมน้ํามันเครื่อง  ตรวจเติมน้ํามันเบรกและน้ํามันคลัทช์ ตรวจเติมระดับน้ํา           
ในหม้อน้ํา   ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑ (หนองหอย)    สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๒ 
(แม่เหียะ)  สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอําเภอฝาง  สาขาอําเภอจอมทอง สาขาอําเภอแม่แตง พร้อมทั้ง
ภาคเอกชนร่วมบริการ  ได้แก่  สถานตรวจสภาพรถเอกชน  ศูนย์บริการตัวแทนจําหน่ายรถยนต์  รถจักรยานยนต์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน           
๖ แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  วิทยาลัยการ
อาชีพฝาง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  ต้ังแต่  ๑-๓๐  ธันวาคม  
๒๕๕๔ 
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4.8  มหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบัจังหวดัเชยีงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจําปี 2555 
       ผู้นําเสนอ  :  นายสุรชัย  จงรักษ์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่

การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบัจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  ๓๖  ประจําปี  ๒๕๕๕ 

 ๑.  กําหนดการจัดงาน    ระหว่างวันที่  ๓ - ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   

 ๒.  สถานทีจ่ดังาน    บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ  ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  และ  
สวนสาธารณะหนองบวกหาด   อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๓.  กิจกรรมการจดังาน    ในปี  ๒๕๕๕  มีกิจกรรมหลักรวม  ๘  กิจกรรม ดังนี้ 
        ๓.๑  การจดันทิรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดบัและการจัดสวน   
        ๓.๒  การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ   
   ๓.๓  การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ    
   ๓.๔  การจัดกาดหมั้ว   
   ๓.๕  การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด 
   ๓.๖  การแสดงดนตรีในสวนและการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา 
   ๓.๗  การตกแต่งเส้นทาง/การทําถนนดอกไม้    
  ๓.๘  การจัดมหกรรมอาหาร 

   ๔. การประกวดขบวนรถบุปผชาติ   จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้พิจารณาจัดส่งรถบุปผชาติเข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่  ๓๖  ในครั้งนี้  
เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวชมงาน  โดยใน
ปี ๒๕๕๕ นี้  จังหวัดได้กําหนดหลักเกณฑ์การประกวดขบวนรถบุปผชาติไว้ จํานวน  ๓  ประเภท เหมือนเช่นเคย           
คือ  ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และประเภทความคิดสร้างสรรค์ และที่สําคัญที่สุดจังหวัดได้
ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดขบวนรถบุปผชาติ จํานวน  ๓ ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และประเภท
ความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการขอพระราชทาน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานที่มีความสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  หรือทางเว็บไซต์http://www.chiangmai.go.th ได้ต้ังแต่บัดนี ้          
เป็นต้นไป   
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4.9  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2555 
       ผู้นําเสนอ : นายจรูญ  เลาหเลิศชัย  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  เดือน มกราคม 2555 
ลกัษณะทั่วไป  เดือน มกราคม 2555 ช่วงกลางฤดหูนาว มวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ 
ตลอดเดือนและมีกําลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ง ทําใหอ้ากาศจะหนาวเย็นโดยทัว่ไป และมีอากาศหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็ง
บางพื้นที่บริเวณเทือกเขายอดดอย มีหมอกบางในตอนเช้า  และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาได้บางพื้นที่  มีฝน
ตกได้บางวันเมือ่กระแสลมบนพัดพาความชื้นเคลื่อนผ่านภาคเหนือ เดือนนี้ อณุหภูมิ และ ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 
ข้อควรระวัง อากาศหนาวเย็นทั่วไป หนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่บนเทือกเขายอดดอย หมอกหนาเป็นครั้งคราวจึงควรรักษา
สุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ และเพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนาตลอดจนติดตาม
สภาพอากาศ โทรศัพท์  053-277919  053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

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

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน
แม่ฮ่องสอน 12-14   29-31 10/1 

