
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่  12/2554  

วันพฤหสับดทีี ่ 29  ธันวาคม  2554  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

********************************* 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

1 หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายวรการ ยกย่ิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายฤทธิพงค์ เตชะพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
6 นายสุวิชา ดามพวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
7 นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
10 นายชัยสิทธ์ิ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่
12 นายเฉลิมชัย สิงหะ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 
13 นายเกรียงศักด์ิ จิระพงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เขต 7 
14 นายอดิศร กําเนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชยีงใหม่ 
15 นางนารี กาญจนะปัญญา (แทน)นายอําเภอหางดง 
16 นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสารภี 
17 นายชัยสิทธ์ิ รัตนชัยสิทธ์ิ นายอําเภอสันทราย 
18 นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
19 นางสาวภัทราพร ลายจุด (แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด 
20 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช (รก.)นายอําเภอแม่ริม 
21 นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
22 นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
23 นายชัชวาลย์ พุทธโธ  (รก.)นายอําเภอเชียงดาว 
24 นายมานิตย์ ไหวไว (รก.)นายอําเภอพร้าว 
25 นายนิเวศน์ พูลสวัสด์ิ นายอําเภอฝาง 
26 นายเทอดศักด์ิ จารุอัคระ นายอําเภอไชยปราการ 
27 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
28 นายสายัณห์ ใจบุญ (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
29 นายสงัด บุญณภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอสันป่าตอง 
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30 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
31 ว่าที่ร้อยตรีกนก ตัณฑเสน (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
32 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
33 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักด์ิ ดวงจินดา (แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม 
34 นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอดอยเต่า 
35 นายภาษเดช หงศ์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
36 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
37 นายสราวฒิุ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
38 นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
39 พลตรีปรัษฐา ครามะคํา (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
40 พลตรีภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท) 
41 นาวาอากาศโทประสงค ์ วงษ์ศิริ (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
42 พันเอกสมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
43 นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
44 นายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อํานวยการศิลปากรที่ 8 เชียงใหม ่
45 นายอดุลย์ วงค์มาลี (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

46 นายสงกรานต์ มูลวิจิตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
47 นายสมศักด์ิ ภูษิตสิริ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาค  ที่ 1 
48 นายวิวัฒน์ โตธิรกุล (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                

การเหมืองแร่ เขต 3 

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

54 นายเฉลิมศักด์ิ อุทกสินธ์ุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
55 นายสีหศักด์ิ ผลชีวีน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
56 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
57 นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
58 นางอัจฉรา บัวทอง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ 
 

      /หน่วยงานในสังกดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ ... 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  
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59 นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
60 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
61 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 

62 นายบรรพต คันธเสน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

63 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

64 นายวีระวัฒน์ ฉินทกานันท ์ (แทน)ผู้อํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
(เชียงใหม่) 

65 นายอภิวัฒน์ คุณารักษ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 1 
66 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

67 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
68 นายภักดี พวงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
69 นายทศพร ถาวร ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
70 นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
71 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามา

โมโต้ 
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่

72 นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
73 นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
74 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
75 นายกระจาย หนูเกื้อ (แทน)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัด

เชียงใหม่ 
76 นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
77 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
78 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 

79 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
80 นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
81 นายวรชัย อุทัยรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
82 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ไสว (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
83 นายภูมิใจ รักธรรม (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายเจษฏา  องอาจ (แทน)ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

        /85 นายชยุติ  ราชาตัน...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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85 นายชยุติ ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
86 นายนพดล โค้วสุวรรณ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
87 นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
88 นายจํารัส ขันติราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 
89 นางสาวขนิษฐา ก่อต้ังทรัพย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
90 นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
91 นายสมชาย กันทะวงศ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 
92 นายสุวิทย์ ม่วงเกษม ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 
93 นายสุภัทร สุปรียธิติกุล ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ 
94 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
95 นายชัยวุฒิ มากสังข์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
96 นายสกุล มูลคํา (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
97 นางอรทัย ธรรมเสน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้              

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
98 นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
99 นางณิชรัตน์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
100 นางสาวภาวิณี มะโนคํา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

เชียงใหม่ 
101 นาวาอากาศวิสูธ จันทนา (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
102 นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
103 นายพงษ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
104 นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
105 นายชาญวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
106 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

107 นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
108 นายบํารุง คงดี ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์เชยีงใหม ่
109 นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 
110 นายแพทย์สมยั ศิริทองถาวร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
111 นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
112 นายอภิชาติ  มูลฟอง (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
 
 

       /113  พันตํารวจเอกมนตรี  ... 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 



 ๕
 

113 พันตํารวจเอกมนตรี  สัมบุณณานนท์ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรเชียงใหม่ 
114 พันตํารวจโทพงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
115 พันตํารวจโทสัณหกช เกษากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 

116 นายยุทธนา โพธ์ิทองสุนันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
117 นายชวลิต ฮุยตระกูล (แทน)อัยการจงัหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 

118 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่

119 นายพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
120 นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
121 นางชมัยพร ทองพลี (แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
122 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
123 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
124 นายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
125 นายนิรันดร์ บุปผาพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

126 นายสมศักด์ิ วงค์ปัญญาถาวร (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ 

127 นางสาวอรวรรณ กฤตธนเวท (แทน)คลังเขต 5 
128 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังจังหวัดเชียงใหม ่
129 นายปัญญา สวนจันทร ์ (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
130 นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
131 นายวิสุทธ์ิ หิตะวณิช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
132 นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
133 นางสาวศิริลักษณ์ ไพโรจน์รัตน์ สรรพากรภาค 8 
134 นายสุรพล วัฒนโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
135 นางสาววรรธนภรณ์ ทนุอินทร ์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
136 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ 
137 นายชัยบูรณ์ พันธ์ุแน่น (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
138 นางพิมพ์ประไพ สังข์ทอง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
139 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
 

 /หน่วยงานในสังกดัสาํนกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงต่างประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
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140 นายถิรไชย แจ้งไพร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
141 นางราตรี จักร์แก้ว (รก.)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม ่
142 นายพยนต์ ยศสุพรหม หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
143 นายอนุสรณ์ กรานจรูญ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 

144 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม ่
145 นายสุทน วิชัยรัตน์ (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
146 นายสุวิทย์ แลกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
147 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
148 นางสาวดาวสวรรค์ รื่นรมย ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 

