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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 2/2556 

วันพุธที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   

ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ครั้งที่ 7 ประจําปี 
พ.ศ. 2556 ระดับจังหวัด จํานวน 1  ราย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5) 

 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  แนะนําผูบ้รหิาร/หัวหนา้ส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตําแหนง่ใหม่ /ย้ายภายในจังหวดั 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 1/2556  เม่ือวันที่  30  มกราคม   2556 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบายของ  

ส่วนราชการทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่ 
 3.1  การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  

      ผูน้ําเสนอ : นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม ่
3.2  ความคบืหน้าโครงการประชาอาสาปลกูป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชิน ี

 ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย  คชชา   
                ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

3.3  สถานการณ์ไฟปา่และหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย  คชชา   

                     ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม ่

1. นางธารทพิย ์ ทองงามขาํ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
2. นายผดุงศกัดิ ์ หาญปรีชาสวสัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดเลย 
3. นางเพญ็ศร ี เอี่ยมโอภาส 
 ตําแหน่งปัจจบุนั สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. นางอบุลรตัน์  คงกระพนัธ ์
 ตําแหน่งปจัจบุนั ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก       
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3.4  สถานการณ์และแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหาภยัแลง้จังหวดัเชียงใหม ่ประจาํเดือน
กุมภาพนัธ์  2556  
ผู้นาํเสนอ :  นางศิริพรรณี  บุณยมาลิก  ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
3.5  การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ําและเพาะปลูกพืชฤดแูล้ง  

ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จังหวัดเชยีงใหม ่
   ผู้นําเสนอ :  นายอดุลย์  ฉายอรุณ   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

3.6  การเตรียมความพรอ้มรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ของจังหวดั   
เชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ:  นางสุรีย์พร  หอมจันทร์  ผู้แทนสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
          3.7   สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับ 

 การจดัตั้งสํานักงานพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) 
 ผู้นําเสนอ:  นางสุรีย์พร  หอมจันทร์  ผูแ้ทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

3.8  ผลกระทบจากการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําจังหวัดเชยีงใหม่ ต้ังแต่เดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   
 ผู้นําเสนอ:  นายเฉลิมศักด์ิ  อุทกสินธ์ุ  แรงงานจังหวัดเชียงใหม ่

 
ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การจดังานพธิีเจรญิพระพทุธมนต์ถวายพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ พ.ศ. 2556 
ผู้นาํเสนอ:  นายเสง่ียม  ก่ิงสุวรรณพงษ์  รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2556 
ผู้นาํเสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ   ผูอํ้านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ 
               ศนูย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนอื 

  4.3 การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธเ์พื่อขบัเคลื่อนการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัคิวบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

 ผู้นําเสนอ : นายแพทย์สุรสิงห์   วิศรุตรัตน์   ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2556 (งบพฒันาจังหวดั)   
5.2 มติคณะรฐัมนตรปีระจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ทีเ่กี่ยวข้องกบัจงัหวดัเชียงใหม ่

(สํานกังานจงัหวดัเชียงใหม)่  
5.3 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์   

 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556  
           วันที่  28  มีนาคม  2556  เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก   
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย ชุดผ้าไทย   

   6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจง้ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 



  ๔

ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
   ๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ ์สงวนสัตย์) 
   7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) 
   7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 

                       ๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) 



  ๕

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ครั้งที่ 7 ประจําปี 
พ.ศ. 2556 ระดับจังหวัด จํานวน 1  ราย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5) 
ได้แก่ นางอําไพ  มณีวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ต่ืนน้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 

 
 



  ๖

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจงัหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. นางธารทพิย ์ ทองงามขาํ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
2. นายผดุงศกัดิ ์ หาญปรีชาสวสัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดเลย 
3. นางเพญ็ศร ี เอี่ยมโอภาส 
 ตําแหน่งปัจจบุนั สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. นางอบุลรตัน์  คงกระพนัธ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก       



  ๗

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 1/2556  เม่ือวันที่  30 มกราคม  2556    

  
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

2556  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร  32 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  ๘

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 1/2556 

วันพุธที่  30 มกราคม   2556   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายอดิศร กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
5 นายสุรพล  สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
6 นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
7 นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
8 นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
10 นางศิริพรรณี บุณยมาลิก (รก.)หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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

วิทยาเขตเชียงใหม ่
13 นายสามารถ หังสเนตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 
14 นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลคํา (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย         

เขต 10 ลําปาง 
15 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร (รก.)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
16 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
17 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสารภี 
18 นายเทพประสิทธ์ิ วงษ์ท่าเรือ นายอําเภอสันทราย 
19 นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
20 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมพู นายอําเภอดอยสะเก็ด 
21 นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ (รก.)นายอําเภอแม่ริม 
22 ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
23 นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
24 นายมนัส ขันใส นายอําเภอเชียงดาว 
25 นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ (รก.)นายอําเภอพร้าว 
26 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง 
27 นายชัชวาลย์ พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
28 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
29 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
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30 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอําเภอสันป่าตอง 
31 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
32 นายคมฤทธ์ิ ตรีธัญญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
33 นายปรีชา ศิรินาม (แทน)นายอําเภออมก๋อย 
34 นายสรธร สันทัด นายอําเภอแม่แจ่ม 
35 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
36 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
37 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
38 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
39 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
40 นายณรงค์                 ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
41 พ.ต.ท.พรเทพ น้องการ (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
42 พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
43 พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ (แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
44 พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขียวแก้ว (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
45 นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
46 นายเสียงชัย สุมิตรวสันต์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
47 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
48 นายธนิต ไหลไพบูลย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกัพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
49 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
50 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
51 นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
52 นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
53 นายอิสระ อินทร์พรม (รก.)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

อําเภอฝาง 
54 พันเอกชาตรี เศรษฐกร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
55 พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
56 น.ท.ประวรรษ อิศรางกุล ณ อยุธยา (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
57 พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่
58 พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม ่
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
59 นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
60 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
61 นายอรรถพล คนเพียร (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
62 นายประพันธ์ สุขเข (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
63 นายไพฑูรย์ อํ่าเอี่ยม (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
64 นายปัญญา แก้วมูลเนียล (แทน)สรรพากรภาค 8 
65 นางขวัญวิมล เดชกุล (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
66 นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 2 
67 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
68 นายชัยบูรณ์ พันธ์ุแน่น (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
69 นายนพดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
70 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
71 นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
72 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
73 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
74 นายณรงค์ศักด์ิ คูบุญญอารักษ ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
75 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
76 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
77 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
78 นายทน สงวนสัตย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
79 นางนิภาวดี อินปันบุตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
80 นางพรจันทร ์ เกียรติศิริโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
81 นางสาวสุรีย์พร งอนมาก (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
82 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
83 นางวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
84 นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม่) 
85 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
86 นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
87 นายบันยงค์ วิชามล (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม ่
88 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
 
         / 89 นายสมชาย มณีวรรณ... 



  ๑๑

 
89 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
90 นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ ผู้อํานวยศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสันกําแพง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
91 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
92 นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
93 นายบุญสม ทองบุญอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
94 นายภาณุวิชญ์ กันทะ (แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
95 นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
96 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
97 นางกาญจนา ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
98 นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
99 นายสุรพล รัตนวิมลชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
100 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
101 นางณัฏฐ์ชุดา เรืองวิลัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
102 นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
103 นางนงนุช ทับกรุง (แทน)ผู้อํานวยการสํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1 
104 นางสาววชิราภรณ์ กาวิต๊ะ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
105 นางสุดคนึง อินทะนนท์ 

 
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ที่ 9 

106 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ 

107 นายภาณุ ชุ่มใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1 
108 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
109 นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
110 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้       

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
111 นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
112 นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) 
กระทรวงคมนาคม 
113 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
114 นายวีระ กิจเวชเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
115 นายสมพงษ์ มอญแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวัดเชียงใหม ่
116 นางณิชรัตน์ จอมแปงทา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 1 
117 นายสงัด แก้วนัย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 
         / 118  นายจมุพจน์  นิยมสริิ...



  ๑๒

 
118 นายจุมพจน์ นิยมสิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
119 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
120 นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
121 นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
122 นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม ่
123 นายอักษรา ทารักษา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
124 นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
125 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

126 นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
127 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
128 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
129 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยศรี (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 

130 นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
131 นายสมภพ กาศสกุล (แทน)พาณิชยจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
132 นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) 
133 นางมนสิชา ไชยมณี (แทน)การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
134 นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
135 นายหิรัญ จิตตาทิพย์ (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
136 นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
137 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชยีงใหม่ 
138 นายณัฐวุฒิ จันดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
139 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
140 นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
141 นายภูชิชย์ จารุวัฒน์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
142 พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
143 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
144 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
         /145 นายประทิน  สินมณี...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 



  ๑๓
 

145 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
146 นายฤชุชัย โปธา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
147 นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
148 นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
149 นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
150 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
151 นางบรรเจิด ดีมงคล หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ่
152 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
153 นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
154 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
155 นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
156 นายปรีชา เชื้อชาติ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
157 นายเทวินส์ สร้อยเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
158 นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
159 นายสุภาพ กาวิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
160 นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
161 นางภัทราธร โฆษะโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
162 นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
163 นายสุมนต์ มอนไข่ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารสุข 
164 นายสุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
165 นายธีระศักด์ิ สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

เชียงใหม่ 
166 นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
167 นายแพทย์สมยั ศิริทองถาวร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
168 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
169 นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
170 นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
 
 
        /หน่วยงานในสังกดักระทรวงอุตสาหกรรม 



  ๑๔
 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
171 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
172 นายพลยุทธ ศุขสมิติ (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
173 นางสาวฐิตินันท์ ชีวะวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
174 นายทรงพล นาคะหนุ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
175 นายนิรนัดร  ศรีภักดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.เขตพื้นที่ 5 เชียงใหม ่
176 นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่  3 เชียงใหม ่
177 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
178 แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
179 นายชัชวาลย์ อินทรักษ ์ (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
ส่วนท้องถิน่ 
180 นายจติสุรางค์ พรหมจิต (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
181 นายไพโรจน์ นันโท (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
182 นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
183 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
184 นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
185 นายธีรพงค์ กรุงประยูร (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 1 
186 นายชูเกียรติ แป้นแกว (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
187 นายสุรชัย อ่องไพบูลย์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัด

เชียงใหม่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2(กฟผ.) 
188 นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
189 นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
190 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
191 นายชัชวาล  ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
192 นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
193 นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
194 นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา (แทน)หัวหน้ากลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
195 นางสาววิราชินี คําชมพู หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 
        / 196 นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศร ี



  ๑๕
 
196 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
197 นายอธิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
198 นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม ่
199 นางสาวฟองแก้ว บัวลูน นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
200 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
201 นางสาวนลินี ณ เชียงใหม ่ สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
202 นายภานุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าวไทยนวิส์ 
203 นายปาริสรา กาญจนกุล ผู้สื่อข่าวสถานวิีทยุเสียงสื่อมวลชน  
204 นายชัยชาญ ตัณท์เจริญรัตน์ ผู้สื่อข่าว WE TV 
205 นายสราวุธ อุดมี ผู้สื่อข่าวล้านนามหานคร NBT เชียงใหม ่
 
         

 
/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 



  ๑๖

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบ DVD ตัวอย่างการ์ตูน 45 พรรษาแก่เยาวชน ให้กับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-6  และสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  (สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ระดับ
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  จํานวน  14 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้ 

1  ร้าน Horizon 
2 สวนทวีชล 
3 ร้านแสงจันทร์ข้าวมันไก่ก๋วยจั๊บ 
4 ร้านซาฮาร่า 
5 ร้านKafe Index Iivingmail 
6 ห.จ.ก.โบ๊ตเบเกอรี่ 
7 ร้านจีแอนด์เอ็มไส้กรอกเยอรมัน 1 (ดอยสะเก็ด) 
8 ร้านจีแอนด์เอ็มไส้กรอกเยอรมัน 1 สาขา CBP 
9 ร้านเดอะริทซี่ 
10 ร้านคุ้มไท 
11 สโมสรอ่างข่าง 
12 ห้องอาหารแสนคําเทอร์เรส 
13 ร้านมิสซิสไอซี่ 
14 ร้านกรีนโซน 
  

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงแรมดิเอ็มเพรส ที่ให้การสนับสนุน           
งานรับเสด็จ งานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนดีเด่นในระดับ
จังหวัด ประจําปี 2555  จํานวน  2 ราย ( สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้ 

1 นางนัฐพร   ป่ินรัตน์ 
2 นางนวลจันทร์  นนทสูติ 

6. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัด
เชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2555/56 จํานวน  4 ราย  (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่)  ดังนี้ 

รางวัลที่ 1 นายประพัตร  ปัญภัณฑ์ 
รางวัลที่ 2 นายวิเชียร  แก้วแสง 
รางวัลที่ 3 นายแห  ใจกว้าง 
รางวัลชมเชย นางสาวประทุม  สุริยา 

       
 
 
         /ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ... 
 



  ๑๗

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายธานินท์  สุภาแสน) ประธานที่ประชุมกล่าวแสดงความ
ขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน  

ขอบคุณหน่วยงานที่ ให้การสนับสนุนการทํางานของจังหวัดเชียงใหม่  ทั้ งการรับเสด็จ           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  21-25 มกราคม  2556  ที่ผ่านมา  และการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41  และการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31  ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพซึ่งการจัดงานได้ดําเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ขอขอบคุณส่วนราชการ  อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานฤดูหนาว
และงานOTOP ของดีเมืองเชียงใหม่  ซึ่งในปีต่อไปจะให้มีการนําสินค้าการเกษตรของเกษตรกรมาประกวด แสดง 
และจําหน่าย สําหรับสินค้า OTOP จะเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ในแต่ละอําเภอนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตรุ่นใหม่ ๆ มาแสดง
และจําหน่ายด้วย  
  ขอบคุณการปฏิบัติงานในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แม้ว่าจะไม่สามารถลดเรื่อง
ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้  ขอฝากทุกท่านที่เกี่ยวข้องทราบว่าผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่เป็นประชาชนในพื้นที่ที่ด่ืมสุราแล้วมีการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภัย ทําให้เกิดอุบัติเหตุถึง 85 %  ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ มีการรณรงค์เรื่องการเมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจัง  และต้องหามาตรการใหม่ๆ           
มากําหนดใช้  ที่ผ่านมาเน้นในเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงสายต่างๆ  การตั้งจุดสกัด และจุดตรวจ  แต่ถนน
ในหมู่บ้านมีการด่ืมสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์กันอย่างเสรี ทําให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ซึ่งในเดือนเมษายนนี้
จะต้องกวดขันกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเทศกาลที่มีการด่ืมสุรากันอย่างมาก 
  การจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทุบทําลายกําแพงทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  เพื่อเตรียมพ้ืนที่
ในการสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว  ต้องขอขอบคุณสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์  ส่วนราชการ
ในจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมดําเนินการจัดงานครั้งนี้ให้
สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี   
  ขอขอบคุณศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงคัพ” ให้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
  ในเดือนที่ผ่านมามีผู้นําระดับประเทศเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ประธานรัฐสภา
สาธารณรัฐเกาหลีและคู่สมรส  เจ้าหญิงแห่งสาธารณรัฐโมร็อกโค สถานกงสุลโมร็อคโคแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ
ขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทําให้มิตรภาพระหว่างประเทศโมร็อคโคและจังหวัดเชียงใหม่
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   
   
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมและ
และแนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่มาดํารงตําแหน่งในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  9   ท่าน  ดังนี้ 
 

 
         / 3. นายธีระศักดิ์  สภุาไชยกิจ... 

1. นางญาณ ี แสงศรีจนัทร ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั คลังเขต 5 
 ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
2. นายอดสิรณ ์ พวงทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 



  ๑๘

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 12/2555  เม่ือวันที่  28 ธันวาคม  2555  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายพิรุณ  พรรณเทวี) แจ้งต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 36 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน  
เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2555 และรับรองรายงาน
การประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมอีกครั้ง 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 

        /ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตาม... 

3. นายธีระศักดิ ์ สุภาไชยกิจ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  เชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
4. พนัตํารวจโทสมพร  ชื่นโกมล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ  

สํานักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
5. นายรณรงค ์ เส็งเอี่ยม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั คลังจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดลําปาง 
6. นายไพรตั เศียรสมาน 
 ตําแหน่งปัจจบุนั เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองพัสดุ กรมทีดิ่น 
7. นายสมควร ช่อมาล ี
 ตําแหน่งปัจจบุนั พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม พัฒนาการจังหวัดลําพูน 
8. นายกมลไชย คชชา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
9. นายณรงคศ์กัดิ ์ คบูญุญอารกัษ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 



  ๑๙

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
  3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   

คลังจงัหวดัเชยีงใหม่ (นายรณรงค์  เส็งเอีย่ม) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑. สรปุผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๑๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๔.๐๐ 

๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐ 

๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐ 

 
 การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๑๙,๗๘๖.๐๗ ๑๑,๘๒๖.๑๓ ๕๙.๗๗ ๔๔.๐๐ ๗,๙๕๙.๙๔ 

ลงทุน ๓,๕๖๐.๕๕ ๖๐๑.๔๙ ๑๖.๘๙ ๒๕.๐๐ ๒,๙๕๙.๐๖ 

ประจํา ๑๖,๒๒๕.๕๒ ๑๑,๒๒๔.๖๔ ๖๙.๑๘ - ๕,๐๐๐.๘๘ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

       / ผลการเบิกจา่ยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๕... 



