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เอกสารประกอบเอกสารประกอบการประชุมการประชุม  
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  

คร้ังท่ีคร้ังท่ี    11//25552555 

 
วันจันทรท่ี  30  มกราคม  2555  เวลา  09.00 น. 

ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 
 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ฝ่ายอํานวยการ 

โทรศัพท์ 053-112708-9 
โทรสาร  053-112707  
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 1/2555 

วันจันทรท์ี่  30  มกราคม   2555  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

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

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี 
จํานวน  25  ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
 2) การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลจงัหวดัเชียงใหม่ รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยตา้ วีออส                 
หมายเลข 67845  จํานวน  1  รางวัล  (เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) 
 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นายวิชิต บูรณุปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มโรงแรมดเิอ็มเพรส  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  
 4)  การมอบรางวัลและโล่รางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่  
ปกีารเพาะปลกู 2554/55 จํานวน 4 รางวัล (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่) 

5) การมอบโล่รางวัลศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ระดับจังหวัด  
จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
   
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
        แนะนําผูบ้รหิาร/หวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  
 1. นายฤทธพิงศ์  เตชะพนัธุ ์
       ตําแหน่งปจัจุบัน :  รองผูว่้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
      ตําแหน่งเดิม :  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

2. นายอดิศร  กาํเนดิศริ ิ
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม  : นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
3.  นายประพนธ์   เครือปาน 
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน   
4. นายประวิน  พฒันะพงษ ์
     ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3  
     ตําแหน่งเดิม :  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 5    
5. นางสาวนติยา  กนกมงคล 
     ตําแหน่งปจัจุบัน :  ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
     ตําแหน่งเดิม :  ภัณฑารกัษ์ชํานาญการ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
     กาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี 
6. นายศักดิช์ัย   คณุานุวัฒนช์ยัเดช 
     ตําแหน่งปัจจุบัน : นายอําเภอเวียงแหง 
     ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
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7.  นายแพทย์วิรชั  พนัธพ์านิช   
      ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
      ตําแหน่งเดิม :  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 12/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  29  ธันวาคม  ๒๕๕๔  

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 - การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

  ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลงัจังหวัดเชียงใหม่  

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 มตกิารประชุมคณะรัฐมนตรนีอกสถานที่ ณ จังหวดัเชียงใหม่   
    4.1.1  สรปุข้อเสนอโครงการจังหวดัเชียงใหม ่
    ผู้นําเสนอ : นายสําเริง ไชยเสน รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด 

            เชียงใหม่ 
     4.1.2  สรปุข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
     ผู้นําเสนอ : นายชัยนรงค์  วงค์ใหญ ่ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

            ภาคเหนือตอนบน 1 
4.2  การศกึษาเพื่อกาํหนดเขตพืน้ทีต่น้น้ําลําธารภาคเหนือเปน็พืน้ทีคุ่้มครอง 

         สิ่งแวดล้อม อําเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ่
    ผู้นําเสนอ :  นายบรรพต  คันธเสน  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

           สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม ่
4.3  ประชาสมัพนัธก์ารจดังานสตรอเบอรี่และของดีอาํเภอสะเมิง ประจําปี 2555 
    ผู้นําเสนอ : นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล   นายอําเภอสะเมิง 
4.4  ประชาสมัพนัธ์  “เทศกาลมหกรรมผ้าตนีจกแม่แจ่ม  ครั้งที่  19 ” 
       ผู้นําเสนอ : ว่าที่ร้อยตร ี อดิศักด์ิ  ดวงจินดา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง   

        4.5  การจดังานมหกรรมผ้าฝา้ยตอมือ 111 ปี ๋ของดจี๋อมตอง ครั้งที ่5 ประจาํปี 2555 
     ผู้นําเสนอ : นายสรุชัย  มณปีระกร  นายอําเภอจอมทอง 
 4.6   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 
        ผู้นําเสนอ : นายจรูญ  เลาหเลิศชัย  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

      4.7  ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดดําเนินการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
     ผู้นําเสนอ : นายสมศักด์ิ  วงศ์ปัญญาถาวร  ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย 

                   สํานักงานภาคเหนือ 
       4.8  โครงการสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  
              ผู้นําเสนอ :  นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
       4.9  รายการพิเศษ  Thailand’s “Angel  Princess” 
     ผู้นําเสนอ : นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
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ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
       ๕.1  สรุปมตกิารประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมกราคม  2555 
                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

5.2  ความก้าวหน้าในการขบัเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวดัเชียงใหม ่ประจําเดือน
มกราคม  2555 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

 
5.3  การรณรงค์ซื้อสนิคา้ชมุชน หนึ่งตาํบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP)  
       (สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
5.4  การใหบ้ริการออกหนังสือรบัรองนติบิคุคลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Cerificate)                

ผ่านธนาคาร  (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่) 
5.5  การจดัทาํโครงการปรบัปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใชส้ทิธเิลือกตั้งนอกเขต

จังหวดั และนอกราชอาณาจกัร (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวดัเชียงใหม)่ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

     - แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 /2555  
       ในวันอังคารที่   28 กุมภาพันธ์  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
       ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
       ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
       การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 
     

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

************************** 
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การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบทนุการศกึษาแกน่ักเรียนที่เรียนดี  มีความประพฤตดิ ี
จํานวน 25  ทนุ  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 
ที ่ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ 
1 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา   บิดาแก้ว ประถมศึกษาปีที่5 บ้างกองลม เวียงแหง 
2 เด็กหญิง รจนา  คําพู ประถมศึกษาปีที่2 บ้านม่วงป็อก เวียงแหง 
3 เด็กหญิง รัตติกาล  กันทะวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการ 
4 เด็กหญิง สุนิสา  สิทธิกัน ประถมศึกษาปีที่5 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการ 
5 เด็กหญิง ดวงพร  กันทา ประถมศึกษาปีที่1 บ้านใหม่ปางเติม แม่วาง 
6 เด็กหญิง ชลธิชา  ศรีหมืน่ ประถมศึกษาปีที่2 บ้านใหม่ปางเติม แม่วาง 
7 เด็กหญิง วริศรา  เวชจักรเวน ประถมศึกษาปีที่5 บ้านสหกรณ ์ แม่ออน 
8 นาย วิทวัส  พุงขาว มัธยมศึกษาปีที่6 แม่ออนวิทยาลยั แม่ออน 
9 เด็กหญิง พฤกษา  เรือนชุมเชย ประถมศึกษาปีที่5 วัดหนองหลั้ว ดอยหล่อ 
10 เด็กหญิง สุจิตรา  อุตตนา ประถมศึกษาปีที่6 บ้านดอยหล่อ ดอยหล่อ 
11 เด็กหญิง ศริพร  บุหงาพนาสณห ์ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านห้วยปู กัลยาณิวัฒนา 
12 เด็กหญิง สุทธิดา ไพรลกัษณ์ ประถมศึกษาปีที่5 บ้านแม่ตะละเหนือ กัลยาณิวัฒนา 
13 เด็กหญิง ศรัณย์พร  แปงใจ ประถมศึกษาปีที่6 วัดล้านตอง สันกําแพง 
14 เด็กหญิง ณัฐธิชา  เจริญวุฒิ ประถมศึกษาปีที่4 วัดล้านตอง สันกําแพง 
15 เด็กหญิง นพมาศ  พวงมาลา ประถมศึกษาปีที่3 บ้านหนองหาร สันทราย 
16 นางสาว ณัฐฐินันท์  ภาคแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านหนองไคร้ สันทราย 
17 เด็กหญิง แสงดาว  อิมิวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านริมใต้ แม่ริม 
18 เด็กหญิง ปรายตะวัน พันธ์ุท่าช้าง ประถมศึกษาปีที่5 บ้านริมใต้ แม่ริม 
19 เด็กหญิง ธัญวรัตน์  ปัญญาดง มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏ

ศิลปเชียงใหม ่
20 นางสาว จุฑามณี  ไชยสูง ปริญญาตรีปีที1่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุตรสี่ล้อแดง 
21 เด็กหญิง ชนากานต์  อําพันธ์ศรี ประถมศึกษาปีที่1 พระหฤทัยเชียงใหม ่ บุตรสี่ล้อแดง 
22 เด็กชาย ธนะรัชต์  พินิจพงษ์ เตรียมอนุบาล สายอักษร  บุตร อส.จ.ชม. 
23 เด็กชาย ชุติพนธ์  ปินตาแสน ประถมศึกษาปีที่2 แม่ตะไคร ้ บุตร อส.จ.ชม 
24 เด็กหญิง ธมนวรรณ  ปาลี ประถมศึกษาปีที่3 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย บุตร ขรก.

สนจ.ชม. 
25 เด็กหญิง อัญมัญญ์  ช่างคํา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ผวจ.พิจารณา 



 ๖  

 2) การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลจงัหวดัเชียงใหม่ รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยตา้ วีออส                 
หมายเลข 67845  จํานวน  1  รางวัล  (เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) 
  
 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรแกน่ายวิชติ บูรณปุกรณ์ กรรมการผู้จดัการ  
กลุ่มโรงแรมดเิอ็มเพรส  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
  
 4)  การมอบรางวัลและโล่รางวัลแก่เกษตรกรทีช่นะเลิศการประกวดขา้วหอมมะลิจังหวดัเชียงใหม ่
ปกีารเพาะปลกู 2554/55 จํานวน  4 รางวัล (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 
    

รางวัลที ่ ชื่อ-นามสกลุ อําเภอ 
รางวัลที่  1 นายวิเชียร  แก้วแสง อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
รางวัลที่  2 นายประพัตร  ปัญภัณฑ์ อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
รางวัลที่  3 นายเป็ง  พรมเสน อําเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชียงใหม ่
รางวัลชมเชย นายแห  ใจกว้าง อําเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ 
 
 5)  การมอบโล่รางวลัศนูยเ์รยีนรู้ชุมชนต้นแบบ (กองทนุแม่ของแผน่ดนิ) ระดบัจงัหวดั จํานวน 3 รางวัล 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 
  

รางวัลที ่ ชุมชนตน้แบบ 
รางวัลชนะเลิศ บ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านท่ามะเกี๋ยง  หมู่ที ่4 ตําบลสันทราย อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

  



 ๗  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        แนะนําผูบ้รหิาร/หวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งใหม่/รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั  
   1.  นายฤทธพิงศ์  เตชะพนัธุ ์
         ตําแหน่งปัจจุบัน :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
        ตําแหน่งเดิม :  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
   2.  นายอดศิร  กําเนดิศิร ิ

       ตําแหน่งปัจจุบัน :  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
       ตําแหน่งเดิม  : นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  3.  นายประพนธ์   เครือปาน 
        ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
        ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโครงการชลประทานแมฮ่่องสอน   
  4.  นายประวิน  พฒันะพงษ ์
       ตําแหน่งปัจจุบัน :   ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3   
        ตําแหน่งเดิม :  ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 5   
   5.  นางสาวนิตยา  กนกมงคล 
        ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
        ตําแหน่งเดิม :  ภัณฑารักษ์ชํานาญการ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
        กาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี 
   6.  นายศกัดิ์ชัย   คณุานวัุฒน์ชัยเดช 
        ตําแหน่งปัจจุบัน : นายอําเภอเวียงแหง 
        ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวน วิทยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง 
   7.  นายแพทย์วิรชั  พันธพ์านชิ   
       ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
       ตําแหน่งเดิม :  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  



 ๘  

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 12/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  29 ธันวาคม  ๒๕๕๔  

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



 ๙  

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 

 

       /30  นายสุรชัย  มณีประกร... 



 ๑๐  

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 นายสราวุฒิ 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  



 ๑๑  

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 ์



 ๑๒  

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 



 ๑๓  

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 



 ๑๔  

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... 
 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 



 ๑๕  

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 



 ๑๖  

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…



 ๑๗  

 3) ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ มอบเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลแกบ่คุคลผู้มีผลงานดีเดน่ด้าน
ยาเสพตดิ จังหวดัเชียงใหม ่จํานวน  10  ราย  (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  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  วิทยาเขต
เชียงใหม่ 
     15. นางพรรณี  บุญประเสริฐ  นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
     16. นายมานิตย์   ขันธสมีา   นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
     17. นายเชษฐา   หิมอนุกูล    ประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ 

      /5) การรบัมอบเงนิบริจาคชว่ยเหลือผูป้ระสบอทุกภัย… 



 ๑๘  

 5) การรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
จํานวน  300,000 บาท  โดย นาวาอากาศเอกวิสุตร  จันทนา  รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน : กล่าวเปิดการประชุมแจ้งรายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ 
และแนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด  ดังนี้ 
       แนะนําผูบ้ริหารและหัวหน้าส่วนราชการทีย้่ายไปดาํรงตาํแหน่งใหม ่

1.  นางนฤมล  ปาลวฒัน ์
      ตําแหน่งใหม่ :  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      ตําแหน่งเดิม :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

2. นางสาวนติิยา  พงษพ์านิช 
 ตําแหน่งใหม่ : นายอําเภอเสริมงาม  จังหวดัลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม : รักษาการในตําแหน่งนายอําเภอแม่ริม 

 
       แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้ส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตาํแหนง่ใหม่/รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด  
      1.  นายสมพล  แสนคํา 

          ตําแหน่งปัจจุบัน  :  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
          ตําแหน่งเดิม :  เกษตรจังหวัดพิษณุโลก  

2. นายวรชัย  อุทัยรตัน์   
ตําแหน่งปัจจุบัน :  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเขียงใหม่  

        ตําแหน่งเดมิ  :  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร  
3. นายนรา  เหลา่วิชยา 

      ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
     อัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่  

       ตําแหน่งเดิม :   ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
   อัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก 

4.  นายสภุทัร  สุปรียธติกิลุ 
       ตําแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 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…์



 ๑๙  

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) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2554  
ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด 27 หน้า  โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                
เป็นประธานการประชุม  ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว  หากส่วนราชการ/
หน่วยงานใดประสงค์จะเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อดําเนินการ
ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย  
      - การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   
      คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี  แสงศรีจันทร์): แจ้งผลการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการดําเนินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555  สรุปได้  ดังนี้ 
 
 
 
       /๑. ผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจ่าย…



 ๒๐  

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 : ล้าน
บาท 

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 กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง และให้กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) กําหนดและประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ ใน
การคํานวณราคากลางก่อสร้างทุกต้นปีงบประมาณ(ตุลาคมของทุกปี)  ซึ่งหากระหว่างปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยของ
อัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑  
และกําหนดให้ใช้ตัวเลขจํานวนเต็ม หากอัตราดอกเบี้ยเป็นเศษถึงร้อยละ ๐.๕ ให้ปัดขึ้น แต่ถ้าไม่ถึงร้อยละ ๐.๕ ให้
ปัดลง  สําหรับปัจจุบันค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมประเภท MLR (เดือนมีนาคม ๒๕๕๔) ของธนาคารขนาด
ใหญ่ ๔ ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย อยู่ที่ร้อยละ ๗.๒๕  
ต่อปี ดังนั้น  กระทรวงการคลังจึงประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับใช้เป็นเกณฑ์ ในการคํานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่อัตราร้อยละ 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…่ 



 ๒๑  

 ๒.๒  หนังสือด่วนทีส่ดุที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกาศใช้ 
   ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนนิการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้  ดังนี้ 

๑. การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของราชการ และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้การใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

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

๑.๒  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ให้ถือได้ว่า
ทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  กับสํานัก
งบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ 

    ๒.  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้ 

  ๒.๑  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เมื่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รวมถึงได้
พิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของส่วนราชการ 
และพิจารณาข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าส่วนราชการทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหา ให้เริ่ม
ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ห้ามก่อหนี้
ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จะ
ประกาศใช้ และสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว 

 ๒.๒  การจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา 
ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว และผ่านความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และผ่านการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรีกับสํานักงบประมาณแล้ว ให้ถือได้ว่าส่วนราชการทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้  ในการ
จัดหาพัสดุ ให้เริ่มดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ ไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ ห้ามก่อ
หนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา)จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
จะประกาศใช้ และสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว 

อนึ่ง  กรณีข้อ ๒ ให้ส่วนราชการกําหนดเป็นเงื่อนไขบังคับในเอกสารประกาศการจัดซื้อ 
หรือ  จัดจ้างได้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  จะประกาศใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสํานักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณฯ จากสํานักงบประมาณในการจัดหาครั้งดังกล่าวส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