149 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

150 นายธีรศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 เชียงใหม ่
151 นางสังวาลย์ มัลลาน ู (แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
152 นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) 

153 นายภานุศร สิทธิขัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1 

154 นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 

155 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

156 นายพงษ์สวัสด์ิ อุ่นใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

157 นายพงศ์พันธ์ุ ไชยวัณณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

158 นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

159 นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

 
      /160 นายศักด์ิชีวิน  วัฒโล... 
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160 นายศักด์ิชีวิน วัฒโล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 34 

161 นายอดิสร พวงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

162 นางผาสุข สุดชูเกียรติ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
163 นางแสงพร เทสมุทร (แทน)ผู้อํานวยการ การเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
164 นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม ่
165 นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
166 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
167 แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

168 นายหลักชัย พัฒนเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
169 นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน)ผู้จัดการการการประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 

(ช้ันพิเศษ) 
170 นายวิศิษฎ์ วงค์หิริวงกุล (แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่

171 นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
172 นางสาวอรนุช แสงชูโต (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
173 นางสุชาดา ไชยมงคล (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
174 นายศิริพงศ์ ไชยวงศ์ สํานักงานคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
175 นางทวีวรรณ ธารพิพัฒน์ สํานักงานคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
176 นายมานิตย์ ขนีรสีมา นายกยุวพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
177 นางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคมเชียงใหม ่
178 นายธวัช บุญประเสริฐ พุทธสมาคมเชียงใหม ่
179 นายอดุลย์ ฮวกนิล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
180 นายชัชวาลย์ ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
181 นายสุชาติ ไชยมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
182 นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
183 นายสําเริง ไชยเสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
184 นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
185 นางสาวตรีพร  ชาติแสนปิง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
186 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
187 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
        / เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  ...

หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนท้องถิน่ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบทนุการศกึษาแกน่ักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤตดิ ี
จํานวน  24  ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
ที ่ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 
1 เด็กหญิง ศุภารัตน์   สิงห์คํา ประถมศึกษาปีที่4 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว 
2 เด็กชาย สุชาติ  มโนชัย ประถมศึกษาปีที่4 บ้านปางแดง เชียงดาว 
3 เด็กหญิง ชลธิชา  เวนวน มัธยมศึกษาปีที่2 แม่แว สะเมิง 
4 เด็กหญิง นภัสสร  มูลมั่ง มัธยมศึกษาปีที่1 บ้านงิ้วเฒ่า สะเมิง 
5 เด็กหญิง อรทัย  ไสคํา ประถมศึกษาปีที่4 บ้านแม่ใจ ฝาง 
6 เด็กหญิง ธนัดดา  ใจยอด ประถมศึกษาปีที่4 บ้านศรีดอนชัย ฝาง 
7 นางสาว จ๋ามพู  กอนจิน้ มัธยมศึกษาปีที5่ ราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย 
8 นางสาว คําอ่อง  ลุงอยู่ มัธยมศึกษาปีที่5 ราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย 
9 นางสาว ณัฐธิดา  ทิศญานะ มัธยมศึกษาปีที่6 พร้าววิทยาคม พร้าว 
10 เด็กชาย วรากร  วิกัน มัธยมศึกษาปีที่3 พร้าววิทยาคม พร้าว 
11 เด็กหญิง รัชฎาภรณ ์เทีย่งจันทร์ตา ประถมศึกษาปีที่4 ชุมชนบ้านท่าข้าม ฮอด 
12 เด็กหญิง อมรรัตน์  คํามามูล มัธยมศึกษาปีที่3 ชุมชนบ้านท่าข้าม ฮอด 
13 เด็กหญิง อลิษา  ปู่หล้า มัธยมศึกษาปีที่2 บ้านแอ่นจัดสรร ดอยเต่า 
14 เด็กหญิง พรนภา  ปู่กะ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านบงตัน ดอยเต่า 
15 เด็กหญิง สุณิสา  อร่ามประภาส ประถมศึกษาปีที่6 บ้านทุ่งจําเริง อมก๋อย 
16 เด็กหญิง สุดารัตน์  กํ่าแก้ว ประถมศึกษาปีที่4 บ้านยางแก้ว อมก๋อย 
17 เด็กหญิง นัฐธิดา  เจริญชัย มัธยมศึกษาปีที่1 บ้านปากเหมือง สารภี 
18 นาย อภิวัฒน์  ศรีจนัทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 บ้านปากเหมือง สารภี 
19 นางสาว ไปรยา  แจ่มกระจ่าง ปริญญาตรีปีที1่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏ

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

สนจ.ชม. 
 
 2) ตัวแทนนกัเรียนทีร่บัทนุการศกึษากล่าวขอบคณุผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่
 

  
 
 
         /3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่…



 ๙

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

 ที ่ ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง สังกดั 
1 นางอุษณีย์  จนิตนาประวาสี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  อําเภอสันกําแพง  
2 เด็กหญิงปาจรีย์  ณ ลําพูน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 
3 นายไทยคม  ตันรัตนกุล มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อําเภอเมือง

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

บริหารงานปกครองอําเภอหางดง 
ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง 

9 พันตํารวจโทสมบูรณ์ สวัสดี รองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวน 
สถานีตํารวจภูธรแม่อาย            

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

10 พันตํารวจโทภูวนาท  ดวงดี สารวัตรสืบสวนสอบสวน           
สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 

สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 

  

 4) การมอบเกยีรตบิตัรผูท้ําคณุประโยชนต์่องานพระพทุธศาสนา  จาํนวน 17 รูป/คน                       
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่ 
     1. พระราชสิงหวรมุณี    เจ้าคณะอําเภอเมืองเชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
     2. พระโพธิรังษี   เจ้าคณะอําเภอดอยสะเก็ด  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด 
     3. พระศรสีิทธิเมธี   เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง   
     4. พระครภูาวนาวิรัช  เจ้าอาวาสวัดร่ําเปิง 
              5. พระครูปลัดสวัุฒนวิสุทธิคุณ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
     6. พระครูโอภาสปัญญาคม   เจ้าอาวาสวัดดับภัย 
     7. พระครอูมรธรรมทัต   เจ้าอาวาสวัดพันอ้น 
     8. พระครปูลัดขน.ติโก  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร 
     9. พระครสูิริปริยัตยานุศาสก์   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  
     10. พันเอกนเรศร์   จิตรกัษ์   ประจํามณฑลหทารบกที่  33 
     11. พันโทวีรสิฎฐ์  จันทรแ์ดง   อนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่  33 
     12. จ่าสิบเอกสายัณห์   สมบัตินันท์    ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่ 33 
     13. ร้อยตรีถิรพล  ศรีจันทร์   ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่ 33 
     14. นายณฐัพล  ลึกสิงหแ์ก้ว   อาจารยม์หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม ่
     15. นางพรรณี  บุญประเสริฐ  นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
     16. นายมานิตย์   ขันธสมีา   นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
     17. นายเชษฐา   หิมอนุกูล    ประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ 