  ๒๐

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

หน่วย : ล้านบาท 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ี เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๓,๓๓๖.๑๖ ๑,๔๘๗.๗๐ ๔๔.๕๙ ๑,๘๔๘.๔๖ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ลํา 
ดบั 

ชื่อหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๒ 
ศูนย์วิจัยและพฒันาการ
เกษตร 

๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐.๐๐ - - - 

๓ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ๒.๒๙ ๒.๒๐ ๙๕.๙๗ - - - 

๔ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๐.๙๙ ๐.๙๔ ๙๕.๓๓ - - - 

๕ 
สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

๑,๔๕๖.๙๔ ๑,๒๙๑.๔๔ ๘๘.๖๔ ๓๙๖.๒๕ ๒๗๕.๓๓ ๖๙.๔๘ 

๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๖๕๑.๓๐ ๘๗.๗๘ ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๑๐๐.๐๐ 

๗ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๘.๒๑ ๗.๐๒ ๘๕.๔๕ - - - 

๘ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ 

๑๓.๕๖ ๑๐.๖๓ ๗๘.๔๑ - - - 

๙ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๐.๕๒ ๐.๔๐ ๗๗.๔๑ - - - 

๑๐ 
สํานักงานสถิติจังหวัด
เชียงใหม่ 

๓.๘๙ ๒.๖๘ ๖๘.๙๙ ๑.๒๓ ๑.๒๓ ๙๙.๙๗ 

ที่มา :  รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด) 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๙๔ หน่วยงาน  
ในไตรมาสที่ ๑  มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๙   ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
๔๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑ .๐๖ และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย           
๑๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๕ (เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายลงทุนราย ไตรมาสร้อยละ 
๑๐.๐๐ / สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๐.๐๐)  ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย           
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๖๖  หน่วยงาน ดังนี้ 

        / 1  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน... 



  ๒๑

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๒๓.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ จังหวัดเชียงใหม่ ๖๖.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่ ๓๗.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๑๑๕.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๕.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๑.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๙ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๐ วิทยาเขตภาคพายัพ ๖๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๓.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๒ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๓ โรงพยาบาลประสาท ๑๒.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๔ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๕ สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๖ สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม ่ ๐.๓๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๗ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ๑๘.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๙ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๐ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๑ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชียงใหม ่ ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๒ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๓ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๕ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่ ๙ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๖ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๗ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๐.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๘ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคเหนือ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๘.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ ๑๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
                  /๓1  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่...



  ๒๒
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๓๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ ๓.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓ ๑๔.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๔ วิทยาลัยเทคนคิสันกําแพง ๐.๙๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๕ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๖ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ ๕.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๘ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ ๓.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๙ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ๐.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๐ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๔.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๒ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๕.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ ๕.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๒.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๒.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๐.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๖.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๘ หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแม่กวง ๐.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๐๔ ๐.๐๘ 

๕๐ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๑๑.๕๐ ๐.๐๓ ๐.๓๐ 
๕๑ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเชียงใหม่ ๑.๗๙ ๐.๐๒ ๐.๙๒ 
๕๒ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๗๗ ๐.๐๓ ๑.๖๙ 
๕๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ๑๒.๑๑ ๐.๒๕ ๒.๑๐ 
๕๔ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๘๘.๘๑ ๒.๑๙ ๒.๔๗ 

๕๕ 
สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

๘๘.๓๓ ๒.๕๕ ๒.๘๙ 

๕๖ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๓๐ ๐.๐๔ ๒.๙๔ 
๕๗ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๑๖๒.๓๐ ๕.๒๗ ๓.๒๔ 
๕๘ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๗.๒๑ ๔.๔๕ ๓.๒๕ 
๕๙ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๙๙ ๐.๐๔ ๓.๙๗ 
๖๐ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๓๐.๕๘ ๑.๔๘ ๔.๘๔ 

         /61 โครงการชลประทานเชียงใหม่



  ๒๓
 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๖๑ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๓๕๒.๖๔ ๑๗.๘๕ ๕.๐๖ 
๖๒ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๑.๗๘ ๕.๗๓ 
๖๓ สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่ ๑๐ เชียงใหม่ ๘.๑๓ ๐.๕๓ ๖.๔๗ 
64 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) 0.76 0.06 7.85 
65 แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๓ 93.00 9.13 9.82 
66 ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗ (เชียงใหม่) 0.67 0.07 9.89 

ที่มา :  รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด) 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน มกราคม ๒๕๕๖ มีดังนี้ 
  หนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๕  ลงวันที่  ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทา 

    ผลกระทบจากการปรบัอตัราคา่จ้างขั้นต่ําปี ๒๕๕๖ 
   กระทรวงการคลังได้กําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าปี  ๒๕๕๖ 
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเป็นวันละ ๓๐๐ บาท และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการ
ฝึกอบรมภายในประเทศ ดังนี้ 

ค่าอาหาร 
ประเภทการฝึกอบรม ฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(บาท/วัน/คน) 

ฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 
(บาท/วัน/คน) 

 
๑.การฝึกอบรมประเภท ก 
๒.การฝึกอบรมประเภท ข 

จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมือ้ จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมือ้ 
ไม่เกิน ๘๕๐ 
ไม่เกิน ๖๐๐ 

ไม่เกิน ๖๐๐ 
ไม่เกิน ๔๐๐ 

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ 
ไม่เกิน ๙๕๐ 

ไม่เกิน ๘๕๐ 
ไม่เกิน ๗๐๐ 

ค่าเช่าทีพ่กั 
ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(บาท/วัน/คน) 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 
(บาท/วัน/คน) 

๑.การฝึกอบรมประเภท ก 
๒.การฝึกอบรมประเภท ข 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ 
ไม่เกิน ๑,๔๕๐ 

ไม่เกิน ๑,๓๐๐ 
ไม่เกิน ๙๐๐ 

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

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 



  ๒๔

3.2  ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
       (งบพฒันาจังหวดั)   

        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี): จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 29 โครงการ  งบประมาณ 192,929,700 บาท โดยแบ่ง
ตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1.ด้านเศรษฐกจิ จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 87,555,100 บาท 
  2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 27,221,600 บาท 
  3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน  6 โครงการ งบประมาณ 46,891,600 บาท 
  4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 19,361,400 บาท 
  5.ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 11,900,000 บาท 
  
                การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

 

          งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จํานวน 192,929,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ  
5,337,299.12  บาท   คดิเป็นร้อยละ 2.76  คงเหลอืงบประมาณ 187,592,400.88 บาท  
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

3.3  โครงการประชาอาสาปลกูป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชิน ี
       ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(นายกมลไชย คชชา) : 

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เมื่อวันพุธที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ ๑๘ ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและร่วมปลูกป่ากับผู้ร่วมงาน 
โดยมีข้าราชการ หน่วยงานพลเรือน ตํารวจ ทหาร องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรมหาชน องค์กรการกุศล 
มูลนิธิ และประชาชน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ร่วมกันปลูกป่าประชาอาสา จํานวน  ๑๖,๐๐๐ กล้า ในเนื้อที่ ๘๐ ไร่ จังหวัด
เชียงใหม่ได้รวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี           
ทุกท้องที่อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่าได้ดําเนินการปลูกป่ารวมจํานวนพื้นที่ ๑๐,๗๐๗.๗๕ ไร่ 
จํานวนกล้าไม้ ๒,๐๐๖,๘๒๔ กล้า โดยอําเภอเชียงดาวมีการปลูกป่าสูงสุดคือ เนื้อที่ ๒,๐๗๓ ไร่ จํานวนกล้าไม้ 
๔๐๗,๖๘๓ กล้า รองลงมาคืออําเภออมก๋อย ปลูกป่ารวมเนื้อที่ ๑,๔๗๕ ไร่ จํานวนกล้า ๒๙๙,๐๐๐ กล้าและอําเภอ
เวียงแหง ปลูกป่ารวมเนื้อที่ ๑,๑๘๗ ไร่ จํานวนกล้า ๒๓๗,๔๐๐ กล้า   

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา           
มหาราชินี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องสุเทพ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอําเภอ ๒๕ อําเภอของ
จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙)  สรุปการประชุมจะมี
การจัดทํางบประมาณการปลูกป่าเป็นเงิน 77,276,800 บาท รวมพื้นที่ปลูกป่า 20,336 ไร่ งบประมาณในการ
บํารุงแปลงปลูกป่าในปีที่ 2-6 จํานวน 155,218,750 บาท รวมเป็นเงิน 232,495,550 บาท 

    
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 

      / 3.4  โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควนั… 
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3.4  โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่พืน้ที่จงัหวัดเชียงใหม ่
       ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายกมลไชย คชชา): 

สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอก
ควันภาคเหนือตอนบนปี 2556  ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8  มกราคม  2556  ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบและมีกรอบแนวความคิดในมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือที่อยู่บน
พ้ืนฐานของการบูรณาการของหน่วยงาน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักนายกรัฐมนตรีและ
ภาคเอกชน ได้มีการกําหนดมาตรการที่ใช้ 2P 2R  ได้แก่ การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การร่วมมือ และการ
ฟ้ืนฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน โดยเน้นการดําเนินมาตรการควบคุมการ
เผาในพื้นที่ชุมชน พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ป่า  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์หมอกควัน เพื่อผลักดันความร่วมมือในการจัดการปัญหามลพิษ ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาค
อาเซียน และได้มีการประกาศ 80 วันอันตราย เริ่มต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 – 20 เมษายน 2556 ในพื้นที่
เป้าหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย สําหรับมาตรการที่กําหนดขึ้น 8 มาตรการน้ี
ประกอบด้วย  มาตรการที่ 1  ควบคุมการเผาช่วง 80 วันอันตราย   มาตรการที่  2 ป้องกันและแก้ไขไฟป่าอย่าง
เข้มข้น มาตรการที่ 3 สนับสนุนชุมชนอย่างมาตรฐาน ชุมชนปลอดการเผา  มาตรการที่ 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและ
ภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน   มาตรการที่ 5 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่
กลุ่มเป้าหมาย มาตรการที่ 6  แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน  มาตรการที่ 7  ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อ
บ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน  มาตรการที่ 8  จัดต้ังศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 ได้จัดการประชุมโดยมี ดร.ปลอดประสพฯ เป็นประธานการประชุม ได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมปฏิบัติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน)  : เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบูรณการนํา 8 มาตรการไปปฏิบัติใน 80 วันอันตราย 
ขณะนี้ให้นายอําเภอบูรณการในระดับพ้ืนที่ ส่วนราชการที่ได้รับผิดชอบกิจกรรมใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่การเกษตร 
พ้ืนที่เมือง และพื้นที่ป่าจะต้องเข้มงวดและมาตรการที่จะต้องใช้คือการกไถกลบแทนการเผา จึงขอให้นายอําเภอดูแล
ประชาชนที่เข้าไปทําการเกษตรในพื้นที่อุทยาน และเขตพื้นที่ป่า  ให้บูรณการในพื้นที่อย่างรัดกุม เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
จะต้องรับผิดชอบในลักษณะบูรณการร่วมกัน  ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ได้ทํา
หน้าที่เป็นฝ่ายติดตามในระดับพ้ืนที่  ขอให้อําเภอ แขวงการทางเชียงใหม่  1 ,2 , 3 สํานักงานทางหลวงชนบท           
ได้วางแผนเชิงบูรณการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
      4.1 การรบัเสด็จในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ           
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา 2554-2555 ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  ณ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอําเภอสันทรายจัดเตรียมการรับเสด็จ
อย่างสมพระเกียรติด้วย 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
        / 4.2  การคาดหมายสภาพอากาศ... 



  ๒๖

4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพนัธ์  2556 
           ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ  เลาหเลิศชัย) : ลักษณะอากาศในช่วง

วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์  2556 ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมภาคเหนือ ทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็น
แห่งๆ โอกาสมีฝนตก 10-20% ของพื้นที่ ช่วงวันที่ 2- 3 กุมภาพันธ์ 2556 อุณหภูมิตํ่าสุด 16 -18 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30- 32 องศาเซลเซียส  ลักษณะอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เดือนกุมภาพันธ์ 
ช่วงปลายฤดูหนาว ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้าปกคลุมภาคเหนือ เป็นระยะๆ 
ช่วงความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้าปกคลุมภาคเหนือ ทําให้เกิดฝนในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะ
เย็นลงกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณเทือกเขา ยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่ เมื่อความกด
อากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนืออ่อนกําลังลง อากาศจะอุ่นขึ้น และมีหมอกหนาเพิ่มมากขึ้น ช่วงครึ่งหลังของเดือน
กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูร้อน  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย     
16-18 องศาเซลเซียส (สูงกว่าค่าเฉลี่ย)  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 6-8 องศาเซลเซียส (ดอยสูง) ความช้ืนสัมพัทธ์ สูงสุด 
80 %  ตํ่าสุด 30%  ปริมาณฝน 10-20  มิลลิเมตร (สูงกว่าค่าปกติ)  ข้อควรระวัง  ระวังหมอกในช่วงเช้า ปัญหา
หมอกควัน (ไม่มีการเผา) ความเสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งหน้า เก็บน้ําไว้  ช่วงเปลี่ยนฤดู ลักษณะอากาศ
จะแปรปรวน จะทําให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ   
         

4.3  สรปุผลการจดัแขง่ขนักีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41  “เชียงใหม่เกมส”์  และการแขง่ขันกีฬาคน
พกิารแห่งชาติ ครั้งที่ 31  “เวียงพงิค์เกมส์”  

            ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุวิรัฐ  สุวรรณเมธากร) : 
ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
“เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555  และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 31“เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556   บัดนี้การจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 
รายการได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินทุกท่าน สื่อมวลชนทุกแขนง และผู้ให้การสนับสนุนหลัก
ของการแข่งขัน และที่สําคัญคือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาว
เชียงใหม่ทุกคน  ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาโดยตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน โอกาสนี้ขอ
เชิญทุกท่านในที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์สรุปผลการแข่งขันกีฬา 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
        

4.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ 
                     ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (นายอดิสรณ์  พวงทอง) : ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาเพื่อคนพิการได้กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ  เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อคนพิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประธานคณะกรรมการ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
อนุกรรมการ และมีผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ตําแหน่ง อนุกรรมการและ
เลขานุการ  
 
 

       /คณะอนกุรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้... 



  ๒๗

คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ และนโยบายของคณะกรรมการโดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

๒. ประสานการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกับทุกภาคส่วนเพื่อระดม
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในจังหวัด  

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก ช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับบริการการศึกษาสําหรับคนพิการของ
ทุกหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในจังหวัด  

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค  
๕. แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริม

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัดมอบหมาย  
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมอบหมาย 

 เป้าหมายการดําเนินการในระยะแรก คือ ให้มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ เพื่อคนพิการประจําอําเภอต่างๆ 
โดยขอประสานกับคณะกรรมการเพื่อที่จะได้กําหนดทิศทาง ในการดําเนินการ  จะมีการขยายศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 8 ไปยังอําเภอฝางเพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกในการเดินทาง ในการเพื่อให้การกําหนดการ
ประชุมเกิดขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ในฐานะเลขานุการ  ขออนุญาตดําเนินการเลือกสรรกรรมการ
ฝ่ายคนพิการประเภทต่างๆ เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จะนําเสนอแผนงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนัด
หมายการประชุมต่อไป 

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.5  ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือปี 2555  และแนวโน้ม 
       ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจภาคธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายชัชวาลย์  

อินทรักษ์)  : ขอนําเสนอภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือปี 2555 และแนวโน้ม  สําหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย           
ปี 2555  ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี การขยายตัวเกือบร้อยละ 5 แต่ปี 2556 นี้ อาจจะชะลอลงบ้านเล็กน้อย ปัจจัยที่ทํา
ให้เศรษฐกิจปี 2555 ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี คือ จากการซ่อมแซมจากความเสียหายจากน้ําท่วม  มาตรการจากการ
กระตุ้นจากภาครัฐ ภาวะการเงินไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออํานวยต่อการลงทุน ปัจจัยลบเป็นผลจากการที่
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงบ้าง เพราะต้องพึ่งพาการส่งออก ทําให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกชะลอลงไป 

เศรษฐกิจภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ในปี 2555 เศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวดีทุกด้าน ทั้งด้านอุปสรรค
หรือความต้องการสินค้า บริการ เพื่อสําหรับการบริโภค การลงทุน ด้านภาคการผลิต ขยายตัวดีแต่ก็มีอยู่บ้างที่ผลิต
มากเกินไปส่งผลให้ราคาลดลง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องมันสําปะหลัง ที่ราคาปี 2555 ลดลงเกือบร้อยละ 25 นอกจากนั้น
เป็นเรื่องไก่พันธ์ุเพื่อลดลงร้อยละ 17  

ในด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในปี 2555 ของภาคเหนือด้านอุปโภค บริโภค การจับจ่ายใช้สอย            
การลงทุน การท่องเที่ยว ขยายตัวดีทําให้เศรษฐกิจภาคเหนือขับเคลื่อนไปด้วยดี แต่ก็มีบ้างที่ภาคอุตสาหกรรมที่
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลเชื่อมโยงมาจากการผลิตเครื่องดื่มที่ชะลอลง เพราะผลิตมากขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ภาวะการเงิน
สินเชื่อ เงินฝากขยายตัวดี 

 
        / มีประเด็นที่นา่จะเป็นห่วง คือ... 