      / ๒.๓  หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๑…  



 ๒๒  

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

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

เนื่องจากการบันทึกรายการบัญชีดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับหลักการบันทึกรายการบัญชีตาม
เกณฑ์คงค้าง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ์               
ในระบบ GFMIS เป็นไปในแนวทางเดียวกันและข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์                
จึงยกเลิกหนังสือดังกล่าวข้างต้น และได้กําหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฯ ดังกล่าวขึ้น
ใหม่ 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 ให้
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น  
เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่และเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบทําให้ส่วนราชการหลายแห่ง ไม่สมา
รถจัดทําบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน  ด้ังนั้น เพื่อเป็นการผ่อนผันให้กับส่วน
ราชการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจึงให้ส่วนราชการระดับหน่วยงานเบิกจ่ายที่ไม่สามารถส่งรายงานประจําเดือน
ตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ขอให้ส่งรายงานประจําเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม ๒๕๕๔ อย่างช้า
ภายในวันที่ 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 ประกอบพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์เจริญจิตตภาวนา  เพื่อความเป็นสิรมิงคล รับพรปีใหม่ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ทําความดี ส่งท้ายปี
เก่า ๒๕๕๔ ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๕” น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า  
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว   ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและแผ่นดินโดยจะ
ดําเนินการพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ ในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ (ระหว่าง
เวลา  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… 



 ๒๓  

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

  นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีวัดมงคล  ๙  วัดที่จัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์เจริญจิตต
ภาวนาข้ามปีและตักบาตรปีใหม่  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  และ
สถานที่ดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
4.2  โครงการคดิดี  ทาํดี  เพื่อพอ่ 

              อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ (นายยุทธนา  โพธิ์ทองสุนันท์) : กล่าวถึงโครงการคิดดี 
ทําดี เพื่อพ่อ ว่า เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อถวายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ โดย สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ดําเนิน
ชีวิต  ในสังคม ซึ่งสอดแทรกเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ  พ.ศ.๒๕๒๒  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทําความ
รุนแรง ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐  นําเสนอในรูปแบบของละคร ซึ่งได้รับการบูรณาการและร่วมมือจากหัวหน้า
ส่วนราชการทําให้โครงการประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง     

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

1. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.  เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ โดยการเผยแพร่

ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจําวันแก่เด็กและเยาวชน 
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจวิธีการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ เสริมสร้างวินัยสังคมซึ่ง

เป็นแนวทางป้องกันการกระทําผิด 
4. สนับสนุนแนวคิดและมิติใหม่เพื่อให้ภาครัฐวางแนวทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มี

จิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
                           /ฝ่ายวชิาการ... 



 ๒๔  

  ฝ่ายวิชาการ  (นางทวีวรรณ   ธารพพิฒัน)์  :  กล่าวถึงกิจกรรมในการดําเนินการโครงการ 
ประกอบด้วย     

1. เสนอละครสั้น เรื่อง “รักพ่อ♥แม่จัง”  แสดงโดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็นละครที่นําเสนอผ่านบทบาทต่างๆ ตามพฤติกรรมของเยาวชน สะท้อนสังคม
ของเยาวชนที่แสดงพฤติกรรมตามอิทธิพลจากครอบครัว สังคม ทําให้เยาวชนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน 
ละเลยกฎระเบียบ ขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย ทําให้เกิดการกระทําผิดทั้งโดยต้ังใจ และไม่ได้ต้ังใจ 
โดยเนื้อหาของละครเน้นสอดแทรกความรู้กฎหมาย 

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 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเผยแผ่พระเกียรติคุณ พระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 100 บาท จํานวน 9,999,999 ฉบับ ซึ่งเป็น
ธนบัตร            ที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยรายได้ส่วนต่างจากมูลค่าหน้าธนบัตรที่ระลึก ภายหลังหัก
ค่าใช้จ่าย จะนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    ลักษณะเด่นของธนบัตรที่ระลึกฯ  
    การออกแบบมีความสวยงาม โดดเด่น และมีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรทั่วไป คือ ขนาด

ธนบัตร   กว้าง 84 มิลลิเมตร หมายถึง พระชนมพรรษา 84 พรรษา ยาว 162 มิลลิเมตร เมื่อบวกตัวเลขความ
ยาวธนบัตร 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...



 ๒๕  

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

ธนบัตรด้านหลัง 
ภาพประธาน  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตร โครงการอ่างเก็บน้ําแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพประกอบ  ภาพพระราชกรณียกิจ ได้แก่ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม 
ราษฎรเพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุข  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงปลูกหญ้าแฝก แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภาพเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และภาพกังหันน้ําชัยพัฒนา แสดงถึง 
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา  ภาพที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ได้แก่  
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเป่าแซกโซโฟน แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ภาพเครื่องบินทําฝนหลวง
ด้วยเทคนิคการโจมตีเมฆฝนแบบซูเปอร์แซนด์วิช แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลักษณะพเิศษ       
 ด้านหน้าธนบัตร มีดวงฟอยล์สีเงินรูปวงกลมผนึกไว้ ภายในมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ซี่งจะเปลี่ยน
สีและสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา  ตัวเลขอารบิก “100” ที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมบน พิมพ์ด้วย
หมึกพิมพ์พิเศษสีทองเหลือบเขียว เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นและลงจะเห็นแถบแนวนอนสีทองเลื่อนขึ้นลงตามแนวตั้ง 
ซึ่งใช้เป็น ครั้งแรกในธนบัตรไทย  เนื้อกระดาษสีเหลืองอ่อน มีลายน้ําอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้          
พระมหาพิชัยมงกุฎ และเมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วงจะปรากฏภาพดอกพุดตานสีเขียวเรืองแสง  หมวดอักษร
และเลขหมายไทยกับ  หมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิก พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ํา
เงินเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง  ลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีดํา ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง  ในเนื้อ
กระดาษฝังแถบสีโลหะ ซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร ภายในแถบมีตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็ก 
สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง และภายใต้รังสีเหนือม่วงจะเห็นแถบสีโลหะ    
เรืองแสงเป็นสีเขียว  

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

สถานทีร่บัจองและจ่ายแลก 
สาขาธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

วันที่ออกใช้ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554  

มติที่ประชุม  รับทราบ 



 ๒๖  

4.4  ประชาสมัพนัธก์ารจดังานเทศกาลรม่บ่อสร้าง 
       ผู้แทนเทศบาลเมืองต้นเปา (นายสุชาติ  ไชยมงคล ): นําเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ จังหวัด

เชียงใหม่ได้ช่ือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งหัตถกรรมไทยภาคเหนือ และอาจกล่าวได้ว่ามีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองมาก
ที่สุดในประเทศไทย  สินค้าพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียง ได้แก่  เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องไม้แกะสลัก  เครื่องจักรสาน 
เครื่องปั้นดินเผา ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมืองและของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น  และสิ่งหนึ่งใน
ศิลปหัตถกรรมของเชียงใหม่ ที่จะละเลยเสียไม่ได้ และมีความสําคัญเป็นอย่างมาก สิ่งนั้นก็คือ “ร่มเชียงใหม่ " ร่ม
เชียงใหม่เป็นงานศิลปะ ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นเชียงใหม่  อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงที่มาของวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของชนภาคเหนือ โดยเฉพาะงานฝีมือการทําร่ม  พัดและหัตถกรรมต่างๆ ในเขตตําบล
ต้นเปา อําเภอสันกําแพง เป็นอาชีพหลักของราษฎรในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน จนมีช่ือเสียงเป็น
ที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่ 
  จากสภาพดังกล่าว จึงได้มีความพยายามที่จะให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาการทําร่มบ่อสร้างขึ้น   
เพื่อให้อาชีพนี้ดํารงอยู่ต่อไป  เทศบาลเมืองต้นเปาและอําเภอสันกําแพงจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับ              
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หน่วยงานต่างๆ   และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ได้กําหนดจัดกิจกรรมจัด
งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกําแพง  ครั้งที่  ๒๙  เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
กันมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานการ
พัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน
เป็นการสมควรที่จะได้รับการส่งเสริมและสืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่นต่อไป 

 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)  : แจ้ง

กําหนดการงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ปี 2555 (Thailand International Trade Fair 2012) จัด
โดย 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 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

3. Thailand International Furniture Fair 2012 (TIFF 2012)ประเภทเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง
บ้าน  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  ของตกแต่งคริสมาสต์และ
เทียน  ของเล่นและเกมส์  วันที่ 17-22  เมษายน  2555  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา  (BITEC)  
กรุงเทพฯ  (Hall 102-104) 

      / 5. The 5th THAILAND AUTO PARTS... 



 ๒๗  

 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             
ของเล่นและเกมส์  เดือนตุลาคม  2555  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา  กรุงเทพฯ   (BITEC)  
 8.  The 9th Thailand International Logistics Fair 2012  ประเภทธุรกิจโลจิสติกส์  บริการการ
ขนส่งทางบก / ทางอากาศ / ทางเรือ  การขนส่งทางอากาศ / ทะเลขนสง่สินค้า บริการให้คําปรึกษา วันที่ 19-
22 กันยายน  2555  ณ ศูนย์การประชุมแหง่ชาติไบเทคบางนา  (BITEC)  กรุงเทพฯ  (Hall 103 – 104) 
 9.  Made in Thailand 2012  ประเภทสนิค้าอุปโภคบริโภคไทย อาหารและเครื่องดืม่ร้านอาหาร/           
แฟรนไชส ์ที่เกีย่วข้อง วัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน, ใช้บนโต๊ะอาหารของขวัญและของที่ระลกึ, ของเล่น  เกม, 
บัตรเครื่องเขียน ฯลฯ  แฟชั่น/ สินค้าสขุภาพและความงาม   สินค้า OTOP ณ อิมแพคฯ เมอืงทองธาน ีจังหวัดนนทบุร ี
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

ขข  ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  ๘  เมื่อวันที่  ๑๗-๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส           
เพื่อนํารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  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  จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

แน่นอน”  บริการตรวจความพร้อมเบื้องต้นของรถฟรี  อาทิเช่น  บริการตรวจทําความสะอาดไส้กรองอากาศ ตรวจ
เติม น้ํากลั่นแบตเตอรี่  ตรวจเติมระดับน้ํามันเครื่อง  ตรวจเติมน้ํามันเครื่อง  ตรวจเติมน้ํามันเบรกและน้ํามันคลัทช์ 
ตรวจเติมระดับน้ําในหม้อน้ํา  ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑ (หนองหอย) สํานักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่แห่งที่ ๒ (แม่เหียะ)  สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอําเภอฝาง  สาขาอําเภอจอมทอง สาขาอําเภอแม่
แตง พร้อมทั้งภาคเอกชนร่วมบริการ  ได้แก่  สถานตรวจสภาพรถเอกชน  ศูนย์บริการตัวแทนจําหน่ายรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน ๖ แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต้ังแต่ ๑-๓๐  
ธันวาคม ๒๕๕๔ 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ        
      /4.8  มหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบัจังหวดัเชยีงใหม่... 



 ๒๘  

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  เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเที่ยว
ชมงาน  โดยในปี ๒๕๕๕ นี้  จังหวัดได้กําหนดหลักเกณฑ์การประกวดขบวนรถบุปผชาติไว้ จํานวน  ๓  ประเภท 
เหมือนเช่นเคย  คือ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และประเภทความคิดสร้างสรรค์ และที่
สําคัญที่สุดจังหวัด ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็น
ถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนรถบุปผชาติ จํานวน  ๓ ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการขอ
พระราชทาน  จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานที่มีความสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์และขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  หรือทางเว็บไซต์
http://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) : รายงานการคาดหมาย

สภาพอากาศเดือนมกราคม  2555  ดังนี้ 
       ลักษณะอากาศในช่วงปีใหม่ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยมีกําลัง

อ่อนลง ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม  2554- 3  มกราคม 2555 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอน
เช้าและมีหมอกหนาเพิ่มมากขึ้น  อุณหภูมิตํ่าสุด 16-18 องศา  อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศา  สําหรับบริเวณ
ยอดดอยอากาศหนาวจัด  และมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 5-10 องศา หลังวันที่ 4  มกราคม 2555 
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ลูกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีก ทําให้อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะ
ลดลงอีก กับมีหมอกในตอนเช้า 

      /ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมกราคม 2555 ...



 ๒๙  

  ลักษณะอากาศในช่วงเดือนมกราคม 2555   ช่วงกลางฤดูหนาว มวลอากาศเย็นกําลังแรง
จากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือตลอดเดือนและมีกําลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง (ตาม
ค่าสถิติช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่หนาวเย็นมากที่สุด)  ภาคเหนือมีอากาศหนาว และหนาวจัดตามดอยสูง มี
โอกาสพบเห็นน้ําค้างแข็ง  ช่วงที่ลมหนาวจากประเทศจีนลงมาถึงภาคเหนือมักจะมีฝนในระยะแรก หลังจากนั้น
อุณหภูมิจะลดลง อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 27-29  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 13-15 องศาเซลเซียส 
(ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย) ยอดดอย 2-8 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 90 % ตํ่าสุด 40 % ปริมาณฝน           
5-10 มิลลิเมตร (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย) 

  ข้อควรระวังภัยหนาว  ยอดดอยอากาศหนาวจัด และมีน้ําค้างแข็ง ที่ราบอากาศหนาว ควร
รักษาสุขภาพหมอกหนาในช่วงเช้า 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) :  ได้ต่อที่ประชมุเกีย่วกับการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม  2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมี
การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 คณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
อย่างเป็นทางการ  ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม  2555  สําหรับกําหนดการที่ชัดเจนจังหวัดเชียงใหม่จะได้
ประชุมร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าสํานักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 30 ธันวาคม  2554  จึงขอนําเรียนข้อมูลตามที่
ได้ประสานไว้เบ้ืองต้น  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมยานพาหนะในการรับรองคณะรัฐมนตรีตามกระทรวง และ
สนับสนุนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์)  
 ฝ่ายเลขานุการ (นายฤทธพิงค์  เตชะพนัธุ)์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสาร 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 ... 



 ๓๐  

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) : แจ้งต่อที่ประชุม
ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากที่ประชุมครั้งที่  11/2554  ว่าปัจจุบันอากาศแห้ง เริ่มมีไฟ
ป่า เนื่องจากมีเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ป่ามาก ส่งผลให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและรุนแรง จึงขอให้ส่วนราชการช่วยรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบและร่วมกันป้องกันไฟป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 
16 (เชียงใหม่) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากชาวบ้านทําการเผาไร่  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธ์ุพืช 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
ปรับเปลี่ยนฯ ขอความร่วมมือฝ่ายตํารวจ/ทหาร/
สถานศึกษา ในการชักนํา กดดันให้ผู้เสพเข้าบําบัดระบบ
ค่าย, ให้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลด้าน Demand ระดับจังหวัด/
อําเภอ 

3.ยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติด (Supply) 
-  แผนงานการปราบปรามยาเสพติด (ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่) 
-  แผนงานการสกัดก้ันยาเสพติด(กองกําลังผาเมือง,
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33) 

-  ดํารงความเข้มแข็งในการลดปัญหาข้อร้องเรียนของ
ประชาชนและลดการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน  
เร่งดําเนินการต่อหมายจับค้างเก่า/การยึดทรัพย์ ,  
การขยายผลด้านการจับกุม, การจับกุมรายย่อยเพื่อลด
ความเดือดร้อนของประชาชน 

 

       / -  ดําเนินมาตรการต่าง ๆ... 
 



