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เอกสารประกอบการประชุม 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
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วันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์  2555  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ฝ่ายอ านวยการ 

โทรศัพท์ 053-112708-9 
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  ๒ 

 

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งท่ี 2/2555 

วันอังคารท่ี  28  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหว้พระ 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 ๑) การรับมอบชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะจากศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  30,000  ชุด  (ศพส.จังหวัดเชียงใหม่) 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดี  มีความประพฤติดี 
จ านวน  24 ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่) 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  5  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 4)  การมอบวุฒิบัตรสถานบริการท่ีผ่านการประเมินคัดเลือกเป็นสถานบริการสีขาว  จ านวน  4  แห่ง             
(ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)   
   
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        แนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท่ียา้ยมาด ารงต าแหน่งใหม่/รับต าแหน่งใหม่ /ยา้ยภายในจังหวัด  

1. นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์   
     ต าแหน่งปัจจุบัน :  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 
     ต าแหน่งเดิม :  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดยโสธร 
2.  นายชูโชค  ทองตาล่วง 
     ต าแหน่งปัจจบุัน :  ประชาสมัพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่
     ต าแหน่งเดิม :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 
3.  นางจุไรรัตน์  แพรวพราย   
     ต าแหน่งปัจจบุัน : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่ 
     ต าแหน่งเดิม :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4.  นางจิรพร  ทองบ่อ 
     ต าแหน่งปัจจบุัน :  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
     ต าแหน่งเดิม  :  ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและพฒันางานประชาสมัพันธ์ ส านักประชาสมัพันธ์เขต 3 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
      ครัง้ท่ี 1/2555  เมื่อวันท่ี  30 มกราคม  2555 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
 - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

  ผู้น าเสนอ : นางญาณี  แสงศรจีันทร์  คลังจงัหวัดเชียงใหม ่ 



  ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1  ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City 

             ผู้น าเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพฒันาเชียงใหม่ 
                  เมืองสร้างสรรค์   
4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2555 
       ผู้น าเสนอ : นายจรญู  เลาหเลิศชัย  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.3  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
    ผู้น าเสนอ  :  นางมยุรี  ยกตรี   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
4.4   กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่   
    ผู้น าเสนอ  :  นายวิชัย  ขจรปรีดานนท์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่  
4.5  รายงานการด าเนินงาน  1 อ าเภอ 1 ต าบลต้นแบบ จัดการปัญหาแอลกอฮอล์  บุหรี่ 
   และอุบัติเหตุ 
   ผู้น าเสนอ :  นายแพทย์วัฒนา  กาญจนกามล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6   การเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งท่ี  62 
    ผู้น าเสนอ  :  นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
4.7   การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันมาฆบูชา ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
    ผู้น าเสนอ  :  นายณรงค์  ทรงอารมณ ์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
            เชียงใหม ่
4.8   เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมบททุนสร้างกุฏิสงฆ์และหอฉัน 
       ทอดถวาย ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ 
   ผู้น าเสนอ :  นายอภิชาติ  ชุ่มเช้ือ  นายอ าเภอแม่แตง 
4.9  การจัดพิธีสวนสนามเน่ืองในวัน อปพร.  
       ผู้น าเสนอ :  นายคมสัน  สุวรรณอัมพา หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                จังหวัดเชียงใหม่ 
4.10  แผนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 
     ผู้น าเสนอ :  นายเกื้อกุล  มานะสัมพันธ์สกุล  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ า  
   โครงการชลประทานเชียงใหม่  
4.11  ความคืบหน้าในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม 
         ผู้น าเสนอ  : นางสาวปานจิตต์  พิศวง  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  
4.12  การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุน (Trade & Investment Service    
     Center:TISC) 
     ผู้น าเสนอ  : นางสาวปานจิตต์  พิศวง  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

  



  ๔ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 
       5.1  การเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  
     ในวันท่ี 6  มีนาคม  2555   
     (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
       5.2  การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  
     สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี   
     (ส านักงานจงัหวัดเชียงใหม่) 
       5.3  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

  (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 
5.4  ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม  2555 
       (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - แจ้งก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 3/2555  
       ในวันพฤหัสบดีที่   29  มีนาคม 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
       ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
       ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
       การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
     

ระเบียบวาระท่ี ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
๗.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) 
๗.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

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



  ๕ 

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม ่
ครั้งท่ี 2/2555 

วันอังคารท่ี  28  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหว้พระ 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 1)  การรับมอบชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะจากศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  30,000  ชุด  (ศพส.จังหวัดเชียงใหม่) 
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดี  มีความประพฤติดี 
จ านวน  24  ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ท่ี ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออ าเภอ 
1 เด็กชาย พิเชฐพงศ์  สุวรรณเลิศ ประถมศึกษาปีที่5 พุทธิโศภณ เมืองเชียงใหม ่
2 เด็กหญิง กิ่งกนก  แก้วเกต ุ ประถมศึกษาปีที่6 พุทธิโศภณ เมืองเชียงใหม ่
3 เด็กชาย จะดะ  จะลา มัธยมศึกษาปีที่1 บ้างปางห้วยตาด แม่แตง 
4 เด็กชาย สุพัฒน์ชัย  ปู่ด า ประถมศึกษาปีที่6 บ้านแม่ไคร ้ แม่แตง 
5 เด็กชาย จิรวัฒน์  ภูพานเพชร ประถมศึกษาปีที่3 ชลประทานผาแตก ดอยสะเก็ด 
6 เด็กหญิง ปภัสรา  จันทรา มัธยมศึกษาปีที่3 แม่คือวิทยา ดอยสะเก็ด 
7 นาย ณัฐพงษ์  ติ๊บตา มัธยมศึกษาปีที5่ สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง 
8 เด็กหญิง พิริยา  ทิพย์วงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง 
9 เด็กชาย ภัทรพันธ์  บัวสาย ประถมศึกษาปีที่4 บ้านไร ่ หางดง 
10 เด็กชาย วิทวัส  หน่ออินตา มัธยมศึกษาปีที่2 สันป่าสัก หางดง 
11 เด็กหญิง นิภา  สุปินโน มัธยมศึกษาปีที่3 จอมทอง จอมทอง 
12 เด็กหญิง ทัศนีย์  ใหญ่พงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 จอมทอง จอมทอง 
13 เด็กหญิง เกียรติพร  วังคีร ี ประถมศึกษาปีที่5 แม่ศึก แม่แจ่ม 
14 นาย ปวิตร  สิรสิุนทรกุล มัธยมศึกษาปีที่3 แม่ศึก แม่แจ่ม 
15 เด็กหญิง อุทัยวรรณ  ลุงทุน ประถมศึกษาปีที่4 บ้านอรุโณทัย เชียงดาว 
16 เด็กหญิง อ้อมใจ  เสาวรส มัธยมศึกษาปีที่2 บ้านเชียงดาว เชียงดาว 
17 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  แซ่ย่าง ประถมศึกษาปีที่5 วัดบ้านป้อด สะเมิง 
18 นาย วรพล  อุมพาประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่3 บ้านแม่โต ๋ สะเมิง 
19 นาย พีรตนย์  มากมล ปวช.ปีที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม ่ วิทยาลัยนาฎ

ศิลปเชียงใหม ่
20 เด็กหญิง ธัญญารัตน์  อิก าเหนิด ประถมศึกษาปีที่2 แม่เหียะวิทยา บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กหญิง ชลธิชา  เข่ือนปัญญา ประถมศึกษาปีที่4 วัดสวนดอก บตุรสี่ล้อแดง 
22 เด็กชาย ณฐกฤต  หน่อศรี เตรียมอนบุาล รังสีวิทยา อ าเภอฝาง บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กชาย อรรถชัย  สมสัตย์ อนุบาลศึกษาปีที่3 เมืองเด็กวิทยา อ าเภอแม่แจ่ม บุตร อส.จ.ชม. 
24 เด็กชาย ศิวกร  แสงหนุ่ม อนุบาลศึกษาปีที่2 อนุบาลสวนน้อย บุตร ขรก.

สนจ.ชม. 
 
  



  ๖ 

 

 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  5  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)   
 4)  การมอบวุฒิบัตรสถานบริการท่ีผ่านการประเมินคัดเลือกเป็นสถานบริการสีขาว  จ านวน  4  แห่ง             
(ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ )  ได้แก่   
       1. ตะวันแดงสาดแสงเดือน 
       2.  มังกี้คลับ 
                 3.  เดอะกู๊ดวิว 
       4.  ธาราบาร์ 
 



  ๗ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      แนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่/รับต าแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด  

2. นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์   
     ต าแหน่งปัจจุบัน :  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 
     ต าแหน่งเดิม :  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดยโสธร 
2.  นายชูโชค  ทองตาล่วง 
     ต าแหน่งปัจจบุัน :  ประชาสมัพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่
     ต าแหน่งเดิม :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 
3.  นางจุไรรัตน์  แพรวพราย   
     ต าแหน่งปัจจบุัน : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่ 
     ต าแหน่งเดิม :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4.  นางจิรพร  ทองบ่อ 
     ต าแหน่งปัจจบุัน :  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
     ต าแหน่งเดิม  :  ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและพฒันางานประชาสมัพันธ์ ส านักประชาสมัพันธ์เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  
........................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
...................................................................................................................................................................... ...... 



  ๘ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งท่ี 1/2555  
    เมื่อวันท่ี  30 มกราคม  2555  
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 30 มกราคม  

2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 32 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th   ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

http://www.chiangmai.go.th/


  ๙ 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งท่ี 1/2555 

วันจันทร์ท่ี  30 มกราคม   2555 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

********************************* 
รายช่ือผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

1 หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
3 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
4 นายอดิศร ก าเนิดศิร ิ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายส าเรงิ  ไชยเสน (รก.)หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6 นายสุวิชา ดามพวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7 นางสาวศันสนีย์ ทาสม (แทน)พฒันาการจังหวัดเชียงใหม ่
8 นายวิชัย ขจรปรีดานนท ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ่
9 นายคมสัน สุวรรณอมัพา หัวหน้าส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม ่
10 นายชัยสิทธ์ิ อาศิระวิชัย ท้องถ่ินจงัหวัดเชียงใหม ่
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่
12 นายเฉลิมชัย สิงหะ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 
13 นายสุภาพ ชมพูมิ่ง (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร เขต 7 
14 นายพีระศักดิ ์ ธีรบด ี (แทน)นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่
15 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอ าเภอหางดง 
16 นายอุทัย ลือชัย นายอ าเภอสารภี 
17 นายชัยสิทธ์ิ รัตนชัยสิทธ์ิ นายอ าเภอสันทราย 
18 นายโชคด ี อมรวัฒน ์ นายอ าเภอสันก าแพง 
19 นายชนะศึก หนูชัย (แทน)นายอ าเภอดอยสะเก็ด 
20 นายณัฐ สัจจวิโส (รก.)นายอ าเภอแมร่ิม 
21 นายอภิชาติ ชุ่มเช้ือ นายอ าเภอแม่แตง 
22 นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอ าเภอฮอด 
23 นายชัชวาลย์ พุทธโธ  (รก.)นายอ าเภอเชียงดาว 
24 นายมานิตย์ ไหวไว (รก.)นายอ าเภอพร้าว 
25 นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ ์ นายอ าเภอฝาง 
26 นายอนุพงษ ์ วาวงศ์มูล นายอ าเภอสะเมิง 
27 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอ าเภอเวียงแหง 
28 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอ าเภอสันป่าตอง 
29 นายสุรชัย มณีประกร นายอ าเภอจอมทอง 

 
       /30 นายทรงทรัพย์ ...



  ๑๐ 

 
30 นายทรงทรัพย ์ พิริยคุณธร นายอ าเภอแม่อาย 
31 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอ าเภออมก๋อย 
32 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ ์ ดวงจินดา (แทน)นายอ าเภอแม่แจ่ม 
33 นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอ าเภอดอยเต่า 
34 นายภาษเดช หงศ์ลดารมภ์ นายอ าเภอแม่วาง 
35 นายศรัณยู มีทองค า นายอ าเภอแม่ออน 
36 นายสราวุฒ ิ วรพงษ์ นายอ าเภอดอยหล่อ 
37 นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอ าเภอกัลยานิวัฒนา 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
38 พล.ต.ปรัษฐา ครามะค า (แทน)ผูบ้ัญชาการกองก าลงัผาเมือง 
39 พ.อ.ศิรริัตน์ แสงช้าง (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาภาค 3 
40 พล.ต.ภูมิพพิัฒน์ ฉวีพัฒน์ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
41 พ.อ.สมจริง กอร ี สัสดจีังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
42 นายไพฑูรย ์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
43 นางสาวนิตยา กนกมงคล (แทน)ผูอ้ านวยการศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่
44 นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหนา้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
45 นายอดุลย ์ วงค์มาล ี (แทน)ผูอ้ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่
46 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อ านวยการพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

47 นายวันชัย พิพัฒนส์มุทร อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม ่
48 นายอรรคเดช บุญไชย (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์สง่เสรมิอุตสาหกรรมภาค  ที่ 1 
49 นายพลยุทธ ศุขสมิติ (แทน)ผูอ้ านวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร ่เขต 3 
50 นางรัชนก มหาผล (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 10 

51 นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่
52 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 
53 นางสาวสุนทรา ติละกลู หัวหน้าส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

54 นายนพดล จงสมชัย (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
55 นางสุจินตนา ศรีตะระโส (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
56 นายประทนิ สินมณี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
57 นางพรรณวดี พลอยทบัทมิ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่
58 นางสาวอาภากร ว่องเขตกร (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์พฒันาฝืมอืแรงงานจงัหวัด

เชียงใหม ่
59 นางอัจฉรา บัวทอง (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพคนงานประจ า

ภาคเหนือ 
      /หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ... 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  



  ๑๑ 

 

50 นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
51 นายไพโรจน ์ บุญลอื สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
52 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจ้ัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม ่
53 นายณรงศักดิ ์ ไชยศรี (แทน)ผูจ้ัดการส านักงานบริการลกูค้า กสท.เขตเหนอื 
54 นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ิ (แทน)ผูจ้ัดการส านักงานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม ่

55 นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจงัหวัดเชียงใหม ่

56 นายอนุชา จันตะกลู (แทน)ผูอ้ านวยการส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

57 นายสมชาย เลขาวิวัฒน ์ ผู้อ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
(เชียงใหม่) 

58 นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดลอ้ม ภาคที่ 1 
59 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผูอ้ านวยการสวนสัตว์เชียงใหม ่

60 นางมยุร ี ยกตร ี พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
61 นายประมาณ ถาวรพรหม (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนบัสนุน

วิชาการ 10 
62 นางนิภาวด ี อินปันบุตร (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์พฒันาสงัคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม ่
63 นายทศพร ถาวร ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
64 นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พึง่สนัมหาพน 
65 นางจิราพร    เชาวน์ประยูร ยามาโมโต ้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะหเ์ดก็ชายบา้นเชียงใหม ่
66 นางสุรียพ์ร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะหเ์ดก็บ้านเวียงพงิค์ 
67 นางอุบลวรรณ จันทรสรุินทร ์ ผู้อ านวยการศูนย์พฒันาการจดัสวัสดิการสงัคมผูสู้งอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
68 นายประสิทธ์ิ มะโนกจิ (แทน)หัวหนา้บ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
69 นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม ่
70 นางสาวศิริญา อินทรเ์หยี่ยว (แทน)หัวหนา้บ้านมิตรไมตรเีชียงใหม ่
71 นางสาวกัญชัช ทองดีแท ้ หัวหน้าส านกังานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
72 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าส านกังานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 

73 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
74 นายสุรพล ทองเที่ยง (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม ่
75 นายวรชัย อุทัยรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
76 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ไสว (แทน)ประมงจงัหวัดเชียงใหม ่

      /77 นางจุรีย์ ประเสริฐสกุล... 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



  ๑๒ 

77 นางจุรีย ์ ประเสริฐสกุล (แทน)สหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม ่
78 นายวีรชาติ เข่ือนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่
79 นางวรางคณา สงวนพงษ์ (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาที่ดินเขต 6 
80 นายชยุติ ราชาตัน ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
81 นายประพนธ์   เครือปาน (แทน)ผูอ้ านวยการส านักชลประทานที่ 1 
82 นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
83 นายจ ารสั จันทิวงค์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักสุขศาสตร์สตัว์และสุขอนามัยที่ 5 
84 นางสาวสริิกาญจน ์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่ 7 
85 นางรุจเิรข ณ ล าปาง หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
86 นายสากล มีสุข (แทน)ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขต

ที่ 1 
87 นายสมชาย กันทะวงศ์ (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์สง่เสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 
88 นายประทปี กันทะเรือน (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ที่ 9 
89 นางเขมวรรณ ดวงจันทร ์ (แทน)ผูอ้ านวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม ่
90 นายบรรจง จ านงศิตธรรม ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ าจืดจงัหวัด

เชียงใหม ่
91 นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
92 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้                

อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
93 นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตเิชียงใหม่ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
94 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจงัหวัดเชียงใหม ่
95 นายวีระ  กิจเวชเจรญิ (แทน)ผูอ้ านวยการส านักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม)่ 
96 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวัด

เชียงใหม ่
97 นางสาวศศิกานต์ อินต๊ะแก้ว (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 
98 นาวาอากาศวิสูธ จันทนา (แทน)ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
99 นายจุมพจน ์ นิยมสิร ิ (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
100 นายพงษ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผูอ้ านวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
101 นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผูอ้ านวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
102 นายชาญวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผูอ้ านวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 

103 ดร.สรุสงิห ์ วิศรุตรัตน (แทน)นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
104 นางสุดใจ นันตารัตน์ (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์

เชียงใหม ่
105 นางมณฑิรา เมธา (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม ่

      /106  นางวาสนา... 
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 



  ๑๓ 

106 นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผูอ้ านวยการสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 
107 นายวิรัช พันธ์พานิช ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
108 นายอภิชาติ  มูลฟอง (แทน)ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
109 นางเจนนารา วงศ์ปาล ี (แทน)ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม ่
110 นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน)ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

111 พ.ต.อ.หญิง วัชร ี ชูกิจคุณ (แทน)ผูบ้ังคับการต ารวจภูธรเชียงใหม่ 
112 พ.ต.ท.อพิวัฒน ์ กลั่นวาร ี (แทน)ผูบ้ังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค3 
113 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ ์ เข้ียวแก้ว (แทน)ผู้ก ากบัการกองก ากบัการ 5 กองกบัการฝกึพิเศษฯ 
114 พ.ต.ท. สัณหกช เกษากิจ สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากบัการ 4  

115 นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม ่
116 นายยุทธนา โพธ์ิทองสุนันท ์ อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม ่
117 นายชวลิต ฮุยตระกลู (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม ่

118 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าส านักงานหนงัสอืเดินทางช่ัวคราวเชียงใหม่ 

119 นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
120 นางเสาวเพ็ญ จ าปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอฝาง 
121 นางชมัยพร ทองพล ี (แทน)ผูอ้ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่
122 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม ่
123 นางวลัยลักษณ์ แก้วประกาย (แทน)ผูอ้ านวยการศูนย์ฝกึอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม ่
124 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดเชียงใหม่ 
125 นายชัยวิทย์ อรรถานนท ์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดจีังหวัดเชียงใหม่ 
126 นายนิรันดร ์ บุปผาพันธ์ุ หัวหน้าส านักงานยุติธรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
127 ดร.ชาติชาย โทสินธิต ิ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพเิศษภาคเหนือ 
128 นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามการทจุริต

ในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 

129 นายวีระยุทธ์ เลิศพูนวิไลกลุ (แทน)ผูอ้ านวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภาคเหนือ 

130 นางสาวอรวรรณ กฤตธนเวท (แทน)คลงัเขต 5 
131 นางญาณี แสงศรจีันทร ์ คลังจงัหวัดเชียงใหม ่
132 นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อ านวยการศาลาธนารักษ์ 1 
133 นายปัณณทัต ใจทน (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
134 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพื้นทีเ่ชียงใหม ่
        /135 นางสาวทิพากร  นาคะผิว... 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 



  ๑๔ 

 
135 นางสาวทิพากร นาคะผิว (แทน)สรรพากรภาค 8 
136 นางพิมพ์กมน โรจณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
137 นายชัยบูรณ์ พันธ์ุแน่น (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 
138 นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
139 นายสมเกียรต ิ พิสุทธ์ิเจรญิพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

140 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผูอ้ านวยการส านักประชาสมัพันธ์ เขต 3 
141 นางราตร ี จักร์แก้ว (รก.)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่
142 นายพยนต ์ ยศสุพรหม (แทน)ผูอ้ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เชียงใหม ่
143 นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน)ผูอ้ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย อ าเภอฝาง 
144 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

145 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิบดสีถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
146 นายสุทน วิชัยรัตน์ (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดเชียงใหม่ 
147 นายสุวิทย ์ แลกข้าว (แทน)ผู้อ านวยการศูนยก์ารกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
148 นางสาวดาวสวรรค์ รื่นรมย ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 

149 นางอติภา มณีวงค์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม ่

150 นายสุนันต ์ บัวเนี่ยว (แทน)ผูอ้ านวยการส านักวิชาการพลังงานเขต6 
151 นายช านาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม ่
152 นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าส านักงานประจ าฐานปฏิบัตงิานจังหวัดเชียงใหม่

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) 

153 นางปิยามาศ ปันทนา (แทน)ผูอ้ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1 

154 นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 

155 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปรก (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

156 นายเอื้อ คุณาจันทร (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

157 นายพงศ์พันธ์ุ ไชยวัณณ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

158 นายสมชัย ศรีลาชัย (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

       /159 นายนรา เหล่าวิชยา ... 