      /5) การรบัมอบเงนิบริจาคชว่ยเหลือผูป้ระสบอทุกภัย… 



 ๑๐

 5) การรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
จํานวน  300,000 บาท  โดย นาวาอากาศเอกวิสุตร  จันทนา  รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน : กล่าวเปิดการประชุมแจ้งรายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ และ
แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด  ดังนี้ 
       แนะนําผูบ้ริหารและหัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่

1.  นางนฤมล  ปาลวฒัน ์
      ตําแหน่งใหม่ :  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      ตําแหน่งเดิม :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

2. นางสาวนติิยา  พงษพ์านิช 
 ตําแหน่งใหม่ : นายอําเภอเสริมงาม  จังหวดัลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม : รักษาการในตําแหน่งนายอําเภอแม่ริม 

 

       แนะนําผูบ้ริหาร/หัวหนา้ส่วนราชการทีย้่ายมาดํารงตาํแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายใน
จังหวดั  
      1.  นายสมพล  แสนคํา 

          ตําแหน่งปัจจุบัน  :  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
          ตําแหน่งเดิม :  เกษตรจังหวัดพิษณุโลก  

2. นายวรชัย  อุทัยรตัน์   
ตําแหน่งปัจจุบัน :  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเขียงใหม่  

        ตําแหน่งเดิม  :  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร  
3. นายนรา  เหลา่วิชยา 

      ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
                                  จังหวัดเชียงใหม่  
       ตําแหน่งเดิม :   ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
                               จังหวัดพิษณุโลก 

4.  นายสภุทัร  สุปรียธติกิลุ 
       ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการสาํนักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
                 ตําแหน่งเดิม : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

5.   นางสุรีย์พร  ชูสขุ 
        ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์                
                  ตําแหน่งเดิม : ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.   นางจิราพร  เชาวป์ระยูร ยามาโมโต ้
        ตําแหน่งปัจจุบัน  :  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
        ตําแหน่งเดิม : ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์   

7.   นายชัยสทิธิ์  รัตนชัยสทิธิ ์
       ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอสันทราย 
       ตําแหน่งเดิม :   นายอําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

        /8.   นายโชคดี  อมรวฒัน…์



 ๑๑

8.   นายโชคดี  อมรวฒัน ์
       ตําแหน่งปัจจุบัน :  นายอําเภอสันกําแพง 
       ตําแหน่งเดิม  : นายอําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี (รักษาราชการแทนนายอําเภอค่ายบางระจัน  
          จังหวัดสิงห์บุรี) 
 9.  นายอภิชาติ  ชุ่มเชื้อ 
       ตําแหน่งปัจจุบัน  :   นายอําเภอแม่แตง 
       ตําแหน่งเดิม  : นายอําเภอแม่แจ่ม (รักษาราชการแทนนายอําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน)  
 10. นายสราวุฒิ  วรพงษ์   
      ตําแหน่งปัจจุบัน  :  นายอําเภอดอยหล่อ 
      ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 
 11. นายนเิวศน์  พลูสวสัดิ ์ 
      ตําแหน่งปัจจุบัน  :  นายอําเภอฝาง   
      ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอสันทราย (รักษาราชการแทนนายอําเภอเวียงแหง) 

 12. นายอนพุงษ์  วาวงศ์มูล 
      ตําแหน่งปัจจุบัน  :  นายอําเภอสะเมิง 
      ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอเวียงแหง (รักษาราชการแทนนายอําเภอแม่แตง) 

13. นายภาษเดช  หงสล์ดารมภ์  
      ตําแหน่งปัจจุบัน  : นายอําเภอแม่วาง 
      ตําแหน่งเดิม :  นายอําเภอแม่วาง  (รักษาราชการแทนนายอําเภอเชียงดาว) 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2554  เม่ือวันที่  19 
พฤศจิกายน  2554 
 ฝ่ายเลขานุการ (นายฤทธิพงค์  เตชะพันธุ์) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2554  ประกอบด้วย
เอกสารทั้งหมด 27 หน้า  โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม           
ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว  หากส่วนราชการ/หน่วยงานใดประสงค์จะเพิ่มเติม          
หรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย  
      - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   
      คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจันทร์): แจ้งผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการดําเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  สรุปได้  ดังนี้ 
 
 
 
       /๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย…



 ๑๒

๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  

ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)   

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๘,๕๗๖.๓๖ ๖,๘๔๒.๘๑ ๗๙.๗๙ ๑,๗๓๓.๕๕ 

ประจํา ๗,๕๘๘.๙๒ ๖,๑๖๓.๓๘ ๘๑.๒๒ ๑,๔๒๕.๕๔ 

ลงทุน ๙๘๗.๔๔ ๖๗๙.๔๓ ๖๘.๘๑ ๓๐๘.๐๑ 

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

ข้อมูล ณ วันที ่๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

          หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๖๐.๓๔ ๔,๓๙๑.๐๓ ๙๒.๒๔ ๓๖๙.๓๑ 

๒.  สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือนธนัวาคม ๒๕๕๔ จํานวน  ๕  เรื่อง คือ 
 ๒.๑ หนงัสือดว่นที่สดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๔                           

เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 

และให้กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) กําหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในการคํานวณ
ราคากลางก่อสร้างทุกต้นปีงบประมาณ(ตุลาคมของทุกปี)  ซึ่งหากระหว่างปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย
ให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑  และกําหนดให้ใช้
ตัวเลขจํานวนเต็ม หากอัตราดอกเบี้ยเป็นเศษถึงร้อยละ ๐.๕ ให้ปัดขึ้น แต่ถ้าไม่ถึงร้อยละ ๐.๕ ให้ปัดลง  สําหรับ
ปัจจุบันค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมประเภท MLR (เดือนมีนาคม ๒๕๕๔) ของธนาคารขนาดใหญ่ ๔ ธนาคาร 
ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย อยู่ที่ร้อยละ ๗ .๒๕  ต่อปี           
ดังนั้น  กระทรวงการคลังจึงประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับใช้เป็นเกณฑ์ ในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ ณ ต้นปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๕ ที่ อัตราร้อยละ ๗ ต่อปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง           
สําหรับตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการกําหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ย ยังคงเป็นไปตาม ตาราง Factor F 
ตามท่ีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ และสามารถ           
ดาวน์โหลดตาราง Factor F ดังกล่าวได้จาก www.gprocurement.go.th 