 ๓๑  

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

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

-  ปรับแผนและเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามท่ีรัฐบาล
กําหนด, บูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่ง 
(สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ,องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,งบพัฒนาจังหวัด,งบปกติ) 

 2.การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการของ จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนงาน เป้าหมาย 

1.จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในเขตพื้นที่  
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 3 ชุด 

-  เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
-  ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มี
ลักษณะคล้ายสถานบริการ 

2.แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ส่ง
เสียงดังรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัย 

-  ทําความเข้าใจสถานบันเทิงถึงความเดือดร้อนของ  
ผู้อยู่อาศัย 

3.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิง และทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

-  เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.เข้มงวดกวดขันสถานบริการ เรื่องยาเสพติด และ
การปล่อยปละละเลยให้เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปีเข้า
สถานบริการ 

-  เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

5.จังหวัดเชียงใหม่เปิดตู้ปณ.1 ขึ้นเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียน/ การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ทั้งข้าราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องยาเสพติด 

-  เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูล
โดยตรง 

 3.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553-2557  เพื่อป้องกันและ
บรรเทาภัยไฟป่า 
  3.1 ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแล้ว 
  3.2 ตามกรอบของแผนฯ กําหนดให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ ดําเนินการขั้นตอนก่อนเกิดภัย (เตรียมความพร้อม แผนปฏิบัติการ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
งบประมาณ) ขอฝากส่วนราชการทุกภาคส่วน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งรัดดําเนินการ
ตามแผนอย่างเต็มกําลังความสามารถ 

 

        /4. การดําเนนิการป้องกนั... 

หน่วยงาน ภารกิจ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผา 
เกษตรจังหวัดใหม่ จัดหาเครื่องมือช่วยเกษตรกรในการกําจัดวัสดุ

การเกษตร 
หน่วยฯฝนหลวง จัดทําฝนเทียมเพิ่มความชุ่มช้ืน และลดฝุ่นละออง 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ ตรวจตรา เฝ้าระวัง ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา 



 ๓๒  

 
 4.การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555  ช่วงเวลาการ
ดําเนินการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555   (29 ธันวาคม  2554 - 4  มกราคม  2555) รวม 7 วัน   

เป้าหมายการดําเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้ลดลงร้อยละ 5                
เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 

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

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ /องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพื้นที่ 

เครือข่ายตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่แต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงต่อการเผาป่า 

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 



 ๓๓  

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
 - การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง  

  ผู้นําเสนอ : นางญาณี  แสงศรีจันทร์  คลงัจังหวัดเชียงใหม่  

๑. ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ไปพลางก่อน  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)   
หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๐,๐๓๓.๓๐ ๘,๓๒๓.๒๔ ๘๒.๙๖ ๑,๗๑๐.๐๖ 

ประจํา ๘,๗๙๒.๓๖ ๗,๕๖๐.๙๒ ๘๕.๙๙ ๑,๒๓๑.๔๔ 

ลงทุน ๑,๒๔๐.๙๔ ๗๖๒.๓๒ ๖๑.๔๓ ๔๗๘.๖๒ 

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

ข้อมูล ณ วันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

          หน่วย : ล้าน
บาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๔,๗๖๐.๓๔ ๔,๔๕๕.๔๕ ๙๓.๖๐ ๓๐๔.๘๘ 

 
๒.  สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิตัิ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน  ๑๑  เรื่อง คือ 

๒.๑ หนงัสือที ่กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๔๑ ลงวนัที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ เรื่อง  การตรวจสอบรายงาน
การขอเบิกเงินจากคลัง   

      เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ในแต่ละเดือนกับ
สํานักงานคลังได้อย่างถูกต้อง ครบถว้น และเป็นปัจจุบัน โดย 

      ๑. สํานักงานคลังจังหวัดจะพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินของส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดประจําเดือน  
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 

       ๒. ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ในระบบ GFMIS ตามข้อ ๑ ส่งสํานักงานคลัง
จังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป   

ทั้งนี้ ถือปฏิบัติต้ังแต่ รายงานประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  รายละเอียดสามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
  

 



 ๓๔  

๒.๒ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒. ๒/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์
และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล ของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับ
ความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ เจ็บป่วยและอยู่ ในพื้นที่ อุทกภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล                
ในสถานพยาบาลของเอกชนได้นั้น  บัดนี้สถานการณ์ได้บรรเทาลงและใกล้กลับสู่สภาวะปกติ กระทรวงการคลัง
จึงออกประกาศระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕   สําหรับสถานพยาบาลของ
ทางราชการ ที่ใช้รถพยาบาลในการส่งต่อผู้มีสิทธ์ิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางการแพทย์                
ณ สถานพยาบาล  แห่งอื่น หรือสถานพยาบาลของเอกชนจํานวน ๕๗ แห่ง โดยมิได้เรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิ            
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเบิกจากทางราชการได้  และจากเหตุการณ์อุทกภัยทําให้สถานพยาบาลของทาง
ราชการหลายแห่ง ไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ทันตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด  
กรมบัญชีกลางจึงกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกค่ารถส่งต่อในระบบเบิกจ่ายตรง และ
การผ่อนปรนการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในโดยให้สถานพยาบาลของทาง
ราชการถือปฏิบัติ   รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

๒.๓   หนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเอกสาร
การจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงิน   สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษา 
 ของบตุร 
 การจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นวิธีที่จะทําให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย   
ของบิดาได้ โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา  ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์               
และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๔๗๘ คือบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นได้จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากทั้งเด็กและมารดาเด็ก ต่อหน้านายทะเบียน นอกจากนี้ กรณีที่เด็ก หรือ มารดาเด็ก คัดค้านการ             
จดทะเบียนรับรองบุตร    บิดาต้องมีคําพิพากษาจากศาลที่ให้บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ ดังนั้นการ            
จดทะเบียนรับรองบุตรที่ไม่ได้ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัวดังกล่าว จึงใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไม่ได้ 

๒.๔  หนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔   เรื่อง  การตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ 

        ปัจจุบันการใช้จ่ายงบประมาณด้านค่ารักษาพยาบาลมียอดสูงมากและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปี    
ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณแผ่นดินในระยะยาว กรมบัญชีกลางได้กําหนดแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ ( เฉพาะกรณีต้ังเบิกจากงบประมาณโดยตรง  
และตั้งเบิกผ่านเงิน ทดรองราชการ) และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ  โดยนําแนวทางการตรวจสอบฯ ดังกล่าวมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิผล  รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

๒.๕   หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรื่อง  แบบและวิธีการในการ
ขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้าง  

        ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.๑๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔
กําหนดให้ลูกจ้างประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนเมื่อเสียชีวิต บุตร คู่สมรส หรือบิดา



 ๓๕  

มารดา หรือบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัด มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด ๑๕ เท่าของ
บําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จรายเดือนพิเศษแล้วแต่กรณี 

กรมบัญชีกลางได้กําหนดแบบและวิธีการขอรับบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจํา โดยให้ใช้
แบบขอรับบําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือน  หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย   และให้นํา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗    และหนังสือ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๕๓  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๒  เรื่อง การขอรับและการ
จ่ายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบําเหน็จบํานาญมาใช้กับการยื่นเรื่อง
ขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําโดยอนุโลม 

๒.๖    หนังสอืด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕   เรื่อง  การขยายเวลา
เก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งบเงินอุดหนุนให้
ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายได้รวม ๒ ปีงบประมาณ และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสําหรับ
โครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดสําหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔  นั้น 

เนื่องจากขณะที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา และการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐสามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมบัญชีกลางจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การเก็บรักษา และการขยายเวลาเก็บรักษา
เงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายต่อไป  ดังนี้ 

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินตามวรรค ๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน และไม่มีหนี้ผูกพันอนุมัติขยาย
เวลาเก็บรักษาเงินไว้ได้ถึง วันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะต้องเป็นรายการหรือโครงการที่
ดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินไว้ใช้
จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔  และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้แจ้งข้อมูลตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด หรือขอทําความตกลงภายในสิ้นเดือนกันยายน  ๒๕๕๔ 

๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษา
เงินงบประมาณจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕  ตามข้อ ๑ และเงินงบประมาณปี                
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕  แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
ทราบตามแบบที่กําหนดภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  โดยให้เจ้าของงบประมาณเป็น            
ผู้จัดส่งข้อมูล กรณีเงินงบประมาณเบิกแทนกันให้หน่วยงานผู้เบิกแทนแจ้งข้อมูลให้ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณทราบ และส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณตามวิธีการที่กําหนดให้
กรมบัญชีกลางทราบภายในวันทําการสุดท้ายของเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕  หากดําเนินการไม่ทันตามกําหนดนี้            
ให้นําเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ภายในสิบห้าวันทําการนับจากวันทําการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน ๒๕๕๕ 

๓. เงินงบประมาณที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ นําเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอย่างช้า ภายในสิบห้าวันทําการนับจาก
วันที่ได้รับหนังสือนี้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ.๒๕๕๑    รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

 
 
 
 



 ๓๖  

๒.๗  หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๗  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผัน
การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕         
ไตรมาส ๑ 

        กําหนดการผ่อนผันใหกั้บส่วนราชการที่ประสบอุทกภัย รายงานผลการประเมินฯการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี  ดังนี้ 

๑. การส่งรายงานผลการประเมนิฯ 
      ๑.๑  ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานการประเมินฯ ประจําปี ๒๕๕๕ ไตรมาส

ที่ ๑  พร้อมไตรมาสที่ ๒ (แยกชุดละ ๑ ไตรมาส)  ใหส้่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม  และสํานักงานคลังจังหวัด
ทราบอย่างช้า  ภายใน   ๒๐   วันนับจากสิน้ไตรมาสที่  ๒  โดยไม่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง 

๑.๒  ส่วนราชการระดับกรมส่งรายงานผลการประเมินฯ ของทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด 
ประจําปี  ๒๕๕๕  ไตรมาสที่ ๑ พร้อมไตรมาสที่ ๒ (แยกชุดละ   ๑  ไตรมาส)  ให้กระทรวงต้นสังกัด และสําเนา
ให้กรมบัญชีกลางทราบอย่างช้าภายใน  ๔๕ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส ๒ 

๒.   เกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๒ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชี
พักเงินนําส่ง  หรือบัญชีพักเงินสดรับคงค้างในระบบ GFMIS ส่วนราชการอาจมีบัญชีพักเงินนําส่ง 
(๑๑๐๑๐๑๐๑๑๒) คงค้างด้านเดบิตจากการนําส่งเช็คฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับบัญชี
พักรอ  Clearing (๑๑๐๑๐๑๐๑๑๓) ที่คงค้างด้านเครดิต โดยให้ระบุไว้ในปัญหาและข้อขัดข้องด้วย   
รายละเอียดสามารถดูได้จากเวบ็ไซตก์รมบญัชกีลาง www.cgd.go.th 
 ๒.๘  หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๑๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ตามที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
(ประกอบด้วย หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ องค์การมหาชน 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมทั้งทุนหมุนเวียน) เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีย้อนหลัง โดยจัดทํากระดาษทํา
การปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้นําข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ด้วยแบบงบทดลอง นั้น แต่ยังมีหน่วยงาน
พิเศษบางแห่งบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คลาดเคลื่อน และมี
ข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ทําการปิดงวดบัญชีของปี  ๒๕๕๔ 
แล้ว เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของส่วนราชการดังกล่าวมีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานลักษณะ
พิเศษดังกล่าวดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษที่ยังบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน และมีข้อผิดพลาด
ทางบัญชีของปีเก่า ให้จัดทํากระดาษเพื่อปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามวิธีการและขั้นตอนที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 
  ๒. หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษส่งกระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชี ตามข้อ ๑
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทํากระดาษทําการรวม และงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   สําหรับหน่วย
เบิกจ่ายใดมีข้อมูลทางบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ให้เรียกรายงานงบทดลองประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ จากระบบฯ พร้อม
รับรองความถูกต้องส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดําเนินการต่อไป 
  ๓. ให้หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษนําข้อมูล “รายการปรับปรุงบัญชีที่ยังไม่ได้
ปรับในระบบ GFMIS ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ” ในกระดาษทําการฯมาปรับปรุงบัญชีในระบบฯด้วยแบบ
งบทดลองตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสาร
ประกอบรายการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และเมื่อนําเข้าข้อมูลแล้วให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ  รายละเอียด
สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 



 ๓๗  

 ๒.๙  หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  แนวทางการ
จัดทํากระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐจัดทํากระดาษทําการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และรวบรวมส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดําเนินการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS เพื่อให้ข้อมูล
ทางบัญชีมีความครบถ้วนถูกต้อง แต่หน่วยงานบางแห่งยังมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการบันทึกและปรับปรุง
บัญชีในระบบฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คลาดเคลื่อน และมีข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุง 
ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ทําการปิดงวดบัญชีของปี  ๒๕๕๔ แล้ว ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชี และรายงานทางการ
เงินของหน่วยงานมีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้ 

๑.  ให้หน่วยเบิกจ่ายที่ยังมีข้อผิดพลาดทางบัญชี และยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีในระบบฯ จัดทํา
กระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด หาก
หน่วยเบิกจ่ายใดบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เรียกรายงานงบทดลองประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากระบบ
พร้อมรับรองความถูกต้องส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทํากระดาษทําการรวม และงบการเงินประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ส่งสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน  และกรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ กรณีที่หน่วยงานได้แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนของ              
ปี ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้วให้หมายเหตุไว้ในกระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชีประจําปี ๒๕๕๔  ด้วย 

๓. นําข้อมูลจากกระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มา
ปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ระบุวันที่ผ่านรายการ ๐๑.๑๐.๒๐๑๑
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งดําเนินการปรับปรุงบัญชีในระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ และ
จัดเก็บเอกสารประกอบรายการปรับปรุงบัญชีแยกเป็นรายปีเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป 
รายละเอียดสามารถดูได้จากเวบ็ไซตก์รมบญัชกีลาง www.cgd.go.th 
 ๒.๑๐  หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการ
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ของส่วน
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน ๗  เรื่อง สําหรับส่วนราชการระดับกรม จังหวัดในฐานะ
เจ้าของงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ไม่รวมหน่วยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ และให้ส่วน
ราชการระดับกรมรายงานผลการประเมินฯ ของทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดส่งกระทรวงต้นสังกัด  และสําเนาให้
กรมบัญชีกลางทราบทุกไตรมาส  นั้น 

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้
ส่วนราชการดําเนินการดังนี้ 

๑. การจัดทําแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม
ที่มี ๑ หน่วยเบิกจ่ายให้จัดทําและแจ้งผลการประเมิน ส่งกระทรวงต้นสังกัด และสําเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ 
กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีสถานที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งสําเนาเพิ่มให้สํานักงานคลังจังหวัดทราบด้วย   

๒. ระยะเวลาส่งแบบรายงานการประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไตรมาสที่ 
๔  ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแจ้งผลการประเมินฯ ให้ส่วนราชการระดับกรม และสําเนาให้สํานักงาน
คลังจังหวัด อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส 
 ๒.๑๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕   เรื่อง  ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                     มติ ค.ร.ม. ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  ให้ปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของ
บุคลากรภาครัฐ และให้ปรับอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างขั้นตํ่า และขั้นสูงของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวในสัดส่วนร้อยละห้า 



 ๓๘  

  มติ ค.ร.ม. ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี รวมทั้งทหาร  กอง
ประจําการ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น 
 ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( ประกาศวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๕)  จากมติ ค.ร.ม. ดังกล่าวกระทรวงการคลังจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑. บุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้ คือ 
   ๑.๑ ข้าราชการ 
  (ก) ข้าราชการพลเรือน 
  (ข) ข้าราชการทหาร(ไม่รวมนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม) 
  (ค) ข้าราชการตํารวจ(ไม่รวมถึงพลตํารวจสํารอง) 
  (ง) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

    (จ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    (ฉ) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

 ๑.๒ ลูกจ้างประจํา 
 ๑.๓ ลูกจ้างชั่วคราว 

 ๒. ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพัน
สองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับ
เงินเดือนค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท 

      กรณีจํานวนเงินที่ได้รับรวมกันไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาทให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํานั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างจนถึงเดอืนละแปดพันหกรอ้ยสบิบาท 
     ทหารกองประจําการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีเงินเดือนรวมกับเบ้ียเลี้ยง
ประจําตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจํานวนไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท ให้ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินเดือนละ
แปดพันหกร้อยสิบบาท (ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 
 ๓. กรณีที่ตําแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกําหนด หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด ได้กําหนดให้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป ที่มีเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพัน
บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจนถึง หนึ่งหมื่นห้าพันบาท 
          กรณีที่ตําแหน่งที่กําหนดได้กําหนดให้คุณสมบัติตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีเงินเดือนไม่ถึง
เดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่
เมื่อรวมแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท 
           กรณีเงินที่ได้รับรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ           
อีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท 
    