เชียงราย 11-13 27-29 10/1 

พะเยา 12-14 28-30 10/1 

เชียงใหม่ 13-15 28-30 5/1 

ลําพูน 13-15 29-31 5/1 

ลําปาง 14-16 30-32 5/1 

ฟ้าโปร่งส่วนมาก ตอนเช้าหมอกบางและหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนบน
ของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 11-16°ซ เทือกเขายอดดอย
หนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งได้บางพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด  2-8°ซ ตอนล่าง
ของภาค ค่อนข้างหนาว และหนาวเป็นบางวัน อุณหภูมิต่ําสุด  16-
19°ซ บ่าย อุณหภูมิ สูงสุด  27-33°ซ  ปริมาณฝน 5-10 มม . 
จํานวน 1 วัน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

น่าน 13-15 29-31 5/1 

แพร ่ 14-16 30-32 10/1 

อุตรดิตถ์ 16-18 31-33 10/1 

สุโขทยั 17-19 30-32 10/1 

พิจิตร 17-19 30-32 10/1 

พิษณุโลก 17-19 30-32 5/1 

ตาก 16-18 31-33 5/1 

เพชรบูรณ์ 16-18 31-33 10/1 

 ภาคเหนือ 
 
 

 

กําแพงเพชร 17-19 31-33 5/1 

สรุป  มีหมอกบางในตอนเช้า และหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนบนของภาคอากาศหนาวโดยทั่วไป และหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบาง
พื้นที่บริเวณเทือกเขายอดดอย มีฝนตกได้บางวันเมื่อกระแสลมบนพัดพาความชื้นเคลื่อนผ่านภาคเหนือ เดือนนี้ อุณหภูมิ และ
ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 

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

                 นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้จัดทาํ   ส่วนพยากรณอ์ากาศ โทร. 053-277919   053-92236      
โทรสาร. 053-277815 053-203802 http://www.cmmet.tmd.go.th E-mail :forc@metnet.tmd.go.th

        

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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 ๔.10  ความก้าวหน้าการขบัเคลื่อน Chiang Mai Creative City 
                ผูน้ําเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม ่

         เมืองสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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............................................................................................................................................................................ 
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 ๖๘

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
       ๕.1 สรปุมตกิารประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนธนัวาคม ๒๕๕๔ 
                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

5.2 ความกา้วหน้าในการขบัเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวดัเชียงใหม ่ประจําเดือนธันวาคม 
2554   (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

5.3 โครงการส่งท้ายปเีกา่วิถีไทยต้อนรบัปใีหม่วิถีพทุธ พ.ศ. 2555 (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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 ๖๙

          ๕.1 สรปุมตกิารประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนธนัวาคม ๒๕๕๔ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
 
http://www.thaigov.go.th                                                         วันที่ 6 ธันวาคม 2554          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้นนางฐิติมา  
ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และ
นายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี           
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความม่ันคง
แข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั้นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. .... 
 2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474  
 3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร – สะเดา (คลองพรวน) ที่บ้านหัวหรั่ง พ.ศ. .... 
 5. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลองครักษ์ 
ตําบลศีรษะกระบือ ตําบลบางลูกเสือ ตําบลพระอาจารย์ ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก และ
ตําบลดอนเกาะกา ตําบลสิงโตทอง ตําบลหมอนทอง ตําบลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. .... 
 6. เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 
 7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนผักไห่ – ลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 8. เรื่อง  ร่างกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
 9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  
พ.ศ. 2542  
 10. เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. .... 
  เศรษฐกิจ 
 11. เรื่อง  ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การโอนทางหลวงพิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้
ช่วงถนนพระรามที่ 2  ถึงถนนสุขสวัสด์ิ 
 12. เรื่อง  มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ  
 13. เรื่อง  การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 14. เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่
4 พฤศจิกายน 2554  
  15. เรื่องขอความเห็นชอบการให้การรับรองร่างแถลงการณ์เพื่อรับรองกรอบการดําเนินงานเพื่อ
การจัดต้ังตลาดการบินร่วมอาเซียน    
  สังคม 
 16. เรื่อง  การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจําสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อม
นอกเวลาราชการ  
  17. เรื่อง  ขออนุมัติขยายวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  
  18. เรื่อง  การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 