  ๒๘

มีประเด็นที่น่าจะเป็นห่วง คือ  
1. ค่าแรงที่สูงขึ้นมีผลต่อการจ้างงาน เกิดปัญหาโรงงานปิดตัว เมื่อเดือนเมษายน  2555 โรงงานปิดตัว  

14 ราย  คนงานตกงาน 2,000 กว่าคน 
2. อสังหาริมทรัพย์จะเกิดซัพพลายล้นตลาดหรือยัง การผลิตคอนโด แล้วจะเกิดปัญหาที่ราคาปรับขึ้นอย่าง

รวดเร็วจนเกิดปัญหาฟองสบู่ ในระบบเศรษฐกิจหรือไม่ จากการประชุมติดตามล่าสุด พบว่าสิ้นเดือนตุลาคม  2555 
มีโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวดิ่ง มีทั้งหมดในเชียงใหม่ 338 โครงการ ไม่รวมโครงการที่ปิดการขายไปแล้ว 
มีจําหน่วย 4,355 หน่วย มูลค่า 110,000,000 บาท ราคาขายต่อยูนิต 2.5 ล้านบาท แล้วในจํานวน 4,355 
หน่วย ขายไปแล้วร้อยละ 73 ที่เหลือร้อยละ 27 คาดว่าจะขายออกหมด 20 เดือน จากการประเมินข้อมูลการเกิด 
โอเวอร์ซัพพลาย นี้ไม่มาก 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองการศึกษา ราชการ และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือขับเคลื่อนได้ดี แต่ต้องระมัดระวังอยู่
พอสมควร 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) :  เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้ม

การขยายตัวดี แต่ไม่ควรประมาท โดยเฉพาะด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผลจากการที่ประเทศจีนมา
ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง  Lost in Thailand ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยทําให้นักท่องเที่ยวประเทศจีนเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อตามรอยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว  ในเทศกาลตรุษจีนนี้ขอให้อําเภอที่ปรากฏ
ภาพในภาพยนตร์เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  นายกรัฐมนตรีได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยใหม่  จากการเสวนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่เชียงใหม่ที่ผ่านมา ได้เริ่มต้นจากการทํา
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพราะฉะนั้นทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องตอบได้ว่าทิศทางของการพัฒนากระทรวง ทบวง 
กรมจะทําอะไร ต้องมีแผนที่ชัดเจนว่าระดับชาติทําอะไร ระดับภาคทําอะไร ทําให้การเสวนาเรื่องดังกล่าวมีความ
ชัดเจนมากขึ้น เรื่องของที่ส่วนกลางจะสนับสนุน ทางพื้นที่จะต้องมีจุดยืนของตนเอง ซึ่งในปี 2557-2560 
นายกรัฐมนตรีจะขอดูทั้งแผนของพื้นที่ และแผนของส่วนกลาง โครงการพื้นฐานใหญ่ รถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นแน่นอน
ประมาณปี 2561 ความเร็ว 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่            
3 ช่ัวโมง ราคาไม่เกิน 2,000 บาท จะเป็นตัวขับเคลื่อนใหญ่ที่จะเข้ามาขนส่ง รถไฟทางคู่และคู่ขนาดกันมา  ศูนย์การ
ประชุมนานาชาติจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน  2556 นี้ ส่วนเรื่องอื่นๆ คือจุดเน้นตลาด MICE ตลาด Food valley 
จะทําให้การเกษตรเป็นตัวนําท ี่ทําให้เศรษฐกิจสูงขึ้น ใช้นวัตกรรมมาพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ผลักดันและ
นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคน้ี จะผลักดันให้เป็น 
Northern land port  ซึ่งนายกรัฐมนตรีพอใจที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์ก็จะมีอีก
หลายโครงการในระยะกลางและระยะยาวการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จะมี
อนาคตที่กว้างไกล 

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 
4.6  การจดังานมหกรรมไมด้อกไม้ประดบัครั้งที่ 37 ประจําปี 2556 จังหวดัเชียงใหม ่
      ปลัดจังหวัดเชียงใหม่( นายสุรพล  สัตยารักษ์) : การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในปี ๒๕๕๖  

ถือเป็นการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่  ๓๗  กําหนดการจัดงาน  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  สถานทื่จัดงานบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ  ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  และ  
สวนสาธารณะหนองบวกหาด  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 
        /  เพื่อเชิดชูและคงไว้... 



  ๒๙

 1.  เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้
ประดับนานาพันธ์ุของจังหวัดเชียงใหม่  

2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานทําให้แก่ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีย่ิงขึ้น 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนํารายได้เข้าสู่ประเทศและ
จังหวัดเชียงใหม่ 
 การจัดงานในครั้งนี้ ได้ดําเนินการภายใต้แนวคิด “ร้อยพันธุ์พฤกษา ศาสน์ศิลป์ถ่ินล้านนา ล้ําเลอค่า
สู่สากล” ซึ่งสื่อถึงความเป็นนครแห่งราชินีดอกไม้และพันธ์ุไม้งาม รวมถึงเส้นทางบุญแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันสง่างามของจังหวัดเชียงใหม่    สําหรับพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๗ ประจําปี ๒๕๕๖  
ภายใต้แนวคิด ““ก้องกังสดาล มหานครเชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง"  อันสื่อถึงความมีช่ือเสียงและ
ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสง่างามทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่
อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุน           
สู่สากล  

 กิจกรรมในงานมีกิจกรรมหลกัรวม  ๙  กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.การจดันทิรรศการ การประกวดไมด้อกไม้ประดบัและการจดัสวน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาด และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ โดยมีกิจกรรม คือ 
การจัดนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับของหน่วยงาน การจัดสวนโชว์ การจัดซุ้มถ่ายภาพ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 
และ  การจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ  โดยได้เชิญชมรมผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้
ปลูกไม้ดอกไมป้ระดับเข้าร่วม  
 2. การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ  ในเช้าวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็น
ต้นไป จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร  ถนนราชเชียงแสน  ถนนช่างหล่อ จนถึง
สวนสาธารณะหนองบวกหาด  สิ่งที่น่าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งคือจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนรถบุปผชาติ 
จํานวน ๓ ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่น
ทุกปีที่ผ่านมา  หน่วยงานที่จัดส่งรถบุปผชาติเข้าร่วมขบวนแล้ว จํานวน  ๒๒  คัน  แยกเป็น หน่วยงานที่ไม่ประกวด  
จํานวน ๕ คัน ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  ๕  คัน ประเภทสวยงาม  จํานวน  ๕ คัน ประเภทความคิด
สร้างสรรค์  จํานวน  ๗  คัน สําหรับในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนโยบายเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดใน           
ด้านส่งเสริม จึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมแต่ไม่ประกวด และ/หรือส่งรถบุปผชาติเข้าประกวดแต่ไม่ได้
รับรางวัล ให้นํารถบุปผชาติไปจอดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ส่วนรถบุปผชาติที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลให้
จอดบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาดเพื่อให้ประชาชนได้ชมและถ่ายภาพเหมือนทุกปีที่ผ่านมา   
 3. การประกวดนางงามบปุผชาติ และนางงามบปุผชาตนิานาชาต ิ ในคืนวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด   ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร 
ไปจนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖  ณ  กองประกวด นัมเบอร์วัน มีเดีย  
 4. การจดักาดหม้ัว  ในเช้าวันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา  
๑๒.๐๐ น.  ณ  สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   และระหว่างวันที่  ๑ – ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  
๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.  ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  
 
        /5. การแสดงและจําหน่ายสินค้า...  



  ๓๐

 5. การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.  ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  
 6. การแสดงนาฏศลิปด์นตรีในสวน และการแสดงดนตรีของสถาบัน การศกึษา 
 ๑)  การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ ๒ – ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ – 
๒๒.๐๐ น. ณ  เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รับผิดชอบจัดการแสดงต่าง ๆ           
มาให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชม 
 ๒)  การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เวลา 
๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.   ณ  เวทีลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑  ได้ประสานโรงเรียนต่าง ๆ มาแสดง เช่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสารภีพิทยาคม  และ
โรงเรียนในสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น 
 ๗. การตกแต่งเส้นทาง/การทําถนนดอกไม้ ดําเนินการบริเวณเส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติเคลื่อน
ผ่าน  เริ่มต้นจากเชิงสะพานนวรัฐ ถนนท่าแพ  ถนนคชสาร  ถนนราชเชียงแสน ถนนช่างหล่อ ถึงสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด  ตลอดจนถนนสายสําคัญในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 
 8. การจัดมหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ  บริเวณสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด  
 ๙. การประกวดหน้าบ้านน่ามอง  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ บริเวณสองฝั่งถนน
ที่ขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนผ่านจากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร  ถนนราชเชียงแสน  
ถนนช่างหล่อ ไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด  โดยรณรงค์ให้หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ได้ตกแต่งประดับประดาบริเวณอาคารสถานที่ทํางาน ร้านค้า บ้านพักอาศัยให้สวยงานด้วยดอกไม้  ซึ่งปีนี้จังหวัด
มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ รับผิดชอบ  จัดให้มีการประกวดหน้าบ้านน่ามอง  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  การแสดงของนักแสดงในขบวนขอให้จัดการแสดงที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อความรวดเร็วในการ
เคลื่อนขบวน และขบวนจะได้มีขาดช่วง จึงขอแจ้งผ่านต่อที่ประชุมด้วย 
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4.7  การจดังานเทศกาลสตรอเบอรีแ่ละของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 12  ประจําปี  2556 
       นายอําเภอสะเมิง (นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล):  การจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอําเภอ           

สะเมิง ครั้งที่ 12 ประจําปี 2556 อําเภอสะเมิงขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 
12 ประจําปี 2556  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรม  การจําหน่ายสตรอเบอรี่ปลอดภัยในราคาประหยัด ชมขบวนแห่รถสตรอเบอรี่           
ในวันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2556 พร้อมพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันรถฟอร์มูลล่า 
ม้ง  การประกวดสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางเกษตร เช่น ฝักทอง ฝักเขียว กล้วยน้ําว้า การออกร้านนิทรรศการของ
ส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่  แวะชิมและซื้ออาหารพื้นเมืองจากร้านกาดหมั้ว คัวฮอม การประกวดธิดา           
สตรอเบอรี่  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  การประกวดรําวงย้อนยุคของกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
สนุกสนานเพลิดเพลินกับวงดนตรีสารภีแบนด์ การจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2556 การแข่งขันชกมวยไทย และมหรสพอื่น ๆ อีกมากมาย  ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมรับชมวีดีทัศน์การจัดงาน 
ประมาณ 8 นาที 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
        / 4.8 การจดังาน “มหกรรมผ้าฝา้ยตอมอื… 
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4.8 การจดังาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง” 
 นายอําเภอจอมทอง (นายสุรชัย  มณีประกร) : อําเภอจอมทอง ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน             
ได้กําหนดจัดงาน  “ มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๒ ป๋ี ของดีจ๋อมตอง” ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม ๘ วัน  ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอจอมทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  สร้างโอกาส  และสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพได้นําสินค้า ผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีช่ือเสียงในพื้นที่มา
จําหน่าย  ตลอดจนประชาสัมพันธ์อําเภอจอมทองให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  กิจกรรมเช่น   การจดทะเบียนสมรสบน          
ดอยอินทนนท์ในวันที่  14 กุมภาพันธ์  2556  เป็นต้น  ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ในโอกาสนี้ขอที่ประชุมรับชมวีดีทัศน์
การจัดการ ใช้เวลาประมาณ  5 นาที 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.9  ประชาสมัพนัธก์ารสรรหา คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติประจาํจังหวดั  
(คณะกรรมการ ป.ป.จ.) 
                  ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช.เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) (นายนิรันดร  ศรีภักดี) : ขอประชาสัมพันธ์การ
สรรหา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด(คณะกรรมการ ป.ป.จ.) สืบเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคท้าย บัญญัติให้มีกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด  ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได้ประกาศราชกิจจา-
นุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๘ ก เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป  

   สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานให้มี การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. 
ประกอบด้วย  ๒ ภารกิจ ดังนี้ 
   ภารกิจที่ 1 การดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยให้ผู้แทน
หน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด รวม ๙ กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงาน คัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือ
องค์กรละหนึ่งคน รวม ๙ คน ทําหน้าที่สรรหากรรมการ ป.ป.จ. ในภารกิจที่ ๒ ต่อไป 
   ภารกิจที่ ๒ การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยประกาศรับสมัครจากบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  จากน้ันให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. พิจารณาคัดเลือกไว้เป็น
สองเท่าของจํานวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด แล้วนํารายชื่อจัดทําบัญชีเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดตามจํานวนของแต่ละจังหวัดต่อไป  
  รายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละภารกิจมดัีงนี้ 

1. การดําเนนิการคดัเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.  

    การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. จะต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่งจํานวนเก้าคนในแต่ละ
จังหวัด ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน
หรือองค์กรในแต่ละจังหวัด รวม ๙ กลุ่มหน่วยงานหรือองค์กร  ซึ่งคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละ
หนึ่งคน  

 
 
       / 1.1 คุณสมบัติของกรรมการ  ...    
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คุณสมบัติของกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. จะต้องเป็นผู้แทนหน่วยงานหรือผู้แทนองค์กร ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา หมายความถึง สมาคมหรือชมรมซึ่งจัดต้ัง

ขึ้นโดยกลุ่มครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
 (๒) สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หมายความถึง สภาทนายความหรือสภาทนายความ
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ หรือองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอื่น  
  (๓) สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงานหมาย ความถึง สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือสภาแรงงานหรือสหภาพแรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานหรือลูกจ้างที่จัดต้ังขึ้น
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก่สมาชิกในการคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง  
  (๔) สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด หมายความถึง 
หอการค้าจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสํานักงานสาขาในจังหวัด
หรือกลุ่มอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชย์และสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
    (๕) กลุ่มอาสาสมัคร หมายความถึง กลุ่มบุคคลหรือมูลนิธิที่สมัครใจอาสาเข้ามาทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคม
หรือผู้อ่ืน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือสิ่งอื่นใด  

 (๖) องค์กรเอกชน หมายความถึง องค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานพัฒนาสังคม           
โดยเน้นการพัฒนาคนและการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดทะเบียน
ก็ได้ และในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการจัดองค์กรเป็นคณะบุคคลขึ้นมาดูแลรับผิดชอบการ
ดําเนินกิจการอย่างมีระเบียบแบบแผนตามสมควร ซึ่งดําเนินงานโดยอิสระ มีกิจกรรมต่อเนื่องและไม่แสวงหา
ผลประโยชน ์

 (๗) องค์กรเกษตรกร หมายความถึง องค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร เช่น การเสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง
ราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกร
หรือองค์กรเกษตรกร 

 (๘) สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน หมายความถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่จัดต้ังขึ้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพื่อทําหน้าที่ปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือทําหน้าที่
ในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีการดําเนินการในลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่
เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  

 (๙) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หมายความถึง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ในกรณีมีผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรไม่ครบจํานวนแต่มีอยู่ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้ผู้แทนหน่วยงานหรือ
องค์กรเท่าที่มีอยู่ดังกล่าวดําเนินการสรรหาต่อไปได้  

 
       /ในกรณีมผีู้แทนหน่วยงาน... 
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ในกรณีมีผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีไม่สามารถดําเนินการสรรหา
กรรมการ ป.ป.จ. ได้ ให้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ให้ผู้อํานวยการหรือข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่เลขาธิการฯ มอบหมาย ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา   
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. 

(1) ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัครเป็นกรรมการ 
ป.ป.จ. แต่ละราย 

 (2) พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ. ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามซึ่งสมควรได้รับการ
เสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. 

 (3) คณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ 
ป.ป.จ. เสร็จสิ้นแล้ว 

2. การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. 
    กรรมการ ป.ป.จ. ในแต่ละจังหวัดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ ป.ป.จ. คนหนึ่ง และกรรมการ ป.ป.จ. ซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้
ผู้อํานวยการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.จ.  

     การกําหนดจํานวนกรรมการ ป.ป.จ. ในแต่ละจังหวัด ให้คํานวณโดยการนําประชากรในจังหวัด
ที่มีจํานวนประชากรสูงสุดยกเว้นกรุงเทพมหานครมาหารด้วยสอง ได้จํานวนเท่าใดให้ใช้เป็นฐานในการคํานวณ 
จังหวัดใดมีจํานวนประชากรตั้งแต่ก่ึงหนึ่งขึ้นไปของจํานวนประชากรที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณ ให้จังหวัดนั้นมี
กรรมการ ป.ป.จ. จํานวนห้าคน จังหวัดใดมีจํานวนประชากรน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของฐานในการคํานวณ ให้จังหวัดนั้นมี
กรรมการ ป.ป.จ. จํานวนสามคน  
      เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดจํานวนกรรมการ ป.ป.จ. ในแต่ละจังหวัดแล้วให้ประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   
      จํานวนประชากรในจังหวัดให้ถือตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปี
ที่มีการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. 

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

           คุณสมบัติ 
    (๑) เป็นผู้มคีวามซื่อสัตย์สจุริตเป็นที่ประจักษ์ 
    (๒) มีความรูค้วามสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    (๓) มีสญัชาติไทย 
    (๔) มีอายุไมตํ่่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
    (๕) รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ ตํ่ากว่าผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า หรือเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและ
ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
    (๑) วิกลจรติหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
    (๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
   

        /(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ...  