 



 ๓๙  

 ทหารกองประจําการ ซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑ กรณีเงินเดือนรวมกับเบ้ียเลี้ยงประจําตาม
ข้อบังคับมีจํานวนไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตรา                
ที่กระทรวงกลาโหมกําหนดแล้วต้องไม่เกินเดือนละเก้าพันบาท (ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕    
เป็นต้นไป) 
  ๔. ให้ส่วนราชการออกคําสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และให้ส่วนราชการ            
ผู้เบิกส่งคําขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด โดยไม่ต้องส่ง
สําเนาคําสั่งประกอบคําขอเบิกเงิน รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th               
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด    

๓.  ผลการประเมินการปฏบิตัิงานดา้นบญัชีของหน่วยเบกิจ่าย ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑๘๒ 
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑  ผลปรากฏดังนี้  

เปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๔ กบั ปี ๒๕๕๕ 
ไตรมาส 

ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ) ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ) 
๑ ๗๒.๐๗ ๗๓.๖๓ 
๒ ๗๗.๙๐ ๐.๐๐ 
๓ ๗๗.๓๕ ๐.๐๐ 
๔ ๗๕.๘๒ ๐.๐๐ 

สามารถ Down Load  รายละเอียดผลการประเมินได้จาก  http://klang.cgd.go.th/cmi  
เลือกหัวข้อ  “การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัช”ี 
 
 

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



 ๔๐  

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
 4.1. มติการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวดัเชียงใหม่   
        4.1.1 สรปุข้อเสนอโครงการจงัหวดัเชียงใหม ่
        ผู้นําเสนอ : นายสําเริง ไชยเสน รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด

      เชียงใหม ่
    
http://www.thaigov.go.th                                       วันที่ 15 มกราคม 2555          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ (ครั้งที่ 1) จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย             
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี              
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงาน
ราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของ
หน่วยงานราชการ) จํานวน 2 ฉบับ  
 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้
ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จํานวน 2 ฉบับ  
 3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง รวม 3 ฉบับ 
เศรษฐกิจ 
 5. เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
1/2555 
 6. เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
(เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง  แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน) 
 7. เรื่อง ข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จําแนกประเภท)  
สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 15  มกราคม 2555 
 8. เรื่อง นโยบายรัฐบาลในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ   
 9. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม 
 10.เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา“พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่สมเด็จพระมหิตลาธิ 
เบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 11. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม 
หลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)  
 
 
 



 ๔๑  

ต่างประเทศ 
 12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 
(ฝ่ายความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 4/2554 (ขออนุมัติปรับโครงสร้างและอัตรากําลังข้าราชการของ
กระทรวงการต่างประเทศ) 
 13. เรื่อง ขออนุมัติการลงนามแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2555– 2557 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย  
 14. เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวง
สาธารณสุข เวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
 15. เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 
การศกึษา 
 16. เรื่อง การจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
แต่งตั้ง 
 17.แต่งต้ัง 
      1. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
      2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 
      3.การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวงพาณิชย์)  
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-
9000  

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
 
 



 ๔๒  

 
กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ปรบัปรุงประเภทของหน่วยงานราชการ
ที่ได้รบัการยกเว้นภาษปีระจาํปีและนิรโทษกรรมภาษปีระจําปทีี่คา้งชาํระของหน่วยงานราชการ) และร่าง
พระราชบญัญตัิรถยนต์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ปรบัปรุงประเภทของหนว่ยงานราชการที่ไดร้บัการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมและภาษปีระจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษปีระจําปคีา้งชําระของหน่วยงาน
ราชการ) จาํนวน 2 ฉบบั  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษปีระจําปีที่ค้างชําระของ
หน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการ
ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของ
หน่วยงานราชการ) จํานวน 2 ฉบับ ที่สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ  และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป   
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญตัิ  
   1. ร่างพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้  
    1.1 กําหนดมิให้นํามาตรา 23 เกี่ยวกับการห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจํา
ทาง การขนส่งไม่ประจําทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน มาใช้บังคับแก่การขนส่งส่วนบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา            
วัด  มัส ยิด  มิซซั ง  มูลนิ ธิ  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล                
เป็นผู้ประกอบการขนส่ง  แต่ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้เสมือนดัง
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลทุกประการ (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29)  
    1.2 กําหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคลของส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง วัด มัสยิด มิซซัง มูลนิธิ และสภากาชาดไทย ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
(ร่างมาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 88)  
    1.3 กําหนดให้บรรดาภาษีประจําปีของรถของหน่วยงานตามมาตรา 88 แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ค้างชําระไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันระงับไป (ร่างมาตรา 5)  
    1.4 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา 6)  
   2. ร่างพระราชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มสีาระสําคัญ ดังนี้  
    2.1 กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีให้แก่รถของส่วนราชการ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องค์การมหาชน 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือหากําไร             
(ร่างมาตรา 3 แก้ไขมาตรา 9 (3))   
    2.2 กําหนดให้บรรดาค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีของรถของหน่วยงานตามมาตรา 
9 (3) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ค้างชําระไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันระงับไป (ร่างมาตรา 4)  
    2.3 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา 5)  



 ๔๓  

 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้ในการ
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จํานวน 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
น้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จํานวน 2 ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญตัิ   
   1. ร่างพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้   
    1.1 กําหนดบทนิยาม “การขนส่งส่วนบุคคล” หมายความว่า การขนส่งเพื่อการค้า
หรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ําหนักเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 (5))  
    1.2 กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ 
ไม่เกินสิบสองคน  และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลท่ีมีน้ําหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อยกิโลกรัมตามกฎหมาย         
ว่าด้วยรถยนต์  ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง (ร่างมาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 (2) (ข))  
    1.3 กําหนดให้นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจําจังหวัดอาจมอบหมายให้
ข้าราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบกกระทําการแทนได้ (ร่างมาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 วรรคสี่)  
    1.4 ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ  เนื่องจากข้อตกลง
เรื่องการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทํากับประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นข้อตกลงระดับ         
ทวิภาคี  ซึ่งมีเงื่อนไขตามข้อตกลงที่แตกต่างกัน  การนํามาบัญญัติเป็นหลักการทั่วไปอาจไม่ครอบคลุมข้อตกลง
หรือสัญญาที่ประเทศไทยทําไว้กับประเทศต่าง ๆ โดยสมควรให้เป็นไปตามข้อตกลงหรืออนุสัญญาแต่ละฉบับ   
    1.5 กําหนดอัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
และบทกําหนดโทษเก็บค่าบริการผิดจากอัตราค่าบริการที่กําหนด (ร่างมาตรา 9 เพิ่มมาตรา 74/1 และร่าง
มาตรา 13 เพิ่มมาตรา 148/1 และมาตรา 148/2))  
    1.6 ตัดบทบัญญัติที่ให้ผู้ประจํารถมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสําเนาภาพถ่ายหนังสือแสดงการ
จดทะเบียนไว้ประจํารถเพื่อแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการ   
    1.7 กําหนดบทเฉพาะกาลให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระ (ร่างมาตรา 14)  
  2. ร่างพระราชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้  
    2.1 กําหนดบทนิยาม “รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ร่างมาตรา 3 แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 4)  
    2.2 กําหนดห้ามมิให้ใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน รถที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน รถที่
ยังมิได้เสียภาษีประจําปี รถที่แจ้งการไม่ใช้รถ รถที่ทะเบียนระงับ (ร่างมาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6)  
    2.3 กําหนดให้รถที่ยังมิได้จดทะเบียนสามารถนํามาใช้ได้ช่ัวคราว ได้แก่ รถที่จด
ทะเบียนในต่างประเทศที่นําเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรชั่วคราว หรือใช้ในกิจการใดโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว 
หรือรถที่ใช้เพื่อการทดสอบ หรือรถที่ใช้ในกรณีอ่ืนที่มีกฎกระทรวงกําหนด (ร่างมาตรา 5 เพิ่มมาตรา 6/1)  
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    2.4 กําหนดให้นายทะเบียนและผู้ตรวจการมีอํานาจเข้าตรวจในสถานที่จําหน่าย เช่า 
เช่าซื้อ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ เมื่อมีเหตุสงสัยว่ามีรถที่ค้างชําระภาษี หรือมีการใช้รถที่สิ้นอายุการใช้งาน 
และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถนั้นไว้ได้ (ร่างมาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 37)  
    2.5 กําหนดให้การยึดรถที่ค้างชําระภาษีรถประจําปี เป็นการยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถ
แทน (ร่างมาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 วรรคสอง)  
    2.6 กําหนดให้ยกเลิกมาตรา 39 ที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดรถที่ยึดมาตามมาตรา 
35 หรือมาตรา 37 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ที่ให้ยกเลิกการยึดรถ โดยเปลี่ยนมาเป็นการยึดแผ่นป้าย
ทะเบียนรถยนต์แทน (ร่างมาตรา 9)  
    2.7 กําหนดให้ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามมาตรา 43 (1) มีอายุสองปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาตขับรถ (ร่างมาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 วรรคหนึ่ง)  
    2.8 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาตขับรถต้องไม่เป็นผู้อยู่
ในระหว่างถูกยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับรถ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เว้นแต่ได้พ้นกําหนดสามปีนับแต่
วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ (ร่างมาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 46 (8) และร่างมาตรา 12 เพิ่มเติม
มาตรา 46 (9))  
    2.9 กําหนดให้นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการมีอํานาจเรียกเจ้าของรถหรือผู้ขับรถมาให้
ถ้อยคําหรือยื่นคําช้ีแจงหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 13 เพิ่ม
มาตรา 57 สัตต)  
    2.10 ปรับปรุงบทกําหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ                
(ร่างมาตรา 14 ร่างมาตรา 15 และร่างมาตรา 16)  
 
    2.11 ปรับปรงุอัตราค่าธรรมเนียมและภาษปีระจําปี ดังนี้  
     (1) เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ
สําหรับการใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนอนุญาตให้ใช้ได้ในบางกรณี  เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา 17)  
     (2) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เครื่องหมายพิเศษ และสมุดคู่มือ
ประจํารถของรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมให้เหมาะสม (ร่างมาตรา 18)  
     (3) ปรับปรุงชื่อของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน (ร่างมาตรา 19)  
     (4) ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่เพิ่มบัญชีภาษีประจําปีสําหรับรถอื่นที่
กําหนดในกฎกระทรวง  โดยกําหนดให้การคํานวณอัตราภาษีรถดังกล่าวใช้เกณฑ์น้ําหนักของรถในอัตราเดียวกับ
รถยนต์ส่วนบุคคล (ร่างมาตรา 20)  
    2.12 กําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  
     (1) กําหนดรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกให้ใช้ทะเบียนรถนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  แต่หากต้องการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุก็สามารถทําได้  โดยให้กรมการขนส่งทางบกดําเนินการให้โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนและออกแผ่นป้ายทะเบียน (ร่างมาตรา 21)  
     (2) กําหนดรองรับการใช้รถที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลของประเทศที่ผู้นําเข้ามี
สัญชาติหรือที่รถนั้นจดทะเบียน (ร่างมาตรา 22)  
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    (3) กําหนดใหเ้จ้าของรถที่ถูกยึดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมา
ขอรับคืนภายในกําหนดเวลา  โดยให้ยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถไว้แทน  ถ้ามไิด้มาขอรับคืนภายในเวลาที่กําหนดให้
ขายทอดตลาดรถนั้น (ร่างมาตรา 23)  
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีากาํหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาสถานะของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก่อน  หากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี
ความเห็นว่าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งสองแห่งไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อีกต่อไปแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราช
กฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
4. เรื่อง รา่งพระราชบญัญตัเิพื่ออนุวัตกิารภาคผนวกแนบทา้ยความตกลงว่าด้วยการขนส่งขา้มพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง รวม 3 ฉบบั 
                   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้  
                   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
                   2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. .... และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
                   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
                   1. ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... 
                             1.1 กําหนดให้การดําเนินพิธีการของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
นอกราชอาณาจักร เป็นการดําเนินพิธีการในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา 5) 
                             1.2 กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงมีอํานาจหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้ในข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทําไว้กับรัฐบาลของประเทศภาคีตามความตกลงสําหรับการดําเนินพิธีการใน
พ้ืนที่ควบคุมร่วมกันแต่ละแห่ง และกําหนดข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงที่เข้ามาดําเนินพิธีการในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด (ร่างมาตรา 6) 
                             1.3 กําหนดให้การกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับการขนส่งข้าม
พรมแดนในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักรเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา 9)  
                             1.4 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการกับผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ขนส่งข้ามพรมแดนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรและพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอก
ราชอาณาจักร (ร่างมาตรา 10 และร่างมาตรา 11) 
                             1.5 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจออกระเบียบเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถดําเนินพิธีการได้อย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่
ควบคมุร่วมกันได้ (ร่างมาตรา 12 และร่างมาตรา 13) 
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                   2. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
                             2.1 กําหนดขอบเขตการใช้บังคับแก่การรับขนของทางถนนด้วยรถจากสถานที่ที่ผู้ขนส่ง
รับมอบของในราชอาณาจักรไปยังสถานที่ที่จะระบุให้ส่งมอบของนอกราชอาณาจักร หรือจากสถานที่ที่ผู้ขนส่ง
รับมอบของนอกราชอาณาจักรยังสถานที่ที่ระบุให้ส่งมอบของในราชอาณาจักร หรือจากสถานที่ที่ผู้ขนส่งรับมอบ
ของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ที่ระบุให้ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร (ร่าง
มาตรา 4 – ร่างมาตรา 5) 
                             2.2 กําหนดหลักเกณฑ์ผู้ขนส่งต้องออกใบตราส่งให้แก่ผู้ส่งและการกําหนดรายการในใบ
ตราส่ง ได้แก่ ช่ือและที่อยู่ของผู้ส่ง ช่ือและที่อยู่ของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งช่วง ช่ือและที่อยู่ของผู้รับตราส่ง เป็นต้น 
(ร่างมาตรา 9 –รา่งมาตรา 13)  
                             2.3 กําหนดหน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่
ปรากฏในใบตราส่งเมื่อได้รับมอบของจากผู้ส่ง และบันทึกข้อแตกต่างไว้ในใบตราส่งในกรณีที่ความแตกต่างนั้น
สามารถเห็นได้ประจักษ์ มีหน้าที่ถามเอาคําสั่งจากผู้ส่งทั้งในกรณีที่การรับขนของกลายเป็นพ้นวิสัยหรือ
ดําเนินการต่อไปได้แต่ด้วยเง่ือนไขที่ต่างไปจากสัญญา และในกรณีที่มีพฤติการณ์ขัดขวางการส่งมอบหรือผู้รับ
ตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับมอบของ (ร่างมาตรา 14 – ร่างมาตรา 16) 
                             2.4 กําหนดให้ผู้ส่งต้องรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากความไม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอของรายละเอียดในใบตราส่งความรับผิดต่อผู้ขนส่งในความเสียหายอันเกิดแก่บุคคล
อ่ืน ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งและค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเนื่องมาจากความบกพร่องในการบรรจุ
หีบห่อ และให้ผู้ส่งมีหน้าที่ในการจัดเอกสารที่จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่พิธีการทางศุลกากรไปกับใบตราส่ง รวมทั้ง
จัดเอกสารหรือข้อมูลอ่ืนที่ผู้ขนส่งต้องการหรือดําเนินการให้ผู้ขนส่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นได้และต้องรับ
ผิดแก่ผู้ขนส่งในกรณีที่เอกสารและข้อมูลดังกล่าวมีความไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอหรือไม่ครบถ้วน (ร่างมาตรา 18 – 
ร่างมาตรา 20)  
                             2.5 กําหนดให้ผู้ส่งมีหน้าที่ในการแจ้งสภาพอันตรายแห่งของให้ผู้ขนส่งทราบและความ
รับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว (ร่างมาตรา 21 – ร่างมาตรา 22)  
                             2.6 กําหนดความผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งในกรณีของสูญหาย เสียหาย 
หรือส่งมอบชักช้า กรณีที่ถือว่าของนั้นได้สูญหายสิ้นเชิงเนื่องจากล่วงพ้นระยะเวลาส่งมอบของมานานแล้ว และ
กรณีความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของผู้อ่ืน (ร่างมาตรา 26 – ร่างมาตรา 28) 
                             2.7 กําหนดให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็นศาลที่มีเขต
อํานาจตามร่างพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 37 – ร่างมาตรา 38) 
                             2.8 กําหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับขนของทางถนนให้มี
อายุความหนึ่งปี (ร่างมาตรา 40)  
                   3. รา่งพระราชบญัญตักิารรบัขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวา่งประเทศ พ.ศ. .... 
                             3.1 กําหนดขอบเขตการใช้บังคับกับสัญญารับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนน โดย
รถจากจุดต้นทางจากประเทศหนึ่งไปยังจุดปลายทางอีกประเทศหนึ่ง  ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญารับขนดังกล่าวจะมี
บําเหน็จหรือไม่ก็ตาม (ร่างมาตรา 5) 
                             3.2 กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องเอกสารการเดินทาง ประกอบด้วยต๋ัวโดยสารและใบรับ
สัมภาระลงทะเบียน มีการกําหนดรูปแบบและรายการของตั๋วโดยสารและใบรับสัมภาระลงทะเบียน และกําหนด
หน้าที่ของผู้ขนส่งในการบันทกึสัญญารับขนว่าจะต้องมีการบันทึกไว้โดยการออกตั๋วโดยสาร การออกใบรับ
สัมภาระลงทะเบียน การตรวจสภาพเท่าที่เห็นได้จากภายนอกของสัมภาระลงทะเบียนในเวลาลงทะเบียน
สัมภาระ (รา่งมาตรา 9 – ร่างมาตรา 12)  
                              