หน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 



  ๑๕ 

  
159 นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ่
160 นายวิเชียร ชมภูผล (แทน)ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 
161 นายอดิสร พวงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
สถาบันการศึกษา 
162 ผศ.นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

163 นางอัมพร จุลมณีวงค์ ผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 
164 ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อ านวยการ การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
165 นางสาวพัชร ี ฉ่ัวริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
166 นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดเชียงใหม่ 
167 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดเชียงใหม่ 
ภาคเอกชน  
168 นายปราโมทย ์ ประสิทธ์ิ ประธานชมรมธนาคารจงัหวัดเชียงใหม่ 

169 นายเจนจัด พลไพรินทร ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
170 นายปราโมทย์ ประสิทธ์ิ (แทน) ผูจ้ัดการธนาคารออมสินเชียงใหม ่

171 นายเกียรติชัย  ลออวรากลุ (แทน)นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่ 
172 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
173 นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ่
174 นางวิภาดา วังหลงั (แทน)นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
175 นางศศิธร สุขะตุงคะ ส านักงานพลังงานจงัหวัดเชียงใหม ่
176 นางปิยะนันท ์ โสภินปิยะพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรม

และสิง่แวดล้อม 
177 นายอดุลย ์ ฮวกนิล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม ่
178 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
179 นางจารุณี จุลวรรณ (แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
180 นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด

เชียงใหม ่
181 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
182 นายเจิดศักดิ ์ เปลี่ยนแปลงศร ี รักษาการในต าแหนง่หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ส านักงาน

จังหวัดเชียงใหม ่
183 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตรก์ลุม่จงัหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
184 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน ส านกังานจงัหวัดเชียงใหม ่
        / เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  ...

หน่วยงานพิเศษ/อิสระ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนท้องถิ่น 



  ๑๖ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหว้พระ 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดี  มีความประพฤติดี  จ านวน              
25  ทุน  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ท่ี ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออ าเภอ 
1 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา   บิดาแก้ว ประถมศึกษาปีที่5 บ้างกองลม เวียงแหง 
2 เด็กหญิง รจนา  ค าพู ประถมศึกษาปีที่2 บ้านม่วงปอ็ก เวียงแหง 
3 เด็กหญิง รัตติกาล  กันทะวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการ 
4 เด็กหญิง สุนิสา  สิทธิกัน ประถมศึกษาปีที่5 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการ 
5 เด็กหญิง ดวงพร  กันทา ประถมศึกษาปีที่1 บ้านใหมป่างเตมิ แม่วาง 
6 เด็กหญิง ชลธิชา  ศรีหมื่น ประถมศึกษาปีที่2 บ้านใหมป่างเตมิ แม่วาง 
7 เด็กหญิง วริศรา  เวชจักรเวน ประถมศึกษาปีที่5 บ้านสหกรณ์ แม่ออน 
8 นาย วิทวัส  พุงขาว มัธยมศึกษาปีที่6 แม่ออนวิทยาลัย แม่ออน 
9 เด็กหญิง พฤกษา  เรือนชุมเชย ประถมศึกษาปีที่5 วัดหนองหลั้ว ดอยหล่อ 
10 เด็กหญิง สุจิตรา  อุตตนา ประถมศึกษาปีที่6 บ้านดอยหล่อ ดอยหล่อ 
11 เดก็หญิง ศริพร  บหุงาพนาสณห ์ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านห้วยป ู กัลยาณิวัฒนา 
12 เด็กหญิง สุทธิดา ไพรลักษณ์ ประถมศึกษาปีที่5 บ้านแม่ตะละเหนือ กัลยาณิวัฒนา 
13 เด็กหญิง ศรัณย์พร  แปงใจ ประถมศึกษาปีที่6 วัดล้านตอง สันก าแพง 
14 เด็กหญิง ณัฐธิชา  เจริญวุฒ ิ ประถมศึกษาปีที่4 วัดล้านตอง สันก าแพง 
15 เด็กหญิง นพมาศ  พวงมาลา ประถมศึกษาปีที่3 บ้านหนองหาร สันทราย 
16 นางสาว ณัฐฐินันท์  ภาคแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านหนองไคร ้ สันทราย 
17 เด็กหญิง แสงดาว  อิมิวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านริมใต้ แม่ริม 
18 เด็กหญิง ปรายตะวัน พันธ์ุท่าช้าง ประถมศึกษาปีที่5 บ้านริมใต้ แม่ริม 
19 เด็กหญิง ธัญวรัตน์  ปัญญาดง มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่ วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม ่
20 นางสาว จุฑามณี  ไชยสูง ปริญญาตรปีีที่1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กหญิง ชนากานต์  อ าพันธ์ศรี ประถมศึกษาปีที่1 พระหฤทัยเชียงใหม ่ บุตรสี่ล้อแดง 
22 เด็กชาย ธนะรัชต์  พินิจพงษ์ เตรียมอนบุาล สายอักษร  บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กชาย ชุติพนธ์  ปินตาแสน ประถมศึกษาปีที่2 แม่ตะไคร้ บุตร อส.จ.ชม 
24 เด็กหญิง ธมนวรรณ  ปาล ี ประถมศึกษาปีที่3 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย บุตร ขรก.สนจ.ชม. 
25 เด็กหญิง อัญมัญญ์  ช่างค า มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ผวจ.พจิารณา 
 2) การมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้กับผู้ท่ีปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ                  
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
     1. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล จ านวน  2  ราย 
  -  นายประพันธ์   ศรีสุข  พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดแขวงเม็งราย 
       - นางฟองจันทร์  จิโน  พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดแขวงเม็งราย 
     2. มอบเงินรางวัล  จ านวน  2  ราย 
  -  นางสุนีย์  เงาเงิน  พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดแขวงกาวิละ 
  -  นางแจ่มจันทร์   หินใส  พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดแขวงเมง็ราย 

       /3. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล... 



  ๑๗ 

 3. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้า วีออส                 
หมายเลข 67845  จ านวน  1  รางวัล  และรางวัลรถจักรยานยนต์ฟีโน่  จ านวน 2 รางวัล (เหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม)่ 
  
 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นายวิชิต บูรณุปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ                
กลุ่มโรงแรมดิเอ็มเพรส  (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
  
 5)  การมอบรางวัลและโล่รางวัลแก่เกษตรกรท่ีชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่ ปี
การเพาะปลูก 2554/55 จ านวน  4 รางวัล (ส านักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี ้
    

รางวัลที ่ ช่ือ-นามสกุล อ าเภอ 
รางวัลที่  1 นายวิเชียร  แก้วแสง อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
รางวัลที่  2 นายประพัตร  ปัญภัณฑ ์ อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
รางวัลที่  3 นายเป็ง  พรมเสน อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
รางวัลชมเชย นายแห  ใจกว้าง อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

 
 6)  การมอบโล่รางวัลศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ระดับจังหวัด จ านวน 3 รางวัล 
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี ้
  

รางวัลที ่ ชุมชนต้นแบบ 
รางวัลชนะเลิศ บ้านท่าร้องข้ีควาย หมู่ที่ 3 ต าบลสันผเีสือ้ อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านท่ามะเกี๋ยง  หมูท่ี่ 4 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านโทกเสอื หมู่ที่ 18 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหลอ่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 5) การรับมอบเงินจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือสนับสนุนการจัดงานมหกรรม              
ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งท่ี  36  ประจ าปี 2555  
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน : กล่าวเปิดการประชุมแจ้งรายช่ือผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ และ
แนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่/รับต าแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด  ดังนี ้
      แนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการท่ียา้ยมาด ารงต าแหน่งใหม่/รับต าแหน่งใหม่ /ยา้ยภายในจังหวัด  
 1. นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์ 
       ต าแหน่งปัจจบุัน :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
      ต าแหน่งเดิม :  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่

2. นายอดิศร  ก าเนิดศิริ 
     ต าแหน่งปัจจบุัน :  ปลัดจงัหวัดเชียงใหม ่
     ต าแหน่งเดิม  : นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

       /3.  นายประพนธ์   เครือปาน... 



  ๑๘ 

3.  นายประพนธ์   เครือปาน 
     ต าแหน่งปัจจบุัน :  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
     ต าแหน่งเดิม : ผู้อ านวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน   
4. นางสาวนิตยา  กนกมงคล 
     ต าแหน่งปัจจบุัน :  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
     ต าแหน่งเดิม :  ภัณฑารักษ์ช านาญการ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
     กาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี 
5. นายศักด์ิชัย   คุณานุวัฒน์ชัยเดช 
     ต าแหน่งปัจจุบัน : นายอ าเภอเวียงแหง 
     ต าแหน่งเดิม : ผู้อ านวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
6.  นายแพทย์วิรัช  พันธ์พานิช   
      ต าแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพงิค์ 
      ต าแหน่งเดิม :  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
      ครั้งท่ี 12/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  29  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
 

 ฝ่ายเลขานุการ (นายส าเริง  ไชยเสน) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2554  ประกอบด้วย
เอกสารทั้งหมด  24  หน้า  โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม                      
ซึ่งได้น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว  หากส่วนราชการ/หน่วยงานใดประสงค์จะเพิ่มเติม          
หรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย  
      - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   
 คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจันทร์)  แจ้งต่อท่ีประชุม ดังน้ี :  

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ไปพลางก่อน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (GFMIS)   
หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๐,๐๓๓.๓๐ ๘,๓๒๓.๒๔ ๘๒.๙๖ ๑,๗๑๐.๐๖ 

ประจ า ๘,๗๙๒.๓๖ ๗,๕๖๐.๙๒ ๘๕.๙๙ ๑,๒๓๑.๔๔ 

ลงทุน ๑,๒๔๐.๙๔ ๗๖๒.๓๒ ๖๑.๔๓ ๔๗๘.๖๒ 

   /  การด าเนินการโครงการภายใต้... 



  ๑๙ 

การด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๖๐.๓๔ ๔,๔๕๕.๔๕ ๙๓.๖๐ ๓๐๔.๘๘ 

 
๒.  สรุปหนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๕ จ านวน  ๑๑  เรื่อง คือ 

๒.๑ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ เรื่อง  การตรวจสอบรายงานการขอ
เบิกเงินจากคลัง   

      เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ในแต่ละเดือนกับ
ส านักงานคลังได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดย 

      ๑. ส านักงานคลังจังหวัดจะพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินของส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดประจ าเดอืน  สง่ให้
ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 

       ๒. ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ในระบบ GFMIS ตามข้อ ๑ ส่งส านักงานคลัง
จังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป   

ทั้งนี้ ถือปฏิบัติต้ังแต่ รายงานประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  รายละเอียดสามารถดูได้
จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 ๒.๒ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒. ๒/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และ
อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล ของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความ
เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล             
ผู้มี สิท ธิและบุคคลในครอบครัวที่ เ จ็บป่วยและอยู่ ในพื้นที่ อุทกภัยสามารถเ ข้ารับการรักษาพยาบาล                      
ในสถานพยาบาลของเอกชนได้นั้น  บัดนี้สถานการณ์ได้บรรเทาลงและใกล้กลับสู่สภาวะปกติ กระทรวงการคลัง             
จึงออกประกาศระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ส าหรับสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ที่ใช้รถพยาบาลในการส่งต่อผู้มีสิทธ์ิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล  
แห่งอื่น หรือสถานพยาบาลของเอกชนจ านวน ๕๗ แห่ง โดยมิได้เรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถเบิกจากทางราชการได้  และจากเหตุการณ์อุทกภัยท าให้สถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่ง                   
ไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ทันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  กรมบัญชีกลางจึงก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกค่ารถส่งต่อในระบบเบิกจ่ายตรง และการผ่อนปรนการส่งข้อมูล
เพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในโดยให้สถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ รายละเอียด
สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

๒.๓ หนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจด
ทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงิน   สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา 
  

        / ของบุตร... 

http://www.cgd.go.th/
http://www.cgd.go.th/


  ๒๐ 

 ของบุตร 
 การจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นวิธีที่จะท าให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบดิา
ได้ โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา  ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๔๗๘ คือบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นได้จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งเด็กและ
มารดาเด็ก ต่อหน้านายทะเบียน นอกจากนี้ กรณีที่เด็ก หรือ มารดาเด็ก คัดค้านการจดทะเบียนรับรองบุตร บิดาต้อง
มีค าพิพากษาจากศาลที่ให้บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ ดังนั้นการจดทะเบียนรับรองบุตรที่ไม่ได้ด าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวดังกล่าว จึงใช้เป็นเอกสารหลักฐาน
แสดงการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไม่ได้ 

๒.๔  หนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔   เรื่อง  การตรวจสอบการเบกิจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ 

        ปัจจุบันการใช้จ่ายงบประมาณด้านค่ารักษาพยาบาลมียอดสูงมากและมีแนวโน้มจะสูงข้ึนทุกปี               
ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณแผ่นดินในระยะยาว กรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ ( เฉพาะกรณีตั้งเบิกจากงบประมาณโดยตรง              
และตั้งเบิกผ่านเงิน ทดรองราชการ) และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ  โดยน าแนวทางการตรวจสอบฯ ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล   
รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

๒.๕ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรื่อง  แบบและวิธีการในการขอรบั
บ าเหนจ็ตกทอดลกูจ้าง  

        ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.๑๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนด 
ให้ลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนเมื่อเสี ยชีวิต บุตร คู่สมรส หรือบิดามารดา           
หรือบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัด มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด ๑๕ เท่าของบ าเหน็จราย
เดือน หรือบ าเหน็จรายเดือนพิเศษแล้วแต่กรณี 

กรมบัญชีกลางได้ก าหนดแบบและวิธีการขอรับบ าเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจ า โดยให้ใช้แบบ
ขอรับบ าเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบ าเหน็จรายเดือน  หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย   และให้น าระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ .ศ.๒๕๒๗ และหนังสือ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๕๓  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๒  เรื่อง การขอรับและการจ่าย
เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญมาใช้กับการยื่นเรื่องขอรับ
บ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม 

๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งบเงินอุดหนุนให้ส่วน
ราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายได้รวม ๒ ปีงบประมาณ และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินส าหรับโครงการที่ไม่
สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดส าหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ – 
๒๕๕๓ ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔  นั้น 

 
       

/เนื่องจากขณะที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา... 

http://www.cgd.go.th/


  ๒๑ 

 เนื่องจากขณะที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา และการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมบัญชีกลางจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเก็บรักษา และการขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
งบประมาณไว้ใช้จ่ายต่อไป  ดังนี้ 

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินตามวรรค ๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน และไม่มีหนี้ผูกพันอนุมัติขยายเวลา
เก็บรักษาเงินไว้ได้ถึง วันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะต้องเป็นรายการหรือโครงการที่ด าเนินการ
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๕๔  และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้แจ้งข้อมูลตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด หรือขอท าความ
ตกลงภายในสิ้นเดือนกันยายน  ๒๕๕๔ 

๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
งบประมาณจนถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕  ตามข้อ ๑ และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔               
ที่สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕  แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณให้กรมบัญชีกลางทราบตามแบบที่
ก าหนดภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  โดยให้เจ้าของงบประมาณเป็นผู้จัดส่งข้อมูล กรณีเงิน
งบประมาณเบิกแทนกันให้หน่วยงานผู้เบิกแทนแจ้งข้อมูลให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบ และส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณเป็นผู้แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณตามวิธีการที่ก าหนดให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันท าการ
สุดท้ายของเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕  หากด าเนินการไม่ทันตามก าหนดน้ี ให้น าเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคืนคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน ภายในสิบห้าวันท าการนับจากวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 

๓. เงินงบประมาณที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นของรัฐ น าเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอย่างช้า ภายในสิบห้าวันท าการนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือนี้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลัง พ .ศ.๒๕๕๑    
รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

๒.๗  หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๗  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการ
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๑ 

        ก าหนดการผ่อนผันให้กบัส่วนราชการทีป่ระสบอุทกภัย รายงานผลการประเมินฯการปฏิบัติงานด้าน
บัญชี  ดังนี้ 

๑. การสง่รายงานผลการประเมินฯ 
      ๑.๑  ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานการประเมินฯ ประจ าปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑  

พร้อมไตรมาสที่ ๒ (แยกชุดละ ๑ ไตรมาส)  ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม  และส านักงานคลังจังหวัดทราบ
อย่างช้า  ภายใน ๒๐ วันนับจากสิ้นไตรมาสที่  ๒  โดยไม่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง 

๑.๒  ส่วนราชการระดับกรมส่งรายงานผลการประเมินฯ ของทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด 
ประจ าปี  ๒๕๕๕  ไตรมาสที่ ๑ พร้อมไตรมาสที่ ๒ (แยกชุดละ ๑ ไตรมาส)  ให้กระทรวงต้นสังกัด และส าเนาให้
กรมบัญชีกลางทราบอย่างช้าภายใน  ๔๕ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส ๒ 

๒. เกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๒ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักเงิน
น าส่ง  หรือบัญชีพักเงินสดรับคงค้างในระบบ GFMIS ส่วนราชการอาจมีบัญชีพักเงินน าส่ง (๑๑๐๑๐๑๐๑๑๒)                
คงค้างด้านเดบิตจากการน าส่งเช็คฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับบัญชีพักรอ Clearing 
(๑๑๐๑๐๑๐๑๑๓) ที่คงค้างด้านเครดิต โดยให้ระบุไว้ในปัญหาและข้อขัดข้องด้วย   
รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 
       / ๒.๘  หนังสือด่วนที่สดุที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๑๒... 
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  ๒๒ 

 ๒.๘  หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๑๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การแก้ไขข้อผิดพลาดทาง
บัญชีของหน่วยงานลักษณะพเิศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
(ประกอบด้วย หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ องค์การมหาชน 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งทุนหมุนเวียน) เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีย้อนหลัง โดยจัดท ากระดาษท าการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้น าข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ด้วยแบบงบทดลอง นั้น แต่ยังมีหน่วยงานพิเศษบาง
แห่งบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คลาดเคลื่อน และมีข้อผิดพลาดทาง
บัญชีของปีเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ท าการปิดงวดบัญชีของปี  ๒๕๕๔ แล้ว เพื่อให้ข้อมูล
ทางบัญชีของส่วนราชการดังกล่าวมีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานลักษณะพิเศษดังกล่าวด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑. หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษที่ยังบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน และมีข้อผิดพลาดทาง
บัญชีของปีเก่า ให้จัดท ากระดาษเพื่อปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ ตามวิธีการและข้ันตอนที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ๒. หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษส่งกระดาษท าการเพื่อปรับปรุงบัญชี ตามข้อ ๑ให้
หน่วยงานต้นสังกัด และให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท ากระดาษท าการรวม และงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ส าหรับหน่วยเบิกจ่ายใดมี
ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ให้เรียกรายงานงบทดลองประจ าปี พ .ศ.๒๕๕๔ จากระบบฯ พร้อมรับรองความ
ถูกต้องส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๓. ให้หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษน าข้อมูล “รายการปรับปรุงบัญชีที่ยังไม่ได้ปรับใน
ระบบ GFMIS ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ” ในกระดาษท าการฯมาปรับปรุงบัญชีในระบบฯด้วยแบบงบทดลอง
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารประกอบ
รายการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และเมื่อน าเข้าข้อมูลแล้วให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ  รายละเอียดสามารถดูได้
จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 ๒.๙  หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  แนวทางการจัดท า
กระดาษท าการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐจัดท ากระดาษท าการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ และรวบรวมส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อด าเนินการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS เพือ่ใหข้้อมลูทางบญัชีมี
ความครบถ้วนถูกต้อง แต่หน่วยงานบางแห่งยังมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบฯ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คลาดเคลื่อน และมีข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ซึ่งขณะนี้
กรมบัญชีกลางได้ท าการปิดงวดบัญชีของปี  ๒๕๕๔ แล้ว ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชี และรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานมีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