  19. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 
ครั้งที่ 1/2554 



 ๗๐

  20. เรื่อง  การอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติในการเดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงาน
และสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย 
 ต่างประเทศ 
 21. เรื่อง  การลงนามร่างพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 7 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน   
 22. เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีคมนาคม เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2  
 23. เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 
 การศึกษา 
 24. เรื่อง  ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอม
รวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา  
  แต่งตั้ง 
 25. เรื่อง  แต่งต้ัง 
       1.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
      2.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์  
      3.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง)  
      4.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
      5.  การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(กรณีทดแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออก)  
  
 
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 



 ๗๑

 
12 ธันวาคม 2554 (นดัพเิศษ) (12/12/2011)  
http://www.thaigov.go.th/                                                                     วันที่ 12 ธันวาคม 2554  
 
วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ)  
จากนั้นนางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

เรื่อง     สรปุผลการพิจารณาคา่ใช้จา่ยในการใหค้วามช่วยเหลือ ฟื้นฟ ูเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุกภัย 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้  
      1. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการฟื้นฟู เยียวยา จากสถานการณ์อุทกภัย สําหรับโครงการดําเนินการ
ได้ทันทีภายในเดือนมกราคม 2555 เป็นเงิน 20,110.5572 ล้านบาท 
      2. รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาํเนินการ ดังนี้  
             1) ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลตัวเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของประชาชนที่จะได้รับเงินชดเชยให้
กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากรัฐ 
              2) กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือตาม
มาตรการของรัฐใหส้ามารถกลับมาดําเนินการได้เป็นปกติโดยเร็ว 
               3) ทุกส่วนราชการดําเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ การกําหนด TOR การจัดทํา 
EIA/HIA และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นการล่วงหน้า แต่จะลงนามในสัญญาได ้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณแล้ว 
               4) ให้ส่วนราชการที่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดส่งข้อมูล ในระบบ GIS ให้สํานักงบประมาณเพื่อ
บูรณาการข้อมูล จัดการวางแผนติดตามตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ 
               5) กรณีที่โครงการตามคําขอของจังหวัด มีความซ้ําซ้อนในด้านภารกิจและเป้าหมายกับโครงการที่
นําเสนอโดยกระทรวงและส่วนราชการ สํานักงบประมาณจะส่งโครงการดังกล่าวให้กระทรวงและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งก่อนดําเนินการต่อไป 
               6) ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ ผู้ตรวจราชการของ         
ทุกกระทรวงเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของส่วนราชการ 

ความเปน็มา สํานักงบประมาณและสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิรายงานว่า 
      1. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงาน / โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย รวมเป็นเงิน 60,983.2027 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 
มอบหมายให้สาํนักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดําเนินการรวบรวม
และพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
      2. ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายจาก งบกลาง รายการ เงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ภายในกรอบ
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วงเงิน 47,600 ล้านบาท 