 



 ๔๗  

   3.3 กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้ต้องรับผิดต่อความสูญหาย
หรือความเสียหาย อันเป็นผลมาจากการตาย การบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสารที่เป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนโดยสารที่อยู่บนรถหรือขณะกําลังขึ้น หรือลงจากรถคันนั้น รับผิด
เพื่อความสูญหาย หรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการที่คนโดยสารและสัมภาระไปถึงจุดหมายปลายทาง
ล่าช้า รับผิดเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดแก่สัมภาระลงทะเบียนนับแต่เวลาที่ผู้ขนส่งได้รับมอบ
สัมภาระจนถึงเวลาที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสัมภาระ รับผิดเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายของสัมภาระติดตัวเป็น
ผลมาจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนโดยสารอยู่บนรถหรือขณะกําลังขึ้นหรือลงจารถคันนั้น 
ทั้งนี้ ผู้ขนส่งต้องรับผิดเพื่อการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้างช่วงที่ได้กระทําใน
ทางการที่จ้างหรือภายในขอบอํานาจแห่งการเป็นตัวแทนหรือในกิจการที่รับช่วงนั้น (ร่างมาตรา 15 – ร่าง
มาตรา 19) 
                             3.4 กําหนดให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดตามหลักข้อสันนิษฐานการรับผิดกล่าวคือผู้ขนส่งต้อง
รับผิดในความสูญหาย หรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการตายการบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจของคน
โดยสารที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนโดยสารอยู่บนรถ หรือขณะกําลังขึ้น หรือ
ลงจากรถคันนั้น ให้สันนิษฐานว่าผู้ขนส่งต้องรับผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ถึงข้อยกเว้นความรับผิดตามที่กฎหมาย
กําหนด (ร่างมาตรา 15 และร่างมาตรา 20) 
                             3.5 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งในกรณีที่คนโดยสาร
ตาย หรือบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ ให้จํากัดความรับผิดไว้ไม่เกิน 9,000 SDR ต่อคนโดยสารแต่ละคนต่อ
หนึ่งเหตุการณ์ ในกรณีการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ให้จํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ 
ไมเกิน 8.33 SDR ต่อหนึ่งกิโลกรัมของน้ําหนักรวมทั้งหมดแห่งสัมภาระนั้น หรือ 166.67 SDR ต่อหนึ่งชิ้น 
แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่ากัน ในกรณีการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระติดตัวของคนโดยสาร ให้จํากัด
ความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ที่คนละ 166.67 SDR และในกรณีความเสียหายอันเกิดจากการล่าช้าที่มิใช่ความ
เสียหายของสัมภาระหรือการบาดเจ็บของคนโดยสาร ให้จํากัดความรับผิดไว้ไม่เกินราคาค่าโดยสาร                
(ร่างมาตรา 22 – ร่างมาตรา 24) 

 
เศรษฐกิจ 

5. เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครัง้ที่ 1/2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2555 จังหวัดเชียงใหม่  ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดําเนินการตามมติที่ประชุม และรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  สาระสาํคญั 

 ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2555 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 1.การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดยคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน)   
  ข้อเสนอ  1) เร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  2) 
ศึกษาและสํารวจเส้นทางการสร้างถนน Motorway เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย  3) เร่งรัดการดําเนินโครงการ
รถไฟทางคู่ภาคเหนือให้แล้วเสร็จทั้งระบบในปี 2560  4) พิจารณาเพิ่มเส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศไทย   



 ๔๘  

 มตทิีป่ระชุม  
 1. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เร่งพิจารณารายละเอียดโครงการ

รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยกําหนดรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (EIA) และทําการศึกษาความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการโดยละเอียด  

 2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับไปพิจารณาศึกษาและสํารวจเส้นทาง
ของการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย โดยให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับไปพิจารณาความเป็นไปได้
ในการเร่งรัดแผนการพัฒนารถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงข้อจํากัดด้านขีด
ความสามารถในการลงทุนของภาครัฐ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 4. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับไปพิจารณาเพิ่มเส้นทาง 
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศไทย  โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้  
  2. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน  (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน)   
  ข้อเสนอ 1) ยกระดับจุดผ่อนปรนภาคเหนือตอนบนเป็นด่านถาวร 3 จุด 2) เร่งรัดการจัดต้ัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และการท่องเที่ยว และเป็น
ประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงและจีนตอนใต้ 
  มติที่ประชุม  
  1. มอบหมายสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับไปพิจารณาเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรน
ก่ิวผาวอก และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความพร้อมของประเทศเพื่อนบ้าน 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสาน สปป.ลาว ใน
การจัดต้ังคณะทํางานร่วมกันเพื่อให้ดําเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องด้านการอํานวยความสะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน เตรียมความพร้อมรองรับ
การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
  3. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงการคลัง เร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ
ไทย โดยรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 
และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)   
  ข้อเสนอ 1) โครงการ Year of MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) 
ในปี 2556 2) เร่งรัดแผนบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ชัดเจนและ
เน้นการมีส่วนร่วมของเอกชนในพื้นที่  3) การจัดระบบขนส่งมวลชนในเขตผังเมืองรวม ทั้งในส่วนของรถโดยสาร
ประจําทางสาธารณะในเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงให้รถสี่ล้อแดงเป็นรถติด
มิเตอร์เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 4) การส่งเสริมให้มีการอบรมภาษาที่สามเพื่อทําหน้าที่มัคคุเทศก์
โดยเฉพาะภาษาเกาหลี  5) การจัดทําปฏิทินท่องเที่ยวภูมิภาคที่มีการเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวหลักระหว่าง
เมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวสําคัญของภูมิภาคน้ี  
   



 ๔๙  

  มตทิีป่ระชุม  
  1. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ รับไปพิจารณาเตรียมความพร้อมในการประกาศให้ปี 2556 เป็น Year of MICE 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งดําเนินการศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการ
บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความพร้อม
ก่อนการเปิดตัวใช้งานในเดือนกันยายน 2555 
  3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ) 
กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทําแนวทางการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  โดยให้นําผลการศึกษาจากโครงการจัดทําแผน
แม่บทและออกแบบเพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร เมื่อปี 2550 มาประกอบการจัดทําแนวทางการพัฒนา 
  4. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันดําเนิน
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มีความจําเป็นให้กับมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง โดยประสานกับ สทท. และ
กกร. 
  5. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทําปฏิทิน
ท่องเที่ยวภูมิภาคและสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกลุ่ม
พ้ืนที่ 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เสนอโดย กกร.)  
   ข้อเสนอ  1) โครงการสร้างฝายชะลอน้ําแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ํายม  
      2) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร  และป้องกันน้ําท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นเอกภาพ 
  มติที่ประชุม  มอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (กยน.)  รับข้อเสนอของคณะกรรมกร กกร.  ไปพิจารณาในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป 
  5. การพัฒนาตลาดทุนไทย (เสนอโดย สภาพธุรกิจตลาดทุนไทย)  
  ข้อเสนอ 1) พิจารณาเพิ่มข้อกําหนด “เรื่องการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล  
ดอกเบี้ย  ให้กับบริษัทและกองทุนที่ลงทุนข้ามชาติ (Offshore  Holding Company and Funds)”                
ใน “อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” และ “อนุสัญญาภาษีซ้อน
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  2) โครงการ “การเงินขั้นพื้นฐานเพื่อ
ผู้ประกอบการและประชาชนภาคเหนือตอนบน” 3) การส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นกลไกหลักในการระดมเงินทุน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
  มติที่ประชุม  
  1. มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มข้อกําหนด  เรื่องการ
ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินปันผล ดอกเบี้ย ให้กับบริษัทและกองทุนที่ลงทุนข้ามชาติ (Offshore Holding 
Company and Funds)  ในอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสภาภาพเมียนมาร์ 
และอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และอนุสัญญาภาษีซ้อน
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2.  มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  ในการ
ดําเนินงานให้ความรู้พ้ืนฐานทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและประชาชนภาคเหนือตอนบน  เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ และขยายกลุ่มเป้าหมายให้รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน 



 ๕๐  

  3.  มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณารับความเห็นของที่ประชุมไปเร่งรัดการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  เรื่อง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลําพูน 
ลําปาง  แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการและรับข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีไปดําเนินการ 
  2.  เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําและอุทกภัยใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 และ 2  ตามที่รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ได้ให้ความเห็นและมีข้อสั่งการเพิ่มเติมและ
มอบหมายให้คณะกรรมการ กยน.รับไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการบูรณาการใน
การบริหารจัดการน้ํา 
  3.  เห็นชอบโครงการวันเดย์ทัวร์ซึ่งต่อเนื่องกับโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา
แม่สัน-ทุ่งเกวียน โดยมอบหมายจังหวัดลําปางและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เสนอบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด 
  4.  เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับชุมชนวัวลายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  5.  เห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและโครงการอุทยานเทคโนโลยีและความ
สร้างสรรค์ภาคเหนือ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับไป
บูรณาการทั้งสองโครงการเข้าด้วยกัน และจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้ชัดเจน 
  6.  เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาเพิ่มจุดรับจํานําข้าวที่อําเภอแม่แตงจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
  7.  เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมรับไปจัดทํารายละเอียดโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 แนวใหม่ โครงการก่อสร้าง
เส้นทางตัดใหม่ (Missing Link) และดําเนินการเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการต่อไป 
  8.  เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับไปพิจารณาเรื่อง
การจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพลในปี 2555 
  9.  ให้จังหวัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดของโครงการและประสาน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานต่อรอง
นายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ซึ่งกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  และ 2 ทุกระยะเวลา 3 เดือน 
7. เรื่อง ข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จําแนกประเภท)  สําหรับการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 15  มกราคม 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จําแนก
ประเภท)  สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 15  มกราคม 2555  ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  

1.  เห็นชอบในหลักการแผนงาน / โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และ 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน สําหรับวงเงินงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทํารายละเอียดเพื่อ
ประกอบคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตามขั้นตอนต่อไป  โดยให้รับความเห็น
ของสํานักงานฯ ไปประกอบการดําเนินการ 



 ๕๑  

2.  เห็นชอบในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก  อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  ให้เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร  เนื่องจากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ภายใต้
ความรับผิดชอบของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ประสานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในการเร่งรัดจัดต้ังคณะทํางานร่วมกันเพื่อ
ดําเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน  และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอํานวยความ
สะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร  

3.  เห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและโครงการอุทยานเทคโนโลยีและความ
สร้างสรรค์ภาคเหนือ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับไป
บูรณาการทั้งสองโครงการเข้าด้วยกัน และจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้ชัดเจน  โดยให้ความสําคัญกับ
การเชื่อมโยงบทบาทของภาคเอกชนให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4.  เห็นชอบโครงการด้านบริการทางสังคมรวม 4 โครงการ ได้แก่  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์โรคหัวใจ และหลอดเลือด  โรงพยาบาลลําปางเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา ระยะที่ 3 โครงการขยายพื้นที่
และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสันกําแพง  โครงการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นศูนย์
การเรียนรู้ค่ายลูกเสือต้นแบบ  และโครงการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าววสาธารณภัยและจัดต้ังอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.)  โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทํารายละเอียดประกอบการ
ขอรับการจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   

5.  มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ ดังนี้  
5.1  แผนงานโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เกษตร มอบหมายให้ 

สศช. หารือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําแนกโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา ส่งให้คณะกรรมการ กยน. เพื่อดําเนินการ 

5.2  แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ 
มอบหมายให้ กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาในรายละเอียด และจัดลําดับความสําคัญเพื่อนําเสนอขอ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

5.3  แผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน   บริการและการท่องเที่ยว  
มอบหมายให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

5.4  แผนงานโครงการด้านบริการทางสังคมที่นอกเหนือจากข้อ 1-5  มอบหมายให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียด  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปกติ สําหรับโครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการสุขภาพและศูนย์ริการสาธารณสุข  (Medical Hub)  นั้น  เห็นด้วยกับแนวคิดในการให้จังหวัด
เชียงใหม่  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านสาธารณสุขในภูมิภาค  ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับไปจัดทํา
ภาพรวมทั้งระบบที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 ไปบางส่วนแล้ว พร้อมทั้งระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Area of Excellence)  ความ
พร้อมด้านบุคลากร การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และแนวทางการลดความเหลื่อมล้ํา
ของการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสําหรับประชานทั่วไป เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เกิดความต่อเนื่อง 
8. เรื่อง  นโยบายรัฐบาลในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ   
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ  ตามที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)   เป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์  คมสมบูรณ์)  และรัฐมนตรีประจําสํานัก



 ๕๒  

นายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์)  เป็นรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นตามความจําเป็น  และมีปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ   
  อํานาจหน้าที่ ดังนี้   

 1) ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ยากจน  และไม่มี
ที่ดินทํากิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรคนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทั้งหมด   

2) เสนอความเห็น และแนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ํา ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างเป็นระบบ  ชัดเจน มีความครอบคลุม 
และสามารถบูรณาการให้บังเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายรัฐบาย 

3) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
4) ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง  หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ   เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้ 
5) รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  
6) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 
2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้
เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
9. เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกัน
กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดังนี้   

1) เป็นโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ที่อยู่ในเขตประกาศอุทกภัย  และได้รับคํายืนยันจาก
จังหวัดแล้ว   

2) ไม่มีความซ้ําซ้อนกับโครงการของส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วหรือต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รองรับไว้แล้ว  

3) เป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงให้คืนสภาพเดิมโดยไม่เป็นโครงการในลักษณะการก่อสร้างใหม่   
4) เป็นโครงการที่ไม่กระทบต่อแผนการป้องกันน้ําท่วมในลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
5) เป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถดําเนินการได้ทันที  และจะดําเนินการแล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  อนึ่ง ผลการพิจารณาในครั้งนี้ไม่รวมการดําเนินการของจังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดยโสธร 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากจังหวัดว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ จึงไม่สามารถ
สรุปผลการพิจารณาได้  และ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล และสถานีอนามัย  เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวแล้ว  
 
 