๑.  ให้หน่วยเบิกจ่ายที่ยังมีข้อผิดพลาดทางบัญชี และยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีในระบบฯ จัดท า
กระดาษท าการเพื่อปรับปรุงบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด หากหน่วย
เบิกจ่ายใดบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เรียกรายงานงบทดลองประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากระบบพร้อมรับรอง
ความถูกต้องส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดจัดท ากระดาษท าการรวม และงบการเงินประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ส่งส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน  และกรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ กรณีที่หน่วยงานได้แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนของปี ๒๕๕๔ 
เรียบร้อยแล้วให้หมายเหตุไว้ในกระดาษท าการเพื่อปรับปรุงบัญชีประจ าปี ๒๕๕๔  ด้วย 
         

      / 3.น าข้อมูลจากกระดาษท าการเพื่อปรบัปรุงบัญชี...
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  ๒๓ 

 
๓. น าข้อมูลจากกระดาษท าการเพื่อปรับปรุงบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาปรับปรุง

บัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ระบุวันที่ผ่านรายการ ๐๑.๑๐.๒๐๑๑โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดเร่งด าเนินการปรับปรุงบัญชีในระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ และจัดเก็บเอกสาร
ประกอบรายการปรับปรุงบัญชีแยกเป็นรายปีเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป 
รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 ๒.๑๐  หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการรายงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวน ๗  เรื่อง ส าหรับส่วนราชการระดับกรม จังหวัดในฐานะเจ้าของ
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ไม่รวมหน่วยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ และให้ส่วนราชการระดับ
กรมรายงานผลการประเมินฯ ของทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดส่งกระทรวงต้นสังกัด  และส าเนาให้กรมบัญชีกลาง
ทราบทุกไตรมาส  นั้น 

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ส่วน
ราชการด าเนินการดังนี้ 

๑. การจัดท าแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรมที่มี 
๑ หน่วยเบิกจ่ายให้จัดท าและแจ้งผลการประเมิน ส่งกระทรวงต้นสังกัด และส าเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ กรณีสว่น
ราชการระดับกรมที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนาเพิ่มให้ส านักงานคลังจังหวัดทราบด้วย   

๒. ระยะเวลาส่งแบบรายงานการประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไตรมาสที่ ๔  
ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแจ้งผลการประเมินฯ ให้ส่วนราชการระดับกรม และส าเนาให้ส านักงานคลัง
จังหวัด อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส 
 ๒.๑๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕   เรื่อง  ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                     มติ ค.ร.ม. ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  ให้ปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของ
บุคลากรภาครัฐ และให้ปรับอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างข้ันต่ า และข้ันสูงของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวในสัดส่วนร้อยละห้า 
  มติ ค.ร.ม. ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างช่ัวคราว ที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป หรือระดับต่ ากว่าระดับปริญญาตรี รวมทั้งทหาร  กองประจ าการ เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอในการด ารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงข้ึน 
 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๕)  จากมติ ค.ร.ม. ดังกล่าวกระทรวงการคลังจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. บุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบนี้ คือ 
   ๑.๑ ข้าราชการ 
  (ก) ข้าราชการพลเรือน 
  (ข) ข้าราชการทหาร(ไม่รวมนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม) 
  (ค) ข้าราชการต ารวจ(ไม่รวมถึงพลต ารวจส ารอง) 
  (ง) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

     /(จ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา... 

http://www.cgd.go.th/


  ๒๔ 

  (จ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    (ฉ) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

 ๑.๒ ลูกจ้างประจ า 
 ๑.๓ ลูกจ้างช่ัวคราว 

 ๒. ข้าราชการและลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสอง
ร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนค่าจ้าง
แล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท 

      กรณีจ านวนเงินที่ได้รับรวมกันไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาทให้ ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ านั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเพิ่มข้ึนจากเงินเดือนหรือค่าจ้างจนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท 
     ทหารกองประจ าการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจ า
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจ านวนไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท ให้ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราวเพิ่มข้ึนตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมก าหนด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินเดือนละแปดพันหกรอ้ย
สิบบาท (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 
 ๓. กรณีที่ต าแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว ที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทก าหนด หรือที่กระทรวงการคลังก าหนด ได้ก าหนดให้
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาข้ึนไป ที่มีเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเพิ่มข้ึนจนถึง หนึ่งหมื่นห้าพันบาท 
          กรณีที่ต าแหน่งที่ก าหนดได้ก าหนดให้คุณสมบัติต่ ากว่าระดับปริญญาตรีเงินเดือนไม่ถึงเดือน
ละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวม
แล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท 
           กรณีเงินที่ได้รับรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ           
อีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท 
   ทหารกองประจ าการ ซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑ กรณีเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจ า
ตามข้อบังคับมีจ านวนไม่ ถึงเดือนละเก้าพันบาทให้ได้รับเงินเพิ่มก ารครองชีพช่ัวคราวเพิ่มข้ึนตามอัตรา                       
ที่กระทรวงกลาโหมก าหนดแล้วต้องไม่เกินเดือนละเก้าพันบาท (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕เป็นต้นไป) 
  ๔. ให้ส่วนราชการออกค าสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และให้ส่วนราชการ            
ผู้เบิกส่งค าขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด โดยไม่ต้องส่งส าเนา
ค าสั่งประกอบค าขอเบิกเงิน รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ท่านสามารถเข้า
ดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัด    

๓.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสท่ี ๑ 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๑๘๒ 
หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑  ผลปรากฏดังนี้  

ไตรมาส 
เปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๔ กับ ปี ๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ) ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ) 
๑ ๗๒.๐๗ ๗๓.๖๓ 
๒ ๗๗.๙๐ ๐.๐๐ 
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ไตรมาส 
เปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๔ กับ ปี ๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ) ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ) 
๓ ๗๗.๓๕ ๐.๐๐ 
๔ ๗๕.๘๒ ๐.๐๐ 

สามารถ Down Load  รายละเอียดผลการประเมินได้จาก  http://klang.cgd.go.th/cmi  เลือก
หัวข้อ  “การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี” 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1. มตกิารประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดเชียงใหม่   
        4.1.1 สรุปข้อเสนอโครงการจังหวัดเชียงใหม่ 

รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่( นายส าเริง  ไชยเสน) :  แจ้งต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ในการเห็นชอบการสนับสนุนแผนงาน
โครงการในพื้น จังหวัดเชียงใหม่ 

1. เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค    
ครั้งท่ี 1/2555 

 1.1 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดยคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน)    

  1) เร่งรัดการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ -เชียงใหม่ :              
มอบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียด และก าหนดรูปแบบการร่วมทุนระหว่างไทย-จีน     
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ 

 2) ศึกษาและส ารวจเส้นทางการสร้างถนน Motorway เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย : 
มอบกรมทางหลวงศึกษาและส ารวจเส้นทาง 

 3) เร่งรัดการด าเนินโครงการรถไฟทางคู่ภาคเหนือให้แล้วเสร็จทั้งระบบในปี 2560  : 
มอบการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาความเป็นไปได้ในการเร่งรัด 

 4) พิจารณาเพิ่มเส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการ
พัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศไทย : มอบการรถไฟ พิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มเส้นทางภายใต้แผนพัฒนา
รถไฟทางคู่  

1.2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน  (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน)   
       1) ยกระดับจุดผ่อนปรนภาคเหนือตอนบนเป็นด่านถาวร 3 จุด : มอบหมาย

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาการยกระดับจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเปน็
จุดผ่านแดนถาวร   

2) เร่งรัดการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย :  
  - มอบกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย ประสานสาธารณะรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวในการตั้งคณะท างานร่วมกันเพือ่ด าเนินการเปิดจุดผ่านแดน    
  - มอบหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
  - มอบหมายส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงพาณิชย์ และ 

กระทรวงการคลัง  เร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 

     /1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ...  
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1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)   

 1) โครงการ Year of MICE (Meeting, Incentive, Convention, and 
Exhibition) ในปี 2556  : มอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และ สสปน. เตรียมความพร้อม   

    2) เร่งรัดแผนบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ : มอบ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งศึกษา เพื่อให้พร้อมก่อนเปิดตัวในเดือนกันยายน 2555  

 3) การจัดระบบขนส่งมวลชนในเขตผังเมืองรวม : มอบส านักนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจรและกรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดท าแนวทางการพัฒนา 
    4) การส่งเสริมการอบรมภาษาที่สามเพื่อท าหน้าที่มัคคุเทศก์โดยเฉพาะภาษา
เกาหลี : มอบ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ด าเนินการ  

  5) การจัดท าปฏิทินทอ่งเที่ยวภูมิภาคฯ : มอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ด าเนินการ 

1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (เสนอโดย กกร.)  
 1) โครงการสร้างฝายชะลอน้ าแบบบูรณาการ เพื่อแกป้ัญหาอุทกภัยและภัยแลง้

ในพื้นที่ลุ่มน้ ายม   
 2) การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  และป้องกันน้ าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นเอกภาพ  มอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (กยน.)           
รับข้อเสนอของคณะกรรมการ กกร.  ไปพิจารณา 

1.5 การพัฒนาตลาดทุนไทย (เสนอโดย สภาพธุรกจิตลาดทนุไทย)  
  1) พิจารณาเพิ่มข้อก าหนด “เรื่องการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล  

ดอกเบี้ย  ให้กับบริษัทและกองทุนที่ลงทุนข้ามชาติ (Offshore Holding Company and Funds)”  ใน “อนุสัญญา
ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” และ “อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  : มอบกระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสม  

2) โครงการ “การเงินข้ันพื้นฐานเพื่อผู้ประกอบการและประชาชนภาคเหนือ
ตอนบน” : มอบกระทรวงการคลัง และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยด าเนินการ  

3) การส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นกลไกหลักในการระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ :  
มอบกระทรวงการคลังพิจารณาไปเร่งรัดด าเนินการ 

2. สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
(เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง  แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน) : กรณีจังหวัดเชียงใหม่ 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ (ทีเ่กี่ยวข้องกบัแผนงานจังหวัดเชียงใหม่) 
1.  เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการน้ าฯในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 : มอบหมายให้

คณะกรรมการ กยน.รับไปพิจารณา   
2.  เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับชุมชนวัวลายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

        3.  เห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและโครงการอุทยานเทคโนโลยีและความ
สร้างสรรค์ภาคเหนือ และมอบหมาย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับไปบูรณาการเข้า
ด้วยกัน และจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan)  

4.  เห็นชอบให้ กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มจุดรบัจ าน าข้าวที่อ าเภอแม่แตง 
 
 
      / 5. เห็นชอบใหก้ระทรวงคมนาคม... 



  ๒๗ 

5.  เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมจัดท ารายละเอียดโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 แนวใหม่ โครงการก่อสร้างเส้นทางตัด
ใหม่ (Missing Link) และด าเนินการขออนุมัติ   

6.  ให้จังหวัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายละเอียดโครงการและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และรายงานความก้าวหน้าต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ทุก 3 เดือน  

3. ข้อเสนอแผนงานโครงการในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จ าแนกประเภท)  
ส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 15  มกราคม 2555 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
(จ าแนกประเภท)  ส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 15  มกราคม 2555  
ตามที่ สศช. เสนอ (กรณีจังหวัดเชียงใหม่) 

 1.  เห็นชอบในหลักการแผนงาน / โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเสนอฯ  ส าหรับวงเงิน
งบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท ารายละเอียดเพื่อประกอบค าของบประมาณ พ.ศ. 2556   โดยให้
รับความเห็นของ สศช. ไปประกอบการด าเนินการ  

 2.  เห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและโครงการอุทยานเทคโนโลยีและ
ความสร้างสรรค์ภาคเหนือฯ และมอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

     - บูรณการทั้งสองโครงการเข้าด้วยกัน  
     - จัดท าแผนธุรกจิ (Business Plan)  
     - ขอรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 3.  เห็นชอบโครงการด้านบรกิารทางสงัคม ได้แก่   
     - โครงการขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสันก าแพง   
     - โครงการพัฒนาปรับปรงุค่ายลกูเสือสเุทพ จังหวัดเชียงใหม่       

โดยมอบหมายใหห้น่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท ารายละเอยีดประกอบการขอรบั 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จ าแนก

ประเภท)  ส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15  มกราคม 2555  ตามที่ 
สศช. เสนอ (กรณีจังหวัดเชียงใหม่) 

 4.  มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ ดังน้ี  
      4.1 แผนงานโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เกษตร มอบหมายให้ 

สศช. หารือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ าแนก
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า ส่งให้คณะกรรมการ กยน. เพื่อด าเนินการ  

      4.2 แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ 
มอบหมายให้ กระทรวงคมนาคม พิจารณารายละเอียด จัดล าดับความส าคัญ  และน าเสนอของบประมาณปี 2556 

4.3 แผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน บริการและการท่องเที่ยว  
มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายละเอียด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบปี 2556  

      4.4 แผนงานโครงการด้านบริการทางสังคม มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดท ารายละเอียด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปกติ  

      4.5 โครงการจัดต้ังศูนย์บรกิารสุขภาพและศูนย์รกิารสาธารณสุข (Medical Hub)  
  -  เห็นด้วยกับแนวคิดการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสาธารณสุขในภูมิภาค   

   
      / - ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม…่ 



  ๒๘ 

  -  ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดท าภาพรวมทั้งระบบที่มีการบูรณาการเช่ือมโยง
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไปบางส่วนแล้ว พร้อมทั้ง
ระบุความเช่ียวชาญเฉพาะ (Area of Excellence)  ความพร้อมด้านบุคลากร การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศแนวทางการลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนทั่วไป             
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เกิดความต่อเนื่อง 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
   
 4.1.2 สรุปข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
        หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายชัยนรงค์  วงค์ใหญ่) 
แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณา
ข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (จ าแนกประเภท) ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ และจังหวัดน าเสนอผ่านส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จ านวน ๑๒๘ 
โครงการ  วงเงินรวม ๓๘๗,๓๘๙.๔๔ ล้านบาท  โดยจ าแนกประเภทและวงเงินงบประมาณดังนี้ 
  ๑. แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การเกษตร  จ านวน  ๓๘  โครงการ                
วงเงินรวม ๑๙,๐๖๕.๕๓ ล้านบาท   โดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑   จ านวน  ๒  โครงการ 
  ๒. แผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์   จ านวน ๕๙ โครงการ 
วงเงินรวม ๓๕๔,๔๓๑.๗๖ ล้านบาท   โดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จ านวน ๒๔ โครงการ 
  ๓. แผนงาน/โครงการด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บริการ การท่องเที่ยว  จ านวน ๑๙ โครงการ 
วงเงินรวม ๑๐,๕๕๖.๙๐ ล้านบาท  โดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จ านวน ๒ โครงการ 
  ๔. แผนงาน/โครงการด้านบริการทางสังคม  จ านวน ๙ โครงการ   วงเงินรวม ๓,๒๓๘.๕๒ ล้านบาท 
  ๕. แผนงาน/โครงการด้านโครงการอื่นๆ  จ านวน ๓ โครงการ   วงเงินรวม ๙๖.๗๓ ล้านบาท 
  แผนงาน/โครงการแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้นเสนอโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  จ านวน 
๒๘ โครงการ วงเงินรวม ๓๔๑,๗๒๘  ล้านบาท 

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณากรอบแผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และลงมติ
เห็นชอบในหลักการตามที่ สศช. เสนอ ดังนี ้

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายละเอียดเพื่อประกอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของ สศช. ไปประกอบการด าเนินการ 

๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แผนงานโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การเกษตร(โครงการของกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จ านวน ๒ โครงการ)มอบหมายให้ สศช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนก
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า (กนย.) เพื่อด าเนินการ 

 ๒.๒ แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์(โครงการของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จ านวน ๒๔ โครงการ)มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาในรายละเอียด และ
จัดล าดับความส าคัญเพื่อน าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
                     / ๒.๓ แผนโครงการด้านเศรษฐกิจ . . .



  ๒๙ 

   ๒.๓ แผนโครงการด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน บริการและการท่องเที่ยว (โครงการของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จ านวน ๒ โครงการ) มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายละเอียด
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ข้อเสนอโครงการในพื้นทีก่ลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จ าแนกประเภท) 
ส าหรับการประชุมคณะรฐัมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 

-โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนสง่ และโลจสิติกส์- 
 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยด าเนินการ 

 การพัฒนาโครงข่ายถนนระหว่างจังหวัดและ
รองรับการเชื่อมโยงอนุภูมิภาค 
 

24,099  

1 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118              
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม่ – อ าเภอ
แม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

1,550 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                
กรมทางหลวง 

2 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
เชียงใหม่ – เชียงราย ตามผลการศึกษาของ 
กรมทางหลวง 

1,550 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                      
กรมทางหลวง 

3 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 แยก
ดอยติ จังหวัดล าพูน – แยกส าก าแพง จงัหวัด
เชียงใหม ่

1,000 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                       
กรมทางหลวง 

4 โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกจุดตัด
ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดทางหลวงหมายเลข 
114 (แยกดอยต)ิ 

350 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                      
กรมทางหลวง 

5 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดบัทางหลวง
หมายเลข 1 ตัด ทางหลวงหมายเลข 11  
(แยกเมโทร – แยกเชียงใหม่) 

500 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                 
กรมทางหลวง 

6 โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางแยก
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 114 ตัดทางหลวง
หมายเลข 116 

300 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่              
กรมทางหลวง 

7 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116 
แยกทางหลวงหมายเลข 114 – อ าเภอป่าซาง               
จังหวัดล าพูน 

357 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                      
กรมทางหลวง 

8 โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ –จังหวัดล าพูน (มหิดล – เหมืองง่า)  

6,172 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                       
กรมทางหลวง 

9 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106          
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง – อ าเภอลี้ จงัหวัด
ล าพูน 

1,000 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                 
กรมทางหลวง 

 

      /10 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข... 



  ๓๐ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 105             
อ าเภอท่าสองยาง – อ าเภอแม่สะเรียง  

600 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                  
กรมทางหลวง 

11 โครงการเพิม่มาตรฐานทางหลวงหมายเลข 
1095 (บ้านแม่มาลัย จังหวัดเชียงใหม่ – 
อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

900 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                     
กรมทางหลวง 

12 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1349  
อ าเภอสะเมงิ– บา้นวัดจันทร์ - จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

900 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

13 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 108 
อ าเภอแม่สะเรียง - จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1,800 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่              
กรมทางหลวง 

14 โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวงหมายเลข 
1274 (ต่อเขต จังหวัดล าพูน – ต่อเขต
เทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง) 

300 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                 
กรมทางหลวง 

15 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1095 
อ าเภอปาย - จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1,635 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่               
กรมทางหลวง 

16 โครงการเพิม่มาตรฐานทางหลวงหมายเลข 
108 (อ าเภอฮอด จงัหวัดเชียงใหม่ –อ าเภอ
แม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

1,100 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่                   
กรมทางหลวง 

17 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1103 
จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 
(อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน –  อ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม)่ 

1,100 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่             
กรมทางหลวง 
 

18 โครงการก่อสร้างแนวใหม่ สันป่าตอง            
บา้นแม่วาง –บา้นแม่นาจร – บา้นปางอุ๋ง - 
ขุนยวม              

1,800 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่             
กรมทางหลวง 

19 โครงการก่อสร้างแนวใหม่ อ าเภอปางมะผ้า–            
อ าเภอเวียงแหง  

650 ส านักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่             
กรมทางหลวง 

20 โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ 
เชียงใหม่ – ล าพูน  

525 - ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม ่
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดล าพูน 

 

 
     / การพัฒนาคมนาคมระบบรางและขนส่งมวลชน... 