  ๓๔

(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๕) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้ว่าคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษหรือเคยได้รับโทษ

จําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผดิที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๗) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือ

มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 (๘) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. จังหวัดอ่ืนอยู่

ในขณะเดียวกัน จนถึงวันที่การแต่งต้ังกรรมการ ป.ป.จ. จังหวัดนั้นแล้วเสร็จ 
อํานาจหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.จ. มีดังนี้ 

  (๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งดําเนินการให้ประชาชน
หรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

           (๒) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

           (๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

          (๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ย่ืนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

          (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

          (๖) กรรมการ ป.ป.จ. ต้องปฏิบัติตามนโยบายและคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ   
คณะกรรมการ ป.ป.จ. มีสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ดังต่อไปนี ้

(๑) ค่าตอบแทนรายเดือน ในตําแหน่งประธานกรรมการ ป.ป.จ. เดือนละ ๕๗,๖๕๐ บาท ตําแหน่ง
กรรมการ ป.ป.จ. เดือนละ ๔๗,๒๔๐ บาท 

(๒) บําเหน็จตอบแทน 
(๓) การประกันสุขภาพ 
(๔) ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
(๕) มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 อนึ่ง กรรมการ ป.ป.จ. มีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง และจะดํารงตําแหน่ง

ติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ ไม่ว่าในจังหวัดใด   
การรับสมัคร   
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ให้ย่ืนใบสมัครเข้ารับการสรรหาต่อ
ประธานกรรมการสรรหาในจังหวัดนั้น โดยให้ย่ืนใบสมัครพร้อมแสดงผลงานและหลักฐานตามแบบ ที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด  คาดว่าจะเริ่มต้นกระบวนการสรรหาตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน  2556 เป็นต้นไป 
     
         / ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์... 



  ๓๕

  ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมประจําปี  2556  ในหัวข้อ “รวมพลังข้าราชการไทยสู่ภัยคอรัปช่ัน”  คุณสมบัติของผู้ส่ง
บทความคือจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สํานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
สํานักงาน ป.ป.ช.  โทรศัพท์  02-2807968  และ  02-2828712  ในวันและเวลาราชการ หรือดูข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช.  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี)  :  แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ

นําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ มีทั้งหมด  3  เรื่อง  ได้แก่ 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556 จังหวัด

เชียงใหม่ (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
5.2 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15  มกราคม  2556 เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

เมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)  
5.3 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15  มกราคม  2556 เรื่อง ให้นายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชากับจัดหางานจังหวัดภายใน 1 เดือน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่) 
ฝ่ายเลขานุการได้นําเอกสารรายละเอียดเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  www.chiangmai.go.th  

หัวข้อ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดดูข้อมูลได้
ตามเว็บไซต์ดังกล่าว 

ผู้แทนสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤชุชัย  โปธา) : แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวครั้งใหม่  สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ในการประชุม กบร. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ให้ผ่อนผันให้แรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้ง
บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 120 วัน           
ซึ่งนายจ้างจะต้องมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 14  
กุมภาพันธ์  2556  จึงขอความร่วมมือจากนายอําเภอได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปแจ้งข้อมูล
ให้กับให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวได้รับทราบโดยทั่วกัน หากไม่ย่ืนภายในวันที่ 14  
กุมภาพันธ์  2556 การผ่อนผันในเรื่องดังกล่าวก็ไม่มีผล  เมื่อดําเนินการยื่นเสร็จแล้วค่อยไปดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตทํางาน ทําหนังสือเดินทาง หรือการตรวจสุขภาพต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1 แจ้งกําหนดการประชมุหัวหน้าส่วนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ่ครั้งที่ 2/2556  

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) แจ้งกําหนดวันประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา ๐๙ .๐๐ น .           
ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ        
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6.2 หัวหน้าสว่นราชการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพิ่มเติม  
     1.ผู้แทนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (ดร.มาติน วินสกี้) :  ขอนําเสนอกิจกรรมของเชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
      เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เป็นคณะกรรมการที่จังหวัดแต่งต้ังมา  ซึ่งขณะนี้ทีมงานกําลังหารือกัน
ว่าจะขอตั้งเป็นหน่วยงาน มูลนิธิ สถาบัน หรือศูนย์ และจะขอหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  
      ที่ผ่านมาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้มีการจัดงานต่อยอดกับการประกวดการออกแบบของ
เชียงใหม่ มีทั้งหมด 19 ราย ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกมาจากกรรมการจิตอาสา เป็นโครงการที่จัดในทุกปี ปีหน้าอาจจะ
เป็นเรื่องของหัตถกรรม Digital Content ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร สถาปัตยกรรม หลังจากที่มีการจัดนิทรรศการ          
ที่เชียงใหม่ 3 ครั้ง  ทางทีมงานได้ติดต่อกับหอศิลปวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานครเพื่อจัดงานที่ในวันที่  3 กุมภาพันธ์  
2556  เป็นการแสดงสินค้าจาก 19 ราย วัตถุประสงค์คือเพื่อยกย่องสินค้าที่ออกแบบดี และเป็นการประชาสัมพันธ์
เชียงใหม่ในแง่มุมใหม่ๆ  
 โครงการ Handmade –Chiang Mai เป็นโครงการระหว่างเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และ
หน่วยงานตัวแทน เช่นวิทยาลัยสื่อฯ อุทยานวิทยาศาสตร์  Nohmex ทํางานร่วมกับ British Council เพื่อที่จะสร้าง
ศูนย์กลางออนไลน์หัตถกรรมในเชียงใหม่ ในปีที่แล้วมี 3 สาขาอุตสาหกรรมย่อยในหัตถกรรมมี 9 บริษัท ตอนนี้จะ
ขยายเป็น 30 บริษัท  มีการเสนอที่ตรงตามความต้องการของชาวต่างประเทศไม่ได้เป็นการขายของโดยตรง ผลตอบ
รับดีมาก ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 2 
 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้รับมอบหมายในการช่วยสํานักงานพาณิชย์ในโครงการส่งเสริมเมือง
ต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา   
 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์มีการจัดอีเวนสําหรับช่วยผู้ประกอบการเรียกว่างาน Jelly  เพื่อพบปะ
ในร้านกาแฟนัดหมายจัดการพูดคุยเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การเตรียมเปิดพ้ืนที่สําหรับผู้ประกอบการใหม่ 
เรียกว่า panspace อยู่ที่ถนนสิริมังคลาจารย์ ซึ่งจะเปิดในวันที่  1 มีนาคม  2556 เป็นคล้ายกับซอฟแวร์พาร์ค 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จะร่วมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมด้วย โดยกิจกรรมต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ
ภายใต้โครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์   
 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้สนับสนุนศูนย์โกดังมีดี ซึ่งเป็นศูนย์ที่สอนศิลปะให้กับเด็ก เป็นการ
ทํางานร่วมกับศิลปินในเชียงใหม่ เพื่อสอนเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้อุปกรณ์ในการประดิษฐ์เป็น  ต้ังอยู่ที่
ถนนสิริมังคลาจารย์ 
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2556 ที่เชียงใหม่จะมีการประชุมของ BOI หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
สําหรับไทยและต่างประเทศ  ขณะนี้ทราบมาว่า BOI กําลังจัดยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งมีความสําคัญพอสมควรสําหรับ
เชียงใหม่เพราะเป็นการยกเว้นเขตที่ 3 ซึ่งเขตที่ 3 นี้จะได้สิทธิประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถใช้ได้แล้ว 
จึงต้องมีการทดแทนใหม่ ซึ่งการทดแทนนี้มีการกําหนด Cluster ระดับภูมิภาค แต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องเสนอ
ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด  BOI ก็จะให้สิทธิพิเศษต่อไป  หากสิ่งที่เราเน้นไม่ได้อยู่ในรายการที่ BOI กําหนด Cluster 
นั้นก็จะไม่ได้รับสิทธ์ิ เช่น การยกเว้นภาษี การนําเข้าเครื่อง หลายอุตสาหกรรมก็ได้รับผลนี้พอสมควร เป็นเรื่องของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อัญมณี  ดังนั้นจึงต้องมีการหารือกับ BOI ว่าเชียงใหม่จะเป็น Cluster ใด จึงขอฝาก
ประเด็นนี้ด้วย 
 

2. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) : ขอประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนเลข
สวย ครั้งที่ 11  หมวดอักษร ขจ “ขุมงานขุมเงินเจริญโภคทรัพย์”  ในวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงแรม  
ดิเอ็มเพรส รายได้นําเข้ากองทุนการใช้รถใช้ถนน   
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3. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : ขอแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
   3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีดําริให้จัดทําหนังสือ แวดเวียงเจียงใหม่ขึ้น ฉบับที่แจกน้ี
เป็นฉบับแรก เพื่อเป็นการประสานงานระหว่างทุกส่วนราชการ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถที่จะส่งบทความสั้นๆ ขนาดไม่
เกินครึ่งหน้ากระดาษ  A4 ส่งมาที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดําเนินการในการจัดพิมพ์ต่อไป  และขอความ
ร่วมมืออําเภอทุกอําเภอได้นําหนังสือดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ได้นําไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   3.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2556 และวันที่ 9 มกราคม  2556           
ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ  “ข่วงหลวงเวียงแก้ว พุทธมณฑลเชียงใหม่”การบูรณะพระวิหารเสาอินทขิล เสาหลัก
เมือง โครงการซ่อมแซมศูนย์บริการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม   
   3.3 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งในขณะนี้รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม
2556 รองนายกรัฐมนตรี (ดร.ปลอดประสพ) จะจัดงานโดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งชาวไทย
และต่างประเทศจํานวนประมาณ 2,000 คน  ขณะนี้ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพหลักในการเชิญผู้เข้าร่วมงาน  และมีกรมทรัพยากรน้ําเป็น
เจ้าของเรื่อง จะมีการขอความร่วมมือทุกส่วนราชการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับแขก และจะมีการเปิดศูนย์การประชุม
นานาชาติด้วย 
   3.4  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการดําเนินการนําเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
จังหวัดได้ครบถ้วน จึงมอบรางวัลให้กับจังหวัดเป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้สําหรับการแก้ไขปัญหาของจังหวัด 
ในเดือนต่อไปจังหวัดจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดที่มีการนําเข้าข้อมูลใน
ฐานข้อมูลจังหวัด ได้ครบถ้วน ต่อไป 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

7.1  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ) : การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่าซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ที่สําคัญ  จังหวัดได้
เตรียมจัดต้ังกองทุนสนับสนุนป้องกันหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดขึ้น  เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ ทาง
จังหวัดเห็นว่างบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอ  ซึ่งจังหวัดมีนโยบายที่จะสนับสนุนการทํางานของ
อาสาสมัครในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  จึงได้ขอความร่วมมือจากปลัดจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการป้องกันหมอกควันและไฟป่าจะเป็นการระดม
ความความร่วมมือจากทุกส่วน ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน ซึ่งทุกส่วนจะมีผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าทั้งสิ้น           
ในการที่จะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันถือว่าเป็นการสร้างจิตสํานึกร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เงินที่ได้จะนําไปช่วงอาสาสมัครในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในทุกอําเภอ ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 นี้ จะมีการเปิดตัวโครงการและจัดแถลงข่าวในวันแถลงข่าวของจังหวัดต่อไป 
 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
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   7.2  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์) : แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
(1) จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้ งที่ 41 และกีฬาคนพิการครั้ งที่ 31 ที่ผ่านมา           

ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทําให้การจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสองประเภทสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และสร้างความประทับใจแก่ทุกฝ่าย 

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณขอให้ทุกส่วนราชการที่มีงบประมาณโดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด  ในไตรมาสแรกมีการเบิกจ่ายงบประมาณช้า ขอให้เร่งดําเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
สําหรับการติดตามผลการเบิกจ่ายสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่จะมีการติดตามทุก
เดือน  นโยบายของรัฐบาลเร่งรัดให้เบิกจ่ายโดยเฉพาะงบการอบรมให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 จึงขอให้จัดทําแผนให้
ชัดเจน และเร่งรัดการเบิกจ่าย  รายการใดสามารถยืมเงินออกมาได้ก่อนก็ขอให้ดําเนินการ  การเบิกจ่ายถ้าไม่เป็นไป
ตามกรอบที่กําหนดไว้ส่วนกลางจะพิจารณาเอาเงินคืน  หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงขอให้ทําการเปลี่ยนแปลงให้น้อย
ที่สุด หรือถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทําในตอนนี้  เพราะหลายโครงการที่ทําให้การเบิกจ่ายล้าช้าในปีที่ผ่านมา 
เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่ 3-4 ไม่ทันการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะตรวจสอบภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ งานการเงินและบัญชีสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  พร้อมที่จะให้ทําแนะนําแก่ทุกหน่วยงาน 
 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 

  
7.3  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) :  มอบนโยบายและข้อสั่งการ ดังนี้ 

1. หนังสือ “แวดเวียงเชียงใหม่”  ที่จัดพิมพ์ขึ้น ในฉบับต่อไปจะแก้ไขชื่อหนังสือเป็น “แวดเวียง
เจียงใหม่” 

2. ภัยแล้ง ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศภัยแล้งแล้ว จํานวน 7 อําเภอ ขอให้นายอําเภอดูใน
เรื่องที่จะช่วยประชาชนในพื้นที่ ในอํานาจหน้าที่ของท่าน ในวงเงินทดรองราชการที่ท่านมีอยู่  เมื่อจังหวัดได้ประกาศ
ภัยแล้งแล้ว ท่านสามารถที่จะใช้เงินในอํานาจหน้าที่ของท่านได้เลย  สําหรับท้องถิ่น  การประปา สามารถที่จะใช้เงิน
งบกลางของท่านได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ขอให้เร่งรัดการดําเนินการด้วย 

3. ภัยหนาว กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าจะมีอากาศหนาวอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจากว่าวงเงินที่จะใช้จัดซื้อเครื่องกันหนาวจะต้องส่งไปที่ส่วนกลางและสํานักงบประมาณจะพิจารณา 
เพราะฉะนั้นขอให้นายอําเภอสํารวจว่าในอําเภอของท่านมีควรจําเป็นต้องใช้หรือเปล่า แล้วส่งยื่นเรื่องมาที่สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อจะได้ประชุม 
ก.ช.ภ.จ. ในการที่จะเร่งรัดไปยังส่วนกลาง  

4. ในระเบียบวาระที่ 3 ของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ขอให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มประเด็นที่
จะต้องติดตามการดําเนินงานตามนโยบายให้เป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพระราชดําริของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผลกระทบจาก
นโยบายต่างๆท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  เช่น ขณะนี้เป็นช่วงของปัญหาหมอกควันและไฟป่าจะต้องมีการนําเสนอ
ประจําจนกว่าจะหมดสถานการณ์  ผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า 300 บาท  เรื่อง AEC ของจังหวัด
เชียงใหม่ที่จะขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า ให้เป็นวาระติดตามประจําว่าแต่ละส่วน
ราชการได้ดําเนินการอย่างไร  เรื่องของนโยบายสําคัญต่างๆ ของรัฐบาลเช่น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จะต้อง
รายงานทุกครั้งว่าได้ดําเนินการอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร พร้อมภาพประกอบของโครงการ  เพื่อให้ที่
ประชุมได้รับทราบ  เรื่องต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ทางประชุมคณะกรมการจังหวัด จะได้ร่วมกันติดตามหรือมี
ประเด็นติดตาม  หากว่าหมดช่วงเวลาไปแล้วก็ให้ยกเลิกเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการนําเสนอ  ถ้าปีต่อไปก็
นําเสนอขึ้นใหม่ จะทําให้การประชุมนั้นตอบสนองต่อส่วนราชการต่างๆ และได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน 

       /5. ขอใหส้ํานักงานจังหวัดเชียงใหม่...  



  ๓๙

5. ขอให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานและร่วมตัวกันของอุทยานการศึกษาต่างๆ เช่น 
ตอนนี้มีอุทยานดาราศาสตร์ที่กําลังจะก่อสร้าง อุทยานวิทยาศาสตร์ หากว่าสามารถที่จะนํามาร่วมกันอยู่ในสถานที่
เดียวกันได้โดยไม่ต้องขอเพิ่มการก่อสร้าง จะทําให้เกิดการประสานงานสะดวกขึ้น อยากจะให้มีศูนย์กลางสักหนึ่งแห่ง
ไว้สําหรับจัดการประชุมกลุ่มกัน น่าจะมีการประชุมในเรื่องของ AEC จะต้องมีการขับเคลื่อนต่างๆ อย่างไร ในเรื่อง
ของการแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรหน่วยงานใดรับผิดชอบเรื่องใด น่าจะมีการประชุมเตรียมพร้อมล่วงหน้า  

6. ในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ ขอให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญ BOI สภา
อุตสาหกรรม  หอการค้าจังหวัด สมาคมนักธุรกิจต่างๆ มาประชุมที่เชียงใหม่ ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เราควรจะมี
อุตสาหกรรมใดเกิดขึ้นที่เชียงใหม่มิเช่นนั้นแล้วจังหวัดเชียงใหม่ก็จะตกสํารวจไม่ได้รับการยกเว้นในบางเรื่อง เช่นเรื่อง
ที่ดินในเขตเมืองนั้นจะมีราคาแพง การจัดทําโครงการบ้านจัดสรรควรจะเปิดพ้ืนที่ตรงจุดไหน ควรจะมีการวางแผน
พัฒนาในเรื่องของถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เพราะจะเป็นการลงทุนของภาครัฐด้วยเช่นกัน หากไม่ทําในขณะนี้
งบประมาณ กบอ. จํานวน 2.2 ล้านบาท ได้มีการประชุมอนุมัติงบประมาณไปแล้ว  หากไม่เตรียมพ้ืนที่โครงการ
จังหวัดเชียงใหม่ก็จะตกสํารวจ  ในแต่ละเรื่องที่จําเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะ หากจะแยกกันคิดกันทํา
ก็จะไม่มีการบูรณาการและข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน จึงน่าจะมีการพูดคุยกัน  อย่างที่อาจารย์มาตินแจ้งในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2556 นี้จะมีการประชุมเรื่องที่สําคัญหากท่านไม่แจ้งในที่ประชุมวันนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่รับทราบ
ข้อมูล  การที่จะลงทุนในเชียงใหม่หากไม่มีการพูดคุยกันก่อนก็จะไม่ทันการณ์  

7. มณฑลทหารบกที่ 33 จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมพบปะวาระยามเช้า           
ในวันพรุ่งนี้ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมพูดคุยกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอํานวยการ มณฑลทหารบก         
ที่ 33 เริ่มเวลา 07.30 น. 

