


รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2556

วันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายธานินทร สุภาแสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในท่ีประชุม
2. นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4. นายไพรัต เศียรสมาน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
5. นายสมควร ชอมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
6. นายวิชัย ขจรปรีดานนท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
7. นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
8. วาท่ี ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
9. นายปริญญา วีระมนุรักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
10. นายเอกกฤต จิตตางกูร (แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10 ลําปาง
11. นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอเมืองเชียงใหม
12. นายอาคม สุขพันธ นายอําเภอหางดง
13. นายฉัตรชัย สุวรรณวงค (แทน) นายอําเภอสันทราย
14. นายโชคดี อมรวัฒน นายอําเภอสันกําแพง
15. นายพันธศักดิ์ สมเปาจี (แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
16. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแมริม
17. นายอภิชาต ชุมเชื้อ นายอําเภอแมแตง
18. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด
19. นายศักดิ์ชาย วงศกนิษฐ นายอําเภอเชียงดาว
20. นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอพราว
21. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง
22. นายนพ มีทองคํา (แทน)นายอําเภอไชยปราการ
23. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสะเมิง
24. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอเวียงแหง
25. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอสันปาตอง
26. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง
27. นายชุติเดช มีจันทร นายอําเภออมกอย
28. นายสมเจตน เปลื้องนุช นายอําเภอแมแจม

/29. นายชาตรี  กิตติธนดิตถ...
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29. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอดอยเตา
30. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมวาง
31. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแมออน
32. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอดอยหลอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
33. นางแสงจันทร เสวะกะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
34. พ.ต.อ.(หญิง)บุษยมาส เชื้อชมภู (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
35. พ.ต.อ.พงศศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
36. พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
37. พ.ต.ท.พงษศักดิ์ เข้ียวแกว (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝกพิเศษฯ
38. พ.ต.ต.(หญิง) ผุสดี ธรรมศักดิ์ (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
39. นายพูลศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม
40. นางสาวนวรัตน เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
41. นายเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
42. นายสัมพันธ ชางทอง (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
43. นางราตรี จักรแกว (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
44. นายพยนต ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
45. นางจิรพร ทองบอ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
46. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
47. พ.อ.ปณิธาน เงาแกว (แทน) รอง ผอ.กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม(ท)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
48. พ.ต.สุทัศน รัตนประชารัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
49. พ.อ.อินสอน เมืองมูล (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
50. พ.อ.วิฑูรย รวยสวัสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
51. น.ต.คุณากร จักรวาฬ (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
52. พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
53. นางญาณี แสงศรีจันทร คลังเขต 5
54. นางพรอุมา หมอยา (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม
55. นายโชติวิทย เมฆลอย (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
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56. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
57. นางมธุรส พรหมนารถ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
58. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
59. นางสาวสุรีรัตน คนธรัตนะกุล (แทน) สรรพกรภาค 8
60. นางชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
61. นายประพนธ ถกลวิโรจน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
62. นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย
63. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการฯ
64. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
65. นายนพดล แสกรุง (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
66. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา
67. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
68. นายวิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
69. นายมนตรี ปยากุล ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
70. นายรุจิรา เปรมานนท ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
71. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
72. นายทรงเดช คําลือ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
73. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 13 จังหวัด

เชียงใหม
74. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
75. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
76. นางพรทิพย ชํานาญกิจ (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
77. นางวิยะดา โพธิอาศน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
78. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
79. นางม่ิงขวัญ วีระชาติ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
80. นายวิเชียร โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
81. นายมนตรี สมประสิทธิ์ (แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
82. นายวีระ ใจมา (แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 1
83. นายสมชาย มณีวรรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 2
84. นางสาวพัทธธีรา ขุนชะ ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการพระราชดําริ

สันกําแพง
/หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
85. นางสาวชูจิต ทองยอย (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
86. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
87. นายบุญสม ทองบุญอยู ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
88. นายภาณุวิชญ กันทะ (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
89. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
90. นายธม อินยา (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
91. นายสุทธิศักดิ์ ชื่นพิชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
92. นายเดช สารเขาคํา (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
93. นายวิทยา สวนแกวมณี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
94. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
95. นายจํารัส จันทิวงค (แทน) ปศุสัตวเขต 5
96. นายสมพงษ ทองสถิตย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
97. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
98. นายอุทัย นพคุณวงศ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๑
99. นายสมชาย กันธะวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม(พืชสวน)
100. นางสุดคะนึง อินทะนนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี9
101. นางสาวคชาภรณ วงศพรหมศิลป (แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
102. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม
103. นางเรืองระวี เรืองกิจธนาวงษ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
104. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
105. นางปภาพินท จันทรดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม
106. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม(ผึ้ง)
กระทรวงคมนาคม
107. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
108. นายบดินทร โลหิตกาญจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี ๑(เชียงใหม)
109. นายสมพงษ มอญแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม
110. น.ท.หลักชัย เฉลยปราชญ ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
111. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
112. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 1
113. นายปญญา ภูมรินทร (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 2
114. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 3