 
 
 
 



  ๓๑ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ(ลา้น
บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

 การพัฒนาคมนาคมระบบรางและขนส่ง
มวลชน 
 

310,209  

21 โครงการรถไฟความเร็วสูงกรงุเทพฯ – 
เชียงใหม่  

232,409  

22 โครงการรถไฟรางคู่ 
 

77,800  

 การส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบินของ
ภูมิภาค 
 

  

23 โครงการสายการบินตรงนานาชาติ สูจ่ังหวัด
เชียงใหม ่

ตามนโยบาย
รัฐบาล 

 

24 โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ
เชียงใหม่แห่งที่ 2  

ตามนโยบาย
รัฐบาล 

 

 
ข้อเสนอโครงการในพื้นทีก่ลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จ าแนกประเภท) 

ส าหรับการประชุมคณะรฐัมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 
-เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บริการ การทอ่งเที่ยว - 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

(ล้านบาท) 
หน่วยด าเนินการ 

 ด้านการค้าการลงทุน 5,420  
1 โครงการสง่เสรมิพัฒนาการค้าชายแดนด้าน

สหภาพเมียนมาร์กับจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดแมฮ่่องสอน 

20 - ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
- ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2 โครงการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในการลงทุน โดยขยายนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และพฒันาระบบโลจิสติกส์ 
จังหวัดล าพูน – เชียงใหม ่

5,400 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
 
 
 
   / ข้อเสนอโครงการในพ้ืนท่ี... 



  ๓๒ 

ข้อเสนอโครงการในพื้นทีก่ลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จ าแนกประเภท) 
ส าหรับการประชุมคณะรฐัมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.2  การศึกษาเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนท่ีต้นน้ าล าธารภาคเหนือเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
         ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (นางปิยะนันท์                  
โสภินปิยะพร)  :  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ท าการศึกษาข้อมูลพื้นที่ต้นน้ า
ล าธารภาคเหนือบริเวณลุ่มน้ าแม่แจ่ม ซึ่งเป็นลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าปิง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน              
มีพื้นที่ต้นน้ าล าธาร (ลุ่มน้ าช้ัน ๑ และ ๒) ซึ่งมีความลาดชันต้ังแต่ร้อยละ ๓๕ ข้ึนไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ จ าเป็นต้อง
อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธาร เนื่องจากมีสมบัติและลักษณะที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  จากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง และเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วยหิน             
ซึ่งให้ก าเนิดดินที่มีความลึกปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง  และมีสมรรถนะการพังทลายสูง สมควร            
ที่จะปกคลุมไว้ด้วยสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติเป็นรูปแบบอื่น   อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการจัดตั้งข้ึนเป็นเขตการปกครองระดับอ าเภอตาม "พระราชกฤษฎีกาตั้ง
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่" เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒   และประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเขตการปกครองดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม                 
ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน ๑ ๒ ๓ และ ๔  ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ าโดยมีพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน ๑ และ ๒ ซึ่งเป็น
พื้นที่ต้นน้ าล าธารมากกว่าร้อยละ ๘๐ จึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสภาพป่าไม้ตาม
ธรรมชาติเป็นรูปแบบอื่น ซึ่งมีผลต่อการท าหน้าที่ของพื้นที่ลุ่มน้ าเปลี่ยนแปลงไป จากปกติที่เคยให้น้ าในล าธารตลอด
ปีหรือเหมือนที่เคยให้ในอดีตเปลี่ยนแปลงไป บางพื้นที่เกิดการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง และเกิดน้ าหลากอย่างรวดเร็ว
ในช่วงฤดูฝน จนไม่สามารถเก็บน้ าไว้ในลุ่มน้ าได้ หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย มีปริมาณตะกอนในล าน้ าเพิ่มมากข้ึน 
เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินถล่มและน้ าแล้งในหลายพื้นที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  จึงสมควรที่จะคุ้มครองพื้นที่ต้นน้ าล า
ธารให้สอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศลุ่มน้ าและความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สงวน บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ า โดยการประสานความ
ร่วมมือในการป้องกัน ดูแล  รักษา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

       /๑. การพิจารณาและวิเคราะห์… 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยด าเนินการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ (น้ า) 1,200  
1 โครงการอนุรกัษ์ฟื้นฟูและป้องกันระบบ

นิเวศน์ลุ่มน้ าปงิ วัง กก สาละวิน 4 จังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

1,200 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจงัหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน 

 สิ่งแวดล้อม 800  
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

4 จังหวัด กลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
800 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจงัหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


  ๓๓ 

   ๑. การพิจารณาและวิเคราะห์ความส าคัญของอ าเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
   ได้พิจารณาและวิเคราะห์ความส าคัญของพื้นที่จากผลการศึกษาแล้ว มีความเห็นว่า พื้นที่ต้นน้ า          
ล าธาร (ลุ่มน้ าช้ัน ๑ และ ๒) ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในเขตอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความเสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง สภาพพื้นที่มีสมรรถนะการพังทลายสูง นอกจากนี้ ยังเป็น
พื้นที่ที่มีระบบนิเวศป่าสนตามธรรมชาติผืนใหญ่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ ถึงร้อยละ ๔๕  ของอ าเภอ           
จากลักษณะของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นน้ าล าธารและมีลักษณะเด่นของระบบนิเวศป่าสนตามธรรมชาติดังกล่าว             
จึงมีแนวโน้มที่อาจถูกบุกรุกท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย จากการ
ขยายตัวของชุมชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความ
เจริญของพื้นที่จากการจัดตั้งข้ึนเป็นเขตการปกครองระดับอ าเภอ  ท าให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ต้นน้ าล าธาร                
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และกระทบต่อระบบนิเวศป่าสน ที่มีลักษณะเด่นในพื้นที่ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และอัตลักษณ์ของชนเผ่าชาติพันธ์ุในพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองโดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ             
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครองให้ด ารงอยู่ได้อย่างสมดุลตาม
ธรรมชาติและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพระบบนิเวศ
ของพื้นที่และคงความสมบูรณ์ เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นฐานทรัพยากรและได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  ๒. สาระส าคัญของมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   
  ๒.๑ มาตรา ๔๓ ซึ่ ง เป็นการก าหนดเขตพื้นที่  ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารหรอืมี
ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควร
แก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
  ๒.๒ มาตรา ๔๔ ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรการคุ้มครอง ก าหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเขตพื้นที่ที่ก าหนดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้            
   ๑. ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม              
   ๒. ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม       
   ๓. ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการในพื้นที่นั้นต้องเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 
   ๔. ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพื้นที่นั้น รวมทั้งการก าหนดขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง          
   ๕. ก าหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้น    
 
 

       / ๓. การด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๓... 



  ๓๔ 

 ๓. การด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕    
   ๓.๑ การน าเสนอพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สามารถน าเสนอได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 
         ลักษณะที่ ๑ น าเสนอโดยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยราชการ ประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ และมีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมในการพิจารณา 
                               ลักษณะที่ ๒ น าเสนอโดยคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ เสนอตาม
ความส าคัญและสภาพปัญหาในพื้นที่ และน าเขตพื้นที่และมาตรการไปร่วมพิจารณากับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ 
   ๓.๒ ข้ันตอนการด าเนินการ 
      เมื่อได้รับการน าเสนอให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว มี ข้ันตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
            ๑) พิจารณาความส าคัญและสภาพปัญหาของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
           ๒) พิจารณาก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง            
ตามมาตรา ๔๔ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม        
       ๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานท้อง ถ่ิน จังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต้ังแต่ข้ันตอนของการพิจารณาความ ส าคัญ
ของพื้นที่และข้ันตอนในการพิจารณาขอบเขตและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
          ๔) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าข้อมูลเขตพื้นที่ 
และมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากพื้นที่มาจัดท าร่างกฎกระทรวงและน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณาและเมื่อเห็นชอบแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
                 ๕) น าร่างกฎกระทรวง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เสนอคณะรัฐมนตรี เสนอส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม ตามล าดับข้ันตอนของกฎหมาย และส่งเรื่องให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและเป็นที่ทราบ
โดยทั่วกัน     
                    ๔. การด าเนินการของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
เชียงใหม่ และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                           ๑) การด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ส านักงานฯ ได้ประสานงานกับจังหวัด
เชียงใหม่และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงานของส านักงานฯ ตั้งแต่ข้ันตอน
การศึกษาความส าคัญและสภาพปัญหาของพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการช้ีแจง ท าความเข้าใจ รับทราบสภาพปัญหา และรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินการโครงการ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ในระดับ
จังหวัด อ าเภอและท้องถ่ิน  
                         ๒) แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส านักงานฯ จะประสานความร่วมมือเพื่อบูรณา
การ การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถ่ิน ประชาชน ผู้แทนเครือข่ายต่างๆ เพื่อด าเนินการ 
ดังนี้ 

       /    ๒.๑) ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ...



  ๓๕ 

 
         ๒.๑) ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่มีแผนการด าเนินงานในพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  
          ๒.๒) น าเสนอแนวทางการด าเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน และภาค
ส่วนต่างๆ ของอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

        ๒.๓) ด าเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมและการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ ในการ
ด าเนินการเพื่อสงวน บ ารุงรักษา ป้องกัน ดูแล  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ าล าธาร อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อโปรดทราบการด าเนินงานการศึกษาเพื่อก าหนดเขตพื้นที่ต้นน้ าล าธารภาคเหนือเป็นพื้นที่ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  และขอประสานความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่และ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงานเพื่อสงวน บ ารุงรักษา ป้องกัน ดูแล และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ าล าธาร อ าเภอกัลยาณิ-
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

4.3 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง ประจ าปี 2555   
        นายอ าเภอสะเมิง (นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล ) : แจ้งต่อที่ประชุมว่าอ าเภอสะเมิง ขอเชิญเที่ยวงาน  

สตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง ประจ าปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าที่
ว่าการอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ภายในงานมีการจ าหน่ายสตรอเบอรี่ในราคาประหยัด ควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยโดย ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเมิง, องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว, สถานีเกษตรหลวงปางดะ   
และสถานีเกษตรหลวงแม่แฮ  โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้  ขบวนแห่รถสตรอเบอรี่ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ พร้อมพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน  การแข่งขันรถฟอร์มูล่า ม้ง  การประกวด           
สตรอเบอรี่ และผลผลิตทางเกษตร เช่น   ฝักทอง ฝักเขียว กล้วยน้ าว้า เป็นต้น  การออกร้านนิทรรศการของส่วน
ราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ แวะชิมและซื้ออาหารพื้นเมืองจากร้านกาดหมั้วคัวฮอม  การประกวดธิดาสตรอเบอรี่
และธิดาชนเผ่า  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  การจัดพิธีวิวาห์สตรอเบอรี่    
การแข่งขันชกมวยไทย และมหรสพอื่น ๆ อีกมากมาย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

4.4 ประชาสัมพันธ์  “เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม  ครั้งท่ี  19  

        ผู้แทนอ าเภอแม่แจ่ม  (ว่าท่ีร้อยตรี  อดิศักดิ์  ดวงจินดา ) :  แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดงาน 
“เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๙” ประจ าปี ๒๕๕๕ ซึ่งในปีนี้เป็น  ครั้งที่ ๑๙ โดยก าหนดจัดในระหว่าง
วันที่  ๓ – ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอแม่แจ่ม และ โรงเรียนชุมชนบ้าน
ช่างเค่ิง  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอแม่แจ่ม  เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
ตลอดจนพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ ได้น าสินค้า ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้ องถ่ิน (OTOP) ออกมาโชว์และ
จ าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินของตนเอง และได้เที่ยวงานกันอย่างสนุกสนาน  และเพื่อจัดหารายได้และสนับสนุนกิจการเพื่อการสาธารณ-
กุศลของกิ่งกาชาดอ าเภอแม่แจ่ม 

      / การด าเนินงานจัดเป็น 2 ลกัษณะ... 



  ๓๖ 

           การด าเนินงานจัดเป็น ๒ ลักษณะ คือ ภาคความรู้และภาคความบันเทิง  คือ ภาคความรู้ จะมุ่งสร้างความรู้
เกี่ยวกับการทอผ้าตีนจก  ผ้าพื้นเมืองและ ผ้าชาวเขา  การประกวด ผ้าตีนจกสวยงาม ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอชาวเขา  
การแสดงศิลปหัตถกรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสาธิตการด าเนินวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ  ตลอดจนการจัด
นิทรรศการที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน   ภาคบันเทิง มีลักษณะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
แบบล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น การแสดงขบวนวัฒนธรรมประเพณีที่ประดับด้วยผ้าตีนจก ผ้าพื้นเมือง
และผ้าชาวเขาของสถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม  กาดมั่ว  การแสดงดนตรี
พื้นเมือง ซอ การประกวด   การแข่งขันล่องแพ โดยภาคกลางคืน จะมีดนตรี มวยไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ทั้งชาย และ หญิง และการประกวดธิดาผ้าตีนจก  เป็นต้น     

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

4.5 การจัดงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 111 ป๋ี ของดีจ๋อมตอง ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2555 
        นายอ าเภอจอมทอง (นายสุรชัย  มณีประกร) :  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ด้วยอ าเภอจอมทองร่วมกับ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้ก าหนด จัดงาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๑ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอจอมทองโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ได้น าสินค้าผ้าฝ้ายที่เลื่อง
ช่ือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีช่ือเสียงของแต่ละต าบลมาแสดงและจ าหน่าย ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป ดังนั้น อ าเภอจอมทอง 
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๑ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอจอมทอง  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
4.6   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
        ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ  เลาหเลิศชัย)  :  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ลักษณะ

อากาศในช่วงวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์  2555 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย 
หลังวันที่ 30 มกราคม 2555  อากาศเย็น อุณหภูมิจะอุ่นข้ึน กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ าสุด 16-18 องศา   
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศา   ส าหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว  อุณหภูมิต่ าสุด 8-10 องศา  ประมาณวันที่   
1 กุมภาพันธ์ 2555  ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลูกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีก ท าให้มีฝนตกได้
ประมาณช่วงวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555   

 ลักษณะอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555  เป็นช่วงต่อปลายฤดูหนาวต้นฤดูร้อน มวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ แต่ความถ่ีน้อยกว่า  ภาคเหนือมีอากาศเย็น และหนาวตาม
ดอยสูง กับมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนบ่าย ช่วงที่ลมหนาวจากประเทศจีนแผ่ลงมาถึงภาคเหนือมักจะมีฝนหรือ
ฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  32-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ าสุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย)  ยอดดอย  8-12 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 
80 %   ต่ าสุด 40 %  ปริมาณฝน 5-15  มิลลิเมตร (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย) 
          ข้อควรระวัง   ยอดดอย  อากาศหนาว   ที่ราบ อากาศเย็นในตอนเช้า และร้อนช่วงบ่าย ควรรักษา 
สุขภาพ  หมอกหนาในช่วงเช้า และฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร  อากาศแห้ง  มีความ
เสี่ยงเกิดไฟไหม้และไฟป่าสงู 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

       /4.7   ธนาคารแห่งประเทศไทย… 
      



  ๓๗ 

  4.7   ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดด าเนินการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยส านักงานภาคเหนือ (นายวีระยุทธ์  เลิศพูนวิไลกุล) : แจ้งต่อที่

ประชุมว่า  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ  สามารถแก้ไขปัญหา  ปกป้องสิทธิ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบริการทางการเงิน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้บริการทางการเงินได้ดียิ่งข้ึน  โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 

1. การรับและดูแลเรื่องร้องเรียนแบบรวมศูนย์ในเรื่องเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน ภายใต้
การก ากับดูแลของ ธปท. และการให้บริการของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรและตราสารหนี้  ธนบัตร  รวมทั้งตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  โดย ศคง.  ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ติดตาม  ประมวลผล  และประเมินผล  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. การให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้บริการทางการเงิน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางการ
เงิน ได้รับรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  เพิ่มความเข้มแข็ง ป้องกันการถูกเอาเปรียบ  สามารถตัดสินใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการ    

ศคง. เปิดด าเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มกราคม  2555  เป็นต้นไป  โดยมีเวลาท าการตั้งแต่วัน
จันทร์-วันศุกร์  ระหว่างเวลา  08.30 น. -16.30 น. โดยประชาชนสามารถติดต่อ ศคง.ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

1. โทรศัพท์สายด่วน  1213 
2. โทรสาร  หมายเลข 02-283-6151 
3. E-mail   :  FCC@bot.or.th 
4. ไปรษณีย์  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  อาคาร 3 ช้ัน 5  ธปท.ส านักงานใหญ่ 
        273 ถนนสามเสน  บางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

4.8  โครงการสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  
 พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายช านาญ  กายประสิทธิ์) :  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงพลังงาน 

ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหอการค้าจังหวัด ได้จัดท าโครงการ “มหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย” 
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยโครงการดังกล่าวได้มีการ
แจกคูปองส่วนลดให้กับครัวเรือนของผู้ที่ประสบอุทกภัยเป็นมูลค่าส่วนลดครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท ส าหรับเป็น
ส่วนลดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ ตามที่ประกาศก าหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้มีการแจกคูปองระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ –           
๔ มกราคม ๒๕๕๕  ณ ศาลากลางจังหวัด และประชาชนสามารถใช้คูปองได้ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕  เนื่องจาก
ช่วงเวลาดังกล่าว มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ท าให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีสินค้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน ดังนั้น กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนช้ีแจงและซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ 

๑. กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการประสานร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจสอบความพร้อม
ของปริมาณสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและจะประกาศการใช้คูปองกับร้านค้า/
ห้างสรรพสินค้าที่มีความพร้อมและเข้าร่วมโครงการฯอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป 

๒. ในระหว่างการด าเนินงานต่างๆ กระทรวงพลังงานจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้คูปองทีไ่ด้
แจกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว จากเดิมท่ีสิ้นสุดในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ออกไปเป็นสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๕ (โดยใคร่ขอทางสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บคูปองไว้ก่อน และรอการตรวจสอบ
ความพร้อมของสินค้าตามที่จะมีประกาศกระทรวงพลังงานตามข้อ ๑) 

 
      /๓. ส าหรบัประชาชนผูป้ระสบภัย… 

mailto:FCC@bot.or.th


  ๓๘ 

 
๓. ส าหรับประชาชนผู้ประสบภัยที่อาจยั งไม่ได้ทราบข่าวสารได้ทั่วถึงและยังไม่ได้รับคูปอง 

กระทรวงพลังงานมีแผนที่จะด าเนินการแจกจ่ายคูปองในระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕             
ณ ที่ว่าการอ าเภอที่ประสบอุทกภัย 

อนึ่ง ขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจว่า คูปองตามโครงการดังกล่าวเป็นส่วนลดในก ารแลกซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการเท่านั้น 
และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