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม 
 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 
               

เลิกประชุม  เวลา 12.00  น.   
        
       นางวัลยา  สปิปพันธ์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 
           
            นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี) 
                                        รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 



  ๔๐

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
                       3.1  การตดิตามผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และระเบยีบ/ขอ้สั่งการกระทรวงการคลัง  

      ผูน้ําเสนอ : นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



  ๔๑

3.2  ความคบืหน้าโครงการประชาอาสาปลกูป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชิน ี
 ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย  คชชา   
                ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

จังหวัดเชียงใหม่  โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดเชียงใหม่  
ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินโครงการโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี 
จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้ 

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การเตรียมดําเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี (ระยะที่ ๒) 
สาระสําคัญได้กล่าวถึง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรี
เสนอให้เร่งรัดติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ํา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ และจากการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการปลูกป่าต้นน้ํา กลางน้ํา และปลาย
น้ํา ในพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ํา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล ที่ประชุมเห็นควรให้
กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด และ
ขอให้ทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้  

๑. จัดต้ังคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า  
๒ .  เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบความประสงค์ 

เข้าร่วมโครงการปลูกป่า  
๓. ลงข้อมูล “แบบสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า (รายแปลง)”  
๔. จัดทําแบบสรุปพ้ืนที่ปลูกป่า รายงานกระทรวงมหาดไทย  
๕. จัดส่งแผนปฏิบัติการปลูกป่า “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหา

ราชินี” (ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)  
๖. การติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้รายงานผลการดําเนินการพร้อมปัญหา/อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เป็นประจําทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน  
  

ผลการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๖๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่งต้ังคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทํางาน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นคณะทํางานและเลขานุการ และป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะทํางานและเลขานุการร่วม    
  ๒. จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์อํานวยการส่งเสริมฟ้ืนฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ศอส.ปท.จ.ชม.) ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ 
ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญคณะกรรมการศูนย์อํานวยการฯ อําเภอ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดําเนินโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี (ระยะที่ ๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ซึ่งผลการ
ประชุม ได้มีมติให้อําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ตาม
แบบความประสงค์เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และดําเนินการสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่ารายแปลง ตามนโยบาย
การปลูกป่า ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยให้ประสานการดําเนินงานดังกล่าวกับหน่วยงานในพื้นที่ในสังกัดสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ 
(เชียงใหม่) กรมป่าไม้ แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อ
กําหนดรหัสแปลงและรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป  
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แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการปลูกป่า 
 

           เขียนที ่........................................................ 
วันที่ ..... เดือน ............................พ.ศ......... 

 
1. ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า 

      หน่วยงานภาครัฐ 
 
ช่ือ ...................................................................................................................................ที่ต้ัง ............ 

ซอย ......................................ถนน.................................................................................หมู่ที่ ....... ตําบล/แขวง 
..........................อําเภอ/เขต .......................... จังหวัด .........................โทร................................................ 

        หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ  องค์กรเอกชน 
 
ช่ือ ....................................... อายุ ..............ปี สัญชาติ ...........................อาชีพ........................ 

มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ .................ซอย ..............ถนน.......................................หมู่ที่ ........................ 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต ..................................................จังหวัด...........................................
โทร.......................................... เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ช่ือ........................................................................ 
ต้ังอยู่ที่ ................................................................................................................................มีเอกสารแสดงฐานะการ
เป็นนิติบุคคล และเป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ดังนี้ 
 1.หลักฐานเกีย่วกับบุคคล 
  1.1 บุคคลธรรมดา 
  ก.สําเนาบัตรประจําตัว 
              ประชาชน           ข้าราชการ          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ข.สําเนาทะเบียนบ้าน 
  1.2 นิติบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมือง หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
      ก.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
      ข.สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนไว้ 
      ค.สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบแทนนิติบุคคลนัน้ 
  1.3 ผู้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 
       ก.เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในข้อ 1.1 หรือ 1.2 
       ข.สําเนาบตัรประจําตัวพร้อมด้วยสําเนาทะเบียนของผู้รับมอบอํานาจ 
       ค.หนังสือมอบอํานาจ 
 1.4 เอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้นําส่ง 
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-2- 
 

 2. ประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการปลูกป่า ในพื้นที่ รวม ................ แปลง รวมเนื้อที่ .................ไร่ 
    ดังนี ้
    1.แปลงที่ ............................................................... เนื้อที่ .........................ไร่ 
      ช่ือลุ่มน้ําหลัก ................................................ ช่ือลุ่มน้ําสาขา ................................... 
      ป่าเสื่อมโทรม 
                            ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ช่ือป่า ...................................................................      
                   ในพื้นที่อนุรักษ์ ระบุช่ือ ............................................................................... 
       2.แปลงที่ ............................................................... เนื้อที่ .........................ไร่ 
      ช่ือลุ่มน้ําหลัก ................................................ ช่ือลุ่มน้ําสาขา ................................... 
      ป่าเสื่อมโทรม 
                            ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ช่ือป่า ...................................................................      
                   ในพื้นที่อนุรักษ์ ระบุช่ือ ............................................................................... 
             3.แปลงที่ ............................................................... เนื้อที่ .........................ไร่ 
      ช่ือลุ่มน้ําหลัก ................................................ ช่ือลุ่มน้ําสาขา ................................... 
      ป่าเสื่อมโทรม 
                            ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ช่ือป่า ...................................................................      
                   ในพื้นที่อนุรักษ์ ระบุช่ือ ............................................................................... 

 
(ให้ระบุช่ือป่าที่ดําเนินการสํารวจว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใด และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษา

พันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเป็นพื้นที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าแห่งใด) 
 

 
                                          ลงชื่อ ............................................ผู้ร่วมโครงการ 
                              (.........................................) 
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แบบสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า (รายแปลง) 
ตามนโยบายการปลูกป่าต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

๑. ผู้รับผิดชอบ(หน่วยงาน/ชุมชน/เอกชน/อ่ืนๆ)................................................................................ 
๒. พิกัด UTM ZONE……..…E……….........….N……………………..(รายละเอียดแผนที่ตามเอกสารแนบท้าย) 
๓. แปลงที่................เนื้อที่..............................ไร่ (แปลงละไมน่้อยกว่า ๑๐ ไร่) 
๔. ที่ต้ังชุมชน.....................หมู่บ้าน.....................ตําบล.............................................................. 

อําเภอ......................................จังหวัด.............................................. 
๕. พ้ืนที่สํารวจ 

      พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ช่ือป่า.............................................................................................. 
      พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ช่ือ (อุทยานฯ/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฯ)....................................................... 
      พ้ืนที่ป่าชายเลน 
      พ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิ ปม. หรือ ออป. ดูแล 
      พ้ืนที่ สปก. 
      พ้ืนที่ ออป. 
      พ้ืนที่นิคมสหกรณ ์
      พ้ืนที่อ่ืนๆ(สาธารณะประโยชน์ วัด โรงเรียน) 

๖. ลุ่มน้ําหลัก.............................................ลุ่มน้ําสาขา.................................................................. 
๗. ภาพถ่ายประกอบ (แนบท้ายอย่างน้อย ๔ ภาพ) 

 

 
คณะทํางานตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่.........../๒๕๕๖  ลงวันที่.............................................. 

      ได้ร่วมกันคัดเลือกแล้ว (ขอรับรองว่าถูกต้องครบถ้วน) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้สํารวจ ลงชื่อ......................................ผู้สํารวจ 
       (                             )                          (                               ) 
ตําแหน่ง............................................  ตําแหน่ง.............................................. 
วันที่..................................................  วันที่.................................................... 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้สํารวจ ลงชื่อ......................................ผู้สํารวจ 
       (                             )                          (                               ) 
ตําแหน่ง............................................  ตําแหน่ง.............................................. 
วันที่..................................................  วันที่.................................................... 
 
 

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

รหัสแปลง 

................. 
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มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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 3.3  สถานการณ์ไฟปา่และหมอกควนัจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย  คชชา   

                     ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม ่
 

สถานการณ์ไฟปา่และหมอกควนั จังหวดัเชียงใหม ่
ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัเชยีงใหม ่
****************************************************************************** 

๑. คณุภาพอากาศจังหวดัเชียงใหมร่ะหว่างวนัที่ ๒๑ มกราคม – ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง ๒๑ – ๑๐๑ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับดี – ปานกลาง 

PM10 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐μg/m3 
เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง) 

ดัชนีคณุภาพอากาศ 
(AQI) 

สถาน ี

ค่าสูงสุด ๑๐๑ μg/m3 ๘๘ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (๑๖ ก.พ. ๕๖) 
ค่าตํ่าสุด ๒๑ μg/m3 ๒๖ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (๒๒ ก.พ. ๕๖) 

หมายเหตุ๑.ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ช่ัวโมง ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ μg/m3 
   ๒.ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑๐๐ 

ที่มา : http://www.pcd.go.th/AirQuality/Regional/DefaultThai.cfm 
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๒. สถิติการรบัแจ้งเหตแุละปฏบิตักิารดบัไฟปา่ 
พบรายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ รวมจํานวน ๑๔๔ ครั้ง พ้ืนที่ป่าเสียหาย จํานวน ๑๕๗๐.๖0 ไร่ 
(ที่มา: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖) 

 
๓. สถิติจดุความร้อนทีค่าดว่าเปน็การเผาในที่โลง่ (Hot spot) ในพืน้ที่จังหวดัเชยีงใหม ่

พบรายงานจุด Hotspot สะสมระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑๖ จุด 
บริเวณอําเภอจอมทอง ๑๒ จุด อําเภอฮอด ๒๖ จุด อําเภอดอยเต่า ๘ จุด อําเภอแม่แจ่ม ๒๕ จุด อําเภอสันทราย ๔ 
จุด อําเภอเชียงดาว ๓ จุด อําเภอแม่อาย ๑ จุด อําเภอดอยสะเก็ด ๖ จุด อําเภอแม่ริม ๒ จุด อําเภอแม่วาง ๗ จุด 
อําเภอหางดง ๒ จุด อําเภออมก๋อย ๑๒ จุด อําเภอดอยหล่อ ๒ จุด อําเภอพร้าว ๑ จุด อําเภอแม่แตง ๒ จุด อําเภอ
เวียงแหง ๑ จุด และอําเภอสะเมิง ๒ จุด 
(ที่มา: http://www.dnp.go.th/forestfire/hotspot/hotspotmap.htm)  

 

 

4. จํานวนผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
มีจํานวนผู้ป่วย ๔ กลุ่มโรค (กลุ่มโรคตาอักเสบ, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด, กลุ่ม 

โรคทางเดินหายใจทุกชนิด และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ) จํานวน ๒๙,๐๗๘ ราย 
(ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
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๕. ผลการดําเนินงาน 
- อําเภอแม่แจม่ 

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายสุกิจ เพ็ญธรรม กํานันตําบลท่าผา ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุไฟไหม้ป่า
ในเขตพื้นที่หมู ่๑๐ ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และได้นําผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าพ้ืนที่ทําการดับไฟ
ทันที พบว่าไฟได้ลุกลามไปเป็นวงกว้าง ไม่สามารถดับได้ทันที ต้องระดมกําลังชาวบ้าน สมาชิก อส. และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าพ้ืนที่และไฟได้ดับเรียบร้อยแล้ว 

- อําเภอดอยหล่อ 
  อําเภอดอยหล่อได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี ๒๕๕๖ รวม ๒ 
ครั้ง คือ ๑. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๖ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
๒. เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาอําเภอดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

- อําเภอสารภี 
  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกิดเหตุไฟไหม้หญ้าแห้ง/ต้นอ้อต้นแขมในพื้นที่ที่ดินเอกชน ซึ่งต้ังอยู่
บริเวณริมถนนสายเชียงใหม่ - ลําปาง พ้ืนที่ ม.๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี ก่อให้เกิดเปลวเพลิงและหมอกควันจํานวน
มาก สุ่มเสี่ยงต่อการลุกลามติดต่อ เข้าไปยังพื้นที่อาคารบ้านเรือนของราษฎรที่อยู่โดยรอบ เทศบาลตําบลไชยสถาน 
พร้อมผู้นําหมู่บ้านนํารถน้ํา รถดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อปพร.ของเทศบาลตําบลไชยสถาน และขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงอื่นๆ เช่น ทต.หนองผึ้ง อบต.ป่าบง จํานวน ๕ คัน (๔๐ คน) ไประงับเหตุระดมฉีดพ่น
น้ําเพื่อดับไฟ แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหญ้าแห้ง/ต้นอ้อต้นแขมรกทึบหนาประมาณ ๑ เมตร เมื่อดับไฟไปแล้ว 
ด้านล่างยังมีควันคลุกกรุ่นอยู่ตลอด กระทั่งเวลา ๐๒.๐๐ น. ของวันใหม่ (๑๘ ก.พ. ๒๕๕๖) ไฟได้ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่จึงได้ระดมดับไฟถึงรุ่งเช้า ขณะนี้เพลิงไหม้ได้สงบลงแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน / แก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม้
หญ้าในพื้นที่อ่ืนๆ อําเภอสารภี โดยนายอําเภอ พร้อมปลัดอําเภอ นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ได้จัดประชุมหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้ข้างต้นเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อ่ืนๆ อีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
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  ๔๙

3.4  สถานการณ์และแนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหาภยัแลง้จังหวดัเชียงใหมป่ระจาํเดือน
กุมภาพนัธ์  2556 

    ผู้นําเสนอ :  นางศิริพรรณ ี บุณยมาลิก  ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานการณ์ ปี พ.ศ. 2556 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคม ความกด

อากาศตํ่าเนื่องจากความร้อน จะปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน ทําให้มีอากาศ แห้ง ร้อนอบอ้าว ในตอน
กลางวัน และมีฟ้าหลัว (หมอกแดด) เกือบตลอดวัน  และเมื่อมวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุมเป็นครั้งคราว จะเกิด
สภาพอากาศแปรปรวน พายุฤดูร้อน ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ 

จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเข้าสู่สถานการณ์และสภาวะความแห้งแล้งในบางพื้นที่ของจังหวัด เนื่องจากปริมาณ
น้ําฝนที่ตกน้อยลง จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ต้ังแต่วันที่  6 
ธันวาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน แล้วจํานวน 14 อําเภอ 55 ตําบล 462 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จํานวน 57,326 ครัวเรือน 177,277 คน พ้ืนที่เกษตรได้รับ
ความเสียหาย 15,203 ไร่ ลักษณะความเดือดร้อนเป็นเรื่องของการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และขาดแคลนน้ํา
ใช้เพื่อการเกษตร  ดังนี้ 

 
ลําดบัที ่   อําเภอทีป่ระกาศภัยแล้ง   ตําบล หมูบ่า้น ครัวเรือน คน 

1 อมก๋อย 6 20 864 3,562 
2 จอมทอง 6 61 9,120 27,710 
3 สะเมิง 5 45 6,697 21,824 
4 แม่แจม่ 7 104 3,884 8,922 
5 สันป่าตอง 1 8 750 2,250 
6 ฮอด 5 39 5,356 18,229 
7 กัลยาณิวัฒนา 3 13 1,980 5,286 
8 ไชยปราการ 4 35 8,965 23,214 
9 หางดง 1 11 1,199 4,301 

10 สันกําแพง 4 26 5,861 14,610 
11 ดอยหล่อ 4 25 0 0 
12 แม่ออน 1 7 1,480 4,800 
13 แม่ริม 3 15 3,526 12,547 
14 เวียงแหง 3 11 2,370 9,600 

รวม 55 462 57,326 177,288 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๐

สําหรับสถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 มีรายงานดังนี้ 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ํา 152.226    ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 57.59 % 
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 99.864   ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 37.971 % 
ที่สถานี P.1 
(สะพานนวรัฐ) 

มีปริมาณน้ํา 10.70 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ํา 1.21 ม. 
(ภาวะปกติ) 

สถานี P.67(บ้านแม่แต) มีปริมาณน้ํา 4.25 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ํา -0.52 ม. 
(ภาวะปกติ) 

 
จากสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่า ในปี ๒๕๕6  ยังมีราษฎรในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะประสบกับ

ปัญหาความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค น้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว์ และน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งนับเป็น
ภัยที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรเป็นอย่างมาก จึงจําเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อผนึกกําลังเจ้าหน้าที่ 
ทุกฝ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ดังนี้ 

จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด  และให้อําเภอ 
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งแต่ละระดับ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตที่กว้างขวาง จังหวัดจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็น 
5 โซนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โซน A ได้แก่ อําเภอดอยสะเก็ด, สันทราย, เมืองเชียงใหม่, สันกําแพง, แม่ออน ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๒, สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนคร
เชียงใหม่, การประปาส่วนภูมิภาค, เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่  

โซน B ได้แก่ อําเภอสารภี, หางดง, สะเมิง, สันป่าตอง, แม่วาง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  มณฑล
ทหารบกที่ ๓๓, กองบิน ๔๑, สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่, การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่ 

โซน C ได้แก่ อําเภอจอมทอง, แม่แจ่ม, ฮอด, ดอยเต่า, อมก๋อย, ดอยหล่อ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ สํานักงานพัฒนาภาค ๓, แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๑, การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในพื้นที่ 

โซน D ได้แก่ อําเภอแม่ริม, แม่แตง, เชียงดาว, พร้าว, กัลป์ยาณิวัฒนา ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ 
สํานักชลประทานที่ ๑, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓, การประปาส่วนภูมิภาค, หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 
๓๒  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่ 

โซน E ได้แก่ อําเภอไชยปราการ, เวียงแหง, ฝาง, แม่อาย ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่, แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๓, หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๒, การประปาส่วนภูมิภาค  เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่ 