การดาํเนินการร่วมกนัของสาํนกังบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 1. สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตระหนักถึงการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สามารถฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้กลับสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว จึงได้กําหนดเป้าหมายและหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
       1.1 เป้าหมายสําคัญเร่งด่วน ได้แก่ (1) การช่วยเหลือประชาชน สถานประกอบการ และแรงงาน
ภาคเกษตร/อุตสาหกรรมใหส้ามารถกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยเร็ว (2) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ให้สามารถตั้งหลักได้โดยเร็ว และ (3) การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้การได้ เป็น
ต้น อนึ่ง แผนงาน/โครงการควรมีลักษณะการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย 
       1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ความสอดคล้องกับเป้าหมายสําคัญเร่งด่วน 
มีความพร้อมในการดําเนินการ และความซ้าํซ้อนในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
 2. ผลการพิจารณา 
       2.1 แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการตามข้อ 1.2 และ
สามารถดําเนินการได้ทันทีภายในเดือนมกราคม 2555 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 20,110.5572 ล้านบาท 
      2.2 แผนงาน/โครงการส่วนที่เหลืออีกจํานวน 40,872.6455 ล้านบาท เห็นควรทบทวนใน
รายละเอียดอีกครั้ง โดยให้สว่นราชการประสานงานและตรวจสอบกับจังหวัด เพื่อพิจารณายืนยันความจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ แล้วนําเสนอคณะกรรมการ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่
ของประชาชน ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
            1) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน ควรให้ความสําคัญกับการ
ช่วยเหลือประชาชน สถานประกอบการ และแรงงานภาคเกษตร/อุตสาหกรรม รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละ
พ้ืนที่ / ชุมชน  
            2) ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ควรให้ความสําคญักับการสร้างงานที่เป็นการจ้างงานโดยตรงที่ไม่ซ้ําซ้อน
กับงบปกติ และไม่ควรมีค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม สมัมนา หรือค่าใชจ้่ายที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการ 
            3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรณีที่เกี่ยวกับ การขุดลอกคลอง แหล่งน้ํา หรือถนนที่ก้ันทางน้ําให้
นําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
          อนึ่ง เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณ ีให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้
ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) พิจารณาภายใต้กรอบวงเงิน 
47,600 ล้านบาท เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรทีราบ และทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามขั้นตอนต่อไป  
                                             ********************************* 

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 

สํานักโฆษก สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่ 13 ธันวาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ันนางฐิ ติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ ์          
เอี่ยมสะอาด  นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ 
 2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (มาตรการขยายระยะเวลาการยกเว้น
อากรขาเข้าเพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์)  
 3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
 4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. ....  
 5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามญันิติบัญญัติ พ.ศ. 2554  
 6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ....  
 7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผล) 
 8.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน) 
 เศรษฐกิจ 
                     9.  เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สนับสนุน
โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน 
 10. เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม               
ปี 2554 เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 
 11. เรื่อง  การบริหารโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
 12. เรื่อง  หลกัเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพิม่เติม 
 13.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณข้าวสารตามโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต  2554/55 
 สังคม 
 14. เรื่อง  การรณรงค์ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP)  
 15. เรื่อง  ความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาํนักงานตํารวจแห่งชาติ 
 16. เรื่อง  โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 
 17.  เรื่อง   แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กระทรวงคมนาคม 
  18. เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยด้านการประกันภัย 
 ต่างประเทศ 
 19. เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ 
ICE WaRM  
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 20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการ Sustainable Management of Biodiversity in 
Thailand’s  Production Landscape (การบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพ
อย่างยั่งยืน) 
 21. เรื่อง  การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย 
 22.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลาและ
กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 23.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปฏิบัติการร่วมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
เอชไอวี จากการเคลื่อนย้ายประชากร 
 แตง่ตั้ง 
 24. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   การขอยกระดับสถานกงสุลประจํานครโฮบาร์ต และเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิ
ประจํานครโฮบาร์ต เครือรัฐออสเตรเลีย  
 2.  ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข
และฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเพิ่มเติม 
 3.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 4.  แต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
 7.  การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของเลขาธิการ 
ก.พ.ร. (สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
 8.  แต่งต้ังกรรมการผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 แทนตําแหน่งที่ว่าง  
 9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 
 