 
        /๒.๒  หนังสือด่วนทีส่ดุที…่ 



 ๑๓

 ๒.๒  หนังสือด่วนทีส่ดุที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ 

   ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพสัดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้  ดังนี้ 

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

๑.๑ การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ ถือได้ว่าทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาแล้ว   และให้ส่วนราชการดําเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้เมื่อดําเนินการจนได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
จึงให้ลงนามในสัญญาได้ 

๑.๒  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ให้ถือได้ว่าทราบ
ยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา           
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  กับสํานักงบประมาณแล้ว           
ให้ส่วนราชการดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ 

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

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

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

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

 
 

      / ๒.๓  หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑…  



 ๑๔

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

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

เนื่องจากการบันทึกรายการบัญชีดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับหลักการบันทึกรายการบัญชีตาม
เกณฑ์คงค้าง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์           
ในระบบ GFMIS เป็นไปในแนวทางเดียวกันและข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์           
จึงยกเลิกหนังสือดังกล่าวข้างต้น และได้กําหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฯ ดังกล่าวขึ้นใหม่ 
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป  รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 ๒.4  หนังสือด่วนที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๔๔๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การส่งรายงาน
ประจําเดือนจากระบบ GFMIS ประจําไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

         ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจําเดือนจากระบบ GFMIS ให้สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น  เนื่องจากเกิดเหตุอุทก
ภัยในหลายพื้นที่และเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบทําให้ส่วนราชการหลายแห่ง ไม่สมารถจัดทําบัญชีเพื่อปรับปรุง
รายการบัญชีในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน  ด้ังนั้น เพื่อเป็นการผ่อนผันให้กับส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
จึงให้ส่วนราชการระดับหน่วยงานเบิกจ่ายที่ไม่สามารถส่งรายงานประจําเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๕๔           
ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ขอให้ส่ง
รายงานประจําเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม ๒๕๕๔ อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕   

รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 โครงการสวดมนตข์้ามปี ทาํความดสี่งทา้ยปเีก่า 2554 ต้อนรบัปใีหม ่ 2555 
 ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์  ทรงอารมณ์): แจ้งว่า           

มหาเถรสมาคม  สํานักงานนายกรัฐมนตรีและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตตภาวนา  เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ทําความดี ส่งท้ายปีเก่า 
๒๕๕๔ ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๕” น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า  
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว   ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและแผ่นดินโดยจะ
ดําเนินการพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ ในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ (ระหว่างเวลา  
๒๒.๐๐ น. วันที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ถึง  เวลา  ๐๒.๐๐  น.  ของวันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๕๕) 

 สําหรับจังหวัดเชียงใหม่  วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม  คือ   
- วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
- วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่
- วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดสวนดอกพระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
       /- วัดพระธาตุดอยสะเก็ด… 



 ๑๕

- วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดท่าตอนพระอารามหลวง  อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดป่าดาราภิรมย์  (ธ)  พระอารามหลวง  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดพันอ้น  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
- วัดศรีบัวเงิน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
- วัดชยาลังการ์  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม ่

  นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีวัดมงคล  ๙  วัดที่จัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา
ข้ามปีและตักบาตรปีใหม่  ได้แก่ 

1. วัดดับภัย  ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
2. วัดเชียงมั่น  ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
3. วัดหมื่นเงินกอง  ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
4. วัดลอยเคราะห์  ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
5. วัดเชียงยืน  ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วัดชัยมงคล  ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
7. วัดหมื่นล้าน ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
8. วัดดวงดีตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
9. วัดชัยพระเกียรต์ิ  ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  ในวัน  เวลา  และสถานที่
ดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
4.2  โครงการคดิดี  ทาํดี  เพื่อพอ่ 

              อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ (นายยุทธนา  โพธิ์ทองสุนันท์) : กล่าวถึงโครงการคิดดี ทําดี 
เพื่อพ่อ ว่า เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อถวายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ โดย สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ดําเนินชีวิต           
ในสังคม ซึ่งสอดแทรกเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ           
พ.ศ.๒๕๒๒  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทําความรุนแรง           
ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐  นําเสนอในรูปแบบของละคร ซึ่งได้รับการบูรณาการและร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ
ทําให้โครงการประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง     

       ประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ (นายศิรพิงศ ์ไชยวงค์) :  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
“คิดดี ทําดี เพื่อพ่อ” ดังนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.  เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ โดยการเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายในชีวิตประจําวันแก่เด็กและเยาวชน 
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจวิธีการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ เสริมสร้างวินัยสังคมซึ่งเป็น

แนวทางป้องกันการกระทําผิด 
4. สนับสนุนแนวคิดและมิติใหม่เพื่อให้ภาครัฐวางแนวทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีจิตสํานึก

และตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
                           /ฝ่ายวชิาการ... 



 ๑๖

  ฝ่ายวิชาการ  (นางทวีวรรณ   ธารพพิฒัน)์  :  กล่าวถึงกิจกรรมในการดําเนินการโครงการ 
ประกอบด้วย     

1. เสนอละครสั้น เรื่อง “รักพ่อ♥แม่จัง”  แสดงโดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็นละครที่นําเสนอผ่านบทบาทต่างๆ ตามพฤติกรรมของเยาวชน สะท้อนสังคมของ
เยาวชนที่แสดงพฤติกรรมตามอิทธิพลจากครอบครัว สังคม ทําให้เยาวชนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน ละเลย
กฎระเบียบ ขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย ทําให้เกิดการกระทําผิดทั้งโดยต้ังใจ และไม่ได้ต้ังใจ โดยเนื้อหา
ของละครเน้นสอดแทรกความรู้กฎหมาย 

2. บรรยายหัวข้อ เรื่องความรู้เชิดชูความดี   โดย อนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๓๓           
ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่  พันเอกนเรศร์  จิตรักษ์  
กําหนดการจดักิจกรรม และสถาบนัการศกึษาทีร่่วมโครงการ ประกอบด้วย 