การให้ความช่วยเหลือ  
1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจะเริ่มต้ังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปี 2556 ต้ังแต่วันที่ 

16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีฐานปฏิบัติการ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดการปฏิบัติงานในช่วงเดือน 
มีนาคม และเมษายน มีเป้าหมายในการทําฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพิ่มความชุ่มช้ืน
ให้กับป่าไม้ ป้องกันและบรรเทาปัญหาไฟป่าลดมลพิษทางอากาศ 



  ๕๑

2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมหญ้าแห้งสําหรับเลี้ยงสัตว์ จํานวน 50 ตัน โดยเก็บ
ไว้ที่อําเภอไชยปราการ และอําเภอดอยหล่อ เพื่อสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ 

3. สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1  ได้จัดเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 34  
เครื่อง เพื่อสนับสนุนเมื่อเกิดสภาวะภัยแล้ง  

อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
ปี 2553 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ํา สามารถวางแผนการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมและมีการใช้น้ําอย่างประหยัด 

จังหวัดได้มีวิทยุด่วนที่สุดถึงอําเภอทุกอําเภอให้รายงานกิจกรรม/ โครงการในการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ จากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ โดย ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์  2554 มีอําเภอรายงานกิจกรรม /โครงการ แล้วทั้งสิ้น 3  อําเภอ  

 
จังหวัดเชียงใหม่ได้สํารวจความเดือนร้อนของประชาชนในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค มีอําเภอแจ้งความ

ต้องการถังน้ําขนาดกลาง จํานวน 1,480 ถัง ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือไปยัง รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธรรมรงค์  บุญทรงไพศาล) ซึ่งรับผิดชอบดูแลความเดือนร้อน(ภัยแล้ง)ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่  และมีอําเภอที่เสนอขอรับการช่วยเหลือโครงการขุดลอก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 58 
โครงการ เป็นเงิน 65,066,100.- บาท  

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจะเริ่มต้ังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปี 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2556 โดยมีฐานปฏิบัติการ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดการปฏิบัติงานในช่วงเดือน มีนาคม 
และเมษายน มีเป้าหมายในการทําฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับป่าไม้ 
ป้องกันและบรรเทาปัญหาไฟป่าลดมลพิษทางอากาศ 

 
มตทิีป่ระชุม  
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1 อ.อมก๋อย  โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย 90,000 ใบ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จํานวน  6 ตําบล  

เป็นเงิน 630,000.-บาท 

2 อ.จอมทอง โครงการจัดซื้อกระสอบทายกั้นลําน้ํา  7,0800 ใบ เป็นเงิน 495,000.-บาท 

  โครงการซ่อมแซมระบบประปกหมู่บ้าน  2 จุด  เป็นเงิน 53,000.-บาท 

  โครงการขุดลอกเปิดทางน้ํา จํานวน 4 หมู่บ้าน เป็นเงิน 450,000.-บาท 

3 อ.กัลยาณิวัฒนา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ําต้ืน 2 หมู่บ้าน เป็นเงิน 169,700.-บาท 

  โครงการขุดลอกเปิดทางน้ํา  5 แห่ง   เป็นเงิน 1,817,900.-
บาท 



  ๕๒

    3.5  การตดิตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ําและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จังหวัดเชยีงใหม ่

   ผู้นําเสนอ :  นายอดุลย์  ฉายอรุณ   ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
โครงการชลประทานเชียงใหม่  ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ําและการเพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง

ในเขตชลประทาน ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖           
ได้ข้อสรุปดังนี้ 

(๑) ด้านการเพาะปลูกพืช 

ผลการปลูกพืชฤดูแล้งเขตชลประทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฤดูแล้ง  ปี  ๒๕๕๕/๒๕๕๖  
จํานวน  ๒๓๔,๕๘๖  ไร่  จากแผนที่วางไว้ ๑๙๘,๗๐๕ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๐๖  มากกว่าแผน ๓๕,๘๘๑ ไร่ 

(๒) ด้านการจดัสรรน้ํา 
 ๑)  ผลการระบายน้ําจากเขื่อนขนาดใหญ่จํานวน  ๒ แห่ง (แม่งัดและแม่กวง)มีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น  ๕๙.๒๒๓  ล้านลูกบาศก์เมตร  จากแผนที่วางไว้  ๒๒๑.๙๑  ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๖๕  
ของแผนการส่งน้ําตลอดช่วงฤดูแล้ง โดยปริมาณน้ําคงเหลือที่จะต้องจัดสรรอีกจนถึงในสิ้นสุดฤดูกาลส่งน้ํา           
(๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖) ๑๕๘.๐๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร  น้อยกว่าปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้         
ในปัจจุบันซึ่งมีอยู่  ๒๓๔.๕๖๘  ล้านลูกบาศก์เมตร  อยู่จํานวน  ๗๖.๕๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นเพียง         
ร้อยละ  ๖๗.๓๖  เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน 
 ๒)  ผลการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน ๑๒ แห่ง มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
๒๑.๐๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จากแผนที่วางไว้  ๓๖.๘๗๘  ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๐๗ ของแผนการ
ส่งน้ําตลอดช่วงฤดูแล้ง 
 ๓) ปริมาณน้ําคงเหลือในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน  
๓๔.๒๒๙  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีปริมาณมากกว่าปริมาณน้ําคงเหลือที่จะต้องจัดสรรตามแผนการส่งน้ํา ๑๒.๙๗๖  
ล้านลูกบาศก์เมตร  อยู่จํานวน  ๒๑.๒๕๓  ล้านลูกบาศก์เมตร  

(๓) ด้านการรักษาระบบนิเวศน์ลําน้ําปิง 
 เดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลระบายน้ําลงสู่แม่น้ําปิงอัตราเฉลี่ยวันละ  

๖๓๓,๖๐๐  ลูกบาศก์เมตร  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ จากเดือนมกราคม ๒๕๕๖  เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในลําน้ําตลอดจน
เพื่อการใช้น้ําจากฝายต่างๆ ในลําน้ําปิง จํานวน ๑๑ แห่ง รวมถึงสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าตลอดความยาวลําน้ํา 

(๔) การบริหารจัดการ 
 จากสถานการณ์การจัดการน้ําและการเพาะปลูกพืชที่มีการเพาะปลูกเกินแผนที่กําหนดไว้
ดังกล่าวข้างต้น  โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 

๑) แจ้งผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดรวมทั้งประชาสัมพันธ์         
ให้กลุ่มผู้ใช้น้ําทราบสถานการณ์  ตลอดจนกําชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทําความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ใช้น้ําเพื่อ          
ให้มีการใช้น้ําอย่างประหยัด  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ํา  รวมทั้งความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก 

  ๒ )  ในกรณีที่ จะต้องมีการใช้น้ํ า เกินจากแผนบริหารจัดการน้ํ า ไ ด้ขอความร่วมมือ           
จากทุกภาคส่วนจัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมจัดทําบันทึกข้อตกลงถึงแนว
ทางการปฏิบัติที่เหมาะสม              

๓) สํารวจแหล่งน้ําขนาดเล็กสํารองเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีจะต้องมีการขอใช้เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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 3.6 การเตรียมความพร้อมรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)  
       ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ: นางสุรีย์พร  หอมจันทร์  ผู้แทนสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
1.ความเปน็มา 

ตามที่กลุ่มประเทศอาเซียน มีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน นั้น 

จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว จึงได้จัดทํา
โครงการเชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม (Chiang Mai : The Most Splendid City of 
Culture) โดยมีวัตถุประสงค์ประการสําคัญคือ การเป็นโมเดลทางยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างความสามัคคี ความ
ภูมิใจและความสมัครสมานสามัคคี  และเพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบในคุณค่าแห่งมรดกอันล้ําค่า
ทางวัฒนธรรมแห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ มีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ เป็นการดําเนินงานรองรับการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 18/2555 วันอังคารที่ 3 
พฤษภาคม 2555  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
2.ผลการดําเนินงาน 

 1)การจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ช้ัน 3 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามดําริของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นประธานกรรมการศูนย์ฯ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการศูนย์ฯ พาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และปลัดจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ จังหวัด อยู่ระหว่างจัดทําร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ประชาคมอาเซียนจังหวัด
เชียงใหม่  

2)การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)           
ณ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างจัดต้ัง
ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมสังคมและความมั่นคงอาเซียน (ASCC) ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน(APSC) ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

         3)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชน หลักสูตร “Practical 
English For Journalist” โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์และ
การเขียนข่าว โดยอาจารย์ผู้สอนสัญชาติอเมริกัน จัดสอนทุกวันเสาร์ วันละ 2 ช่ัวโมง ระยะเวลาเรียน 30 ช่ัวโมง           



  ๕๔

เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีสื่อมวลชนเข้าร่วมจํานวน 15 คน  

 4) การจัดนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” บรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา 
ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันศุกร์ที่ 9 และ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 
100 คน 

3.ปญัหา/อปุสรรค    -ไม่มี- 

4.ข้อเสนอแนะ/แผนงานที่ควรดาํเนินการในระดบัตอ่ไป 

  การผลักดันในจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษานานชาติ (Education Hub) เนื่องจาก
จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 1,146 แห่ง โดยเป็นสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง 
วิทยาลัย 4 แห่ง อาชิวะศึกษา 8 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง สถาบันการศึกษาเอกชน 140 แห่ง 
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 893 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 25 แห่ง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน         
20 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 11 แห่ง และโรงเรียนปริยัติธรรม 29 แห่ง มีครู/อาจารย์ 21,155 คนและนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา440,706 คน ซึ่งอัตราส่วนครู/อาจารย์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็น 1:21 คน  ขณะนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามเป็น ASEAN University Network (AUN)ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัย
ในอาเซียนเกี่ยวกับการถ่ายโอนหน่วยกิต และการจัดทํา Workshop ด้านการประกันคุณภาพประเมินผลมาตรฐาน
ในสถานศึกษา (ASEAN QA) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และโรงเรียนประถม/มัธยมหลาย
แห่ง เช่น โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ โรงเรียนวารี โรงเรียนวชิรวิทย์  โรงเรียนวิชัยวิทยา โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษาต่างชาติจํานวนมาก 

  จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub)ของ
ภูมิภาค ซึ่งสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญรองรับอุตสาหกรรมและการให้บริการ
ต่างๆเช่น บุคลากรทางการแพทย์ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนฯ 

 
5.งบประมาณที่จะไดร้บัจดัสรรใหด้ําเนินการ ปีงบประมาณ 2556 

  5.1 กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินสนับสนุนให้จังหวัด 113,200 บาทเพื่อจัดประชุมสัมมนาแก่
บุคลากรในจังหวัดจํานวนไม่ตํ่ากว่า 200 คน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาคมสังคมในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กําหนดจัดสัมมนาภายในเดือน มีนาคมกุมภาพันธ์ 2556  (ภายในไตรมาสที่ 2)  

 5.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบดําเนิน
โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง AEC , GMS และ BIMSTEC  
งบประมาณ 3,642,448 บาท (งบเหลือจ่ายปี 2555) โดยมีกิจกรรม “พัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับบุคลากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” (English Proficiency 
Development for Service Business Provider in upper North Provincial Group 1       

  
 
 
 



  ๕๕

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินการ จัดอบรม  โดยมี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
            1 ) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 3 หลักสูตร ระยะเวลา 20 ช่ัวโมงต่อหลักสูตร ดําเนินการอบรม เดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม 
2556  
   2) การจัดอบรม 3 กลุ่มต่อหลักสูตร กลุ่มละ 2 รุ่น เป้าหมายบุคลากรในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง  ลําพูน และแม่ฮ่องสอน)  ประกอบด้วย 
      กลุ่มที ่1 กลุ่มผูส้ื่อข่าวท้องถิ่น Practical English for Journalists      
        กลุ่มที ่2 กลุ่มผูใ้ห้บริการสุขภาพและสปา Practical English for Services  
                                              Providers (Spa Business, Retail Bisiness)  
      กลุ่มที ่3 กลุ่มผูใ้ห้บริการขนส่งสาธารณะ   Practical English for Public  
                                              Transport drivers 
       2.2 กําหนดระยะเวลาจัดอบรม ดังนี้ 
                                      1) บุคลากรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมระหว่างวันที่  23- 24 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอนรีสอร์ท 

                                      2) บุคลากรในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน อบรมระหว่างวันที่  26 – 27 
กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม ่          

  5.3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบดําเนิน
โครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC งบประมาณ 12,500,000 บาท  
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเกษตร  ผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ และบริการอื่น รวมทั้งการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
1และจังหวัดต่างๆ ในประเทศ ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556   

 5.4  โครงการศึกษาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ (รถประจําทาง) เชื่อมโยงในเขตและรอบเขตอําเภอ
เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในการรองรับประชาคมอาเซียน งบประมาณจํานวน  2,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัดประจําปี 2556  ดําเนินการโดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ประชากรในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ และอําเภอรอบนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างอนุมัติ
โครงการ ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556    
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มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
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  ๖๑

    3.7   สรปุรายงานความก้าวหน้าในการดาํเนินการของจังหวดัเชียงใหม่เกี่ยวกบั 
 การจดัตั้งสํานักงานพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) 
 ผู้นําเสนอ:  นางสุรีย์พร  หอมจันทร์  ผูแ้ทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความเป็นมา 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. … โดยเป็นการควบรวมกิจการโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากองค์การ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม่ จากสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวเที่ยวและกีฬามาเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน โดยขณะนี้ร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวอยู่ระหว่างทรงลงพระปรมาภิไธย 

 การประชุมหารือเพื่อเตรียมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่
1/2556 ณ ห้องวารีกุญชร สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 
2556 โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้แทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้จัดการ
พ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้หัวหน้า
สํานักงานจังหวัด (นายวิรุฬ พรรณเทวี)  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1) 
 ที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร ดังนี้ 
  1) การยกร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือประเมินเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ม.46 และ 
47) มอบหมาย สํานักงาน ก.พ.ร.  
  2) การยกร่างระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประธาน กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
มอบหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  3) การรวบรวมข้อมูลทะเบียนโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ
ขององค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของโครงการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฉพาะในส่วนของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ม.40) มอบหมาย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
  4) การประมาณการงบประมาณของสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมจัดทําคําขอ
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มอบหมาย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 การประชุมหารือเพื่อเตรียมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 
2/2556 ณ ห้องวารีกุญชร สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2556 เวลา 10.00 น. โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานที่
หน่วยงานได้รับมอบหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 
(เอกสารแนบ 2) 
 
สถานะปัจจุบัน 
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  
 
 
 
 



  ๖๒

การดาํเนินงานของจังหวดัชียงใหม ่
 จากการประชุมการประชุมหารือเพื่อเตรียมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร          

ครั้งที่1/2556  และครั้งที่2/2556  จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  
1. จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 328/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานสํารวจข้อมูล

ทะเบียนโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณสําหรับเตรียมการจัดต้ังสํานักงานพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ) เป็นประธาน และมี
คณะทํางาน ประกอบด้วย คลังจังหวัดเชียงใหม่ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ 
และผู้จัดการพื้นที่พิเศษพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะทํางานและ
เลขานุการ เพื่อทําหน้าที่ประสาน และรวบรวมข้อมูลทะเบียนโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และ
งบประมาณสําหรับเตรียมการจัดต้ังสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะทํางานฯ 
ได้จัดการประชุม เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ) เป็นประธาน  
 2. จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทําข้อมูลทะเบียนโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
 3. ข้อมูลการสํารวจทะเบียนโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณที่จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับรายงานในเบื้องต้น มีดังนี้   
    ๓.๑ องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของ
โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
     ๓.๒ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฉพาะในส่วนของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
  3.2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 ททท. ได้รับงบประมาณประจําปี ๒๕๕๖ ในหมวดงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และ ททท. กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทน
กัน โดย ททท. ได้โอนเงินไปให้กระทรวงฯ ดําเนินการเบิกจ่ายแทน รวมจํานวน ๓ รายการ ประกอบด้วย 

       ๑) รายการค่าไฟฟ้าของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๒๕๙,๕๗๒.๕๖ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
สองบาทห้าสิบหกสตางค์) 

       ๒) รายการค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๕๖ สําหรับศูนย์ประชุม และ
แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๓ รายการ (จ้างเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลอุปกรณ์หลัก
ประกอบอาคาร จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
พร้อมครุภัณฑ์) จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  

       ๓) รายการค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปาของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
ต้ังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) 
                 ดังนั้น คงเหลือเงินจํานวน ๗๒,๗๔๐,๔๒๗.๔๔ บาท (เจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบ
เจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์ 
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  3.2.2 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย  
  จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานงานกับสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทราบว่า หน่วยงาน
ได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลทะเบียนโอนฯ แล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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3.8  ผลกระทบจากการปรับอัตราคา่จ้างขัน้ต่ําจังหวัดเชยีงใหม่ ต้ังแต่เดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   

 ผู้นําเสนอ:  นายเฉลิมศักด์ิ  อุทกสินธ์ุ  แรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
ความเปน็มา 
  กระทรวงแรงงานได้มีประกาศอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ กําหนด
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาทท่ัวประเทศ โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ปรับเพิ่มจากเดิมวันละ ๒๕๑ บาท เป็นวันละ ๓๐๐ บาท ปรับเพิ่มขึ้นในรอบนี้ ๔๙ บาท พร้อมทั้ง
ได้กําหนดมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ปี ๒๕๕๖ และเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกีย่วข้อง ๖ มาตรการใหญ ่๒๗ มาตรการย่อย 
 