 ๕๓  

สังคม 
10. เรื่อง  การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่
สมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการ
อุดมศึกษาและระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปีแห่งการพระ
ราชสมภพ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2555 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
11. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม
แห่งชาติ (คอ.นธ.)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระว่าด้วย
การส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ตามที่คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
เสนอ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)  รับเรื่องนี้ไปพิจารณาในรายละเอียด
ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 
ต่างประเทศ 
12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายความมั่นคง
และโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 4/2554 (ขออนุมัติปรับโครงสร้างและอัตรากําลังข้าราชการของกระทรวง
การต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่าย
ความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ ดังนี้  
   1. โดยท่ีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนจะบรรลุผลในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกต้องเตรียมความพร้อมซึ่งถือเป็นการขยายหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล  จึงมีมติอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศปรับโครงสร้างเฉพาะกรมอาเซียนได้  ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  ส่วนเรื่องอัตรากําลังให้กระทรวงการต่างประเทศส่งเรื่องให้คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังให้ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป   
   2. ส่วนการจัดต้ังสํานักเขตแดนภายใต้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  และจัดต้ังสํานักคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศภายใต้กรมการกงสุล เห็นควรไม่อนุมัติตามนัยมติ ก.พ.ร.  
   3. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําแผนผังแสดงโครงสร้างและภารกิจหน้าที่ (work flow) 
ของกรมอาเซียนและกองที่เกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อเสนอประกอบเรื่องการ
ปรับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศด้วย   
   บัดนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ดําเนินการตามข้อ 3. แล้ว  
13.  เรื่อง ขออนุมัติการลงนามแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ.  2555– 
2557 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดทําและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างปี พ.ศ. 2555– 2557 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ทั้งนี้หากก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดําเนินการใน
เรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และมอบหมายให้



 ๕๔  

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
14.  เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวงสาธารณสุข
เวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  

 1.  เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวงสาธารณสุข
เวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  2.  อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจฯ ดังกล่าว ทั้งนี้  หากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ลงนาม โดย
ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก  และให้กระทรวงการต่างประเทศ  จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม   
(Full Power)  ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสขุ
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม 
15. เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 
  2.  อนุมัติให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือผู้แทนในระดับรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลง
นามฝ่ายไทยในแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี 2555-2557 หรือตามที่เห็นสมควร 
  3.  มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full power) ให้แก่
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการว่า
ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่าง ปี 2555-2557  
  4.  หากมีความจําเป็น สามารถปรับปรุงถ้อยคําของแผนปฏิบัติการฯ ได้เท่าที่ไม่ขัดกับหลักการ
และสาระสําคัญที่จะได้รับความเห็นชอบจากคระรัฐมนตรีหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

16.เรื่อง  การจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
    คณะรัฐมนตรีเห็นควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การจัดต้ังสถาบัน
อาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้เชิญผู้แทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมพิจารณาใน
ประเด็นการรวมสถานศึกษา และการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษารูปแบบกลุ่มจังหวัดด้วย แล้วนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 

การศึกษา 
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17.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอนและแต่งต้ัง พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรง
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารระดับสูง)  ประจําคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ณ  กรุงเวียนนา  สาธารณรัฐออสเตรีย  เพื่อถวายพระเกียรติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจ   ระยะเวลา 1 ปี (ธันวาคม  2554-
2555)  ทั้งนี้  โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 
  2.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุ ิ
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง  นายบุญเลิศ ศักด์ิชัยนานนท์  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน  สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค  ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  3.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  แต่งต้ัง นางมาลี  โชคล้ําเลิศ  รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการส่งออก  ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม .................................................................................................................................................. 
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แต่งต้ัง 
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   4.1.2 สรปุขอ้เสนอโครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
             ผู้นําเสนอ : นายชัยนรงค์  วงค์ใหญ่  หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
         จังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 

สรปุข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่
ณ จังหวดัเชียงใหม่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ 

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่ง ครม. ได้พิจารณาข้อเสนอ
แผนงานโครงการในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (จําแนกประเภท) ตามท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
และจังหวัดนําเสนอผ่านสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จํานวน ๑๒๘ โครงการ 
วงเงินรวม ๓๘๗,๓๘๙.๔๔ ล้านบาทโดยจําแนกประเภทและวงเงินงบประมาณดังนี้ 
  ๑.แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การเกษตรจํานวน ๓๘ โครงการ 
วงเงินรวม ๑๙,๐๖๕.๕๓ ล้านบาทโดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒ โครงการ 
  ๒. แผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์จํานวน ๕๙ โครงการ 
วงเงินรวม ๓๕๔,๔๓๑.๗๖ ล้านบาทโดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒๔ โครงการ 
  ๓. แผนงาน/โครงการด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บริการ การท่องเที่ยวจํานวน ๑๙ 
โครงการ วงเงินรวม ๑๐,๕๕๖.๙๐ ล้านบาทโดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒ โครงการ 
  ๔. แผนงาน/โครงการด้านบริการทางสังคมจํานวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๓,๒๓๘.๕๒ ล้านบาท 
  ๕. แผนงาน/โครงการด้านโครงการอื่นๆจํานวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๙๖.๗๓ ล้านบาท 
  แผนงาน/โครงการแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้นเสนอโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
จํานวน ๒๘ โครงการ วงเงินรวม ๓๔๑,๗๒๘ ล้านบาท 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

ทั้งนี้ ครม. ได้พิจารณากรอบแผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และลงมติ
เห็นชอบในหลักการตามที่ สศช. เสนอ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดย
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดเพื่อประกอบคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของ สศช. ไปประกอบการดําเนินการ 

๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แผนงานโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การเกษตร(โครงการของ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒ โครงการ)มอบหมายให้ สศช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จําแนกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (กนย.) เพื่อดําเนินการ 

 ๒.๒ แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์(โครงการของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒๔ โครงการ)มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาใน
รายละเอียด และจัดลําดับความสําคัญเพื่อนําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒.๓ แผนโครงการด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน บริการและการท่องเที่ยว (โครงการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒ โครงการ)มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
รายละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

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



 ๕๗  

ข้อเสนอโครงการในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (จําแนกประเภท) 
สําหรบัการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวดัเชยีงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 

 
-โครงสรา้งพืน้ฐาน คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ - 

 

ลําดบั โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยดําเนนิการ 

 การพฒันาโครงข่ายถนนระหวา่งจังหวดัและ
รองรบัการเชือ่มโยงอนุภูมิภาค 
 

24,099  

1 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118        
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ – อ.แม่สรวย            
จ.เชียงราย 

1,550 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

2 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
เชียงใหม่ – เชียงราย ตามผลการศึกษาของ 
กรมทางหลวง 

1,550 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

3 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 แยก
ดอยติ จ.ลําพูน – แยกสํากําแพง จ.เชียงใหม่ 

1,000 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

4 โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกจุดตัด
ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดทางหลวงหมายเลข 
114 (แยกดอยติ) 

350 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

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

500 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

6 โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางแยก
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 114 ตัดทางหลวง
หมายเลข 116 

300 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม ่          
กรมทางหลวง 

7 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116 
แยกทางหลวงหมายเลข 114 – อ.ป่าซาง         
จ.ลําพูน) 

357 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

8 โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ จ.เชียงใหม่ 
–จ.ลําพูน (มหดิล – เหมืองง่า)  

6,172 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

9 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106        
อ.เถิน จ.ลําปาง – อ.ลี้ จ.ลําพูน 

1,000 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

10 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 105        
อ.ท่าสองยาง – อ.แม่สะเรียง  

600 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่           
กรมทางหลวง 

 

 
 
 
 



 ๕๘  

ลําดบั โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยดําเนนิการ 

11 โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวงหมายเลข 
1095 (บ้านแม่มาลัยจ.เชียงใหม่ – อ.ปาย  
จ.แม่ฮ่องสอน) 

900 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

12 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1349  
อ.สะเมิง– บ.วัดจันทร์ - จ.แมฮ่่องสอน) 

900 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

13 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 108 
อ.แม่สะเรียง - จ.แม่ฮ่องสอน 

1,800 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

14 โครงการเพิม่มาตรฐานทางหลวงหมายเลข 
1274 (ต่อเขต จ.ลําพูน – ต่อเขตเทศบาล
ตําบลเกาะคา จ.ลําปาง) 

300 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

15 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1095 
อ.ปาย - จ.แมฮ่่องสอน 

1,635 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

16 โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวงหมายเลข 
108 (อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ –อ.แม่สะเรียง       
จ.แม่ฮ่องสอน) 

1,100 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

17 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1103 
จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (อ.ลี้ 
จ.ลําพูน –  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่) 

1,100 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 
 

18 โครงการก่อสร้างแนวใหม่ สันป่าตอง            
บ.แม่วาง –บ.แม่นาจร – บ.ปางอุ๋ง - ขุนยวม   

1,800 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

19 โครงการก่อสร้างแนวใหม่ อ.ปางมะผ้า–        
อ.เวียงแหง  

650 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่            
กรมทางหลวง 

20 โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ 
เชียงใหม่ – ลําพูน  

525 - สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลําพูน 

 การพฒันาคมนาคมระบบรางและขนสง่
มวลชน 
 

310,209  

21 โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – 
เชียงใหม่  

232,409  

22 โครงการรถไฟรางคู่ 
 

77,800  

 

 

 

 

 



 ๕๙  

ลําดบั โครงการ งบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วยดําเนนิการ 

 การสง่เสริมใหเ้ปน็ศนูยก์ลางการบนิของ
ภูมิภาค 
 

  

23 โครงการสายการบินตรงนานาชาติ สู่จังหวัด
เชียงใหม่ 

ตามนโยบาย
รัฐบาล 

 

24 โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ
เชียงใหม่แห่งที่ 2  

ตามนโยบาย
รัฐบาล 

 

ข้อเสนอโครงการในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (จําแนกประเภท) 
สําหรบัการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวดัเชยีงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 

-เศรษฐกิจ การค้าการลงทนุ บรกิาร การทอ่งเที่ยว - 
ลําดบั โครงการ งบประมาณ

(ล้านบาท) 
หน่วยดําเนนิการ 

 ด้านการค้าการลงทนุ 5,420  
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนด้าน

สหภาพเมียนมาร์กับจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

20 - สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
- สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในการลงทุน โดยขยายนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
จังหวัดลําพูน – เชียงใหม ่

5,400 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อเสนอโครงการในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (จําแนกประเภท) 
สําหรบัการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวดัเชยีงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 

-ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เกษตร - 
 

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

ลําดบั โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยดําเนนิการ 

 ทรพัยากรธรรมชาติ (น้ํา) 1,200  
1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันระบบ

นิเวศน์ลุ่มน้ําปิง วัง กก สาละวิน 4 จังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

1,200 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน 
แม่ฮ่องสอน 

 สิ่งแวดล้อม 800  
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาหมอกควนั 

4 จังหวัด กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
800 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน 
แม่ฮ่องสอน 



 ๖๐  

  4.2  การศกึษาเพื่อกาํหนดเขตพืน้ทีต่น้น้ําลําธารภาคเหนือเปน็พืน้ทีคุ่้มครอง
          สิ่งแวดล้อม อําเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวดัเชียงใหม ่

          ผู้นําเสนอ :  นายบรรพต  คันธเสน  ผู้อํานวยการสํานักงาน  
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

เรื่องเดิม   
 

                ๑. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทําการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่
ต้นน้ําลําธารภาคเหนือบริเวณลุ่มน้ําแม่แจ่ม ซึ่งเป็นลุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ําปิง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน 
มีพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร (ลุ่มน้ําช้ัน ๑ และ ๒) ซึ่งมีความลาดชันต้ังแต่ร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ จําเป็นต้อง
อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร เนื่องจากมีสมบัติและลักษณะที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  จากการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง และเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วยหนิ ซึง่ใหกํ้าเนดิดินที่
มีความลึกปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าถึงปานกลาง และมีสมรรถนะการพังทลายสูง สมควรที่จะปกคลุมไว้ด้วย
สภาพป่าไม้ตามธรรมชาติ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติเป็นรูปแบบอ่ืน  
  ๒. อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการจัดต้ังขึ้นเป็นเขตการปกครองระดับอําเภอ
ตาม "พระราชกฤษฎีกาต้ังอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่" เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยเขตการปกครองดังกล่าวต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่แจ่ม ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ําช้ัน ๑ ๒ ๓ และ ๔  ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ําโดยมีพ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ัน ๑ และ ๒ ซึ่ง
เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารมากกว่าร้อยละ ๘๐ จึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสภาพป่าไม้
ตามธรรมชาติเป็นรูปแบบอื่น ซึ่งมีผลต่อการทําหน้าที่ของพื้นที่ลุ่มน้ําเปลี่ยนแปลงไป จากปกติที่เคยให้น้ําในลําธาร
ตลอดปีหรือเหมือนที่เคยให้ในอดีตเปลี่ยนแปลงไป บางพื้นที่เกิดการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง และเกิดน้ําหลาก
อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน จนไม่สามารถเก็บน้ําไว้ในลุ่มน้ําได้ หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย มีปริมาณตะกอนในลําน้ํา
เพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาน้ําท่วม ดินถล่มและน้ําแล้งในหลายพื้นที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  จึงสมควรที่จะคุ้มครอง
พ้ืนที่ต้นน้ําลําธารให้สอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศลุ่มน้ําและความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยการ
ประสานความร่วมมือในการป้องกัน ดูแล  รักษา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อเท็จจรงิ 
 

   ๑. การพิจารณาและวเิคราะห์ความสําคญัของอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและวิเคราะห์
ความสําคัญของพื้นที่จากผลการศึกษาแล้ว มีความเห็นว่า พ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร (ลุ่มน้ําช้ัน ๑ และ ๒) ซึ่งมีมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ ในเขตอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้ง่ายและรุนแรง สภาพพื้นที่มีสมรรถนะการพังทลายสูง นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศป่าสนตามธรรมชาติ
ผืนใหญ่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ ๔๕  ของอําเภอ จากลักษณะของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นน้ํา
ลําธารและมีลักษณะเด่นของระบบนิเวศป่าสนตามธรรมชาติดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่อาจถูกบุกรุกทําลายหรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย จากการขยายตัวของชุมชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค- 
สาธารณูปการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญของพื้นที่จากการจัดต้ังขึ้นเป็นเขตการปกครอง
ระดับอําเภอ ทําให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ต้นน้ําลําธารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และกระทบต่อระบบนิเวศป่าสนที่มี
ลักษณะเด่นในพื้นที่ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และอัตลักษณ์ของชนเผ่าชาติพันธ์ุในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา  



 ๖๑  

สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์ คุ้มครองให้ดํารงอยู่ได้อย่างสมดุลตามธรรมชาติและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพระบบนิเวศของพื้นที่และคงความสมบูรณ์ เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็น
ฐานทรัพยากรและได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  ๒. สาระสําคัญของมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   
  ๒.๑ มาตรา ๔๓ ซึ่งเป็นการกําหนดเขตพื้นที่ กําหนดให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์
และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
  ๒.๒ มาตรา ๔๔ ซึ่งเป็นการกําหนดมาตรการคุ้มครอง กําหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเขตพื้นที่ที่กําหนดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้            
   ๑. กําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือน
ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม             
   ๒. ห้ามการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม       
   ๓. กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะดําเนินการในพื้นที่นั้นต้อง
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม        
          ๔. กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนที่นั้น รวมทั้งการกําหนดขอบเขต หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง         
   ๕. กําหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้น   
 ๓. การดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕    
   ๓.๑ การนําเสนอพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สามารถนําเสนอได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 
         ลักษณะที่ ๑ นําเสนอโดยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยราชการ ประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมในการพิจารณา 
                               ลักษณะที่ ๒ นําเสนอโดยคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้กําหนดนโยบาย หรือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เสนอตามความสําคัญ
และสภาพปัญหาในพื้นที่ และนําเขตพื้นที่และมาตรการไปร่วมพิจารณากับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ 
      ๓.๒ ขั้นตอนการดําเนินการ 
      เมื่อได้รับการนําเสนอให้พ้ืนที่ใดเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
             ๑) พิจารณาความสําคัญและสภาพปัญหาของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
           ๒) พิจารณากําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเป็นและเหมาะสม       
         