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่ 19  ธันวาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ันนางฐิ ติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์           
เอี่ยมสะอาด นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี
พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
                     2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลา
ที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ พ.ศ. ....  
 4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาจุด         
กันยุง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 
 เศรษฐกิจ 
 5.  เรื่อง  การกําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่  
รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
 6. เรื่อง การค้ําประกันเงินกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53  
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้น 
 สังคม 
  8.  เรื่อง  การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  9.  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ           
ผู้ประสบอุทกภัย 
 ต่างประเทศ 
 10. เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการ
จ้างงาน และแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ ระบบการจ้าง
แรงงานต่างชาติ  
 11. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ นิวซีแลนด์ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตํารวจ จะมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่คู่ภาคีกําหนดร่วมกัน 
  12. เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  13. เรื่อง  แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง  
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี  2554-2556 
  14. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาที่ย่ังยืนใน
ประเทศไทยระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 15. เรื่อง  สรุปประเด็นผลการประชุม “World Economic Forum Annual Meeting of the 
New Champion in Asia 2011 (Summer Davos) ” ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 16. เรื่อง การมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐ
เซอร์เบีย และให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐมาซิโดเนีย 
  17. เรื่อง  ขออนุมัติจัดกําลังพลกองทัพเรือไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ บัญชาการกองกําลังทางเรือ 
Combined Task Forces 151 (CTF 151) พร้อมฝ่ายอํานวยการ  
 



 ๗๖

 แต่งตั้ง 
 18. เรื่อง แต่งต้ัง 
    1. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
    2. การขออนุมั ติ เ ปิดสถานกงสุลและการแต่ง ต้ังกงสุลกิตติมศัก ด์ิสาธารณรัฐ         
 เอลซัลวาดอร์ ประจํากรุงเทพมหานคร  
  
 
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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5.2 ความกา้วหน้าในการขบัเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวดัเชียงใหม ่ประจําเดือนธันวาคม
2554   (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

ตามท่ี กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดดําเนินการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของชุมชน และร่วมกันพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ    
และเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมจัดทําแผนและร่วมดําเนินการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชุมชนใน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพ แผนชุมชน กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

ในเดือนธันวาคม 2554 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และอําเภอ ได้ร่วมกับภาคี       
การพัฒนาขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน ดังมีผลการดําเนินงานดังนี้  

การขับเคลื่อนแผนชุมชน  

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ได้
ดําเนินการในการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน ดังนี้   

1. การปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ  

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ในการดําเนินการตามโครงการแก้ไข
ปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายในการดําเนินการในปี 2555 จํานวน 2,243 ครัวเรือน และ
ได้ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอน ดังนี้  

กระบวนการที่ 1 ช้ีเป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) : สร้างทีมปฏิบัติการจาก
การบูรณาการภารกิจ บทบาทจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทําการศึกษาข้อมูล จปฐ. เพื่อค้นหา ระบุครัวเรือน
เป้าหมาย โดยดําเนินการจัดเวทีประชาคม เพื่อลงไปสํารวจและตรวจสอบครัวเรือนยากจน   

กระบวนการที่ 2 จัดทําเข็มทิศชีวิตหรือแผนที่ชีวิต (Life Compass) : ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง        
ในชุมชน ร่วมกันจัดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจทั้งในทีมงานและค้นหาช่องทาง วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ครัวเรือน
เป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาให้พ้นจน   

กราบวนการที่ 3 บริหารจัดการชี วิต การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน           
(Life Management) : การนําเอาแผนที่ชีวิต ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พ้นจนของครัวเรือนเป้าหมายที่จัดทําไว้  
ไปปฏิบัติให้เห็นผล โดยครัวเรือนยากจนดําเนินในส่วนที่ดําเนินการเองได้ ส่วนทีมปฏิบัติการช่วยกันนําแผนที่ชีวิต
เสนอให้บรรจุในแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต./เทศบาล แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง
การบูรณาการการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจ  

กระบวนการที่ 4 การดูแลชีวิต (Life improvement) ทีมปฏิบัติการและผู้นําชุมชน           
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการชีวิตของครัวเรือนยากจน ให้การสนับสนุน ดูแล 
ประคับประคอง ปรับปรุง แผนที่ชีวิตให้เหมาะสม สมบูรณ์ขึ้น รวมถึงการค้นหาครัวเรือนยากจนเป้าหมายใหม่ที่ต้อง
ให้มีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปีต่อไป 