การดาํเนินงาน 

๑. จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่ง ที่ ๓๑/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  จัดต้ังศูนย์สนับสนุน
ผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า จังหวัดเชียงใหม่ และแต่งต้ังคณะทํางาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธานคณะทํางาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบด้านแรงงาน เป็นรองประธานคณะทํางาน มี
อํานาจหน้าที่ ในการอํานวยการ พิจารณาสั่งการเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบ
กิจการ ลูกจ้าง พนักงาน และประชาชนทั่วไปท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า พร้อมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของรัฐบาลให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์  

๒. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทําโครงการส่งเสริมสถาน
ประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยทั้ง ๖ หน่วยงาน คือ สํานักงานแรงงานจังหวัด 
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ออกไปเยี่ยม
เยียนสถานประกอบกิจการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะของ        สถานประกอบกิจการ และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้สถานประกอบกิจการ 

๓. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 
แบ่งเป็น ๕ ประเภทมาตรการ ๑๕ มาตรการย่อย ดังนี้ 

๑) มาตรการเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มวงเงินลดต้นทุนทางการเงินโดยผ่านกระบวนการให้สินเชื่อ 
๑.๑) สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพ

คล่องสถานประกอบการ และเพิ่มผลผลิตแรงงาน 
 ๑.๒) สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) 
 ๑.๓) การค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕ ของ บสย. 
 ๑.๔) การค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สําหรับ

ผู้ประกอบการใหม่ (PGS New / Start-up) 
๒) มาตรการลดต้นทุนผู้ประกอบการโดยผ่านกระบวนการทางภาษีและเงินสมทบ 
 ๒.๑) การลดอัตราเงินสมทบกองทนุประกันสังคม 
 ๒.๒) การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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๒.๓)  การนําสว่นต่างของค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าในปี ๒๕๕๕ เป็น   
        อัตราคา่จ้างขั้นตํ่าวันละ ๓๐๐ บาท มาหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนชําระภาษี 
๒.๔) การนําค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาหักลดหย่อนภาษี 
๒.๕) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณกีารปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 
 ๒.๖) การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 
 ๒.๗) การลดค่าธรรมเนียมห้องพักที่เรียกเก็บสําหรับโรงแรม/ทีพั่กแรม 
๓) มาตรการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบการ 

 ๓.๑) การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑ เพื่อ 
     ใชใ้นการฝกึอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ๓.๒) การจัดคลินิกพัฒนาฝีมอืแรงงานเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ 
๔) มาตรการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยการทบทวนค่าใช้จ่ายของภาครัฐให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ 
 ๔.๑) การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของสว่นราชการ 
๕) มาตรการกระตุ้มและส่งเสรมิการขายโดยผ่านการบริโภค 
 ๕.๑) การจัดคาราวานสินค้าราคาถูกไปจําหน่ายให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ 

 ๔.  จากการออกไปเยี่ยมเยียนสถานประกอบกิจการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาทท่ัวประเทศ พบว่าสถานประกอบ
กิจการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ คือ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตไม้แกะสลัก 
และการผลิตกระดาษสา จะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท เนื่องจากปัจจุบันยังพอมียอด
สั่งซื้ออยู่ประมาณ ๓ – ๔ เดือน  ซึ่งหากไม่สามารถหายอดสั่งซื้อได้อีกอาจจะมีการเลิกจ้าง ได้แก่  
  ๔.๑ บริษัท ยงสง่า จํากัด (สาขาเชียงใหม่) ประกอบธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปส่งออก เดิมมี
ลูกจ้างทั้งสิ้น ๑๕๒ คน เป็นลูกจ้างรายวัน ๑๔๕ คน รายเดือน ๑๕ คน ปัจจุบันคงเหลือลูกจ้างรายเดือน ๗ คน 
เนื่องจากบริษัทฯ ย้ายฐานการผลิตจากสาขาเชียงใหม่ไปสาขากรุงเทพ ลูกจ้างไม่ประสงค์จะย้ายตามจึงลาออกโดย
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง 
  ๔.๒ บริษัท บ้านไทยการ์เม้นท์ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปส่งออก มีลูกจ้าง
ทั้งสิ้น ๗๑ คน ปัจจุบันยอดสั่งซื้อลดลง และขาดสภาพคล่อง จ่ายค่าจ้างตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า จํานวน ๕๙ คน 
พนักงานตรวจแรงงานได้มีคําสั่งให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าวันละ ๓๐๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  พร้อมทั้งได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมโดยการนําสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกออกจําหน่ายในราคา
ถูก โดยอนุญาตให้ไปวางโชว์สินค้าเพื่อจําหน่ายได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอสันกําแพง และ
ให้ติดต่อจังหวัดเพื่อขออนุญาตนําสินค้ามาจําหน่ายในศาลากลาง และจัดทําแบรนด์ของตนเอง แนะนําให้เสริมสภาพ
คล่องโดยการกู้เงินจากโครงการของสํานักงานประกันสังคมร่วมกับธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยกู้ให้กับ SMEs และ
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
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  ๔.๓ บริษัท คอนเฟ็ดเดอร์เรท อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ส่งออก มีลูกจ้างทั้งสิ้น ๑๓๘ คน ปัจจุบันยอดสั่งซื้อลดลง ๖๐%  คาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าได้จนถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ หากภายในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๖ ไม่สามารถหายอดสั่งซื่อได้ อาจจําเป็นต้องลดจํานวน
พนักงานหรือหยุดการผลิต ซึ่งได้ช้ีแจงถึงมาตรการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือให้บริษัทฯ ได้ทราบ และบริษัทฯ ได้
แจ้งความประสงค์จะให้รัฐบาลช่วยเหลือ ดังนี้ 
   ๑) ต้ังกองทุนชดเชยค่าจ้างส่วนต่าง ในอัตราดังนี้ 
    - ปี ๒๕๕๖ ขอให้รัฐบาลจ่าย ๗๕% นายจ้างจ่าย ๒๕% 
    - ปี ๒๕๕๗ ขอให้รัฐบาลจ่าย ๕๐% นายจ้างจ่าย ๕๐% 
    - ปี ๒๕๕๘ ขอให้รัฐบาลจ่าย ๒๕% นายจ้างจ่าย ๗๕% 
    - ปี ๒๕๕๙ ปล่อยเป็นค่าจ้างลอยตัว 
   ๒) ขอให้รัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียม บสย.๑.๗๕% ต่อปี เป็นเวลา ๓ ปี เพื่อค้ําประกัน
สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ 
   ๓) ขอปรับเพิ่มอัตราขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสําหรับสินค้าส่งออก ในหมวดเสื้อผ้า
สําเร็จรูป พิกัด ๖๑.๐๑ ถึงพิกัด ๖๒.๐๑ เป็น ๕% ซึ่งแต่เดิมมีอัตราสูงที่ ๔ – ๕% ปัจจุบันได้ปรับลดอัตราเหลือ
เพียง ๐.๓๑% ของมูลค่าสินค้า FOB สําหรับผู้ส่งสินค้าออกที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ คุณสมบัติอาจจะต้องกําหนด
ยอดขายไม่เกิน ๑๐๐ – ๒๐๐ ล้านบาทต่อปี 
   ๔) ขอให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการช่วยเหลือหาตลาดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด
ประชาคมอาเซี่ยน และอาเซี่ยน+๖ ในการนําผู้ผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปไปจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ ฟรี สําหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs  
   ๕) ขอให้รัฐบาลหรือ BOI มีนโยบายช่วยประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีอัตรา
ค่าแรงไม่สูงนักในการย้ายสถานประกอบการจากไทยไปยังประเทศเหล่านั้นได้โดยง่ายและสะดวก 
   ๖) รัฐบาลจะต้องพิจารณาให้มีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
อย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะโครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา (Rehabilitation Program 
(RP) 
   ๗) ขอให้รัฐบาลต้ังศูนย์ DC (Distribute Center) 
  ๔.๔ บริษัท ฝ้ายสันกําแพง จํากัด และห้างหุ้นส่วนจํากัด พรหมชนะพานิช ประกอบธุรกิจผลิต
เสื้อผ้าสําเร็จรูป ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าวันละ ๓๐๐ บาท แต่ได้ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบ
ดังกล่าว โดย 
   ๑) ขอความร่วมมือจากคนงานในการเพิ่มประสิทธิการทํางาน 
   ๒) เพิ่มราคาสนิค้า 
   ๓) ลดต้นทุนการผลิตในทุกด้าน รวมถึงค่าน้ํา ค่ําไฟฟ้า 
   ๔) ปรับลดสวัสดิการ 
   ซึ่งยังคงมีปัญหาในเรื่องของ “ช่วงห่างอัตราค่าจ้าง” ระหว่างกลุ่มแรงงานมีฝีมือกับ
แรงงานไร้ฝีมือ จึงได้ให้คําแนะนําให้ปรับอัตราค่าจ้างเป็นระดับ เป็นช่วงเวลา และมีแผนการปรับอัตราค่าจ้างโดย
เพิ่มเป็นร้อยละ 
   ทั้ง ๒ บริษัท ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้น 
ช่วยเหลือเรืองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป็นผู้ประสานการพัฒนาในเรื่องการฝึกอาชีพ ทั้งแรงงานที่ต้องการเข้าสู่ตลาดใหม่ และเพิ่ม
ทักษะฝีมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคมแนะนําโครงการการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสําหรับ SMEs ให้กับ
ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน และสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนําว่าหากมีความ
ต้องการผู้รับงานไปทําที่บ้านเพื่อเพิ่มผลผลิต สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่สามารถจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่



  ๖๗

ผู้รับงานไปทําที่บ้านได้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ทราบว่า หากมีแรงงานต่างด้าว
ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๔.๕ บริษัท เชียงใหม่แรม จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกไม้แกะสลัก มีลูกจ้างทั้งหมด 
๒๓ คน เลิกจ้าง ๒๑ คน เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ยอดสั่งซื้อลด และได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้น
ตํ่าวันละ ๓๐๐ บาท 
  ๔.๕ บริษัท สยามพรหมประทาน จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตกระดาษสา มีลูกจ้างประมาณ 
๑๓๐ คน ปัจจุบันยอดสั่งซื้อลดลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าได้ประมาณ ๓ – ๔ เดือน หากไม่สามารถหายอด
สั่งซื้อได้อาจต้องลดพนักงานหรือหยุดกิจการ ซึ่งได้ให้คําแนะนําบริษัทฯ ในเรื่องของแหล่งเงินกู้ การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และการปรับอัตราค่าจ้างเป็นระดับฝีมือแรงงาน 
 ๕. สําหรับธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าวันละ ๓๐๐ บาท ในขณะนี้          
จะเป็นธุรกิจผลิตอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 ๖. จากการออกไปเยี่ยมเยียนสถานประกอบกิจการและเฝ้าระวัง พบว่า ธุรกิจที่น่าเป็นห่วงและควร
เฝ้าระวัง คือ ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรม เนื่องจากใกล้หมดฤดูการท่องเที่ยว 
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ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การจดังานพธิีเจรญิพระพทุธมนต์ถวายพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ พ.ศ. 2556 
ผู้นาํเสนอ:  นายเสง่ียม  ก่ิงสุวรรณพงษ์  รักษาการหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ด้วย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้กําหนดจัด           

“พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  พ.ศ.  2556”  โดยนิมนต์พระสงฆ์  จํานวน  99  รูป  ทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ทุกวันขึ้น 9  
ค่ํา  เวลา  05.45 น.  จํานวน  13  ครั้ง  เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม  2555  ถึงเดือนธันวาคม  2556  ในการจัด
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตลอดปีครั้งนี้  จะจัด  ณ  พระอารามหลวงประจํารัชกาลในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิ
ราชเจ้าทุกพระองค์  เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ  ดังนั้น  จึงเป็นงานที่ย่ิงใหญ่อุดม
มงคลด้วยอานุสงค์มหาศาล จําเป็นต้องอาศัยพลังศรัทธาจากประชาชนทุกหมู่เหล่า  จึงได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัด
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ พร้อมกันทั่วประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันพุธที่  20 มีนาคม  2556  
เวลา  05.45  น.  ณ  พระวิหารหลวง  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร   อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

กําหนดการ 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  พ.ศ.  2556 
วันที่  20  มีนาคม  2556  ขึ้น  9  ค่ํา   

ณ  พระวิหารหลวง  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  ตําบลพระสิงห์  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
********************* 

 
เวลา  05.15 น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา           

ตุลาการ   อัยการ  ตํารวจ  ทหาร  ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการบํานาญ            
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  สมาชกิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  สมาคม  ชมรม  สโมสร  พ่อคา้  ประชาชน  พร้อมกัน   

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในพิธี  เดินทางถึงพระวิหารหลวง 
 - พระสงฆ์  จํานวน  99  รูป  พร้อมกันภายในพระวิหารหลวง 
   
เวลา  05.45  น. - ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  และองค์พระแก้วมรกต

จําลอง 
 - ประธานในพิธี  เปิดกรวยราชสักการะ  ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 
 - ประธานในพิธี  ถวายพระพรชัยมงคล  อ่านคําประกาศขอพระราชทานพระมหากรุณา

อาราธนาให้ทรงเจริญพระชนมายุย่ิงด้วยอายุกัป  (ผู้ร่วมงานทุกคน  ยืน) 
(จบแล้ว  พระสงฆ์  สาธุการ) 
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 - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร 
 - สมาทานศีล 
  พระสงฆ์  จํานวน  99  รูป  เจริญพระพุทธมนต์  (พระปรติร-พระธรรมจักรกัปปวัตนสูต)  

(เป็นเวลา  1  ช่ัวโมง) 
 - เจ้าหน้าที่เทียบภัตตาหาร ป่ินโต  และปัจจยัไทยธรรม 
  เจ้าหน้าที่นํากล่าวถวายภัตตาหารและปัจจยัไทยธรรม 
 - ประธานในพิธี  และผูร้่วมพิธี  ประเคนปิ่นโตภัตตาหาร  และไทยธรรม  (รวมท้ังปัจจัย) 
 - พระสงฆ์  อนุโมทนา 
 - ประธานในพิธี  และผูร้่วมพิธี  กรวดน้ํารับพร 
 - เสร็จพิธี 

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

 
การแต่งกาย 
สุภาพบุรุษ : เครื่องแบบหน่วยงาน/ชุดขาวหรือสุภาพ  (ไม่จําเป็นต้องสวมชุดสากล)  ยกเว้นกางเกงยีนส์ เสื้อยืด 
สุภาพสตรี : เครื่องแบบหน่วยงาน/ชุดผ้าซิ่นยาวสีขาวหรือกระโปรงยาวสีขาวคลุมข้อเท้า ยกเว้นเสื้อแขนกุด 
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4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2556 
ผู้นาํเสนอ :  นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ   ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
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มตทิีป่ระชุม  
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  ๗๘

4.3   การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธเ์พื่อขบัเคลื่อนการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัคิวบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

 ผู้นําเสนอ : นายแพทย์สุรสิงห์  วิศรุตรัตน์   ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 



  ๘๒

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)   
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2556 (งบพฒันาจังหวดั)  (สาํนกังานจังหวดัเชียงใหม่) 

 
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  จํานวน 29 โครงการ 

            งบประมาณ 192,929,700 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 
 1.ด้านเศรษฐกจิ จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 87,555,100 บาท 
 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 27,221,600 บาท 
 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน  6 โครงการ งบประมาณ 46,891,600 บาท 
 4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 19,361,400 บาท 
 5.ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 11,900,000 บาท 
  

                การเบกิจ่ายงบประมาณโครงการพฒันาจังหวดัประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2556 
 

     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จํานวน 192,929,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ  
13,950,007.55  บาท   
           คิดเป็นร้อยละ 7.00  คงเหลืองบประมาณ 178,979,692 บาท 



  ๘๓

5.2 มติคณะรฐัมนตรปีระจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ทีเ่กี่ยวข้องกบัจงัหวดัเชียงใหม ่
(สํานกังานจงัหวดัเชียงใหม)่  

 
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  5  กุมภาพนัธ์   2556   สาระสําคญัที่จงัหวัดเชียงใหมค่วรทราบ มี  2  เรื่อง  ดังนี ้

1. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรบัอตัราคา่จา้งขั้นต่าํ และเพิ่มขดีความสามารถของ
ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2552 ในสว่นของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและการประชุม และค่าอาหาร 
ในการประชุมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเห็นชอบปรับอัตราเพิ่มขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม 
 1.1 อบรม/ประชุมในสถานทีร่าชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อมื้อต่อคน 
 1.2 อบรม/ประชุมในสถานทีเ่อกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อต่อคน 
2. ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมือ้ต่อคน 
สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของแต่ละ

ส่วนราชการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
สาระสาํคญัของเรื่อง 
กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
1. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2556 และมาตรการการ

คลังและการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น 300 บาท/วันทั่วประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงจําเป็นต้องปรับปรุงมาตรการประหยัด
ในการเบิกค่าใช้จ่ายที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 

2. สําหรับการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศซึ่งดําเนินการได้
โดยอํานาจของ กค. ซึ่ง กค. ได้ดําเนินการและแจ้งให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว 

 
 2.  เรื่อง โครงการอบรมหลกัสูตรรัฐบาลอเิล็กทรอนิกสส์าํหรับผู้บรหิารระดับสูง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้ 

 1. มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
จัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) 

 2. เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือ           
เป็นวันลา 

 สาระสําคัญของโครงการ มีดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดี ผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ อํานวยการ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรเข้า
รับการอบรม 
  2. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก คือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต 
2) สถานะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศและต่างประเทศ 3) กรอบยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) การ
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรด้วยไอซีที โดยมีระยะเวลาในการอบรม ประมาณ 2 เดือน 