4.9 รายการพิเศษ  Thailand’s  “Angel  Princess”  (รับชมวีดิทัศน์) 
       นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) :  แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2554  
ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น สหรัฐ เผยแพร่ภาพรายงานพิเศษเรื่อง  Thailand's Angel Princess (เจ้าหญิงนางฟ้าของ
ประเทศไทย)  ที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โดยนางพอลลา 
แฮนค็อกส์ ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นติดตามถ่ายท าพระราชกรณียกิจของด้านการพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุขแก่
ประชาชนผู้ยากไร้ ในเขตชนบทและถ่ินทุรกันดาร  ทรงให้การอนุเคราะห์โรงเรียนตามแนวชายแดนกว่า 178 แห่ง 
การพระด าเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเป็นไปอย่างล าบากและใช้เวลานานมากในการเสด็จในแต่ละครั้ง 
และให้ทีป่ระชุมได้รับชมวีดิทัศน์  ประกอบใช้เวลาประมาณ  5 นาที 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)  
 ฝ่ายเลขานุการ (นายส าเริง  ไชยเสน) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการน าเสนอเพื่อทราบโดย
เอกสาร จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ www.chiangmai.go.th  
เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ดังนี้ 
 ๕.1  สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจ าเดอืนมกราคม  2555 
                 5.2  ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนวาระแหง่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าเดือนมกราคม  2555 
 5.3  การรณรงค์ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 5.4  การให้บริการออกหนังสือรบัรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Cerificate) ผ่านธนาคาร   
 5.5  การจัดท าโครงการปรับปรงุแก้ไขรายช่ือผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวัด และนอก
ราชอาณาจกัร 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืน ๆ 

ฝ่ายเลขานุการ (นายส าเริง  ไชยเสน) :  แจ้งก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 2 /2555  ในวันอังคารที่   28 กุมภาพันธ์  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  

      / ระเบียบวาระที่ 7 …

http://www.chiangmai.go.th/


  ๓๙ 

 

ระเบียบวาระที่ 7   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร         
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) : มอบนโยบายและข้อราชการ 
ในการด าเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้    
 1.  สรุปผลการขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ จากการประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันท่ี 
15 มกราคม  2555  ณ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 41 โครงการ / งบประมาณ 31,378,770,000 บาท 
  1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4  โครงการ อาทิ  โครงการบริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ  โครงการสินค้าเกษตรปลอดภัย  จ านวนเงิน 9,588,110,000  บาท 
  1.2 โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์  21  โครงการ  อาทิ  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่  โครงการพัฒนาโครงข่ายเขตเมืองเชียงใหม่ จ านวนเงิน 
14,295,000,000 บาท 
  1.3 ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน  บริการ  ท่องเที่ยว  7  โครงการ  อาทิ  โครงการอุทยาน
เทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ภาคเหนือ  โครงการอุทยานแหล่งเรียนรู้ ช่างสิบหมู่ล้านนา  จ านวนเงิน 
4,326,400,000 บาท 
  1.4 ด้านบริการทางสังคม 6 โครงการ  อาทิ  โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการทาง
สาธารณสุข(Medical Hub)  โครงการขยายและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสันก าแพง  จ านวน  3,072,520,000 
บาท  

 2.  งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 36 ประจ าปี 2555 ก าหนดการจัดงาน              
3-5 กุมภาพันธ์ 2555 
  1.1 การจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน  ณ สวนสาธารณะหนอง        
บวกหาด  ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 
  1.2  การประกวดขบวนรถบุปผชาติ 4  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 08.00 น.  จากบริเวณเชิง
สะพานนวรัฐ - ถนนท่าแพ - ถนนคชสาร - จนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด ขบวนรถบุปผชาติ 22 หน่วยงาน 
25 คัน) 
  1.3  การจัดกาดหมั้ว  4 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 06.00-12.00 น.  สวนข้างจวนผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่  วันที่  3-5 กุมภาพันธ์  2555  เวลา 09.00-24.00 น. ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 
  1.4 การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ วันที่  3 กุมภาพันธ์  2555 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด 
  1.5  การแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  3-5 กุมภาพันธ์  
2555  เวลา 09.00 - 24.00 น.   สวนสาธารณะหนองบวกหาดลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ 
  1.6  ชมการแสดงดนตรีในสวน การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา  ณ สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ 
 ขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกิจกรรมและร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานใน
ครั้งนี้ / สอบถามข้อมูลได้ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 053-112607 
 3.  สถานการณ์การผลิตมะม่วงของ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554-2555 
  3.1 พื้นที่การปลูกมะม่วงของ จ.เชียงใหม่ 62,174 ไร่  เกษตรกร 16,375 ราย (อ าเภอพร้าว, 
อ าเภอแม่แตง, อ าเภอเชียงดาว) 
  3.2 ผลผลิตมะม่วง 35,197 ตัน พันธ์ุโชคอนันต ์พันธ์ุแก้ว พันธ์ุน้ าดอกไม้ พันธ์ุมหาชนก พันธ์ุ อื่น ๆ  
       
        /ปัญห า  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ต่ า …



  ๔๐ 

 ปัญหา  ประสิทธิภาพการผลิตต่ า ผลผลิตต่อไร่ต่ า  ต้นทุนผลิตสูง  การออกดอกและติดผลไม่สม่ าเสมอ 
โรคและแมลงท าลายผลผลิต  การร่วงหล่นของผลในระยะติดผล  ผลผลิตคุณภาพตามที่ตลาด ต่างประเทศต้องการมี
ไม่เพียงพอ  
 การแก้ปัญหา  มอบ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกรในการผลิต  การจัดการ
องค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา “มะม่วงอินทรีย์” การท ามะม่วง “ล่าฤด”ู เพราะมะม่วงของ จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้ม
ออกช้ากว่ามะม่วงภาคกลาง ง่ายต่อการท ามะม่วงนอกฤดู เพื่อให้มะม่วงมีราคาสูงข้ึน ขอความร่วมมือ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิจัยและปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงด้านปริมาณและคุณภาพ สีของผลให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาดต่างประเทศ  มอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา 
เรื่องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมองตลาดใหม่ ๆ เช่น ประเทศจีน 
 
 4.  สถานการณ์การหอมหัวใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่  
  จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรปลูกหอมหัวใหญ่ในพื้นที่ อ าเภอฝาง และ อ าเภอแม่วาง ผลผลิต             
5 หมื่นตัน/ป ี อ าเภอแม่วางผลผลิตออกประมาณเดือนกุมภาพันธ์  2555   อ าเภอฝางผลผลิตออกประมาณเดือน
เมษายน 2555 
 ปัญหา  การลักลอบน าเข้าหอมหัวใหญ่ โดยผิดกฎหมาย ซึ่งลักลอบน าเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในบางปี (ราคาเป็นดัชนีช้ีวัด เช่นปีนี้ราคาดี ปีต่อไปผลผลิตจะมากข้ึน)   
 แนวทางการแก้ไข  เร่งขยายตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย  เจรจาเปิดตลาด ห้างแมคโคร,            
ห้างเทสโก้โลตัส  มาตรการสกัดกั้นการลักลอบน าเข้าหอมหัวใหญ่โดยผิดกฎหมายที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่  ขอความ
ร่วมมือส่วนราชการก าหนดมาตรการการน าเข้าในขณะที่ผลผลิตของจังหวัดออกสู่ตลาด 
 มอบหมาย  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานการค้าภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ ประสานการปลูกและจ าหน่ายหอมหัวใหญ่กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในแบบบูรณาการ กรณีผลผลิต
ตกต่ า ควรหาทางพิจารณาดูแลเงินชดเชย หรือเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อราชการ 
 
เลิกประชุม  เวลา  11.30 น. 
      
 
    



  ๔๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   

          ผู้น าเสนอ : นางญาณี  แสงศรจีันทร์  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

      ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม ่  
 

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๗,๑๘๓.๔๘ ๑๒,๘๐๓.๐๔ ๗๔.๕๑ ๔,๓๘๐.๔๔ 

ประจ า ๑๕,๕๕๖.๙๔ ๑๑,๙๖๑.๖๗ ๗๖.๘๙ ๓,๕๙๕.๒๗ 

ลงทุน ๑,๖๒๖.๕๔ ๘๔๑.๓๗ ๕๑.๗๓ ๗๘๕.๑๗ 

 
การด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบบรหิารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๖๐.๒๑ ๔,๔๗๘.๕๔ ๙๔.๐๘ ๒๘๑.๖๖ 

 
สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา 

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณท่ีได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๒๖๙.๕๘ ๑๒.๒๒ ๔.๕๓ ๒๕๗.๓๖ 
 
 



  ๔๒ 

๒.  สรุปหนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จ านวน  ๖  เรื่อง คือ 
 ๒.๑ หนังสือด่วนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๘/ว ๑๒  ลงวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงิน 
             เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวท่ีจ้างจากเงินนอกงบประมาณ 

 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  จึงก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้กับลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยอนุโลม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว 
 ๒.๒  หนังสือท่ี กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๒๙  ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกหัก
     ผลักส่งเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ชดใช้เงินงบประมาณรายจา่ย              
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน 

เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับแล้ว โดยเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน   ดังนี้ 

๑.ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินประจ างวด (GEN/COM) การบันทึกใบสั่งซื้อ              
สั่งจ้าง (PO)  และการบันทึกรายการเบิกจ่ายที่ด าเนินการภายใต้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน 

๒.การเบิกหักผลักส่งข้อมูลการจัดสรรเงินประจ างวด (GEN/COM) กรมบัญชีกลางจะผลักส่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน จ าแนก
ตามรหัสงบประมาณ 

๓.การเบิกหักผลักส่งข้อมูลการเบิกจ่าย ให้หน่วยงาน Mapping ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน แล้วแจ้งผลการ  
Mapping  ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๔.การด าเนินการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ที่บันทึกไปแล้วภายใต้รหัสงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  ระบบจะยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน และใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
(PO) ที่บันทึกการตรวจรับในระบบ GFMIS แล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้อัตโนมัติ ซึ่งหน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานรายละเอียดการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้จากเว็บไซต์ โดยให้
บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ใหม่ ภายใต้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS ตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ สามารถตรวจสอบได้จาก
เว็บไซต์ www.gfmis.go.th หรือ gfmisreport.mygfmis.com  
 ๒.๓  หนังสือ ท่ี กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๓๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเบิก
      หักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ชดใช้เงินงบประมาณรายจา่ย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณ
แทนกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  หน่วยงานผู้เบิกแทน และกรมบัญชีกลาง  

รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 

  

http://www.cgd.go.th/


  ๔๓ 

 ๒.๔  หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๓๔  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   
             เรื่อง การเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย 
             วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ส าหรับหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕               
     ในงาน/โครงการ ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทย                 
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบในหลายด้าน รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา  และป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
จัดหาพัสดุเพื่อฟื้นฟู รวมถึงการแก้ไขปัญหาป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุอุทกภัยในอนาคตอย่างเร่งด่วน  
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.) จึงได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ส าหรับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต             
ในข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสาร
ประกวดราคา การน าสาระส าคัญของร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อหรือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ 
วิจารณ์ ตามระเบียบฯ ข้อ ๘(๑)  ทั้งนี้  หน่วยงานต้องจัดท าขอบเขตของงาน (TOR)  และเอกสารประกวดราคาซื้อ/
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
เจตนารมณ์ของระเบียบ และยังคงปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๘(๓) โดยต้องน าสาระส าคัญของเอกสารประกาศ           
เชิญชวน เอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ที่สามารถเผยแพรไ่ด ้           
ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลางเช่นเดิม 

๒. กรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือก หรือเสนอราคา ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ให้
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุด าเนินการข้ันตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น โดยให้
ค านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ   

๒.๕ หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๓๘  ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สืบเนื่องจากหน่วยงานภายใต้บังคับการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับหน่วยงานขอ
หารือ และขอยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นจ านวนมาก เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมุ่งเน้นถึงความโปร่งใส มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม และไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์  ดังนี้   

๑. ก าหนดให้คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๘(๓) 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีผู้มีอ านาจได้มีการมอบอ านาจให้
บุคคลอื่นมาด าเนินการแทน คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะต้องพิจารณาตรวจสอบหนังสือมอบอ านาจดังกล่าว
จากเอกสารที่เป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น 

๒. กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าผิดเงื่อนไข กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว  แต่ไม่มีการ
เสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก าหนด โดยการเสนอราคาสูง หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล ต้องถูกยึด
หลักประกันซอง โดยให้ถือว่าหน่วยงานผู้จัดหาจะต้องรับราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอเฉพาะราคาที่เสนอถูกต้อง



  ๔๔ 

ตามเงื่อนไขทุกประการเท่านั้น  และหากตลอดช่วงเวลาการเสนอราคาไม่มีครั้งใดเลยที่ ผู้เสนอราคาเสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคารายนั้นจะต้องถูกยึดหลักประกันซอง 

๓. การออกค าสั่งยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ
ผู้ออกค าสั่งยกเลิกการประกวดราคาฯ แสดงเหตุผลสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อ
กฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนที่เพียงพอ โดยจะต้องระบุไว้ในค าสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายค าสั่ง
ในขณะออกค าสั่งดังกล่าวที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยชอบเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ค าสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่ง  และแจ้งให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
และรายงานให้ กวพ.อ. ทราบตามระเบียบฯ 
 ๒.๖  หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๓๙  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   
        เรื่อง  การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง  
             อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ส าหรับหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๕ ในงาน/โครงการ ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้นใน 
        อนาคต 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (กยน.) ก าหนดให้            
งาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตต้องแล้วเสร็จก่อนเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ดังนั้นหน่วยงานควรจัดหาพัสดุให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ขอให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุพิจารณาว่าเมื่อด าเนินการจัดหาพัสดุ
ตามหนังสือหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑. ๓ /ว ๓๔  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ซึ่งลดระยะเวลาใน
การจัดหาพัสดุจากประมาณ  ๘๕  วัน เหลือประมาณ  ๒๘  วันแล้วก็ตามยังไม่สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุหรือ
สิ่งก่อสร้างพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๕ ได้ และหากความต้องการใช้พัสดุ
ดังกล่าวเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน ล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ หน่วยงานก็ชอบที่จะด าเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวควบคุม 
ก ากับดูแล ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะด าเนินงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๒.๗  หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๐. ๗ / ว ๕๕  ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   
     เรื่อง  การส่งเรื่องขอรับบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุ 
             ก่อนก าหนด 

การส่งเรื่องการขอรับบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จลูกจ้าง ของผู้ที่เกษียณอายุ หรือ ผู้ซึ่งออกจาก
ราชการโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด   ส่วนราชการส่วนใหญ่จะส่งในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากรอค าสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่พ้นจาก
ราชการ ส่งผลให้ผู้รับบ าเหน็จบ านาญและบ าเหน็จลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับเงินต่อเนื่อง รวมทั้ง
การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องได้   เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. การส่งเรื่องขอรับเงิน 
๑.๑ บ าเหน็จบ านาญปกติและบ าเหน็จลูกจ้าง  ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลและส่งแบบค า

ขอรับเงินดังกล่าว ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กรมบัญชีกลาง ส านักบริหารการรับ – 
จ่ายเงินภาครัฐ หรือส านักงานคลังเขต แล้วแต่กรณีล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่อย่างช้าไม่เกินเดือนกรกฎาคม 
ของปีที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ 



  ๔๕ 

๑.๒ บ าเหน็จบ านาญปกติ และเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนด  ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูล และส่งแบบค าขอรับเงินดังกล่าวผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ พร้อมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลาง ส านักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ หรือส านักงานคลังเขต แล้วแต่กรณีล่วงหน้าได้
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ของปีที่ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด เป็นต้นไป 

๒. กรณีไม่สามารถส่งค าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนค่าจ้าง เพื่อประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนเดือนสุดท้าย หรือเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือน
สุดท้ายตามอัตราเงินเดือนล่าสุดที่ส่วนราชการบันทึกในสมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ หรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายตามบัตร
ลูกจ้างประจ า แล้วแต่กรณี เพื่อกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายตามอัตราเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างดังกล่าวไปพลางก่อน 

ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการออกค าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนค่าจ้าง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลและยื่นเรื่องขอรับเงินเพิ่มโดยแนบส าเนาค าสั่งฯ ดังกล่าว พร้อมแบบค าขอรับเงิน 
(แบบ ๕๓๑๖)  เพื่อกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังเขต จะได้สั่งจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้มีสิทธิรายนั้นต่อไป 

 ท่านสามารถเข้าดรูายละเอียดหนังสือดังกล่าวขา้งต้นได้ท่ีเว็บไซด์ของส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
http://klang.cgd.go.th/cmi  
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  ๔๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๔.1     ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City 

                 ผู้น าเสนอ : Mr. Martin Venzky Stalling ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่ 
           เมืองสร้างสรรค์ 
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  ๕๘ 

   4.2   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2555 
             ผู้น าเสนอ : นายจรญู  เลาหเลิศชัย  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 ส่วนพยากรณ์อากาศ   ศูนย์อุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  เดือน มีนาคม 2555 

ลักษณะทั่วไป  เดือน มีนาคม ช่วงฤดูร้อน ความกดอากาศต่ าเน่ืองจากความร้อน จะปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน  ท าให้มี
อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าว ในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว(หมอกแดด)เกือบตลอดวัน  และเม่ือมวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุมเป็น              
ครั้งคราว จะเกิดสภาพอากาศแปรปรวน พายุฤดูร้อน ซ่ึงเป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้เดือนน้ี 
อุณหภูมิมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และ ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 
ข้อควรระวัง อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดูร้อนระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม จึงควรรักษา
สุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ ตลอดจนยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ซ่ึงท าให้
เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ อากาศเป็นพิษ และท าให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ และมะเร็ง
ปอดได้ ติดตามสภาพอากาศ โทรศัพท์ 053-277919 053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

เดือน มีนาคม 2555 

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

จังหวัด ต่ าสุด สูงสุด ฝน/วัน 
 ภาคเหนือ 

  
  

  
กลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดูร้อน 
พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางวัน อุณหภูมิ
ต่ าสุด  16-24°ซ บ่าย อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด (ฟ้าหลัว) 
อุณหภูมิสูงสุด 32-38 °ซ ปริมาณฝน 15-50 มม.จ านวน 3-5 วัน     
ลมอ่อน 6-12  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

แม่ฮ่องสอน 16-18  35-37 20/3 
เชียงราย 15-17 32-34 30/5 
พะเยา 18-20 34-36 35/4 

เชียงใหม่ 18-20 34-36 20/3 
ล าพูน 18-20 35-37 15/3 
ล าปาง 19-21 36-38 25/4 
น่าน 17-19 35-37 35/5 

 

แพร ่ 20-22 35-37 30/4 
อุตรดิตถ ์ 21-23 35-37 25/4 
สุโขทัย 21-23 34-36 20/5 
พิจิตร 22-24 34-36 20/5 

พิษณุโลก 22-24 34-36 30/4 
ตาก 22-24 36-38 15/3 

เพชรบูรณ์ 21-23 35-37 50/5 
ก าแพงเพชร 21-23 35-37 40/5 

สรุป  อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดูร้อนระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม เดือนน้ี อุณหภูมิมีค่า
ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และ ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

อากาศเย็น 16-23 °ซ อากาศร้อน 35-40 °ซ อากาศร้อนจัด สูงกว่า  40 °ซ 

ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม. ฝนหนัก 35.0-90.0 มม. ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป 

มติท่ีประชุม  
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4.3    กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
     ผู้น าเสนอ  :  นางมยุรี  ยกตรี   พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่

 ความเป็นมา 
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล โดยก าหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะ

ด าเนินการในปี ๒๕๕๕ ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้น า และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้รัฐบาล
มุ่งเน้นที่จะท างานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน 
ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช้ันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) 
เป็นประธานกรรมการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ด้านอ านวยการ และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่สตรีทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างสรรค์พลงัสตร ีให้เป็นพลงัส าคัญในการพฒันาประเทศ” 

วัตถุประสงค์ 
    (๑) เป็นแหลง่เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบีย้ ในการสร้างโอกาสใหส้ตรเีข้าถึง

แหล่งทุนส าหรบัการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือส าหรับการสง่เสรมิและพัฒนาไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ หรอืสวัสดกิารให้แก่สตร ี

(๒) เป็นแหลง่เงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหา
ของสตร ีตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรทีี่ประสบปญัหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ใหส้ังคมเข้าใจปญัหาสตรีใน
ทุกมิต ิและการคุ้มครองและพิทกัษ์สิทธิสตร ี

(๓) เป็นแหลง่เงินทุนเพื่อการสง่เสรมิ สนับสนุนการจัดกจิกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และ
แก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู ้คุณภาพชีวิต รวมทัง้เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมของสตรี 

(๔) เป็นแหลง่เงินทุนเพื่อการสนบัสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตร ีตามท
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหง่ชาติพิจารณาเห็นสมควร 