๑. วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    ๔๐๐ คน 
๒. วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔     โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ           ๖๐๐ คน 
๓. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔    โรงเรียนดาราวิทยาลัย            ๑,๐๐๐ คน 
๔. วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย         ๒๐๐ คน 
๕. วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔      โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย       ๑,๒๐๐ คน 
๖. วันพฤหัสที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔   โรงเรียนปรินส์รอเยลวิทยาลัย      ๖๐๐ คน 
๗. วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  โรงเรียนพระหฤทัย                ๔๐๐ คน 
๘. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔    หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๓,๕๐๐ คน 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3 ประชาสัมพนัธ์การจ่ายแลกธนบตัรที่ระลกึเฉลิมพระเกยีรติฯ  
         ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร) :
ประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทย
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเผยแผ่พระเกียรติคุณ พระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้วยการจัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 100 บาท จํานวน 9,999,999 ฉบับ ซึ่งเป็นธนบัตร           
ที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยรายได้ส่วนต่างจากมูลค่าหน้าธนบัตรที่ระลึก ภายหลังหักค่าใช้จ่าย จะนําขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    ลักษณะเด่นของธนบัตรที่ระลึกฯ  
    การออกแบบมีความสวยงาม โดดเด่น และมีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรทั่วไป คือ ขนาดธนบัตร   

กว้าง 84 มิลลิเมตร หมายถึง พระชนมพรรษา 84 พรรษา ยาว 162 มิลลิเมตร เมื่อบวกตัวเลขความยาวธนบัตร 
ผลรวมจะเท่ากับ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 

ธนบตัรด้านหน้า 
ภาพประธาน       พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนลายพื้นสีเหลือบทอง 
ภาพประกอบ   อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ในฟอยล์สีเงนิ ตราสัญลกัษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
พระครุฑพ่าห์ และลายไทย 
       /หมวดอกัษรและเลขหมาย...



 ๑๗

 
หมวดอกัษรและเลขหมาย   ธนบัตรทุกฉบับมีเลข 9 นําหน้าหมวดอักษรไทย ธ ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์  
ตามด้วยเลขหมายจํานวน 7 หลัก 
ภาพประกอบ   อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ในฟอยล์สีเงิน ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-         
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระครุฑพ่าห์ 
และลายไทย 
หมวดอักษรและเลขหมาย   ธนบัตรทุกฉบับมีเลข 9 นําหน้าหมวดอักษรไทย ธ ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์  
ตามด้วยเลขหมายจํานวน 7 หลัก 

ธนบัตรด้านหลัง 
ภาพประธาน  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตร โครงการอ่างเก็บน้ําแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพประกอบ  ภาพพระราชกรณียกิจ ได้แก่ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม 
ราษฎรเพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุข  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงปลูกหญ้าแฝก แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภาพเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และภาพกังหันน้ําชัยพัฒนา แสดงถึง 
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา  ภาพที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ได้แก่  
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเป่าแซกโซโฟน แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ภาพเครื่องบินทําฝนหลวงด้วย
เทคนิคการโจมตีเมฆฝนแบบซูเปอร์แซนด์วิช แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลักษณะพเิศษ       
 ด้านหน้าธนบัตร มีดวงฟอยล์สีเงินรูปวงกลมผนึกไว้ ภายในมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ซี่งจะเปลี่ยนสี
และสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา  ตัวเลขอารบิก “100” ที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมบน พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์
พิเศษสีทองเหลือบเขียว เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นและลงจะเห็นแถบแนวนอนสีทองเลื่อนขึ้นลงตามแนวตั้ง ซึ่งใช้เป็น           
ครั้งแรกในธนบัตรไทย  เนื้อกระดาษสีเหลืองอ่อน มีลายน้ําอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ 
และเมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วงจะปรากฏภาพดอกพุดตานสีเขียวเรืองแสง  หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับ           
หมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิก พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือ
ม่วง  ลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีดํา           
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง  ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีโลหะ ซ่อนไว้ตามด้านกว้าง
ของธนบัตร ภายในแถบมีตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับ
แสงสว่าง และภายใต้รังสีเหนือม่วงจะเห็นแถบสีโลหะ เรืองแสงเป็นสีเขียว 

ประเภทและราคาจา่ยแลก 
ประเภทที่ 1 ธนบัตรที่ระลึกฯ และแผ่นพับ จ่ายแลกชุดละ 200 บาท 
ประเภทที่ 2 ธนบัตรที่ระลึกฯ และแผ่นพับ จ่ายแลกพร้อมบรรจุภัณฑ์ของมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกยีรติผ่าน   
ดาวเทียม ในราคาชุดละ 500 บาท รายได้จากการจําหน่ายบรรจุภัณฑ์หลังหักค่าใช้จา่ยมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา 

สถานทีร่บัจองและจ่ายแลก 
สาขาธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

วันที่ออกใช้ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4  ประชาสมัพนัธก์ารจดังานเทศกาลรม่บ่อสร้าง 
       ผู้แทนเทศบาลเมืองต้นเปา (นายสุชาติ  ไชยมงคล ): นําเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้

ช่ือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งหัตถกรรมไทยภาคเหนือ และอาจกล่าวได้ว่ามีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองมากที่สุดในประเทศ
ไทย  สินค้าพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียง ได้แก่  เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องไม้แกะสลัก  เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา  
ผ้าไหม  ผ้าทอพ้ืนเมืองและของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น  และสิ่งหนึ่งในศิลปหัตถกรรมของเชียงใหม่           
ที่จะละเลยเสียไม่ได้  และมีความสําคัญเป็นอย่างมาก สิ่งนั้นก็คือ “ร่มเชียงใหม่ " ร่มเชียงใหม่เป็นงานศิลปะ ซึ่งบ่งบอก
เอกลักษณ์ของความเป็นเชียงใหม่  อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงที่มาของวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ชีวิตความเป็นอยู่ของชน
ภาคเหนือ โดยเฉพาะงานฝีมือการทําร่ม  พัดและหัตถกรรมต่างๆ ในเขตตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง เป็นอาชีพ
หลักของราษฎรในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน  จนมีช่ือเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ 
  จากสภาพดังกล่าว จึงได้มีความพยายามที่จะให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาการทําร่มบ่อสร้างขึ้น   
เพื่อให้อาชีพนี้ดํารงอยู่ต่อไป  เทศบาลเมืองต้นเปาและอําเภอสันกําแพงจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับ         
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หน่วยงานต่างๆ   และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ได้กําหนดจัดกิจกรรมจัดงาน
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกําแพง  ครั้งที่  ๒๙  เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการ
สมควรที่จะได้รับการส่งเสริมและสืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่นต่อไป 

 กําหนดการกิจกรรมงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกําแพง ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่  
20-22 มกราคม 2555  ประกอบด้วย  การจําหน่ายสินค้าหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ลดราคาทั้งหมู่บ้าน ชมการ
ประกวดตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง  กิจกรรมถนนศิลปะ บนถนนสายบ่อสร้าง  พิธีเปิดงาน
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกําแพง ครั้งที่ 29 ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและขบวนรถประดับร่ม           
การแสดงดนตรี การแข่งขันชกมวย ณ บริเวณวัดบ่อสร้าง ชมพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง ชมขบวนรถประดับร่ม 
ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง และการแสดงวัฒนธรรม  ถนนคนเดิน  บนถนนบ่อสร้างตลอดสาย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  ประชาสมัพนัธง์านแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ปี 2555 
        ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)(นางขวัญนภา ผิวนิล)  : แจ้งกําหนดการ

งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ปี 2555 (Thailand International Trade Fair 2012) จัดโดย           
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  ดังนี้ 

1. Thailand Health & Beauty Show 2011 ประเภทความงามและสุขภาพ วันที่ 25 - 29 มกราคม  
2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ  (Hall 105) 
   2. Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair 2012 : BIFF & BIL 
2012 ประเภทแฟชั่น เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง   การแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้า วันที่  22-27  กุมภาพันธ์  2555 
ณ  อิมแพคฯ เมืองทองธาน ีจงัหวัดนนทบุรี  

3. Thailand International Furniture Fair 2012 (TIFF 2012)ประเภทเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน  
วันที่ 14-18  มีนาคม   2555  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา  (BITEC) กรุงเทพฯ 
   4. Bangkok International Gift Fair and Bangkok International House ware Fair 2012 : BIG 
& BIH 2012  ประเภท ของประดับตกแต่งบ้าน  ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์  ของตกแต่งคริสมาสต์และเทียน           
ของเล่นและเกมส์  วันที่ 17-22  เมษายน  2555  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ             
(Hall 102-104) 
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 ๑๙

 5. The 5th THAILAND AUTO PARTS & ACCESSORIES 2012 : TAPA 2012  ประเภทอุปกรณ์รถยนต์  
วันที่ 26-28  เมษายน  2555 ณ ศนูย์การประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ  (Hall 102-104) 
 6. THAIFEX - World of Food Asia 2012 ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม อาหารฮาลาล เทคโนโลยี
อาหาร บริการจัดเลี้ยง การบริการและค้าปลีกและแฟรนไชส์  วันที่ 23-27  พฤษภาคม  2555 ณ อิมแพคฯ           
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี(Challenger 2-3)  
 7. Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2012 
(October)  ประเภทของประดับตกแต่งบ้าน ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ ของตกแต่งคริสมาสต์และเทียน ของเล่น
และเกมส์  เดือนตุลาคม  2555  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา  กรุงเทพฯ   (BITEC)  
 8.  The 9th Thailand International Logistics Fair 2012  ประเภทธุรกิจโลจิสติกส์  บริการการขนส่ง  
ทางบก / ทางอากาศ / ทางเรือ  การขนส่งทางอากาศ / ทะเลขนส่งสินค้า บริการให้คาํปรึกษา วันที่ 19-22 
กันยายน  2555  ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติไบเทคบางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ  (Hall 103 – 104) 
 9.  Made in Thailand 2012  ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคไทย อาหารและเครื่องดื่มรา้นอาหาร/แฟรนไชส ์        
ที่เกี่ยวข้อง วัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน, ใช้บนโต๊ะอาหารของขวัญและของที่ระลึก, ของเล่น เกม, บัตรเครื่อง
เขียน ฯลฯ  แฟชั่น/ สินค้าสุขภาพและความงาม   สินค้า OTOP ณ อิมแพคฯ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6 สรปุผลการประมูลป้ายทะเบยีนรถเลขสวย หมวดอักษร ขข 
      ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย  กีฬาแปง)  : สรุปผลการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย อักษร ขข  

ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  ๘  เมื่อวันที่  ๑๗-๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เพื่อนํารายได้
เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  โดยมียอดผู้ลงทะเบียนก่อน  การประมูล จํานวน  ๑,๐๖๓ ราย            
เป็นเงินค่าประกัน  ๒,๐๓๑,๐๐๐  บาท  ผลการประมูลในวันแรก จํานวน ๑๒๓  หมายเลข  ได้เงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๘๗,๙๙๖ 
บาท  หมายเลข ขข  9999  เป็นเลขที่ราคาสูงสุด  ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท ผลการประมูลในวันที่ ๒ จํานวน ๑๗๘  หมายเลข  
ได้เงินทั้งสิ้น  ๒๔,๔๑๓,๐๐๓  บาท หมายเลข ขข  9 เป็นเลขที่ราคาสูงสุด  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ราคาตํ่าสุดของการประมูล  
๔๐,๐๐๐ บาท รวมยอดประมูลทั้งสิ้น ๔๙,๐๙๙,๙๙๙ บาท การประมูลครั้งต่อไป อักษร ขค  ในวันที่ ๒๖-๒๗  พฤษภาคม  
๒๕๕๕  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7  ตรวจรถก่อนใชป้ลอดภัยแน่นอน 
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(นายชาญชัย  กีฬาแปง)  : แจ้งจัดกิจกรรม  “ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัย

แน่นอน”  บริการตรวจความพร้อมเบื้องต้นของรถฟรี  อาทิเช่น  บริการตรวจทําความสะอาดไส้กรองอากาศ ตรวจเติม 
น้ํากลั่นแบตเตอรี่  ตรวจเติมระดับน้ํามันเครื่อง  ตรวจเติมน้ํามันเครื่อง  ตรวจเติมน้ํามันเบรกและน้ํามันคลัทช์ ตรวจเติม
ระดับน้ําในหม้อน้ํา  ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑ (หนองหอย) สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๒ 
(แม่เหียะ)  สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอําเภอฝาง  สาขาอําเภอจอมทอง สาขาอําเภอแม่แตง พร้อมทั้ง
ภาคเอกชนร่วมบริการ  ได้แก่  สถานตรวจสภาพรถเอกชน  ศูนย์บริการตัวแทนจําหน่ายรถยนต์  รถจักรยานยนต์            
ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๖ แห่ง 
ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต้ังแต่ ๑-๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๔ 
      

มติที่ประชุม  รับทราบ 
       /4.8  มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่... 