ทั้งนี้ ขณะนี้การดําเนินงานอยู่ในกระบวนการที่นําแผนชีวิตของครัวเรือนยากจนเข้าบรรจุใน      
แผนชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนต่อไป  

2. หมู่บ้าน/ชุมชนนํากิจกรรม/โครงการในแผนชุมชนเพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี 2555 ข้อมูล ณ  วันที่ 21 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,616 
โครงการ  

 



 ๗๘

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2555 ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมการดําเนินการดังนี้   

1. เตรียมความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมและ 
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2555 อําเภอละ 1 หมู่บ้าน รวมจํานวน 25 หมู่บ้าน โดยได้ดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามเงื่อนไขดังนี้  

- เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดของกระทรวงมหาดไทย        
23 ตัวช้ีวัด  

- มีการส่งเสริมการออมของครัวเรือนผ่านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
- เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด/หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน   

2. สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552-2554 
จํานวน 75 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 25 อําเภอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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5.3 โครงการส่งท้ายปเีกา่วิถีไทยต้อนรบัปใีหม่วิถีพทุธ พ.ศ. 2555 (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่) 

 

๑. หลกัการและเหตผุล 
  ในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ถือเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและ
วิถีชีวิต ของคนไทย  ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดงานบันเทิง           
งานรื่นเริง และมหรสพที่หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการสิ้นสุดของวันที่ ๓๑ ธันวาคม กับวันที่ ๑ 
มกราคมของปีถัดไป ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดงานอย่างสนุกสนาน บางแห่งเต็มไปด้วยอบายมุข มั่วสุม กินเหล้า ฟังเพลง  
ขาดสติ ซึ่งเป็นเรื่องส่งเสริมให้มีอบายมุขในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บ้างก็เกิดอุบัติเหตุ บ้างก็เกิดเรื่องทะเลาะ
เบาะแว้งกัน เกิดปัญหาตามมาตามข่าวลงหนังสือพิมพ์เป็นประจําทุก ๆ ปี ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กับภารกิจการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มเป้าหมาย           
ที่จะนําหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต โดยจะได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติธรรม 
น้อมนําหลักธรรมคําสอนสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชนในประเทศให้มีสํานึก
ในคุณธรรม และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ 
เพื่อให้สมดุลและพร้อมกับความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี  อีกทั้งสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล  
สามารถใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมไทย มาใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตและประกอบกิจการ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนต่อไป 
   ในการนี้ ได้พิจารณาเห็นว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ควรมีการส่งเสริมให้คนไทย
โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน  ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  ในบรรยากาศที่เรียบง่าย            
สงบสุข  ร่มเย็น  เป็นกุศล  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประหยัดและปลอดจากอบายมุขทั้งปวงโดยสิ้นเชิง  
โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาเป็นกุศโลบายในการดําเนินงาน และต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา กรมการศาสนา
ได้จัดทําโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
ครอบครัว พร้อมเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของสังคม          
จึงเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพัฒนาจิตใจจากกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธในปีนี้ 
ด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา และเน้นความเรียบ
ง่ายในการจัดงาน ปีใหม่ ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างได้อีกมิติหนึ่ง    
๒. วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ภาวนา ทําสมาธิ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาลปีใหม ่
  ๒. เพื่อส่งเสริมและเผยแพรพิ่ธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการใช้มิติ
ศาสนานําหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข 
ร่มเย็น เป็นกุศล ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง 
  ๓.  เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้เขา้ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
  ๔. เพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่  
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๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ 
 เชิงคุณภาพ  องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน ผู้นําองค์กรทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน นิติบัญญัติ  ตุลาการ ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน
ทุกสาขาอาชีพ ในกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  และในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรม
น้อมนําหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ 
๔. สถานทีด่ําเนินการ 
 ส่วนกลาง  ดําเนินการ ๙ วัด และเขตกรงุเทพมหานคร ๕๐ เขต ๆ ละ ๑ วัด   
 ส่วนภูมิภาค ๑. ทุกจังหวัด  
   ๒. ทุกอําเภอละ ๑ วัด จํานวน  ๘๗๘ อําเภอ  