การจัดสรรเงินกองทุน 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จะได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนนี้   ให้กับ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  โดยเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
สมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตร ีจะต้องเป็นสตร ีหรือองค์กรสตรีทีม่ีการด าเนินงานและมผีลงาน

เกี่ยวกับการพฒันา การคุ้มครองช่วยเหลือสตร ีซึ่งคุณสมบัตขิองสมาชิกกองทุน มี ๒ ประเภท ดังนี้ 



  ๖๐ 

(๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ที่เป็นสตรผีู้มสีัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบรูณ์ข้ึนไป
และมีภูมลิ าเนา หรือถ่ินที่อยู ่หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นหรืออาศัยอยู่ในหมูบ่้านหรือชุมชนน้ัน ไม่น้อยกว่าหก
เดือน 

(๒) สมาชิกประเภทองค์กรสตร ีที่เป็นองค์กรสตร ีมีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์แกส่ังคม และมีที่ตัง้อยู่ในท้องที่ต าบล หรือจงัหวัดที่ขอข้ึนทะเบียน 

การลงทะเบียนสมาชิกกองทุน 
การรับลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีประชุมช้ีแจง

นโยบายและแนวทางการด าเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะเริ่มเปิดการรับ
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกวัน โดยไม่มีการปิดรับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ส าหรับในช่วง
แรกที่จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการก าหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้ 

ในช่วงแรกของการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพื่อด าเนินการคัดเลอืก 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบาบาทสตรรีะดบัต าบล จังหวัด และกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีก าหนดใหม้ีการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ทกุจงัหวัดในทั่วประเทศ ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยก าหนดรูปแบบการด าเนินการ ดังนี ้

กรุงเทพมหานคร ให้สตรีที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกรอบของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีช่ือ – สกุล ปรากฏอยู่ชัดเจน และยื่นค าขอจด
ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ ณ ส านักงาน กศน. เขต ใน ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการด าเนินการเพื่อ
จัดต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับต าบลและจังหวัด 

ส่วนภูมิภาค ให้สตรีที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกรอบของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีช่ือ – สกุล ปรากฏอยู่ชัดเจน และยื่นค าขอจดทะเบียน
เป็นสมาชิกกองทุนฯ ณ กศน.ต าบล /กศน.อ าเภอ โดย ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการด าเนินการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในระดับต าบลและระดับจังหวัด 

ส าหรับกรณีขององค์กรสตรีที่มีการจดทะเบียนไว้ตามกฎหมายอื่น ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากองค์กร แสดงหนังสือการมอบอ านาจ และแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา
ทะเบียนบ้าน ที่มี ช่ือ – สกุล ปรากฏอยู่ เพื่อยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ ณ ส านักงาน กศน. เขต            
ใน๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร และ กศน.ต าบล /กศน.อ าเภอ ในส่วนภูมิภาค 

ในช่วงภายหลังจากการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล
จังหวัด และกรุงเทพมหานครแล้ว สตรี หรือองค์กรสตรีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสนใจสมัคร
สามารถติดต่อจดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้โดยตรง    ณ ที่ท าการของส านักงาน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  หรือส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร หรือส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติหรือสมัครผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่http://womenfund.thaigov.go.th 

มติท่ีประชุม  
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4.4    กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่   
    ผู้น าเสนอ  :  นายวิชัย ขจรปรีดานนท ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่  

  

 การวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด เป็นการด าเนินการตามข้ันตอนในการจัดท าผังเมืองรวมตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมบังคับใช้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
จังหวัดโดยมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
  ๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
  ๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมจังหวัด 
  ๓) แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
  ๔) รายการประกอบแผนผัง 
  ๕) นโยบายมาตรการและวิธีการด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 
 เมื่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประกาศในราชกิจจานุ เบกษาให้มีผลใช้บังคับแล้วจะมีผล
ดังนี้ 
 ๑) ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือประชาชน เมื่อจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการใด ๆ ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด  จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดได้ก าหนดไว้ (มาตรา ๒๗ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘) 
 ๒) เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด จะท าให้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน มีผลใช้บังคับครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด 
 ๓) ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม อนุมัติ อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการใด ๆ ตาม
กฎหมายเฉพาะเพื่อการนั้น ๆ ก่อนที่จะด าเนินการอนุมัติ อนุญาต จะต้องตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  -  กรณีที่มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าพนักงานท้องถ่ินที่มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาตจะต้อง
ตรวจสอบก่อนว่า ประเภทของอาคารที่ขออนุญาตสามารถจะด าเนินการในประเภทของที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัด
ก าหนดไว้ได้หรือไม่ 
  -  กรณีที่มีผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม หรือจัดสรรที่ดิน ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ก็จะต้อง
ตรวจสอบกับผังเมืองรวมจังหวัดเสียก่อนที่จะพิจารณาอนุญาต เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................................................  
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4.5    รายงานการด าเนินงาน  1 อ าเภอ 1 ต าบลต้นแบบ จัดการปัญหาแอลกอฮอล์    
บุหรี่ และอุบัติเหตุ 

     ผู้น าเสนอ :  นายแพทย์วัฒนา  กาญจนกามล  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม ่
 

 1.  ประชุมคณะกรรมการ  ขับเคลื่อนโครงการฯ  ในวันที่  25  ตุลาคม  2554  ณ  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 
 พระครูสมุห์วิเชียรช้ีแจงที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์  กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน  คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบในโครงการ  และก าหนดให้มีการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน  1  อ าเภอ  1  ต าบล  แก่ต าบล
ต้นแบบในวันที่  24  พฤศจิกายน  2554  พร้อมมีการแบ่งความรับผิดชอบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : ประสานคัดเลือกต าบลต้นแบบ  และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประสานสถานที่จัดประชุม  และขอความร่วมมือเจ้าคณะต าบลช่วย

ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการในต าบลต้นแบบ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ : ประสานเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมประจ าอ าเภอติดตาม/หนุนเสริมใน

พื้นที่ต าบล  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์

: ประสานเครือข่ายองค์กรชุมชนให้สนับสนุนการด าเนินงานและ
พัฒนา/ขยายผลต่อไป 

คณะท างานเครือข่ายความร่วมมือ : บริการอ านวยความสะดวก / สนับสนุนในการด าเนินงานโครงการฯ 
 2.  ประชุมเตรียมความพรอ้มวิทยากรในการประชุม  ในวันที่  18  พฤศจิกายน  2554 ณ  ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่  เพื่อท าความเข้าใจและวางแผนจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 3.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  1 อ าเภอ  1 ต าบลต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  บุหรี่  และ
อุบัติเหตุ  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2554  ณ  วัดศรีโสดาพระอารามหลวง  สรุปการประชุมฯ  
และท าเนียบข้อมูลต าบลต้นแบบ  
 4.  จะมีแผนการด าเนินงานภายใต้โครงการฯต่อเนื่อง  

 
กิจกรรม/แนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไปในต าบลต้นแบบ  ท่ีได้ด าเนินการแล้ว 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลเน้นโครงการสร้างพื้นฐาน 
2.  มีการจัดการพื้นที่ร้านค้าปลอดเหล้า – บุหรี่ 
3.  มีการก าหนดมาตรการทางสังคมร่วมกัน 
4.  มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มที่ให้ความร่วมมือ/มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5.  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.  มีการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ 
7.  ท าหมู่บ้านให้ปลอดเหล้าในเทศกาลต่างๆ 
8.  จัดกิจกรรมปลูกป่า/พัฒนาหมู่บ้าน 
9.  สร้างกฎระเบียบของหมู่บ้านให้สอดคล้องเหมาะสม 



ข้อมูลสมาชิก  1  อ าเภอ  1  ต าบลต้นแบบ/น าร่อง  จัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  บุหรี่  และอุบัติเหตุบนท้องถนน  จังหวัดเชียงใหม่  ปี  2554 
 

ต าบล/อ าเภอ ชื่อ-สกุล  ตัวแทน เลขที่ หมู่ที ่ เบอร์โทรศัพท ์ E-mail ต าแหน่ง/หน่วยงาน/
องค์กร 

การจะด าเนินการจัดการปัญหา
ฯในพืน้ที ่

1 .   ต า บ ล แ ม่ อ า ย  
อ าเภอแม่อาย 

1. นายพงษ์พันธ์  ตะติยา 37 8 089-8352560 p.p8891@hotmail.com ประธานสภาวัฒนธรรม - จัดการประชุมจัดตั้ง
คณะท างาน 
- ประชุมคณะท างาน ท า
ฐานข้อมูลค้นหาปัญหา 
- จัดท าโครงการ ชุมชนปลอด
เหล้า สุรา บุหรี่ และอุบัติเหต ุ
- ด าเนินการ 

2. นายสมหมาย  คงตาล   053-459000 
081-8846633 

 ปลัดเทศบาล 

3. พระครูวิธานธรรมโสภณ   053-459095  เจ้าคณะอ าเภอ 
4. นายวัลลภ  มหาวรรณ  5   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
5. นางบุษบา  วังหลัง  10 053-459257 Bussaba_namtam@yahoo.com เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แม่อาย 

2. ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย 

1. นายสายัญ  ไชยศรีสวัสดิ์ 124 7 086-956906  รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง  
2. นายอภิชาติ  ตันอุด 86 4 053-040163  รพ.สต.บ้านป่าเหมือด 
3. นายประจวบ  หน่อศักด์  2 083-8501748  เทศบาลบ้านป่าไผ่ 
4. นางสมพร  มานิตย์ 61 5 081-7466178  อสม. 
5. นางค าจันทร์  ทาราทะ  12 085-7373664  อสม. 

3. ต าบลสันกลา ง  
อ าเภอสันก าแพง 

1. นายสุรพันธ์  พัฒนนุชพงษ์ 34/2  086-1906355   จัดตั้งคณะกรรมการดูงาน 
2. นายสุทา  ชุ่มเรือง 37 2 086-7306516   

4 .   ต า บ ล แ ม่ ส า ป  
อ าเภอสะเมิง 

1. นายศุภพร  บุญศรีตัน รพ.สต 8 085-6240055  ผอ.รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า 1.น าความรู้ที่ได้รับไป
แลกเปลี่ยนกันในชุมชนหา
ข้อตกลง/มิติในการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่ม
องค์ภาคีเครือข่ายและแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
ด าเนินงาน 
2.ผู้น าในชุมชนไปมีส่วนร่วมใน
การ ชี้แจง/หมู่บ้านน าร่องปลอด
บุหรี่ และส่งเสริมประชาชนทุก
คนในแต่ละครอบครัวมีส่วน
เรียนรู้และรับผิดชอบในการ

2. น.ส.ชนาพร  กอนแก้ว รพ.สต 8 084-3747976 Kornkaeu_112@hotmail.com เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
3. นางนิชนันท์  จันเสรี   086-1898460   

mailto:Kornkaeu_112@hotmail.com
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จัดการปัญหาและส่งเสริมการ
จัดงานเลี้ยง/กิจกรรมต่างๆ
ปลอดสุราและบุหรี่ มีการจัดท า
เมนูอาหาร/เครื่องดื่มเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ 
3.เจ้าหน้าที่องค์การต่างๆให้การ
สนับสนุน และช่วยเหลือ เม่ือ
คน/ชุมชนต้องการ 
4.มีการจัดให้ชุมชนน าร่อง เป็น
พื้นที่ศึกษาดูงานในเรื่องชุมชน
ปลอดเหล้าและบุหรี่  และจัดท า
ฐานข้อมูล เอกสารเผยแพร่ 
วิธีการขั้นตอน จัดการปัญหา
สุรา และยาเสพติด 
5.ให้เจ้าหน้าที่/คณะท างานมี
การติดตามการด าเนินการให้
ข้อเสนอแนะ/ค าปรึกษาเพิ่มเติม
เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 
6.จัดให้มีกระบวนการบ าบัดผู้
ติดสุรายาเสพติดโดยประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ จาก 
โรงพยาบาล 
7.ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ในการรณรงค์ สร้าง
ความตระหนักถึงพิษภัยเหล้า
และบุหรี่ อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 
 
 



  ๖๕ 

ต าบล/อ าเภอ ชื่อ-สกุล  ตัวแทน เลขที่ หมู่ที ่ เบอร์โทรศัพท ์ E-mail ต าแหน่ง/หน่วยงาน/
องค์กร 

การจะด าเนินการจัดการปัญหาฯใน
พื้นที ่

5. ต าบลแม่คือ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด 

1. พระอธิการ  ประพันธ์พุทธลีไล 97 2 0857065948  เจ้าอาวาสวัดแม่คือ 1.ประชาคมในชุมชน  ทุกหมู่บ้านให้
รับทราบ 
2.ด าเนินการติดป้ายปลอดเหล้าในงาน
บุญ ในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ และ
ของบประมาณ 

2. นายศุภชัย  ไชยเทพ 31 3 0838641117 Nicc_rot@hotmail.com  
3. น.ส.คนึงนิจ  ดาวเวียงกัน 133 2 053-832062 Tog_naka@hotmail.com เจ้าหน้าที่เทศบาล 
4. นางจินดา  วงศ์ษา 83 3 084-0113516   
5. นางประนอม  วิเชียร 1 1 089-16313048 Pranom_au@hotmail.com  

6. ต าบลบ่อหลวง  อ าเภอ
ฮอด 

1. นายประเสิร์ฐ  ทาหล้า  1 089-6122430  ก านัน ต.บ่อหลวง - น าเรียนผู้น า  ต่างๆที่ไม่ได้มาร่วมใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ให้ทราบ
และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ด าเนินงานต่อไป  เช่น อปท. , พระ , 
องค์การการศึกษา , สาธารณสุข 

2. นายศักดิ์ชัย  แจ่มจันทร์ 92 12 0869234452  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
3. นายอรรณพ  กาโน 137 1 089-6317224  สารวัตรก านัน 
4. นายเหลา  สิงห์บัว 30 3 080-1310335  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 3 
5. นายอินตา  ต๋าฝั้น 268 2  Hod205@hotmail.com เจ้าหน้าที่ รพ.สต 

7. ต าบลเขื่อนผาก  
อ าเภอพร้าว 

1. นายสังวาล  จันทร์ติ๊บ  1   ผอ.รพ.สต เขื่อนผาก - ไม่อยากให้นักดื่มหน้าใหม่ในต าบล
เขื่อนผาก  ส่งเสริมเยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพ ให้เป็นตัวอย่างของชุมชน  
และในต าบลเขื่อนผาก 

2. นายจันทร์  กองมูล 38 10 089-9884290  ผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายสุทัด  เชื้อนาม 17 1 080-1210975  ก านัน 
4. นายนิคม  ศรีรินทร์ 49 8 085-6232989  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
5. นายรัตน์  บุญเรือง 71 10 087-1860556  ประธานชมรมผู้สูงอายุ 

8. ต าบลแม่คะ  อ าเภอ
ฝาง 

1. นายชาติ  เงารังษี 15 11 089-5609249   1.ประชุมในหมู่บ้านต้นแบบก่อนเพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอ่ืนๆ 
2.ตั้งคณะท างานด าเนินการ 
3.ขยายไปทุกหมู่บ้าน โดยเรียนเชิญร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ 
4.และน าขับเคลื่อนในการประชุม  
ขยายความรู้  และประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในต าบล 

2. นางวัชราภรณ์ 218 11    
3. นางนิศารัตน์  โสภา 620 14 053-969286   
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  ๖๖ 

 
ต าบล/อ าเภอ ชื่อ-สกุล  ตัวแทน เลขที่ หมู่ที ่ เบอร์โทรศัพท ์ E-mail ต าแหน่ง/หน่วยงาน/

องค์กร 
การจะด าเนินการจัดการปัญหาฯใน

พื้นที ่
9. ต าบลบ้านช้าง  
อ าเภอแม่แตง 

1. นางมาลี  โกศิลป์ 21/2 2   ส.อบต. 1.ประชาสัมพันธ์ ท าผลสรุปการอบรม
น้ี แจ้งการประชุม  เช่น มีการประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้าน  
ส.อบต. , อสม. 
2.จัดการอบรมวางแผนการในการ
สร้างเสริมสุขภาพในการลดเยาวชน
เสี่ยงดื่มเหล้า 
3.จัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพเพื่อ
ส่งเสริมการงดและเลิกเหล้า 

2. นางบัวผัด  เข็มราช 47 1 053-047836  ส.อบต. 
3. นายมานะ  อาชิง 99/1 1 081-0234343  อสม. 
4. นายกิตติภัทร  อ่างบุญตา   082-763051 Kihpat_dc1@hotmail.com เจ้าหน้าที่ รพ.สต 

10. ต าบลบ้านกาด  
อ าเภอแม่วาง 

1. นายอรุณ  บุญเรือง 171 9 081-8827061   - กลับไปจะท าการประชุมประชาคม
ให้คนในต าบลเลิกเหล้า 2. นายวิรัตน์  แก้วมาเรือน 121/1 8 084-1726187   

3. นางจิดา  ภูมิพานิช 70 8 085-0332370   
4. นายอินต๋วน  เมืองดี 33 6 086-1881886   
5. นางซอมพอ  อุปขาว 52 8 086-4302002 Mglife2519@hotmail.com PCU.บ้านกาด  

11. ต าบลทุ่งสะโตก  
อ าเภอสันป่าตอง 

1. พระครูวิวธิประชานุกุล 12 11 085-0368014   1.จัดประชาคมในชุมชนเพื่อหาแนว
ร่วม 
2.ขยายผลพิธีกรรมงานบุญปลอด
เหล้าให้ครบทุกหมู่บ้าน 
3.ขยายผลการบ าบัดรักษาผู้ดื่มสุราใน
ชุมชน4.สร้างกระแส การลดและเลิก
สุราและบุหรี่ในชุมชนในกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน 
5.ค้นหาบุคคลต้นแบบครอบครัว
ปลอดเหล้า 

2. นายทองค า  ผัดตัน  7 081-7244915  นายก อบต. 
3. นายสมเพชร  ทรายศิร ิ 73/1 7 081-8847545  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
4. นางรติรส  บัวเปิด 60 4 084-3646180 Samoatong08@hotmail.com พยาบาล  

รพ.สต บ้านดงก๋ า 
5. นายสุชิน  บุญตัน  3   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
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  ๖๗ 

ต าบล/อ าเภอ ชื่อ-สกุล  ตัวแทน เลขที่ หมู่ที ่ เบอร์โทรศัพท ์ E-mail ต าแหน่ง/หน่วยงาน/
องค์กร 

การจะด าเนินการจัดการปัญหาฯใน
พื้นที ่

12.ต าบลกองแขก  
อ าเภอแม่แจ่ม 

1. นางศรีวรรณ  ประภัสสร
วัฒนากุล 

43 9 089-5259872 sriwanprpra@hotmail.com อบต. 1.ประชาชนแกนน าของต าบลโดยทั้ง
หน่วยงานทั้งผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา
สาธารณสุข ชาวบ้านหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงแต่ละ
หมู่บ้าน 
3.ด าเนินการตามโครงการมีหมู่บ้าน
ต้นแบบในการจัดการสุรา 
4.ศึกษาผลกระทบสุ่มตรวจ แบบความ
พึงพอใจต่อโครงการ 
5.ปรับปรุงกลวิธีในการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 

2. นายนิรันดร์  สุวรรณ์ 32 11 081-8841032   
3. นายเจษฎา  ปวีณเกียรติคุณ 192 15 083-3258850 Jj_cdp13@hotmail.com ผอ.รพ.สต กองแขก 
4. นายปริวัตร  แซ่จาง 66 4 081-3875942  อสม. 
5. น.ส.อรพรรณ  เรืองกิจเงิน 8/1 5 086-1898268 Lapa_otr@hotmail.com เยาวชน  หมู่ที่ 5 

13. ต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม 

1. นางภัทรจารินทร์  คุณารูป   053-121572 
084-3719459 

 นักวิชาการสาธารณสุข 1.ประชุมจัดตั้งคณะท างาน 
2.จัดท าแผนโครงการแก้ปัญหาสุราใน
ชุมชน 
3.ก าเนิดกิจกรรม 
-งดเหล้าในประเพณี งานรื่นเริง งาน
กีฬา 
-สร้างบุคคลต้นแบบในการท างานชุมชน
ปลอดสุรา 
-บ าบัดรักษาผู้ติดสุราในชุมชน 

2. นางผุสดี  บุญยงค์ 101 10 081-0218521 Donkk_osm@hotmail.com อสม. 
3. นายปรีชา  บุญยงค์ 101 10 087-5256414  ส.อบต. 
4. นายสมศักดิ์  พิลึก 150/32 3 081-7243318  อสม. 
5. นายพงษ์ศักดิ์  เงินปิง  4 082-3890631  ก านัน 
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  ๖๘ 

 

ต าบล/อ าเภอ ชื่อ-สกุล  ตัวแทน เลขที่ หมู่ที ่ เบอร์โทรศัพท ์ E-mail ต าแหน่ง/หน่วยงาน/
องค์กร 

การจะด าเนินการจัดการปัญหาฯใน
พื้นที ่

14. ต าบลป่าบง  
อ าเภอสารภี 

1. พระไกรวิชญ์  สีลธโร 58 5 089-9507017 Pin_noom@hotmail.com ผู้น าศาสนา 1.ตั้งคณะท างาน 
2.ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับปัญหาสุรา  
บุหรี่  และอุบัติเหต ุ
3.ยกย่องบุคคลต้นแบบที่ลดละเลิกสุรา 
และบุหรี่ 
4.บังคับใช้กฎหมาย 
5.บ าบัดช่วยเหลือผู้เสพ 
6.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
7.ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปรับปรุง 

2. นายสงวน  ค าท้อน 76/2 6 085-6177386  ประธานศูนย์พัฒนา
ครองครัว 

3. นายสมใจนึก  ตาค า  5 089-7560197  ส.อบต. 
4. นายยงยุทธ  นาริน  3   ส.อบต. 
5. นายสุพัต  นาค า  4 089-7567365  ส.อบต. 