 ๒๐

4.8  มหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบัจังหวดัเชยีงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจําปี 2555 
       นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) : แจ้งกําหนดการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  ๓๖  ประจําปี  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๓ - ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ บริเวณ           
เชิงสะพานนวรัฐ  ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  และ  สวนสาธารณะหนองบวกหาด   อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่   

  กิจกรรมการจัดงาน ในปี  ๒๕๕๕  มีกิจกรรมหลักรวม  ๘  กิจกรรม ดังนี้ 
       1. การจดันิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน   
       2. การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ   
   3. การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ    
   4. การจัดกาดหมั้ว   
  5. การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด 
  6. การแสดงดนตรีในสวนและการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา 
  7. การตกแต่งเส้นทาง/การทําถนนดอกไม้    
  8. การจัดมหกรรมอาหาร 

   การประกวดขบวนรถบุปผชาติ   จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้พิจารณาจัดส่งรถบุปผชาติเข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่  ๓๖  ในครั้งนี้  
เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเท่ียวชมงาน  โดยใน
ปี ๒๕๕๕ นี้  จังหวัดได้กําหนดหลักเกณฑ์การประกวดขบวนรถบุปผชาติไว้ จํานวน  ๓  ประเภท เหมือนเช่นเคย           
คือ  ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และประเภทความคิดสร้างสรรค์ และที่สําคัญที่สุดจังหวัด           
ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดขบวนรถบุปผชาติ จํานวน  ๓ ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และประเภท
ความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการขอพระราชทาน  จึงขอประชาสัมพันธ์           
ให้หน่วยงานที่มีความสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  หรือทางเว็บไซต์http://www.chiangmai.go.th 

 นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) : ประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาดจังหวัด
เชียงใหม่และขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30  ธันวาคม  
2554 เวลา 17.00 น. โดยมี นายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ เป็นประธานในพิธี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.9 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2555 
       ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ( นายจรูญ เลาหเลิศชัย) : รายงานการคาดหมายสภาพ

อากาศเดือนมกราคม  2555  ดังนี้ 
       ลักษณะอากาศในช่วงปีใหม่ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยมีกําลังอ่อนลง 

ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม  2554- 3  มกราคม 2555 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้าและมี
หมอกหนาเพิ่มมากขึ้น  อุณหภูมิตํ่าสุด 16-18 องศา  อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศา  สําหรับบริเวณยอดดอย
อากาศหนาวจัด  และมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 5-10 องศา หลังวันที่ 4  มกราคม 2555 ความกด
อากาศสูงจากประเทศจีน ลูกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีก ทําให้อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก           
กับมีหมอกในตอนเช้า 

      /ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมกราคม 2555 ...



 ๒๑

  ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมกราคม 2555   ช่วงกลางฤดูหนาว มวลอากาศเย็นกําลังแรงจาก
ประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือตลอดเดือนและมีกําลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง (ตามค่าสถิติช่วง
ครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่หนาวเย็นมากที่สุด)  ภาคเหนือมีอากาศหนาว และหนาวจัดตามดอยสูง มีโอกาสพบเห็น
น้ําค้างแข็ง  ช่วงที่ลมหนาวจากประเทศจีนลงมาถึงภาคเหนือมักจะมีฝนในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 27-29  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 13-15 องศาเซลเซียส (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย)     
ยอดดอย 2-8 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 90 % ตํ่าสุด 40 % ปริมาณฝน 5-10 มิลลิเมตร (ใกล้เคียง
ค่าเฉลี่ย) 

  ข้อควรระวังภัยหนาว  ยอดดอยอากาศหนาวจัด และมีน้ําค้างแข็ง ที่ราบอากาศหนาว ควรรักษา
สุขภาพหมอกหนาในช่วงเช้า เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร  
 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
  

   ๔.10  ความก้าวหน้าการขบัเคลื่อน Chiang Mai Creative City 
          ฝ่ายเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

(Mr.Martin Venzky Stalling) ติดภารกิจสําคัญไม่สามารถนําเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Chiang Mai 
Creative City ได้ในวันนี้ จึงขอนําเสนอในเดือนมกราคม 2555 ต่อไป 

 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.11  การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวดัเชียงใหม ่
         หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงค์  เตชะพันธุ์) :  ได้ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม  2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการ
จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 คณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็น
ทางการ  ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม  2555  สําหรับกําหนดการที่ชัดเจนจังหวัดเชียงใหม่จะได้ประชุมร่วมกับ
คณะส่วนล่วงหน้าสํานักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 30 ธันวาคม  2554  จึงขอนําเรียนข้อมูลตามท่ีได้ประสานไว้
เบ้ืองต้น  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมยานพาหนะในการรับรองคณะรัฐมนตรีตามกระทรวง และสนับสนุนงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์)  
 ฝ่ายเลขานุการ (นายฤทธพิงค์  เตชะพนัธุ)์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบ
โดยเอกสาร จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ www.chiangmai.go.th 
เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ดังนี้ 
 ๕.1 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
          5.2 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนธันวาคม 2554   
 5.3 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2555  
 5.4 วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2555   
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
        

/ระเบยีบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ ... 
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ระเบยีบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
  6.1 ฝ่ายเลขานุการ (นายฤทธิพงค์  เตชะพันธุ์): แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 ในวันจันทร์ที่  30 มกราคม  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
  6.2 ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) (นายทวีศักดิ์  ขันธราช) : แจ้งต่อที่ประชุมตาม
ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากที่ประชุมครั้งที่  11/2554  ว่าปัจจุบันอากาศแห้ง เริ่มมีไฟป่า 
เนื่องจากมีเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ป่ามาก ส่งผลให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและรุนแรง จึงขอให้ส่วนราชการช่วยรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบและร่วมกันป้องกันไฟป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากชาวบ้านทําการเผาไร่  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธ์ุพืช เปิดเบอร์โทรศัพท์  1362  แจ้งเหตุไฟป่าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 7   นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร         
 ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) : มอบนโยบายและข้อราชการ 
ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้    
 1.การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม่(ตุลาคม-26 ธันวาคม 2554) แผนงานตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด           
(7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง)  