๓. ทุกตําบลละ ๑ วัด จํานวน  ๘,๐๓๓ ตําบล 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

          วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
๖. หลักการ 
 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม และน้อมนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่ตนนับ
ถือมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มุ่งเน้นให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  สร้างวัฒนธรรม ประเพณีในมิติทาง
ศาสนา ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
๗. วิธีการ  

         รณรงค์ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๘. กิจกรรมทีจ่ัด 
  จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โดยใช้มติิทางพระพุทธศาสนา  
เชิญชวนประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้เปน็แนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อสร้างบรรยากาศวิถีพุทธ โดยจัดพิธีสงฆ์ 
ในช่วงต้ังแต่เวลา ๒๒.๓๐ น. สวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้ 

-  เจรญิจิตภาวนา     
-  ไหว้พระสวดมนต์ 
-  ฟังพระธรรมเทศนา 
-  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
-  ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

 
๙. การประชาสัมพันธ ์
  ๑. แถลงข่าวเชิญชวนคนไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์พัฒนาจิตใจ เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น ใน
คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 ๒.  ขอความร่วมมือการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทศัน์ทกุช่อง และถ่ายทอดสดผ่านวิทยุแห่งประเทศไทย 
 ๓. ตัวว่ิงสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ตัวอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ก่อนเปิดงานล่วงหน้า ๑ อาทิตย์   
 ๔. ประชาสัมพันธ์สื่อทุกรูปแบบ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สง่ข้อความ SMS LINK  เว็ปไซด์กรมการ
ศาสนาไปยังเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะ ประชาสัมพันธ์ประจําจังหวัด เชิญหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน เสียง
ตามสายที่ประชาสัมพันธ์จังหวัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
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๑๐. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ผลผลติ 
 จํานวนเด็กเยาวชนและประชาชนได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนา จํานวน ๕๐,๐๐๐ คน 
  ผลลพัธ์  
 เด็กเยาวชนและประชาชน มีความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาร้อยละ ๗๐  
 
๑๑. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ที ่ ปัจจัยหลกัแหง่ความสาํเร็จ ตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานหลัก เป้าหมายทีค่าดว่าจะไดร้บั 
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้า

ปฏิบัติธรรม สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนา 

จํานวน ๕๐,๐๐๐ คน 

๒.  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจในหลกัธรรมทางศาสนา  
 

ร้อยละของการเข้าใจในหลักธรรม
ทางศาสนา 

- ร้อยละ  ๗๐ 
 

 
๑๒. เครือขา่ยทีเ่กีย่วข้อง 
  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด วัดที่เข้าร่วมโครงการฯ องค์กรทางพระพุทธศาสนา อาทิ 
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย สภายุวพุทธิก
สมาคมแห่งชาติ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
๑๓. กิจกรรมที่ดําเนินการ 

           กิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา เชิญ
ชวนประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อสร้างบรรยากาศวิถีพุทธ โดยจัดพิธีสงฆ์ 
ในช่วงต้ังแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. สวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา   เจริญจิตภาวนา ไหว้
พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์   ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
๑๔. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
  ๑.  พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต ์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เป็นสิริมงคลต้อนรับรุ่ง
อรุณแห่งชีวิตของประชาชนในปีใหม ่
  ๒. เผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการเฉลิมฉลอง ด้วยการนํา
แนวทางของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นกศุล ปลอดจาก
อบายมุขและสิง่เร้าทั้งปวง 

----------------- 
 

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



 ๘๒

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
     - แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2555  
       ในวันจันทร์ที่ 30  มกราคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์   
       อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
       การแต่งกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด 

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



 ๘๓

ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
๗.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นางนฤมล  ปาลวัฒน์) 
๗.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กฬีาแปง) 
๗.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกย่ิง) 
๗.๔ ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ (หม่อมหลวงปนดัดา  ดิศกลุ) 

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