15. ต าบลแม่ทา  
อ าเภอแม่ออน 

1. นายอินทร  ปูเฟย 3 3 089-2668417  ส.อบต. - จะท าส่วนที่เหลือ 50% น้ันจะท าให้
ได้ภายใน  5  ปี  จะรณรงค์ทางบุคคล 
ทางวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และวิธี
คิดทางสังคม  โดยการไม่คบหา และทาง
กฎหมาย 

2. นายสว่าง  อะติถะ 91/1 4 086-1815110  พนักงานประสานงาน
ชุมชน 

3. น.ส.อรนุช  ค าอิน 43 6 087-1921195  ประธาน อสม. 
4. พระจักรพันธ์  กนุตวีโร  3 080-1259845   

16. ต าบลปิงโค้ง  
อ าเภอเชียงดาว 

1. นายจรุณ  ตาแก้ว 171 1 081-7642953 T_T_livevpool@hotmail.com ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - จัดเวทีเสวนา  ผู้น า  ผู้น าชุมชน  
ก านันผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  ผู้สูงอายุ  
ตัวแทนกลุ่มศาสนา 

2. นางยุพิน  อินต๊ะฝั้น 81 8 087-7264503  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
3. นายสมทบ  จ ารัส 179/1 3 081-1531803  อสม. 
4. น.ส.ศศิประภา  วัดน้อย 155 13 080-1023980  อสม. 
5. น.ส.นิตยา  กองแก้ว 116/2 13 080-0324156  อสม. 

17. ต าบลดอยเต่า  
อ าเภอดอยเต่า 

1. นายผล  สินธุชัย 96 3 081-0253079  ประธาน อสม. - เริ่มประสานงานผู้น าชุมชนแกนน า
ต่างๆให้รับรู้สร้างความเข้าใจ  เริ่ม
รณรงค์ในกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ ประกวด
บุคคลต้นแบบครอบครัวต้นแบบ  
ถ่ายทอดสู่ต าบลอ่ืน 

2. นายสันติ  จันทร์ทิพยื   085-3499808  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยา
เสพติด 

3. นายสุพจน์  ไชยแก้ว 188 3 081-1113461  รพ.สต. 
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  ๖๙ 

 

 

18. ต าบลแจ่มหลวง  
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

1. พ.ต.ท.ธัญญา  จันทร์ตา 176 5 084-3697299 Dhanga_17@hotmail.com ส.ว.ป.สภ. 1.แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมวางแผน 
2.จัดกิจกรรม  ส่งเสริม  ตระหนักถึงภัย  
และผลร้ายของการดื่มสุรา สร้าง
เครือข่าย จัดกิจกรรมงานบุญปลอด
เหล้า กิจกรรมครอบครัวตัวอย่าง 
3.การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ต าบล 
4.การช่วยเหลือผู้เสพ ด าเนินการรักษา
หรืออาชีพ 
5.มีการมอบใบประกาศเกรียติบัตร 
บุคคล  ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม  
เลิกดื่มสรุา  หรือครอบครัวที่จัดงาน
ปลอดเหล้าและบุหรี่  เช่น งานศพ  งาน
ปอยหลวง ฯลฯ 

2. น.สมนัสพร  พนาเกรียงไกร 34 3 053-315678 
087-1846080 

Pov315678@hotmail.com เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

19. ต าบลสบเตี๊ยะ  
อ าเภอจอมทอง 

1. นางผ่องพรรณ  ชัยชนะ   053-361322 
081-0316507 

dilea@hotmail.com   

2. น.ส.อาริสา   รพ.  053-341218-1108 
084-3650521 

Sa_povjai@hotmail.com พยาบาลวิชาชีพ 

3. นายค าอ้าย 27 5 081-0302655  ประธาน อสม. 
4. นายบุญตัน  กาละวิล  14    
5. นางแสงจันทร์  พาภิรมย์     รพ.สต. 

20. ต าบลปงต า  
อ าเภอไชยปราการ 

1. นายมานิตต์  เสาร์หลัง 142 3 081-9508003  ประธาน อสม. - ประชุมคณะกรรมการสุขภาพต าบล  
มาตรการระดับต าบล หมู่บ้าน 
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  ๗๑ 

 4.6   การเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งท่ี  62 
    ผู้น าเสนอ  :  นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 – 6 และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62  ประจ าปี  
2555 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ 

 2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านกีฬา สุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะ การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
 3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ปรากฏแก่สาธารณชนชาวไทยและเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ 

กรอบสาระและกิจกรรม 
 1. กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 2. กิจกรรมการประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 3. กิจกรรมท่องโลกการศึกษาเมืองเชียงใหม่ 
 4. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินล้านนา 
 5. การประชุมทางวิชาการ  

เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  1.1 นักเรียน ประมาณ 100,000 คน 
  1.2 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ ประมาณ 50,000 คน 
  1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่ ในภาคเหนือ จ านวน 44 เขตพื้นที่
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 17 เขตพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม 
  1.4 คัดเลือกตัวแทนในกิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) ไปแสดง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 2. เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้ 
การพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 

สถานท่ีด าเนินการจัดงาน 
 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่   
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) 
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4.7  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันมาฆบูชา ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
    ผู้น าเสนอ  :  นายณรงค์  ทรงอารมณ ์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
            เชียงใหม ่

 ด้วยในวันมาฆบูชาที่ใกล้จะมาถึงในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ถือเป็นวันที่มีความส าคัญอย่างยิ่งวัน
หนึ่งทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ จ านวน ๑,๒๕๐ 
รูป ซึ่งมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  หน่วยงานและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่  ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และ
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๕๕ ข้ึน ใน
ระหว่างวันที่ ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนามีความยั่งยืนสืบไป โดยมี
กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

๑. วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ  วัดพันอ้น ต าบลพระสิงห์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ การประกวดบรรยายธรรมะ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จ านวน ๔ ระดับ  คือ ระดับประถมปีที่ ๑- ๓  ระดับประถมปีที่ ๔-๖  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖  

๒. วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  พุทธสถานเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจ าปี ๒๕๕๕ โดยพระเทพโกศล  
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธี  และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมทุนการศึกษา จ านวน ๓ ระดับ คือ ระดับประถมปีที่           
๔-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ 

๓. วันอังคารที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  พุทธสถานเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรม “ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่          
เป็นประธานในพิธี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธ์ุปลาจากส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
๒๐,๐๐๐ ตัว และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันปล่อยปลา ในระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม  ๒๕๕๕           
ณ  ท่าน้ าปิง  เชิงสะพานนวรัฐ หน้าโบสถ์คริสตจักรที่ ๑  ตลอดทั้งวัน 

๔. วันพุธที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  กิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจ าปี ๒๕๕๕ ณ วัดใกล้บ้าน 

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาว
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับเมืองไทยต่อไป  
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4.8  เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมบททุนสร้างกุฏิสงฆ์และหอฉัน 
       ทอดถวาย ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ 
   ผู้น าเสนอ :  นายอภิชาติ  ชุ่มเช้ือ  นายอ าเภอแม่แตง 

   
  ด้วยพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ทรงมีพระด าริด าเนินโครงการบูรณะวิหารปฏิบัติธรรม
วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์  หมู่ที่ 8  ต าบลแม่แตง  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยได้ทรงด าเนินการไปแล้วบางส่วน  เช่น การ
บูรณะวิหารปฏิบัติธรรม  การปรับปรุงศาลาบ่อน้ าทิพย์  การจัดท าสวนสมุนไพรธรรมชัยอนุสรณ์  การปรับภูมิทัศน์
สถานที่ตามธรรมชาติ  ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่อไปคือการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ และหอฉัน ซึ่งใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างจ านวน 3.6 ล้านบาท 
  ขณะนี้การก่อสร้างกุฏิสงฆ์และหอฉันได้ด าเนินการแล้วเสร็จงวดงานที่ 5  ทางวัดได้จ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
ไปแล้ว 2 ล้านบาท ยังคงขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก 1.6 ล้านบาท ซึ่งอ าเภอแม่แตง ส่วนราชการทุกภาคส่วน 
ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์และศรัทธาประชาชน  จึงได้สนองพระด าริโดยด าเนินการระดมทุนทรัพย์จากผู้มีจิต
ศรัทธา เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  อ าเภอแม่แตงจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นผู้
บริจาค  และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ตามก าลังศรัทธาโดยทั่วกัน  และขอให้รวบรวมซองทอดผ้าป่าสามัคคี 
ส่งคืนในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2555  ประจ าเดือนมีนาคม  2555 ด้วย 
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         4.9  การจัดพิธีสวนสนามเน่ืองในวัน อปพร.  
           ผู้น าเสนอ :  นายคมสัน สุวรรณอมัพา หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    จังหวัดเชียงใหม ่
 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม  2555  เวลา 
11.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700 ปี ในงานมีการสวนสนามของสมาชิก อปพร. จาก  25 อ าเภอ  
รวม 1,350 คน  พร้อมการแสดงในการกู้ชีพ กู้ภัย จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากมาย   
และมีการจ าหน่ายสินค้า อุปกรณ์ในการกู้ชีพ กู้ภัย 
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 4.10  แผนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 
      ผู้น าเสนอ :  นายเกื้อกุล  มานะสัมพันธ์สกุล  หัวหน้าฝา่ยจัดสรรน้ า  
             โครงการชลประทานเชียงใหม่  

 
เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์น้ าช่วงฤดูแล้ง  ปี  ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ของจังหวัดเชียงใหม่  คาดการณ์แนวโน้ม

มีความรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ได้รับผลกระทบไม่รุ นแรงนักเนื่องจากฝนตกเร็วกว่าปกติจาก
ปรากฏการณ์ลานิญา  ขณะนี้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่สถานการณ์สภาวะความแห้งแล้งซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชน  แม้สถานการณ์น้ าใน
อ่างเก็บน้ าและตามเข่ือนต่างๆ  ณ ขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้ าในเกณฑ์สูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  จากสภาพ
ภูมิอากาศที่เริ่มมีอุณหภูมิสูงข้ึนท าให้การระเหยของน้ าจากแหล่งน้ าและปริมาณการใช้น้ าของพืชสูงกว่าปกติ  
ประกอบกับเกษตรกรปลูกพืชมากกว่าแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากนโยบายการรับจ าน าผลผลิต  จะส่งผลกระทบท าให้
มีบางพื้นที่บางส่วนประสบภาวะขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภค  น้ าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่
นอกเขตชลประทานซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ  ตามมา 

โครงการชลประทานเชียงใหม่  ได้เตรียมรับสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวโดยได้วิเคราะห์แนวโน้ม  ปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ าและล าน้ าธรรมชาติสายหลัก  ตลอดจนต าแหน่งของพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบ                   
เพื่อวางแผนบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตรที่จะเกิดข้ึน  ดังนี้ 

๑.  วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูฝน  ปี  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการใช้
น้ ากับแผนการส่งน้ าอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกันซึ่งไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อช่วงฤดูแล้ง  เนื่องจากโครงการ
ชลประทานเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ าให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามผลการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ 

๒. วางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง  ปี  ๒๕๕๔/๕๕  ต่อเนื่องจากผลการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูฝนที่ผ่าน
มา  โดยปริมาณน้ าต้นทุนคงเหลือเมื่อต้นฤดูเพาะปลูกฤดูแล้ง  (๑  พ.ย. ๕๔) ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  ทั้ง  ๒  
แห่ง  (แม่งัด,แม่กวง) และอ่างเก็บน้ าขนาดกลางทั้ง  ๑๒ แห่ง  ที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  มีปริมาตรน้ ารวมกัน
ทั้งสิ้น  ๖๑๙.๑๔๐  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๓ ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด ซึ่งได้วางแผนการ
เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานพื้นที่รวม  ๓๒๐,๐๑๕  ไร่ ประกอบด้วยข้าวนาปรัง  ๑๔๐,๓๔๙  ไร่  พืชไร่ - 
พืชผัก  ๘๐,๐๒๙  ไร่  ไม้ผล ๙๒,๐๓๓ ไร่  และอื่นๆ  ๗๙,๖๐๔ ไร่ (๒๓ ก.พ. ๕๕  ปริมาณน้ าในเข่ือนขนาดใหญ่
และอ่างเก็บน้ าขนาดกลางทั้ง ๑๒ แห่ง  มีปริมาตรน้ ารวม  ๔๘๖.๒๔๕ ล้าน.ลบ.ม.  คิดเป็น ๗๙.๑๑%) 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 เกษตรกรในบางพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ า ที่ขอให้มีการปลูกพืชไม่เกินพื้นที่ที่ได้ท าข้อตกลงกนัไว้  
ด้วยเหตุที่ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างมีราคาสูงโดยเฉพาะข้าวนาปรังจึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกจาก
แผนเดิมส่งผลกระทบต่อการจัดสรรน้ าให้กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม  ภายใต้ข้อจ ากัดของ
ปริมาณน้ าต้นทุน 

ข้อเสนอแนะและมาตรการท่ีด าเนินการ 
๑. ส ารวจแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  เพื่อส ารองปริมาณน้ าไว้ใช้การในช่วงฤดู

แล้ง  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับประชาชนที่ต้องการใช้น้ า 
๒. จัดท าบัญชีหมู่บ้านและชุมชน  ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้ง 
๓. กรณีพบว่าปริมาณแหล่งน้ าไม่เพียงพอกับการอุปโภค - บริโภคในพื้นที่  ให้ประสานขอทราบข้อมูล

แหล่งน้ าจากพื้นที่ข้างเคียง  ซึ่งสามารถล าเลียงโดยยานพาหนะ  หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนในกรณี
จ าเป็น 



  ๗๗ 

๔. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง  มาตรการประหยัดการใช้น้ า  และลด
ปริมาณการเพาะปลูกที่ต้องใช้น้ ามาก  ตามประกาศของหน่วยราชการ 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
อย่างเต็มที่  เกิดความเป็นธรรม  ลดความขัดแย้ง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

๖. มาตรการที่ได้กระท าเป็นประจ า  ก่อนฤดูการเพาะปลูก  คือ  การประชาสัมพันธ์และประชุมในการ
วางแผน  เพาะปลูกและการใช้น้ ารวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ  เช่น  การดูแลหัวงานการขุดลอกคู - คลอง  
เป็นต้น 

ส าหรับพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  ตรวจพบปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ  คือ 
๑. น้ าฝนและน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องไม่เพียงพอกับความต้องการ 
๒. การบริหารจัดอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อปท.  ยังไม่มีการวางแผนบริหาร

จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  ด้วยข้อจ ากัดเทคนิค  วิชาการ  ท าให้การเช่ือมโยงการแก้ไขปัญหาไม่ตรงเป้าหมายที่ควร
จะเป็น 

๓. ขาดศักยภาพในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่เพิ่มเติม  มีข้อจ ากัดในการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
ต้นทุนและขยายพื้นที่ชลประทาน 

แผนการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในอนาคต 
๑. ส ารวจข้อมูลในระดับต าบล  เช่น จ านวนครัวเรือน  ประชากร  พื้นที่การเกษตร  พื้นที่แหล่ งน้ าเพื่อ

เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง 
๒. เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน  โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า  เพื่อกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนให้มากที่สุด  

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าให้อุดมสมบูรณ์  เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ าต้นทุนทางธรรมชาติ เพิ่มความชุ่มช้ืนและชะลอการ
ไหลหลากของน้ า  ลดการกัดเซาะพังทลายของดิน  รวมทั้งก่อสร้างแหล่งน้ าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง  โดยไม่
กระทบต่อระบบนิเวศน์ 

๓. จัดท าฝนเทียม  ซึ่งด าเนินการโดยส านักฝนหลวง 
๔. ปรับปรุงแหล่งน้ าที่มีอยู่และแหล่งน้ าตามธรรมชาติโดยเฉพาะการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุเปิดทางน้ า

เตรียมพร้อมส าหรับรองรับปริมาณน้ าฝน 
๕. ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดยคัดเลือกชนิดและพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพดินและน้ า โดยประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ าในกิจกรรมการผลิตที่มีการใช้น้ า จ านวนมาก  สร้างสิ่งจูงในให้
เกิดค่านิยมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน  ให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

 

 

 

มติท่ีประชุม  
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 



  ๗๘ 

 
4.11 ความคืบหน้าในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม 
        ผู้น าเสนอ  : นางสาวปานจิตต์  พิศวง  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  

 

สรุปสถานการณ์ “หอมหัวใหญ่” จังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕ 
 

สถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ จ.เชียงใหม ่ สถานการณ์การตลาดหอมหัวใหญ่ จ.เชยีงใหม ่

 

การผลิต ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ % +  - 

พ้ืนท่ี (ไร่) ๑๐,๐๓๖ ๘,๙๘๕ -๑๑.๗ 

ผลผลิต  
(ตัน) 

๔๖,๕๗๐ 49,276   +๕.๔๙ 

เก็บเกี่ยว มกราคม – เมษายน 

แหล่ง
ปลูก 

อ าเภอแม่วาง อ าเภอสันป่าตอง
ตอง  ท่ีส าคัญ อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ 

ระดับราคามี
แ น ว โ น้ ม
ปรับตั วลดลง 
เ นื่ อ ง จ า ก มี
ผลผลิ ตจาก

จีน และฮอลแลนด์ เข้ามาจ าหน่ายในราคาใกล้เคียงกับไทย 
แต่เก็บไว้ได้นานกว่าเนื่องจากมีการอาบรังสีที่เปลือก ท าใหผ้ล
ผลิตของไทยคงค้างจ านวนมาก 

ราคาท่ีเกษตรกรจ าหน่ายได้(บาท/กก.) 
เบอร์ ๑๗ ม.ค.๕๕ ๒๕ ม.ค.๕๕ 

๐ ๘ ๗ 
๑ ๗ ๖ 

ประเด็นปัญหาข้อเรียกร้องของเกษตรกร มติคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯระดับจังหวัด 

๑.  รั ฐบาลควร เ ร่ ง การผลั กดันการส่ งออก
หอมหัวใหญ่ไปต่างประเทศโดยเร็ว 

2. ภาครัฐควรเป็นคนกลางเปิดการเจรจาธุรกิจ 
ซื้อ-ขาย หอมหัวใหญ่ ระหว่างผู้ผลิตกับผู้
ประกอบ  การค้าภายในประเทศ 

3. สนับสนุนให้เกษตรกร เก็บรวบรวมผลผลิต
หอมหัวใหญ่ไว้ในห้องเย็น เพื่อชะลอผลผลิต
ออกสู่ตลาด โดยให้ คชก . สนับสนุนเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า 