แผนงานตามยุทธศาสตรพ์ลังแผน่ดินเอาชนะ
ยาเสพตดิ (7 แผน 4 ปรบั 3 หลกั 6 เร่ง) 

ข้อเสนอแนะ 

1.ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
(Potential Demand) 
-  แผนงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติด (ศพส.จังหวัด/อําเภอ) 
-  แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

-  ให้ทุก ศพส.อําเภอ เร่งรัดจัดต้ังและพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพชุมชน เช่น การเฝ้าระวัง  
เวรยาม โดยใช้งบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนหรือร่วมดําเนินการ 
- เร่งสร้างวิทยากรป้องกันเด็กก่อนวัยเสี่ยง ,มีศูนย์
เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

2.ยุทธศาสตร์การบําบัดฟ้ืนฟู(Demand) 
-  แผนงานการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

-  เร่งดําเนินการบําบัดฟ้ืนฟูทุกระบบ โดยเฉพาะค่าย
ปรับเปลี่ ยนฯ ขอความร่วมมือฝ่ ายตํารวจ/ทหาร/
สถานศึกษา ในการชักนํา กดดันให้ผู้เสพเข้าบําบัดระบบ
ค่าย, ให้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลด้าน Demand ระดับจังหวัด/
อําเภอ 

3.ยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติด (Supply) 
-  แผนงานการปราบปรามยาเสพติด (ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่) 
-  แผนงานการสกัดก้ันยาเสพติด(กองกําลังผาเมือง,
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33) 

-  ดํารงความเข้มแข็งในการลดปัญหาข้อร้องเรียนของ
ประชาชนและลดการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน  
เร่ง ดําเนินการต่อหมายจับค้างเก่า/การยึดทรัพย์ ,  
การขยายผลด้านการจับกุม, การจับกุมรายย่อยเพื่อลด
ความเดือดร้อนของประชาชน 

 

       / -  ดําเนินมาตรการต่าง ๆ... 
 



 ๒๓

 -  ดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดก้ันยาเสพติด อาทิ  
เพิ่มการลาดตระเวน จุดตรวจ/จุดสกัดก้ัน การสร้าง
หมู่บ้านชายแดนเป็นแนวสกัดก้ัน และการสกัดก้ันตาม
เส้นทางตอนใน (ตํารวจตระเวนชายแดน) 

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ (Management)           
(ศพส.จ.เชียงใหม่) 
-  แผนงานบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

-  ปรับแผนและเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามท่ีรัฐบาล
กําหนด, บูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่ง (สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ,องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น,งบพัฒนาจังหวัด,งบปกติ) 

 
 2.การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการของ จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงาน เป้าหมาย 
1.จัด ชุดปฏิ บั ติการจัดระเบี ยบสั งคมในเขตพื้ นที่  
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 3 ชุด 

-  เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
-  ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะ
คล้ายสถานบริการ 

2.แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ส่งเสียง
ดังรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัย 

-  ทําความเข้าใจสถานบันเทิงถึงความเดือดร้อนของ  
ผู้อยู่อาศัย 

3.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิง และทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

-  เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.เข้มงวดกวดขันสถานบริการ เรื่องยาเสพติด และการ
ปล่อยปละละเลยให้เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปีเข้าสถาน
บริการ 

-  เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

5.จังหวัดเชียงใหม่เปิดตู้ปณ.1 ขึ้นเพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ 
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ทั้งข้าราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องยาเสพติด 

-  เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูล
โดยตรง 

 
 3.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553-2557  เพื่อป้องกันและ
บรรเทาภัยไฟป่า 
  3.1 ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแล้ว 
  3.2 ตามกรอบของแผนฯ กําหนดให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
ดําเนินการขั้นตอนก่อนเกิดภัย (เตรียมความพร้อม แผนปฏิบัติการ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ งบประมาณ)           
ขอฝากส่วนราชการทุกภาคส่วน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งรัดดําเนินการตามแผนอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ 
 

 
 

หน่วยงาน ภารกิจ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผา 
เกษตรจังหวัดใหม่ จัดหาเครื่องมือช่วยเกษตรกรในการกําจัดวัสดุการเกษตร 
หน่วยฯฝนหลวง จัดทําฝนเทียมเพิ่มความชุ่มช้ืน และลดฝุ่นละออง 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ ตรวจตรา เฝ้าระวัง ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา 



 ๒๔

 
 4.การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555  ช่วงเวลาการดําเนินการ
รณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555   (29 ธันวาคม  2554 - 4  มกราคม  2555) รวม 7 วัน  เป้าหมายการ
ดําเนินการ  เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดหรือลดจํานวนครั้ งของการเกิดอุบัติ เหตุทางถนน ให้ลดลงร้อยละ 5           
เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 

 
แผนการดาํเนนิงาน 
 1.ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประสานการดําเนินการกับทุกภาคส่วนให้เกิดความ
คล่องตัว 
 2.การจัดต้ังจุดตรวจ/ด่านตรวจเส้นทางสายหลัก/สายรอง และเส้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง 
 3. จัดต้ังจุดสกัดและจุดบริการประจําหมู่บ้านชุมชน มอบหมายให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 4. การรายงานสถิติอุบัติเหตุด้วยระบบ E-Report วิเคราะห์ด้วยความรอบคอบ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
 
เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ /องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพื้นที่ 

เครือข่ายตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่แต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงต่อการเผาป่า 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด
เชียงใหม่/สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

ติดต้ังหอเตือนภัยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันระงับไฟป่า          
(นําร่อง) ในพืน้ที่อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด
เชียงใหม่/สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ 

1.จัดต้ังศูนย์ควบคุม รับแจ้งเหตุและสื่อสารการ
ปฏิบัติงานร่วมเครือข่าย 
2.การประชุมติดตามประเมินสถานการณแ์ละแก้ไข
ปัญหาฯ ทั้ง 25 อําเภอ ทุกสปัดาห์ 

ประเดน็เป้าหมาย 2554 ลดลงร้อยละ 5 เป้าหมาย ป ี2555 
จํานวนครั้งอุบัติเหตุ 107 5 102 
ผู้เสียชีวิต (ราย) 10 1 9 
ผู้บาดเจ็บ (ราย) 105 5 100 