 ๖๒  

   ๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น จังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต้ังแต่ขั้นตอนของการพิจารณาความ สําคัญ
ของพื้นที่และขั้นตอนในการพิจารณาขอบเขตและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
         ๔) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําข้อมูลเขตพื้นที่ 
และมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากพื้นที่มาจัดทําร่างกฎกระทรวงและนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณาและเมื่อเห็นชอบแล้ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
                 ๕) นําร่างกฎกระทรวง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เสนอคณะรัฐมนตรี เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม ตามลําดับขั้นตอนของกฎหมาย และส่งเรื่องให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน     
                    ๔. การดําเนินการของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
เชียงใหม่ และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
                           ๑) การดําเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สํานักงานฯ ได้ประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่
และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานฯ ต้ังแต่ขั้นตอนการศึกษา
ความสําคัญและสภาพปัญหาของพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการชี้แจง 
ทําความเข้าใจ รับทราบสภาพปัญหา และรับฟังความคิดเห็นในการดําเนินการโครงการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน
ร่วมกัน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ในระดับจังหวัด อําเภอและท้องถิ่น  
                         ๒) แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สํานักงานฯ จะประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการ 
การดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น ประชาชน ผู้แทนเครือข่ายต่างๆ เพื่อดําเนินการ ดังนี้ 
         ๒.๑) ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่มีแผนการดําเนินงานในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
          ๒.๒) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชน และภาคส่วน
ต่างๆ ของอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

        ๒.๓) ดําเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมและการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการดําเนินการ
เพื่อสงวน บํารุงรักษา ป้องกัน ดูแล  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ําลําธาร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 

เพื่อโปรดทราบการดําเนินงานการศึกษาเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ต้นน้ําลําธารภาคเหนือเป็นพื้นที่ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  และขอประสานความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินงานเพื่อสงวน บํารุงรักษา ป้องกัน ดูแล และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ําลําธาร  อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
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4.3  ประชาสมัพนัธก์ารจดังานสตรอเบอรี่และของดีอาํเภอสะเมิง ประจําปี 2555 
    ผู้นําเสนอ : นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล   นายอําเภอสะเมิง   

 
  อําเภอสะเมิง ขอเชิญเที่ยวงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ภายในงานมีการ
จําหน่ายสตรอเบอรี่ในราคาประหยัด ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยโดย สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง, 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว, สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถานีเกษตรหลวงแม่แฮ 
  -  ชมขบวนแห่รถสตรอเบอรี่ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมพิธีเปิดงานโดย           
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน 
  -  การแข่งขันรถฟอร์มูล่า มง้ 
  -  การประกวดสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางเกษตร เช่น   ฝักทอง ฝักเขียว กล้วยน้ําว้า เป็นต้น 

 -  การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ 
 -  แวะชิมและซื้ออาหารพื้นเมืองจากร้านกาดหมั้วคัวฮอม 

  -  การประกวดธิดาสตรอเบอรี่และธิดาชนเผ่า 
  -  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร ์
  -  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
  -  การจัดพิธีวิวาห์สตรอเบอรี่  
  -  การแข่งขันชกมวยไทย และมหรสพอื่น ๆ อีกมากมาย 
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        4.4  ประชาสัมพนัธ์  “เทศกาลมหกรรมผ้าตนีจกแม่แจ่ม  ครั้งที่  19 ” 
       ผู้นําเสนอ : ว่าที่ร้อยตร ี อดิศักด์ิ  ดวงจินดา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง   

                 “เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๓๗  โดยความ
ร่วมมือของประชาชนคนแม่แจ่ม ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันจัดงาน สืบทอดกันมาเป็นประจําทุกปี              
จึงนับได้ว่าเป็นงานประเพณีที่ย่ิงใหญ่ของคนแม่แจ่ม     

        จากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สตรีชาวแม่แจ่ม นิยมนุ่งผ้าตีนจกไปในงานบุญ งานเทศกาล
หรือในโอกาสพิเศษอื่นๆ ลักษณะประเพณีเช่นนี้ ชาวอําเภอแม่แจ่มยังคงยึดถือปฏิบัติกันสืบมาจนถึงปัจจุบัน           
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพัน  ของสตรี  แม่แจ่มกับศิลปหัตถกรรมการทอผ้าตีนจก ที่มีการทอเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ของตนที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่น ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศ ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่   ๒๔   ตุลาคม  ๒๕๕๐ อันหมายถึงผ้าตีนจกแม่แจ่ม  ได้รับความคุ้มครองว่า ผา้ทอ
ตีนจก เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชาวแม่แจ่มตลอดไป  

การจัดงาน “เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๙” ประจําปี ๒๕๕๕ ซึ่งในปีนี้เป็น        
ครั้งที่ ๑๙ โดยกําหนดจัดในระหว่างวันที่  ๓ – ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ
อําเภอแม่แจ่ม และ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
 โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  คือ 

๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของอําเภอแม่แจ่ม 
๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านตลอดจนพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ ได้นําสินค้า ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์

ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ออกมาโชว์และจําหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ 
     ๓. เปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ของตนเอง และได้เที่ยวงานกันอย่างสนุกสนาน 
 ๔. เพื่อจัดหารายได้และสนับสนุนกิจการเพื่อการสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอําเภอ แม่แจ่ม 

           การดําเนินงานจัดเป็น ๒ ลกัษณะ คือ ภาคความรู้และภาคความบันเทิง 
๑. ภาคความรู้ จะมุ่งสร้างความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าตีนจก  ผ้าพ้ืนเมืองและ ผ้าชาวเขา  การประกวด 

ผ้าตีนจกสวยงาม ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอชาวเขา  การแสดงศิลปหัตถกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตการ
ดําเนินวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ  ตลอดจนการจัดนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒. ภาคบันเทิง มีลักษณะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น             
การแสดงขบวนวัฒนธรรมประเพณีที่ประดับด้วยผ้าตีนจก ผ้าพ้ืนเมืองและผ้าชาวเขาของสถานศึกษา                
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม  กาดมั่ว  การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง ซอ การประกวด   
การแข่งขันล่องแพ โดยภาคกลางคืน จะมีดนตรี มวยไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั้งชาย และ หญิง และ
การประกวดธิดาผ้าตีนจก  เป็นต้น     
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       4.5 การจดังานมหกรรมผ้าฝา้ยตอมือ 111 ปี ๋ของดจี๋อมตอง ครั้งที ่5 ประจาํปี 2555 
    ผู้นําเสนอ : นายสุรชัย  มณีประกร  นายอําเภอจอมทอง  

 
ด้วยอําเภอจอมทองร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้กําหนด จัดงาน 

“มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๑ ป๋ี ของดีจ๋อมตอง ประจําปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอจอมทองโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้าง
โอกาสให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ได้นําสินค้าผ้าฝ้ายที่เลื่องชื่อ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีช่ือเสียงของแต่ละตําบลมา
แสดงและจําหน่าย ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป ดังนั้น อําเภอจอมทอง ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๑ ป๋ี 
ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอจอมทอง ภายในงานมีกิจกรรมแต่ละวัน ดังนี้ 
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

• เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ชมนิทรรศการและงานแสดงผ้าฝ้ายตอมือ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทุกวัน 
• เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.  การออกร้านมัจฉากาชาด ทุกวัน 
• เวลา ๑๖.๐๐ น.  ประกวดทีมแอโรบิค TO BE NUMBER ONE 
• เวลา ๑๘.๐๐ น.  ชมการแข่งขันตระกร้อลอดห่วง 
• เวลา ๒๐.๐๐ น.  ชมการแสดงดนตรี วงเอ็ดด้ี  ตลาดแตก 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
• เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ชมนิทรรศการและงานแสดงผ้าฝ้ายตอมือ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทุกวัน 
• เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. การออกร้านมัจฉากาชาด ทุกวัน 
• เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมการประกวดขบวนแห่ผ้าฝ้ายตอมืออย่างยิ่งใหญ่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ๗ แห่ง 
• เวลา ๑๖.๐๐ น.  ประกวดทีมแอโรบิค TO BE NUMBER ONE 
• เวลา ๑๗.๐๐ น.  ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ 
• เวลา ๑๘.๐๐ น.  ชมการแข่งขันตระกร้อลอดห่วง 
• เวลา ๑๙.๐๙ น.  พิธีเปิดงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๑ ป๋ี ของดีจ๋อมตอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ 
• เวลา ๑๙.๓๐ น.  ชมการแข่งขันชกมวยไทย 
• เวลา ๒๐.๐๐ น.  การแสดงเดินแบบผ้าฝ้าย/เดินแบบกิตติมศักด์ิ และการแสดงดนตรี 

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
• เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ชมนิทรรศการและงานแสดงผ้าฝ้ายตอมือ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทุกวัน 
• เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. การออกร้านมัจฉากาชาด ทุกวัน 
• เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมการแข่งขันกลองหลวงจากอําเภอจอมทอง อําเภอดอยหล่อ และอําเภอ

ใกล้เคียงอีกมากมาย บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอจอมทอง 
• เวลา ๑๖.๐๐ น.  ประกวดทีมแอโรบิค TO BE NUMBER ONE 
• เวลา ๑๘.๐๐ น.  ชมการแข่งขันตระกร้อลอดห่วง 
• เวลา ๑๙.๓๐ น.  ชมการแข่งขันชกมวยไทย 
• เวลา ๒๐.๐๐ น.  ชมการแสดงดนตรี วงล้านนา  คอมโบ้ 
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วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
• เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.ชมนิทรรศการและงานแสดงผ้าฝ้ายตอมือ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทุกวัน 
• เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. การออกร้านมัจฉากาชาด ทุกวัน 
• เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกวดทีมแอโรบิค TO BE NUMBER ONE 
• เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแข่งขันตระกร้อลอดห่วง 
• เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการประกวดบ่าวหล่อจอมทองและการแสดงดนตรี  

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
• เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์ “คนพันธ์อึด # ๕ ท้าพิชิต

อินทนนท์” และเชิญร่วมป่ันจักรยานพิชิตยอดดอยอินนนท์ 
• เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ชมนิทรรศการและงานแสดงผ้าฝ้ายตอมือ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทุกวัน 
• เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. การออกร้านมัจฉากาชาด ทุกวัน 
• เวลา ๑๔.๐๐ น. แข่งขันเซปักตะกร้อ 
• เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกวดทีมแอโรบิค TO BE NUMBER ONE 
• เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงดนตรี วงครูแอ๊ด  เดอะสล้อ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
• เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ชมนิทรรศการและงานแสดงผ้าฝ้ายตอมือ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทุกวัน 
• เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. การออกร้านมัจฉากาชาด ทุกวัน 
• เวลา ๑๔.๐๐ น. แข่งขันเซปักตะกร้อ 
• เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกวดทีมแอโรบิค TO BE NUMBER ONE 
• เวลา ๑๙.๓๐ น. ชมการแข่งขันชกมวยไทย 
• เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการประกวดนางฟ้าจําแลงและการแสดงดนตรี  

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
• เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ชมนิทรรศการและงานแสดงผ้าฝ้ายตอมือ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทุกวัน 
• เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. การออกร้านมัจฉากาชาด ทุกวัน 
• เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมพิธีแต่งงานตามแบบประเพณีล้านนาและจดทะเบียนสมรสบนยอด 
    ดอยอินทนนท์ สูงสุดของประเทศไทย และปลูกต้นกุหลาบพันปี 
• เวลา ๑๔.๐๐ น. แข่งขันเซปักตะกร้อ 
• เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกวดทีมแอโรบิค TO BE NUMBER ONE 
• เวลา ๑๙.๓๐ น. ชมการแข่งขันชกมวยไทย 
• เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงดนตรี วงการันตี 

วันพุทธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
• เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ชมนิทรรศการและงานแสดงผ้าฝ้ายตอมือ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทุกวัน 
• เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. การออกร้านมัจฉากาชาด ทุกวัน 
• เวลา ๑๔.๐๐ น. แข่งขันเซปักตะกร้อ 
• เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกวดทีมแอโรบิค TO BE NUMBER ONE 
• เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการประกวดธิดาผ้าฝ้าย ประจําปี ๒๕๕๕ (รอบตัดสิน) ที่ย่ิงใหญ่ และการแสดง

ดนตรี  



 ๖๗  
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 ๖๙  

          4.6  การคาดหมายสภาพอากาศเดอืนกุมภาพนัธ ์2555 
       ผู้นําเสนอ : นายจรูญ  เลาหเลิศชัย  ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

  

ส่วนพยากรณอ์ากาศศนูย์อตุนุิยมวทิยาภาคเหนอื 
กรมอตุนุิยมวทิยา  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

การคาดหมายลกัษณะอากาศของภาคเหนือ  เดอืน กุมภาพนัธ ์2555 
ลักษณะทั่วไป  เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่เปลี่ยนจาก ฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน กลางวันจะเริ่มมีอากาศร้อน โดยเฉพาะในระยะปลายเดอืน 
บางช่วงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุม ทําให้ตอนเช้ามีหมอกบางและอากาศหนาวเย็นส่วนมากระยะต้นเดือน และเมื่อ
มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาได้บางพื้นท่ี เดือนนี้ อุณหภูมิ และ ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 
ข้อควรระวัง อากาศเริ่มอุ่นขึ้นท่ัวไป หมอกหนาเป็นครั้งคราว จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตท่ีอาจได้รับผลกระทบ และ
เพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา ตลอดจนยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ซ่ึงทําให้เกิดฝุ่น
ละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ อากาศเป็นพิษ และทําให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ และมะเร็งปอดได้  
ติดตามสภาพอากาศ โทรศัพท์      053-277919 053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   

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

จังหวัด ตํ่าสุด สูงสุด ฝน/วัน 

แม่ฮ่องสอน 13-15  32-34 10/1 
เชียงราย 12-14 30-32 15/2 

พะเยา 14-16 31-33 10/2 

เชียงใหม่ 15-17 31-33 10/1 

ลําพูน 14-16 32-34 5/1 

ลําปาง 15-17 33-35 10/2 

เมฆบางส่วนตอนเช้าหมอกบางและหมอกหนาบางพื้นท่ีตอนบนของภาค
อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด12-17°ซ เทือกเขายอด
ดอยหนาว อุณหภูมิต่ําสุด10-15°ซ ตอนล่างของภาค อากาศเย็น 
อุณหภูมิต่ําสุด 18-21 °ซ บ่าย อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด(ฟ้า
หลัว)อุณหภูมิสูงสุด 30-36°ซ  ปริมาณฝน 5-15 มม. จํานวน 1-3 
วัน ลมอ่อน 6-12  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

น่าน 14-16 32-34 15/2 
แพร่ 16-18 32-34 10/2 

อุตรดิตถ์ 18-20 33-35 15/2 
สุโขทัย 19-21 32-34 10/3 

พิจิตร 20-22 32-34 15/2 

พิษณุโลก 20-22 32-34 15/2 

ตาก 18-20 34-36 10/1 

เพชรบูรณ์ 18-20 33-35 15/2 

 ภาคเหนือ 
 
 

 
กําแพงเพชร 19-21 33-35 15/2 

สรุป  อากาศอุ่นขึน้ท่ัวไป มหีมอกบางในตอนเช้า และหมอกหนาหลายพืน้ท่ี บริเวณเทือกเขายอดดอยอากาศยังคงหนาว เดือนนี้ อุณหภูม ิ
และ ปริมาณฝนมค่ีาใกล้เคียงค่าเฉลีย่ 

อากาศเย็น 16-23 °ซ อากาศหนาว 8-15 °ซ อากาศหนาวจัด ตํ่ากว่า 8 °ซ 

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

                 นางสันทนีย์   ไชยเชียงพิณ   ผูจ้ดัทํา  ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร. 053-277919 053-922365 
 โทรสาร. 053-277815  053-203802   http://www.cmmet.tmd.go.th     

E-mail :forc@metnet.tmd.go.th 
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 ๗๐  

   4.7  ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดดําเนินการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
     ผู้นําเสนอ : นายสมศักด์ิ  วงศ์ปัญญาถาวร  ผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย 

                   สํานักงานภาคเหนือ 
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 ๗๑  

       4.8  โครงการสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  
              ผู้นําเสนอ :  นายชํานาญ  กายประสิทธ์ิ  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตามที่กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหอการค้าจังหวัด  ได้จัดทําโครงการ 

“มหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยโครงการดังกล่าวได้มีการแจกคูปองส่วนลดให้กับครัวเรือนของผู้ที่ประสบอุทก
ภัยเป็นมูลค่าส่วนลดครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท สําหรับเป็นส่วนลดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ 
ตามที่ประกาศกําหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พ.พ.) ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยได้มีการแจกคูปองระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลากลางจังหวัด และ
ประชาชนสามารถใช้คูปองได้ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น 
  เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก ทําให้ร้านค้า               
ที่เข้าร่วมโครงการมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว          
จึงขอเรียนชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ 

๑. กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการประสานร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจสอบความ
พร้อมของปริมาณสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและจะประกาศการใช้คูปองกับร้านค้า/
ห้างสรรพสินค้าที่มีความพร้อมและเข้าร่วมโครงการฯอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป 

๒. ในระหว่างการดําเนินงานต่างๆ กระทรวงพลังงานจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้คูปอง
ที่ได้แจกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ออกไปเป็นสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ (โดยใคร่ขอทางสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บคูปองไว้ก่อน และรอ
การตรวจสอบความพร้อมของสินค้าตามที่จะมีประกาศกระทรวงพลังงานตามข้อ ๑) 

๓. สําหรับประชาชนผู้ประสบภัยที่อาจยังไม่ได้ทราบข่าวสารได้ทั่วถึงและยังไม่ได้รับคูปอง 
กระทรวงพลังงานมีแผนที่จะดําเนินการแจกจ่ายคูปองในระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ณ ที่ว่าการอําเภอที่ประสบอุทกภัย 

อนึ่ง ขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจว่า คูปองตามโครงการดังกล่าวเป็นส่วนลดในการแลกซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการ
เท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได ้
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 ๗๒  

       4.9  รายการพิเศษ  Thailand’s  “Angel  Princess”  (รับชมวีดิทัศน์) 
     ผู้นําเสนอ : นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่   

  
  เม่ือวันที่  5  ธันวาคม  2554  สํานักข่าวซีเอ็นเอ็น สหรัฐ เผยแพร่ภาพรายงานพิเศษเรื่อง 
Thailand's Angel Princess (เจ้าหญิงนางฟ้าของประเทศไทย)  ที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โดยนางพอลลา แฮนค็อกส์ ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นติดตามถ่ายทําพระราช
กรณียกิจของด้านการพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุขแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในเขตชนบทและ                
ถิ่นทุรกันดาร รวมถึงเมื่อเร็วๆ นี้ ที่เสด็จเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย  
        นี่คือเจ้าหญิงนางฟ้าของประเทศไทย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รู้จักพระองค์ท่านในนาม           
มหาจักรี  สิรินธร กว่า 20 ปีแล้วที่พระองค์ท่านได้มีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พระองค์ทรงดีพระทัยที่ทําให้เด็ก
ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เติบโตแล้วได้ประกอบอาชีพเป็นครู ตํารวจ วิศวกร พยาบาล และแพทย์ 
        ส่วนทางด้านการสาธารณสุข สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ดําเนินโครงการคลีนิคเคลื่อนที่
ไม่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นยังรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรัสว่า                
การสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล ยังมีราษฎรอีกเป็นจํานวนมากที่ประสบปัญหา และยากต่อการเข้าถึง
สถานพยาบาล เนื่องจากอุปสรรคด้านการเดินทางประชาชนต่างต้ังตารอคอยที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านอย่างใจ
จดใจจ่อเพียงเพื่อได้ช่ืนชมพระบารมีของพระองค์สักครั้ง  
        นักเรียนโรงเรียนแห่งนี้กําลังต่ืนเต้นที่จะได้รับเสด็จพระองค์ท่าน เพราะตระหนักดีว่าหาก
ปราศจากความเมตตาของพระองค์ท่านแล้ว โรงเรียนคงจะไม่สามารถได้รับการพัฒนาเช่นนี้อย่างแน่นอน 
สัมภาษณ์นักเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงทักทายพูดคุย ว่านักเรียนรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มเป็น
อย่างมากที่พระองค์ท่านได้ทรงมีปฏิสันถารด้วย  
        นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงได้เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ําท่วมของศูนย์อพยพ 
พระองค์ทรงเข้าถึงปัญหาของประชาชนโดยตรง ทรงตรัสว่า ปัญหาของผู้ประสบภัยคือด้านสุขอนามัย และด้าน
การคมนาคม  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงให้การอนุเคราะห์โรงเรียนตามแนวชายแดนกว่า 178 แห่ง 
การพระดําเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเป็นไปอย่างลําบากและใช้เวลานานมากในการเสด็จในแต่ละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 ๗๓  

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
       ๕.1 สรปุมตกิารประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมกราคม  2555 
                                 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
http://www.thaigov.go.th                                                  วันที่ 4 มกราคม 2555                  
 วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมงบประมาณ ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 3 ถนนอู่ทองใน นางสาว
ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  เอี่ ยมสะอาด  นางสาวอนุตตมา  อมรวิ วัฒน์                
และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
 1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน   และ

   ด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง

  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  4. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดเครื่องแบบพิเศษสําหรับขา้ราช 

  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 
 5. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
  ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
  ยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย) 
 สังคม 
 7. เรื่อง การดําเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพ่ือเยียวยาวิกฤตอุทกภัย  
 8. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของคณะกรรมการ
  เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.)  
 ต่างประเทศ 
  9. เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับเทศบาลกรุงลิสบอนของ 

  สาธารณรัฐโปรตุเกสว่าด้วยการส่งมอบศาลาไทย ในโอกาสฉลองครบรอบ 500 ปี  
  แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – โปรตุเกส 

  10. เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ สหภาพ
    สากลไปรษณีย์ 

 11. เรื่อง  รายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 
     (Doing Business 2012) และข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีด
     ความสามารถในการประกอบธุรกิจ  
 12. เรื่อง  ขออนุมัติใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในหนังสือข้อตกลงรับ
     ความช่วยเหลือแบบให้เปลา่จากธนาคารโลก  
  13. เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 
     1 ภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย 
  14. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อดําเนินการตามกฎบัตรอาเซียน 
 แต่งตั้ง 
 15. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 
   2.  แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน 
 

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



 ๗๔  

 
 http://www.thaigov.go.th                                                 วันที่ 10 มกราคม 2555          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ันนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์              
เอี่ยมสะอาด  นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรือ่ง มาตรฐานขั้นตํ่าของ
  สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดการทํา การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  เศรษฐกิจ 
 3. เรื่อง แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 10 ปี 2551 – 2554  
  (ฉบับปรับปรุง) และแผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11  
  ปี 2555 – 2559 ของการไฟฟ้านครหลวง 
 4. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี 
  (O/D)  
  5. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพ
    แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง มาตรการทําให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  
  6.  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ 
   เดินทาง  
  สังคม 
 7. เรื่อง  การพิจารณากําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 8. เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
      ผ่านเว็บไซต์ 
   9. เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้การเยยีวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสยีหายตลอดจนผู้ที่

   ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง 
  10.เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยดุราชการประจําปี เพิ่มเติม 
  11. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 
  12. เรื่อง สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่2555  
 ต่างประเทศ 
 13. เรื่อง การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสญัญา Interline 
    Settlement Participation Agreement ระหว่างบริษัท การบินไทย จํากัด  
    (มหาชน) กับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)  
 14. เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับลิเบีย 
 15. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้าํโขง ครั้งที่ 4 
  16. เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่าง
     รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Memorandum of 
     Understanding on Defence Cooperation between the Government of 
     the Republic of India and the Government of the Kingdom ofThailand)  
  



 ๗๕  

 แต่งตั้ง 
 17. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 38 แห่ง
  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 2.   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
      (กระทรวงวัฒนธรรม) 
    3.   การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเพชรบุรี และ
         แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเพชรบุรี 
    4.   ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําจังหวัดเชียงใหม ่
 5.   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
  วัฒนธรรม)  
 6.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  (กระทรวงยุติธรรม)  
 7.   ขอความอนุเคราะห์นําเรื่องการขอตัดโอนตําแหน่งและแต่งต้ังรองเลขาธิการ 
  ศอ.บต. นําเสนอคณะรัฐมนตรี  
 8.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 

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



 ๗๖  

http://www.thaigov.go.th                                                วันที่ 15 มกราคม 2555          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ (ครั้งที่ 1)  
  จากน้ันนางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์                
เอี่ยมสะอาด  และนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้
ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนสง่ทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของ 
  หน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษปีระจําปีที่ค้าง
  ชําระของหน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษี
   ประจําปีและนิรโทษกรรมคา่ธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงาน
   ราชการ) จํานวน  2 ฉบับ  
 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนสง่ทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้
  ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..)  
  พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) 
  จํานวน 2 ฉบับ  
 3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผดิทาง
   ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
   ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง รวม 3 ฉบับ 
  เศรษฐกิจ 
 5. เรื่อง  ผลการประชมุร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภมูิภาค ครั้งที่ 
   1/2555 
 6. เรื่อง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพืน้ที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
  (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง  แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน) 
 7. เรื่อง ข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จําแนกประเภท)  
  สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันที ่15  มกราคม 
  2555 
 8. เรื่อง นโยบายรัฐบาลในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์
  ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ   
 9. เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ 
   ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  สังคม 
 10. เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่สมเด็จพระมหิต
    ลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 11. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม 
     หลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)  
 ต่างประเทศ 
 12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่1 
        (ฝ่ายความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 4/2554 (ขออนุมัติปรับโครงสร้าง
           และอัตรากําลังข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ) 
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 13. เรื่อง ขออนุมัติการลงนามแผนความรว่มมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปี 
     พ.ศ.2555– 2557 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ 
     ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย  
 14. เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวง
     สาธารณสุขเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
 15. เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่ง
     ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ.2555 – 
      2557 
 การศกึษา 
 16. เรื่อง  การจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
 แต่งตั้ง 
 17. แต่งต้ัง 
  1. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
      ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  3. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวงพาณิชย์)  
 

********************************* 
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http://www.thaigov.go.th                                             ข่าวที่ 01/01  
                                     วันที่ 24 มกราคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 08.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....  
  4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....  
  5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ..)  
   พ.ศ. ....  
   6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสรมิกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 
  7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกร (ฉบับที ่..) 
    พ.ศ. .... 
  เศรษฐกิจ 
  8. เรื่อง  การรกัษาเสถียรภาพราคายาง 
   9.  เรื่อง   การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
      พ.ศ. 2542           
  สังคม 
  10. เรื่อง กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
     ราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม  
  11. เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน 
  12. เรื่อง  สรปุผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ 
      ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
  13. เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2555 
 14. เรื่อง การอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติในการเดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟู
    โรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย 
  15. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของคณะกรรมการ
     เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
     (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับ 
     ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) 
  ต่างประเทศ 
  16. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและสัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
     อินเดียว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตามคําพิพากษา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) 
  17. เรื่อง การลงนามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน
     ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
     ยุติธรรม 
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  แต่งตั้ง 
  18.เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   การแต่งต้ังกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้
  สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูต
  ประจําประเทศไทย 
 3.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 4.  รฐับาลสหราชอาณาจักรเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 5.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา 
 6.  รฐับาลสาธารณรัฐแอฟรกิาใต้เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 7.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 8.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
 9.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
      กระทรวงมหาดไทย  
 10.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
 11.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
 12.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
 13.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 14.  ขอทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง  
 15.   แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 16.   แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
 17.   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  22 /2555  เรื่อง  มอบหมายให้รอง    
     นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรฐัมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจ
     ให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
     แทนกัน 
 18.   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  23 / 2555  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจ
     ให้รองนายกรัฐมนตร ี และรัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
     แทนนายกรฐัมนตร ี
  

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

 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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5.2 ความกา้วหน้าในการขบัเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวดัเชียงใหม ่ประจําเดือน
มกราคม  2555   (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดดําเนินการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่ง
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของชุมชน และร่วมกันพัฒนาชุมชนแบบ
บูรณาการ และเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมจัดทําแผนและร่วมดําเนินการในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชุมชนใน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพ  แผนชุมชน กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

ในเดือนมกราคม 2555 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และอําเภอ ได้ร่วมกับภาคี       
การพัฒนาขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน ดังมีผลการดําเนินงานดังนี้  

การขับเคลื่อนแผนชุมชน  

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการแผนชุมชนแบบบูรณาการ ปี 2555 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับให้ถือปฏิบัติดังนี้    

1. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศชุมชนให้แกนนําชุมชน/คณะทํางานด้านแผนฯ  ของ
คณะกรรมการหมู่บ้านและส่งเสริมให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ในการวิเคราะห์เพื่อทบทวนจัดทําเป็น
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน   

2. สนับสนุนองค์ความรู้และให้ความร่วมมือในด้านวิทยากรกระบวนการ ทบทวน จัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  

3. ส่งเสริมให้แกนนําชุมชน/คณะทํางานด้านแผนฯ ของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีคุณภาพ และสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ  ในการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม/โครงการ 
ซึ่งเป้าหมายแผนชุมชน เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน ปี 2555 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
554 แผน  

4. สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบล (ศอช.ต.) ในเรื่อง
กระบวนการแผนชุมชน เทคนิคเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม (วิทยากรกระบวนการ) รวมทั้งวิธีการขั้นตอน
การบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในระดับตําบล   

5. ประสานทําความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้ ศอช.ต. เป็นกลไกภาค
ประชาชนในการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนระดับตําบล เพื่อนําไปปรับเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทํา
เป็นร่างข้อบังคับงบประมาณประจําปี    

6. ส่งเสริมให้แกนนําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านพึ่งตนเอง โดย
ร่วมมือดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประชาชนทําเองโดยไม่ใช้งบประมาณ รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการนั้น ๆ  ด้วยตนเอง  



 ๘๑  

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในกระบวนการทํางาน โดยดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง             
ด้วยเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน คือ ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ประหยัด  การเรียนรู้  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเอื้ออารี  
ซึ่งดําเนินการในปี 2549-2551 และต่อมาได้ขยายผลการทํางานสู่ความย่ังยืน โดยนําหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นต้นแบบมีศักยภาพ 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด คือ ด้านจิตใจและสังคม  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยในปี 
2555 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งอําเภอดําเนินการดังนี้       

1. พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อําเภอละ 2 หมู่บ้าน (เป็นหมู่บ้านรักษาสภาพ 1 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านเพื่อ
ดําเนินการ ปี 2555    1 หมู่บ้าน)  

2. การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ให้พิจารณาจากศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน ผู้นํา              
และกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กลุ่ม OTOP  กลุ่มอาชีพ                
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น เพื่อให้สามารถบูรณาการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ และ
จังหวัด ปี 2555 ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 ๘๒  

5.3  การรณรงค์ซื้อสนิคา้ชมุชน หนึ่งตาํบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP)  
       (สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดัเชียงใหม่) 

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



 ๘๓  

5.4 การใหบ้ริการออกหนังสือรบัรองนติบิคุคลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Cerificate)              
ผ่านธนาคาร  ( สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่) 

 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารทั่วประเทศ  โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ และธนาคารออมสิน พร้อมรอรับหนังสือรับรองได้ภายใน 15 นาที โดยเสียค่าธรรมเนียม 350 บาท/ฉบับ 
เริ่มให้บริการต้ังแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 เป็นต้นไป   ทั้งนี้  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   ช้ัน  2  ถนนโชตนา  อําเภอเมือง
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   โทรศัพท์  053-112736-7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 



 ๘๔  

5.5  การจดัทําโครงการปรบัปรุงแก้ไขรายชื่อผูข้อลงทะเบยีนใช้สทิธเิลือกตัง้นอกเขต 
จังหวดั และนอกราชอาณาจักร  (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัด
เชียงใหม่) 

 



 ๘๕  

 
 

 
 
 



 ๘๖  

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



 ๘๗  

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

     - แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 /2555  
       ในวันอังคารที่   28 กุมภาพันธ์  2555  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
       ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   
       ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
       การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย 

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



 ๘๘  

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