4. แจ้ ง กรม ศุลกากร ให้ เ ข้ม งวดการน า เ ข้ า
หอมหัวใหญ่จากต่างประเทศในช่วงที่ผลผลิต
ของประเทศไทยออกสู่ตลาด (มกราคม -
เมษายน) เพื่อ ไม่ ให้กระทบราคาผลผลิต
หอมหัวใหญ่ ในประเทศ 

5. สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ใหผู้้ประกอบการ
รวบรวมผลผลิตของเกษตรกร เพื่อเป็นการ                  
พยุงราคา 

๑. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสาน
ผู้ประกอบการค้าหอมหัวใหญ่ ผู้ส่งออก สหกรณ์ผู้ปลูก
หอมหัวใหญ่ และหน่วยงานราชการ เพื่อหารือและ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาหอมหัวใหญ่ตกต่ า 
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมกรมการ
ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีมติเห็นชอบสนับสนุน
เงินจ่ายขาดเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดแยก และขนส่ง
หอมหัวใหญ่ ให้เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรจังหวัด
เชียงใหม่ ในอัตราเหมาจ่ายกิโลกรัมละ ๑ บาท เป้าหมาย 
๖,๕๐๐ ตัน  เพื่อด าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกหอมหัวใหญ่อ าเภอแม่วาง และอ าเภอสันป่าตอง 

๒. จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการด าเนินงาน โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ าเภอแม่วาง และอ าเภอสัน
ป่าตอง ปีการผลิต 2554/55 โดยก าหนดเปิดจุดรับซื้อ
ผลผลิต ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สหกรณ์ผู้
ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จ ากัด ต าบล    บ้านกาด อ าเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
 

 

 



  ๗๙ 

 

 
สรุปสถานการณ์ “หอมแดง” จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมลู ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 

 

สถานการณ์การผลิตหอมแดง จ.เชียงใหม่ สถานการณ์การตลาดหอมแดง จ.เชียงใหม ่

 

การผลิต ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ % + - 

พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร)่ 

12,451 13,251 + 
6.43 

ผลผลิต 
(ตัน) 

41,828 41,127   - 1.68 

เก็บเกี่ยว ปลายเดือนกุมภาพันธ์ –เมษายน 

แหล่ง
ปลูก 

แมแ่จ่ม ไชยปราการ ดอยเตา่  
ท่ีส าคัญ ฮอด ฝาง จอมทอง ดอยสะเก็ด 

เกษตรกร อ .
ดอยสะเก็ด,  อ.
แม่แจ่ม ได้รับ
ความเดือดร้อน
จ า ก ร า ค า
หอมแดงที่เกษตรกรขายได้กก.ละ 3-5 บาท (หอมแดงสด) ซึ่งต่ ากว่า
ต้นทุนการผลิต เกษตรกรแจ้งต้นทุนฯ ดังนี้   
-  อ าเภอดอยสะเก็ด  ต้นทุน  กิโลกรัม ละ     7-8  บาท  
-  อ าเภอแม่แจ่ม       ต้นทุน  กิโลกรัมละ   11.58  บาท 

ราคาท่ีเกษตรกรจ าหน่ายได้(บาท/กก.) 
ชนิด มกราคม ๕๕ กุมภาพันธ์ ๕๕ 

สดคละ 3-5 3-5 
แห้งคละ - - 

ประเด็นปัญหาข้อเรียกร้องของเกษตรกร การด าเนินการของจังหวัดเชียงใหม่    

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตัวแทนเกษตรกรผู้
ปลูกหอมแดง อ.ดอยสะเก็ด และ วันที่  14 
กุมภาพัน ธ์ 2555 ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูก
หอมแดง อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทาง
เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจง้
สถานการณ์การผลิต การตลาดหอมแดง และขอ
ความช่วยเหลือ แยกตามรายอ าเภอ ดังนี้ 
เกษตรกรอ าเภอดอยสะเก็ด 
1. ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง หาช่องทาง

ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน 
2. ขอให้มีการรับซื้อหอมแดงสดคละในราคา

กิโลกรัมละ 10 บาท 
เกษตรกรอ าเภอแม่แจ่ม 
1. ขอให้พิจารณาเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกร

ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคา 
2. ขอให้ภาครัฐด าเนินการให้ความรู้ด้านการตลาด

กับเกษตรกร เนื่องจากยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการตลาด การพัฒนาคุณภาพ 
วิธีการจัดเก็บ เพื่อเพิ่มมูลค่าการจ าหน่าย  

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2555  หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ได้
ประชุมหารือแนวทางในการด าเนินการรับซื้อหอมแดงของ
องค์การคลังสินค้า ดังนี้ 

(๑) จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดเปิดจุดรับ ซื้อผลผลิต
หอมแดงเบื้องต้น จ านวน ๔ จุด  ณ อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอ
ดอยเต่า อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอไชยปราการ (อ าเภอละ
หนึ่งจุด) โดยก าหนดวันเริ่มเปิดจุดรับซื้อผลผลิตหอมแดง ใน
เบื้องต้นคือ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 (2) องค์การคลังสินค้า (อคส.) จะรับซื้อหอมแดงใน
ราคาน าตลาด เริ่มต้นที่กิโลกรัมละ ๑๕ บาท ทั้งนี้หากราคา
ตลาดสูงข้ึน จะปรับราคารับซื้อให้สูงข้ึนโดยเป้าหมายสูงสุดอยู่
ที่กิโลกรัมละ ๒๐ บาท 

 (3) ตัวแทนเกษตรกรพึงพอใจแนวทางการด าเนินการ
ช่วยเหลือ  ทั้งนี้มี ข้อรียกร้องเพิ่มเติม โดยจังหวัดได้แจ้ ง
ส่วนกลาง เพื่อน าเข้าที่ประชุม คชก. ดังนี้ 

๑. ขอให้องค์การคลังสินค้ารับซื้อหอมแดง ชนิดแห้ง
คละรวม โดยไม่แยกเกรด  

๒. ขอให้รับซื้อผลผลิตหอมแดงแห้งคละรวม (แขวน ๑๕ 
วัน) ในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ ๑๙ บาท  

๓. ขอให้ภาครัฐพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่จ าหน่าย
หอมแดงไปตั้งแต่ต้นฤดูการเก็บเกี่ยว (จ านวน ๓,๙๐๘ ตัน) 

 



  ๘๐ 

สรุปสถานการณ์ “กระเทียม” จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 
 

สถานการณ์การผลิตกระเทียม จ.เชียงใหม่ สถานการณ์การตลาดกระเทียม จ.เชียงใหม ่

 

การผลิต ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ % + - 

พ้ืนท่ีปลูก ๒๙,๕๐๑ ๒๙,๒๓๘ - ๐.๘ 

ผลผลิต ๑๐๓,๔๕๐ ๑๑๔,๐๖๘   + ๙.๓ 

เก็บเกี่ยว กุมภาพันธ์ – เมษายน 

แหล่ง
ปลูก 

เวียงแหง  เชียงดาว ฝาง แม่อาย  
ท่ีส าคัญ ไชยปราการ  แมแ่ตง  สะเมิง 

ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ ชะลอ
ก า ร รั บ ซื้ อ
ผลผลิ ตจาก
เ ก ษ ต ร ก ร 
เนื่องจาก มีผลผลิตกระเทียมในมืออยู่จ านวนมาก  และตลาด
ปลายทาง(ในประเทศ) ไม่มีค าสั่งซื้อ เนื่องจาก มีการน าเข้ากระเทียม
จากจีนและกัมพูชา (แห้งคละ) เข้ามาจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่า ( จีน 
๒๕ บาท/กก. และ  กัมพูชา ๓๕ บาท/กก.) 

ราคาท่ีเกษตรกรจ าหน่ายได้(บาท/กก.) 
ชนิด ปี ๒๕๕๔ มกราคม ๕๕ 

สดคละ 17-๑๘ 8-10 
แห้งคละ 51-๕๒ 44 - 45 

ประเด็นปัญหาข้อเรียกร้องของเกษตรกร มติคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯระดับจังหวัด 

เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้น าเรียนข้อเรียกร้องของเกษตรกร จาก
ปัญหาผลผลิตกระเทียมคงค้าง และมีแนวโน้มราคา
ตกต่ า ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 
๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕  โดยน าเสนอ
ประเด็นการขอความช่วยเหลือ ดังนี้   
1. ประสานผู้รับซื้อ และบริษัทที่ใช้กระเทียมเป็น

วัตถุดิบในการผลิต เช่น บริษัทน้ าพริก  แม่
ประนอม  บริษัทสามแม่ครัว เข้ามารับซื้อ
ผลผลิตกระเทียมจากเกษตรกรโดยตรง 

๒. ชะลอการน าเข้ากระเทียมจากต่างประเทศเป็น
ร ะ ย ะ เ ว ล า  4  เ ดื อ น นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1 
พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็น
ช่วงที่เกษตรกรอยู่ระหว่างการจ าหน่ายผลผลิต
กระเทียม 

3. ด าเนินโครงการรับจ าน ากระเทียมจากเกษตรกร
ทั้งหมด ในราคากิโลกรัมละ 40 บาท 

๑. ประสานส่วนกลางพิจารณาโครงการรับจ าน ากระเทียมจาก
เกษตรกรทั้งหมด ในราคากิโลกรัมละ 40 บาท 

๒. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการน าเข้ากระเทียมจากตา่งประเทศ 
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง  สิงหาคม ๒๕๕๕  

๓. จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนแม่บท ในการแก้ไขปัญหา
กระเทียม โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังร่วม
ด าเนินการ ดังนี ้

(๑) สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันกระเทียมเชียงใหม่      
เพื่อกระตุ้นการบริโภค ณ อ าเภอแม่แตง ภายใน
ฤดูกาลผลิตน้ี เพื่อเช่ือมโยงผู้ผลิตพบผู้ค้า  

(๒) เข้มงวดตรวจสอบการน าเข้ากระเทียม และการ
ตรวจสอบสารพิษตกค้าง 

(๓) ประสานข้อมูลราคาซื้อขายที่แท้จริงของประเทศจีน     
เพื่อทบทวนการก าหนด ราคาประเมินการน าเข้า
ของกรมศุลกากรว่ามีความสอดคล้องหรือไม่อย่างไร 

(๔) พิจารณามาตรการด้านการจัดเก็บภาษีน าเข้า และ
ภาษีรายได้ของผู้น าเข้ากระเทียม 

(๕) สนับสนุนการซื้อขายในระบบตลาดข้อตกลง 

มติท่ีประชุม  
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 



  ๘๑ 

4.12  การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุน (Trade & Investment Service    
     Center:TISC) 
     ผู้น าเสนอ  : นางสาวปานจิตต์  พิศวง  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่

 
ความเป็นมา 
         การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ (TIS-C) เกิดข้ึนเพื่อสนับสนุนและรองรับ
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่มีอัตราการแข่งขันที่สูงข้ึน   ท าให้ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึก 
(Information Intelligent) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ   ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจังหวัด 
 ภาครัฐ น าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy) การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า  การ
ลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
 ภาคเอกชน น าข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ การขยายการค้า การลงทุน และ
การเข้าสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าและให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนเชิงลึกของจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐและภาคเอกชน 
 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน ของจังหวัดเชียงใหม่  

วิสัยทัศน์  
 บริการข้อมูลการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้า และ
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

บทบาทและหน้าท่ีของ TIS-C 
1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐและภาคเอกชน 

    1.1  พัฒนาฐานข้อมูลและนวัตกรรมระบบการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุน 
         1.2  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ 
         1.3  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนในการวางแผนละบริหารจัดการ 

2. ส่งเสริมและขยายตลาดการค้าการลงทุน 
         2.1  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนเพื่อขยายตลาดเชิงรุก 
         2.2  ส่งเสริมความร่วมมือผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
         2.3  สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้บริการ 

3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ 
         3.1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุน 
         3.2  พัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล 

4. ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 
        4.1  ส่งเสริมการขยายการลงทุนและการเพิ่มมูลค่าการลงทุน 
         4.2  ส่งเสริมนักลงทุนรายใหม่  



  ๘๒ 

การให้บริการของ TIS-C 
 1. บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย   
            1)สินค้าเกษตร   
  2)สินค้าหัตถกรรมที่มีศักยภาพ  
  3)การค้าการลงทุน  
  4)กลุม่ GMS                                                                         
  5)กลุม่ประเทศ AEC   
  6)ธุรกิจบรกิารสุขภาพ  
  7)การทอ่งเที่ยว  
  8)อุตสาหกรรม 
 2. ศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ช้ัน 2 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดชียงใหม่ 
 3. เว็บไซด์ www.tisccm.moc.go.th  

สถานท่ีตั้งศูนย์ TIS-C 
 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดเชียงใหม่  ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ช้ัน 2 ถนนโชตนา  
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมอืงเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   50300 โทรศัพท:์ 0-5311-2668-9   
โทรสาร: 0-5311-2670  Call Center 1203   on line : www.tisccm.moc.go.th 
 
ผู้อ านวยการศูนย์ TIS-C 

     นายณรงค์ ตนานุวัฒน์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  
........................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................................ ................... 
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ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์) 
       5.1  การเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  
     ในวันท่ี 6  มีนาคม  2555  (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
   
 ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรรีัศมิ์ พระวรชายาฯ  เสด็จมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรปู 
(องค์พุทธมหาจกัรพรรดมิุนีสะหลีเวียงแก้ว)  และทรงเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก องค์พระกริ่งชัยยะลาภัง  
และพระอุปคุตชัยมงคลโภคทรพัย์  ณ วัดสันปูเลย  ต าบลสนัปูเลย  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 6  
มีนาคม  2555  เวลา 11.30 น.   
 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมการรับเสด็จ โดยจังหวัดเชียงใหม่จะมีหนังสือแจ้งเพื่อ
เตรียมการรับเสด็จในโอกาสต่อไป  และขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และลูกจ้างในหน่วยงานเฝ้าฯ 
รับ-ส่ง เสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  พร้อมเวลา  10.00 น.  และพร้อมเวลาประมาณ  13.00 น. 
หรือเฝ้ารับเสด็จ ณ วัดสันปูเลย  พร้อมเวลา 11.00 น.  การแต่งกาย  ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว 
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มติท่ีประชุม  
............................................................................................................................. .............................................. 
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            5.2  การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  
    สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี   
    (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม)่ 
 
  ด้วยรัฐบาลก าหนดจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี  ระหว่างวันที่  8-10  เมษายน  2555  โดยให้ทุกจังหวัด/อ าเภอจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ตามวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค  ในวันจันทร์ที่  9  เมษายน  2555  เวลา  16.00  น.  พร้อมกันกับ
ส่วนกลาง  ณ  พระเมรุ  ท้องสนามหลวง  ประกอบกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่  31  มกราคม  2555  เห็นชอบเรื่อง การก าหนดวัดหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพ  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี  ระหว่างวันที่  8-12  เมษายน  
2555 
  เพื่อให้งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ  และการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในจังหวัด
เชียงใหม่ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จังหวัดเชียงใหม่จึงความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ ด าเนินการและถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  31  มกราคม  2555  ดังนี ้

1. ก าหนดให้วันจันทร์ที่  9  เมษายน  2555  เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 
2. ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหว่างวันที่   8-10  เมษายน  2555                    

ขอความร่วมมือจากท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัดไว้ทุกข์โดยทั่วกันและขอความร่วมมือลดธงครึ่งเสา  ระหว่างวันที่  8-10  
เมษายน  2555  รวม  3  วัน 



  ๙๑ 

 



  ๙๒ 

 



  ๙๓ 

 
 
มติท่ีประชุม  
............................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 



  ๙๔ 

           5.3  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
      (ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดเชียงใหม)่ 



  ๙๕ 



  ๙๖ 

 
มติท่ีประชุม  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................. .............................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

 



  ๙๗ 

5.4  ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม 2555 
       (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

  

 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดเชียงใหมร่่วมกับส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนี
ราคาผู้บริโภคของจงัหวัดเชียงใหมเ่ดือนมกราคม ๒๕๕๕ โดยสรปุดังนี ้

การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ค านวณ มีจ านวน ๔๑๗ รายการ 
ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่มี จ านวน ๒๕๙ รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า  
เคหสถาน  การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล  ยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการอ่าน 
การศึกษา  ฯลฯ  เพื่อน ามาค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่  ได้ผลดังนี้ 

1. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
     ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ ๑๐๐ และเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เท่ากับ  

๑๑๓.๒๑ เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เท่ากับ ๑๑๒.๗๗ สูงข้ึน ร้อยละ ๐.๓๙  ถ้าเทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
สูงข้ึนร้อยละ ๓.๓๘ 

2.  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
     ปี ๒๕๕๐ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ ๑๐๐ และเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เท่ากับ  

๑๑๘.๑ ส าหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เท่ากับ  ๑๒๐.๑ 

๓.  การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับ 
 ๓.๑  เดือนธันวาคม ๒๕๕๔   สูงข้ึน ร้อยละ ๐.๙  

 ๓.๒  เดือนมกราคม ๒๕๕๔   สูงข้ึน ร้อยละ ๓.๖ 

 ๔. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๙ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลดลง ร้อยละ ๑.๗) โดยราคาสินค้า
หมวดอาหารและเครื่องดื่มปรับสงูข้ึน ได้แก่ ผักและผลไม้  ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแปง้ ส่วนสินค้าทีม่ีราคาลดลง  
ได้แก่ ไข่และผลิตภัณฑ์นม  เนื้อสัตว์  หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับสูงข้ึน ได้แก่ น้ ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น 
 ๔.๑ ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงข้ึน ร้อยละ ๐.๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ลดลง ร้อยละ ๑.๗) 
ปัจจัยหลักมาจากการปรับตัวสูงข้ึนของราคาสินค้าจ าพวก ผักและผลไม้ ร้อยละ ๒.๖  (ถ่ัวฝักยาว พริกสด ผักคะน้า 
มะนาว ผักบุ้ง ผักชี) เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนท าให้พืชผักเติบโตช้า เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ ๐.๕ ข้าว 
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  ร้อยละ ๐.๑ ส่วนสินค้าที่มีราคาลดลงได้แก่ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ ๓.๖ (ไข่ไก่ ไข่
เป็ด) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า ร้อยละ ๐.๗ (เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๒ 
 ๔.๒ ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงข้ึน ร้อยละ ๑.๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ลดลง ร้อย
ละ ๐.๑) ปัจจัยหลักมาจากการสูงข้ึนของราคาขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงในประเทศ ร้อยละ ๓.๓ เนื่องจากปรับราคา
ตามนโยบายของรัฐบาล หมวดเคหะสถาน ร้อยละ ๐.๒ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ ๐.๑ หมวดการ
บันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ร้อยละ๐.๑  



  ๙๘ 

๕. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนมกราคม๒๕๕๔ ดัชนีราคาสูงขึ้น ร้อยละ ๓.๖  (เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ สูงข้ึนร้อยละ ๓.๘) หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงข้ึนร้อยละ ๗.๒ สาเหตุส าคัญมา
จากการสูงข้ึนของดัชนีราคา เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า ร้อยละ ๑๓.๘ ผักและผลไม้ ร้อยละ ๑๑.๘ เครื่องประกอบ
อาหาร ร้อยละ ๘.๓ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ ๒.๐ ไข่และผลิตภัณฑ์จากนม ร้อยละ ๑.๗ ส่วนดัชนี
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงข้ึน ร้อยละ ๐.๓ ได้แก่ หมวดเคหสถาน ร้อยละ ๑.๖ หมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๘ หมวดเครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ ๐.๗ หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการ
ศาสนา  ลดลง ร้อยละ ๑.๐ (เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเทป-ดิสก์ และค่าเล่าเรียน เป็นต้น) 
 
  
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................ 



  ๙๙ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - แจ้งก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 3/2555  
       ในวันพฤหัสบดีที่   29  มีนาคม 2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
       ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
       ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
       การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  
........................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................ ................................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................................................. ...........  



  ๑๐๐ 

ระเบียบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ  กีฬาแปง) 
๗.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ  ยกยิ่ง) 
๗.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติท่ีประชุม  
........................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................... .....................................................................................  
 