  ๘๔

  3. วิธีดําเนินการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และการสนทนาซักถาม เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยโครงการฯ สนับสนุนแนวทางการ
ลดโลกร้อน (Green IT) ด้วยการลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการให้บริการ Tablet ประกอบการอบรม           
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 และศึกษาดูงานทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  12 กุมภาพนัธ์   2556   สาระสําคญัที่จงัหวัดเชียงใหมค่วรทราบ มี  4 เรื่อง  ดังนี ้
 

1. เรื่อง  การปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ แนวทาง และวิธปีฏบิตัใินการเปดิเผยราคากลางของทางราชการ 
 

  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้  
1. รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ได้มอบหมายให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่ง
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ
ราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   

2. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือ 
ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามท่ี กค. แจ้งเวียน และแนวทางการ
เปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างตามมติที่ประชุมหารือระหว่าง กค. และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  
  สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการประกาศรายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแนวทางที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
(1.1) ครุภัณฑ์ ใหใ้ช้ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณ (สงป.) กําหนดหากไม่มี 

ราคามาตรฐานที่ สงป. กําหนดให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคา
ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์
ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง  

(1.2) ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบ่งเป็น  
ก. ยาในบัญชีหลกั ใหใ้ช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  

(สธ.) หากไมม่รีาคาตามประกาศของ สธ. ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา  2 ปีงบประมาณ หากไม่
มีราคาที่เคยซือ้ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ใหใ้ช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด  รวมทั้ง
เว็บไซต์ต่าง ๆ  เป็นราคาอ้างอิง  

ข. ยานอกบัญชีหลัก ใหใ้ช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2  
ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา  2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืยราคา
จากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง 

(1.3) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2  
ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืยราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ  เป็นราคาอ้างอิง 

(1.4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ทก.)  กําหนดเป็นราคาอ้างอิง 
ข. การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรายการอื่น ๆ ที ่ 

ทก. ไม่ได้กําหนดให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง 
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(2) การจ้างที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหท้นุการวิจัยการกําหนดอัตรา 
จ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นสําคัญ  

(3) การจ้างออกแบบและควบคุมงานให้ใช้อัตราตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบอ่ืนของหน่วยงานนั้น ๆ กําหนดเป็นราคาอ้างอิง 

2. ในการเปิดเผยราคากลางให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการ 
คํานวณราคากลางไว้ในเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง 

3. หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางดังกล่าวให้ใช้บังคับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

4. มอบหมายให้ กค. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง  
ดังนี้  

(1) สธ.ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
(2) ทก. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
(3) สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ  ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ 

ปรึกษา 
(4) สงป. ดําเนินการกําหนดราคามาตรฐานโดยให้ครอบคลมุรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  

5. ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับแต่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง กค. จะหารือร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ในส่วนแนวทางการดําเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เช่น วงเงิน การจัดหาที่ต้องประกาศราคากลางรายการต่าง ๆ ที่
เปิดเผยราคากลางสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคาร 
 

2. เรื่อง สรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ) เสนอ ดังนี้     
 สาระสาํคญัของเรื่อง  
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดยสอบถาม
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 27,960 
ครัวเรือนต่อเดือน สําหรับในเดือนพฤศจิกายน พ .ศ .  2555 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวน 
ผู้ว่างงานลดลง 1.65 แสนคน (จาก 3.22 แสนคน เป็น 1.57 แสนคน) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2554  หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จํานวนผู้ ว่างงานลดลง 6.6 หมื่นคน  
(จาก 2.23 แสนคน เป็น 1.57 แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังนี้ 

1. ผูท้ี่อยู่ในกาํลงัแรงงาน 
 ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 40.17 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 39.97  ล้าน

คน ผู้ว่างงาน 1.57 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 4.0 หมื่นคน ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 จํานวน 7.2 แสนคน  (จาก 39.45 ล้านคน เป็น 40.17 ล้านคน) 
  2. ผู้มีงานทํา 
   2.1 ผู้มีงานทํา 39.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 จํานวน 9.9        
แสนคน (จาก 38.98 ล้านคน เป็น 39.97 ล้านคน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5  ซึ่งมีผู้ทํางานเพิ่มขึ้นและลดลงใน
สาขาต่างๆ ได้ดังนี้ 

2.2 ผู้ทํางานเพิ่มขึ้น  ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรมมีจํานวนผู้ทํางานเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านคน         
(จาก 15.53 ล้านคน เป็น 16.83 ล้านคน)  รองลงมาเป็น สาขาการผลิต 2.6 แสนคน (จาก 5.15 ล้านคน เป็น 
5.41 ล้านคน)  สาขาการก่อสร้าง 1.5 แสนคน (จาก 2.05 ล้านคน เป็น 2.20 ล้านคน) สาขาที่พักแรมและการ
บริการด้านอาหาร 1.5 แสนคน (จาก 2.23 ล้านคน เป็น 2.38 ล้านคน)   
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2.3  ผู้ทํางานลดลง  ได้แก่  ผู้ทํางานในสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 2.4 
แสนคน (จาก 1.80 ล้านคน เป็น 1.56 ล้านคน)  รองลงมาเป็น สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรม
บริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีด และซักแห้ง เป็นต้น 2.1 แสนคน (จาก 
0.75 ล้านคน เป็น 0.54 ล้านคน)  สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 1.4 
แสนคน (จาก 6.26 ล้านคน เป็น 6.12 ล้านคน)  สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 6.0 หมื่นคน (จาก 
0.44  ล้านคน เป็น 0.38 ล้านคน)  และสาขาการศึกษา 6.0 หมื่นคน (จาก 1.37 ล้านคน เป็น 1.31 ล้านคน)  
เป็นต้น 

 3. ผู้ว่างงาน 
3.1 ผู้ ว่ างงานทั่ วประเทศมีจํ านวน  1.57 แสนคน  คิดเป็นอัตราการว่างงาน 

ร้อยละ 0.4 ของกําลังแรงงานรวม  (ลดลง 1.65 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554) 
ประกอบด้วย  ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 5.6 หมื่นคน  อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางาน 
มาก่อนจํานวน 1.01 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการบริการและการค้า 5.2 หมื่นคน   ภาคการผลิต 4.5 
หมื่นคน  และภาคเกษตรกรรม 4.0 พันคน 
   3.2  ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 5.9 หมื่นคน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.7 หมื่นคน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3.6 หมื่นคน  ระดับประถมศึกษา 1.6 หมื่นคน และ
ไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน   

  3.3  ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง  7.1 หมื่นคน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.6  หมื่นคน  
ภาคใต้ 2.4 หมื่นคน ภาคเหนือ 2.0 หมื่นคน  และกรุงเทพมหานคร 1.6 หมื่นคน  หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน            
ภาคกลางมีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.7 รองลงมาเป็นภาคใต้ และกรุงเทพมหานครร้อยละ 0.4  ภาคเหนือร้อย
ละ 0.3 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.2 
 

3.  เรือ่ง  วงเงินงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
  1. นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  2. แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. นโยบายงบประมาณ วงเงนิและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
   เพื่อให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และดําเนินนโยบายสําคัญอย่างต่อเนื่อง จึงได้กําหนดนโยบายงบประมาณขาดดุล 
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขาดดุลจํานวน 250,000 ล้านบาท และมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
จํานวน 2,525,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่กําหนดไว้ 2,400,000 ล้านบาท จํานวน 
125,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 
  2. แนวทางการจดัทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีดังนี้ 
   2.1 ให้ความสําคัญต่อการดําเนินภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ จุดเน้น
ของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และบูรณาการภารกิจให้สอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสแก่ประชาชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.2 จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ตามผลการประชมุเชิงปฏิบัติการการ 
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศและตามแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นที่คณะรัฐมนตรีมมีติรับทราบเมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2556 ใหเ้หมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด รวมทั้ง
ศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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   2.3 คํานึงถึงความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนแผนงาน/โครงการ จากแหลง่เงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. 
   2.4 ให้กระทรวง/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนิน
ภารกิจที่มีความสําคัญในระดับตํ่า หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ตามหลัก 3R (Review Redeploy และ Replace) เพื่อนํางบประมาณดังกล่าวไปดําเนินภารกิจที่มี
ความสําคัญในระดับสูง 
  3. การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
   3.1 ใหค้วามสาํคัญกับการสรา้งศักยภาพและเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองให้สูงขึ้น 
   3.2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการคลัง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีรายได้ตํ่า  เพื่อให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความ
ย่ังยืนทางการคลังของท้องถิ่น  
   3.3 เพิ่มประสทิธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น  

 ทั้งนี้  ภาพรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเบ้ียยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
บริหารจัดการน้ํา และภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 256,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการ
จัดสรร 236,500 ล้านบาท เป็นจํานวน 20,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 

 
4. เรื่อง  สรปุสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควนัใน 9 จังหวดัภาคเหนือประจําสปัดาหท์ี่ 1 

  คณะรฐัมนตรมีมีติรับทราบสรปุสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ประจําสัปดาห์ที่ 1 ณ วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2556  ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารจดัการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ
ดังนี้   
  1. สรปุนโยบายโดยรองนายกรัฐมนตร ี

 รอง นรม. และประธาน กบอ. (ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี) ได้ประชุมช้ีแจงและตรวจผลการ
ดําเนินงานตาม 8 มาตรการ ไมใ่ห้มีไฟป่าและหมอกควนัใน 9 จังหวดั (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลําพูน ลําปาง 
แพร่ น่าน แมฮ่่องสอน และตาก) ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลได้ดังนี้ 

  1) ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน เป็นภัยคุกคามระดับภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากส่งผล
กระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ชีวิตทรัพย์สนิ ระบบสาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยว 

  2) ยุทธศาสตร ์4 ประการ เพื่อการดําเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
      2.1  ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ 
      2.2 ในด้านกฎหมาย ใชพ้ระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหลัก โดย

ร่วมกับ พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติอุทยานแหง่ชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอาญา ในการปฏิบัติงาน 

      2.3 ใช้ระบบ Area Approach ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ  
       2.4 ในพื้นที่เสี่ยง จะต้องมีระบบ Forward command เพื่อพร้อมในการเผชิญเหตุ 

  3) ยุทธวิธีหรือข้อปฏิบัติมี 11 ข้อ 
      3.1 “ไม่มกีารเผา” โดยให้ความสําคัญกับ “ควัน” เพราะเป็นปัญหาสําคัญ 
      3.2 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 พ้ืนที ่คือ พ้ืนที่ป่า / พื้นที่เกษตร / พ้ืนที่เมอืง 
      3.3 เจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน 
      3.4 ใช้กฎหมายอย่างตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก และเจ้าหน้าทีต้่องไม่             

หย่อนยาน 
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     3.5 เน้น 100 วัน (15 ม.ค.-30 เม.ย.56) ในพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด เพราะเป็นช่วงที่มี
ความเสี่ยงสูง 

     3.6 กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ดูแลพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตรมอบกระทรวง
เกษตรฯและเขตเมืองให้ อบต. เทศบาลและจังหวัดรับผิดชอบ 

     3.7 เมื่อเกิดเหตุไฟป่าขนาดใหญ่ ให้มีการสนธิกําลังทุกหน่วยงาน และอาจขอกําลังจาก
กองทัพ และตํารวจได้ด้วย 

     3.8 ให้มีการลาดตระเวนที่ถี่มากขึ้น เพือ่เป็นการกดดันผู้ที่จะทําการเผาป่า 
     3.9 มีตัวช้ีวัด มี 6 ข้อ คือ 1) จํานวน Hot spots ที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 

2) ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM10) 3) จํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 4) จํานวนโรงเรียนที่ต้องปิดทําการ
เนื่องจากได้รับผลกระทบ 5) อุบัติเหตุที่เกิดจากหมอกควัน 6) เที่ยวบินทีต้่องหยุดหรือเลื่อน 

    3.10 ระบบรายงานเป็นแบบ Real Time ได้แก่ 1) ทกุหน่วยงานต้องรายงาน        
ผู้ว่าราชการจังหวัด 2)  ทุก 4 ช่ัวโมง ผวจ.ต้องรายงานสถานการณ์มายัง กบอ. 3) ทุกวันจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต้องรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเข้ารายงานต่อคณะรัฐมนตร ีต่อไป 

    3.11 ให้พยายามเปลี่ยนผู้เผา ใหม้าร่วมกับราชการ เช่น การจ้างมาทํางาน และเปลี่ยน
ความเชื่อ 
  2. สรุปข้อสัง่การรองนายกรัฐมนตร ี

 
ข้อสั่งการ หน่วยงานหลกัที่รบัข้อสัง่การ กําหนดเวลาทีต่้อง

ดําเนนิการใหแ้ล้วเสร็จ
ตามข้อสั่งการ 

1. ลด Hot spots ให้ได้ ใน 100 วัน เนน้
พิเศษ ช่วงวันที่ 15 ก.พ.- 15 มี.ค. 56 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด 

15 มกราคม- 30 เมษายน 
2556 

2.ผู้สั่งการในพืน้ที่รับผิดชอบของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัด 15 มกราคม-30 เมษายน 
2556 

3.ลดพ้ืนที่ปลกูพืชไร ่โดยต้องทําอย่าง
จริงจัง เปลี่ยนพืชไร่เป็นไม้ยืนต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด 

15 มกราคม-30 เมษายน 
2556 

4.ไถกลบตอซงัพืชไร ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด 

15 มกราคม-30 เมษายน 
2556 

5. เปลี่ยนคนเผาให้เป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ เช่น 
จ้างเป็นพนักงานชั่วคราวไฟป่า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด 

15 มกราคม-30 เมษายน 
2556 

6.ดูแลพ้ืนที่เสีย่งเป็นกรณีพิเศษ เช่น           
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ และตาก 15 มกราคม-30 เมษายน 
2556 

7.ให้ทําความเข้าใจกับชาวเขาในการ
ป้องกันไฟป่า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด 9 จังหวัด 

ดําเนินการทันท ี

8.ให้ทุกจังหวดัใช้เครื่องมืออุปกรณ์การ
ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดในการเสนอข่าว
เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัด และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด 

ดําเนินการทันที 

9.ให้มีการกระจายเครื่องมือวัดค่าปริมาณ
ฝุ่นละอองในอากาศ (PM10) ให้ครอบคลมุ
ทั่วพ้ืนที ่

กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการทันท ี

10. ปรบัการอ่านและแปลค่าภาพถ่าย
ดาวเทียม ให้แยกประเภทจุด Hot spot 
ตามแหล่งความร้อน เช่น ไฟป่า โรงโม่ 
สังกะสี และแผ่นหินขนาดใหญ ่

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

ดําเนินการทันที 
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11.ให้ประสานการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
กรณีมีการเผาป่าสองข้างทางรถไฟ 

ศูนย์อํานวยการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน (สว่นกลาง) 

ดําเนินการทันท ี

12. เฉพาะจังหวัดลําปาง ให้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบรายงาน
ตัวเลขเขม่าควันให้ตรงความจริง 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดําเนินการทันท ี

 
  3. การอบรมระบบการรายงานข้อมลูและใช้เว็บไซต์ไฟปา่และหมอกควัน           

 คณะเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ของทั้ง 9 จังหวัดและหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 104 คน 
  4. สรุปรายงานการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ของ 9 จังหวัดในช่วง 7 วัน ณ วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทจังหวัด มีดังนี้ 1. จังหวัดเชียงราย เกิดไฟป่า 1 ครัง้ รวมพื้นที่ 23 ไร่ ค่า PM10 สูงสุด 89   
2. จังหวัดเชียงใหม่ เกิดไฟป่า 1 ครั้ง รวมพื้นที่ 1 ไร่ คา่ PM10 สูงสดุ 86 3. จังหวัดลําปาง เกิดไฟป่า 27 ครั้ง  
ค่า PM10 สูงสุด 132 ณ สถานี สนง.การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (เกินค่ามาตรฐาน 120) 4. จังหวัดลําพูน 
เกิดไฟป่า 99 ครั้ง รวมพื้นที่ 248 ไร่ ค่า PM10 สูงสุด 90 5. จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีรายงานการเกิดไฟป่า  ค่า 
PM10 สูงสุด 45  6. จังหวดัน่านเกิดไฟป่า 1 ครั้ง รวมพื้นที่ 60 ไร่ ค่า PM10 สูงสุด 64 7. จังหวัดแพร่เกิดไฟ
ป่า 8 ครั้ง รวมพื้นที่ 1310 ไร่ ค่า PM10 สูงสุด 109 8. จังหวัดพะเยาเกิดไฟป่า 3 ครั้งคิดเป็นพื้นที่ 9 ไร ่          
ค่า PM10 สูงสุด 73 9. จังหวัดตากเกิดไฟป่า 1 ครั้ง รวมพ้ืนที่ 200 ไร่ ค่า PM10 สูงสุด 68 
      ประเภทพื้นที่ สรุปรายงาน รวม 460 จุด มีดังนี้ 1. พ้ืนที่ป่าอนุรักษณ์ 220 จุด  2. พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 161 จุด  3. พ้ืนที่การเกษตร 50 จุด  4. พ้ืนที่ ส.ป.ก. 10 จุด 5. พ้ืนที่สองข้างทางหลวง 10 จุด           
6. พ้ืนที่อ่ืนๆ 18 จุด 
 



  ๙๐

5.3  กิจกรรมเชียงใหมเ่มืองสร้างสรรค์  (เชียงใหมเมืองสรางสรรค) 
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มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556  
           วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   
ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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     6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม  
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ระเบยีบวาระที่ ๗  นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
   ๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ ์สงวนสัตย์) 
   7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร  กําเนิดศิริ) 
   7.3  รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธ์ุ) 

                       ๗.4  ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม ่(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
 

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