/หนวยงานในสังกัดกระทรวง...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
115. นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
116. นายธัญญา เนติธรรมกุล ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
117. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
118. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
119. วาท่ี พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม

120. นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
121. นายคเชนทร อ่ึงสกุล (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
122. นายวิเชียร ศรีพฤกษ (แทน) ผูจัดการโทรศัพทจังหวัดเชียงใหม

123. นางศศิธร สรณถาวรกุล (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
124. นายสมภพ กาศสกุล (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
125. นางรัชดาวัลย ขันเฉียง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
126. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
127. นายสามารถ บารมี (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
128. นายหิรัญ จิตตาทิพย (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
129. นางชมัยพร ทองพลี (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
130. นายเกษม แกวจินดา ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
131. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
132. นายเทพพรหม ออนสีบุตร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
133. นายทรงศิลป ภิรมยกุล ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
134. นายอุทัย ทะริยะ หัวหนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
135. นายสมชาย ติไชย (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
136. นางสาวมยุรี อินตะมา (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
137. นางเพ็ญศิริ เอ่ียมโอภาส สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
138. นายประทิน สินมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
139. นายดิเรก ทะจันทร จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
140. นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
141. นางสาวสุจินต ธารายุทธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน

ประจําภาคเหนือ

/ หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม...

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
142. นายบพิตร วิทยาวิโรจน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
143. นายเมธาดล วิจักขณะ ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม
144. นายจันทร แกวจิโน (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
145. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
146. นายสุชิน สาระจันทร ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
147. นายจํารูญ มากสกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
148. นายเจตย สะสะรมย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
149. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
150. นายพงษสวัสดิ์ อุนใจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
151. นายทวี อุปสุขิน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
152. นายไกรสร สุทินโน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
153. นายพิทูรย ปญญาศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
154. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
155. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34
156. นายปญญชาติ วงษปญญา (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
157. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
158. ผศ.ดร.จําเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
159. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข
160. นพ.วัฒนา กาญจนากามล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
161. นางสุดใจ นันตารัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 10

เชียงใหม
162. นพ.ดนัย อินทรกําแหง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
163. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
164. นางฐติิรัตน ทองอินทร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
165. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

/หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
166. นายสงกรานต มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
167. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
168. นายวิวัฒน โตธีรกุล (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

เขต 3 (เชียงใหม)
169. นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
170. นางอัมพร จุลมณีวงค ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 8
171. ดร.สุชาติ ใจภักดี ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
172. นายนิรันดร ศรีภักดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด

เชียงใหม
173. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง (แทน) หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
174. นายสมศักดิ์ วงศปญญาถาวร ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ
ภาคเอกชน
175. นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
176. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
177. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
178. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
179. นายปยะศักดิ์ ยโสธนันชัย นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
180. นายสุภคิน วงศษา นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
181. นายเกษม นวลดี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
182. นายกฤษณุ ภูประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
183. นายชูเกียรติ แปนแกว (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม2
184. นางสาวมัลลิกา ชุณหะนันทน (แทน) ผูจัดการธนาคารออมสินภาค 8
ผูเขารวมประชุม
185. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
186. นายสิทธิ์ วงศมาน ปองกันจังหวัดเชียงใหม
187. นายสมศักดิ์ ออนอน (แทน) หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม
188. นายสงา บัวระดก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
189. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหนากลุมงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
190. นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
191. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม

/192. นายชัยนรงค  วงศใหญ...
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192. นายชัยนรงค วงศใหญ (แทน) หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

193. นายอธิวัฒน กาดกิตดิ์ธนางพงศ นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
194. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
195. นายพีระพงษ หอศิลป นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
196. นางสาวฟองแกว บัวลูน นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงคเชียงใหม
197. นายชัยชาญ ตัณทเจรญิรัตน ผูสื่อขาว WETV

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. มอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการนําเขาขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

2. มอบใบประกาศนียบัตรในการประกวดคัดเลือกบุคคลดีเดนและศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่ีมีผลงานดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2556 จํานวน 8 ราย (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม) ไดแก

2.1 เกษตรอําเภอดีเดน
- นางรัตนาภรณ  กัญญาราช  เกษตรอําเภอสันทราย

2.2 เกษตรตําบลดีเดน
- นายมานพ  บริบูรณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
- นายพาณิชย  ปวงสวัสดิ์   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
- นายนิคม  ไชยวุฒิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
- นางสาวจุฬามาศ  กันทะวงค  เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน

2.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่ีมีผลงานดีเดน
- ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว
- ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม
- ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี

3. มอบเกียรติบัตรใหกับโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกการประกวดกิจกรรม “สถานศึกษารวมใจ รวม
สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” ประจําป 2556 จํานวน 16 ราย (สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหม) ไดแก

3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1-6
3.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 34
3.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3.4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3.5 โรงเรียนบานแมนาจร
3.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
3.7 โรงเรียนบานบอหลวง
3.8 โรงเรียนบานนอยหวยริน

/3.9 โรงเรียนบานหลักปน...
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3.9 โรงเรียนบานหลักปน
3.10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บานหนองอาบชาง)
3.11 โรงเรียนบานทุงเสี้ยว

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม/รับตําแหนงใหม /

ยายภายในจังหวัด จํานวน 4 ทาน ไดแก
(1) นายธัญญา  เนติธรรมกุล

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดอุบลราชธานี
(2) นายมนตรี  ปยากูล

ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

(3) นายจารุวัฒน  สัตยานุรักษ
ตําแหนงปจจุบัน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวทิยาเขตเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝายกิจการนักศึกษาและ

กิจการพิเศษ
(4) นาวาอากาศโทหลักชัย เฉลยปราชญ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายมาตรฐานทาอากาศยาน

และอาชีวอนามัย)

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี): เลขานุการท่ีประชุมแจงตอ

ท่ีประชุมวาฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 32 หนา โดยมีรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม (นายฤทธิพงศ  เตชะพันธุ) เปนประธานการประชุม ท้ังนี้ไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 5/2556
และรับรองรายงานการประชุมผานทาง www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระท่ี 3 ...
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบาย
ของสวนราชการท่ีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ขอสัง่การกระทรวงการคลัง

ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม(นางพรอุมา หมอยา) : แจงตอท่ีประชุม
ดังตอไปนี้

(๑) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและ

แนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๔๐๐,๐๐๐
ลานบาท รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน
แยกเปนรายไตรมาสดังนี้

ไตรมาส
ท่ี

เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม

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
การเบิกจายเงินโครงการตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือวาง

ระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง  วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนวย : ลานบาท

งบประมาณท่ีไดรับ เบิกจาย รอยละ เปาหมาย คงเหลือ

รวม ๒๙,๕๔๑.๙๔ ๒๓,๙๖๒.๖๑ ๘๑.๑๑ ๖๙.๐๐ ๕,๕๗๙.๓๒

ลงทุน ๕,๐๔๙.๑๘ ๒,๕๒๒.๑๓ ๔๙.๙๕ ๕๐.๐๐ ๒,๕๒๗.๐๕

ประจํา ๒๔,๔๙๒.๗๖ ๒๑,๔๔๐.๔๘ ๘๗.๕๔ - ๓,๐๕๒.๒๘

เงินเหลื่อมป ๓,๕๘๙.๘๘ ๒,๗๙๑.๖๓ ๗๗.๗๖ - ๗๙๘.๒๔

/การเบิกจายเงินงบลงทุน...
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การเบิกจายเงินงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง  วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนวย : ลานบาท

รายจายลงทุน เงินงบประมาณ
ท่ีไดรับ

เบิกจาย รอยละ คงเหลือ

รวม ๕,๐๔๙.๑๘ ๒,๕๒๒.๑๓ ๔๙.๙๕ ๒,๕๒๗.๐๕

สวนราชการ ๔,๒๙๕.๔๐ ๒,๐๔๙.๔๗ ๔๗.๗๑ ๒,๒๔๕.๙๓

ทองถิ่น ๖๕๘.๗๖ ๔๗๐.๑๗ ๗๑.๓๗ ๑๘๘.๕๙

กลุมจังหวัด ๑๒.๘๕ ๐.๐๒ ๐.๑๕ ๑๒.๘๓

จังหวัดเชียงใหม ๘๒.๑๗ ๒.๔๗ ๓.๐๑ ๗๙.๗๐

สวนราชการท่ีมีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้

ลํา
ดับ ชื่อหนวยงาน

ภาพรวม ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ งบ
ประมาณ เบิกจาย รอยละ

๑ ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร ๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐ - - -

๒ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตรแหงชาติ ๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐ - - -

๓ อัยการคดีศาลแขวง
เชียงใหม ๑๑.๒๑ ๑๑.๑๙ ๙๙.๗๙ - - -

๔ สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๙๙.๕๒ - - -

๕ อัยการประจําศาล
เยาวชนและครอบครัว ๕.๗๐ ๕.๖๖ ๙๙.๒๔ - - -

๖ โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม ๗.๓๖ ๗.๒๒ ๙๘.๐๘ ๐.๔๗ ๐.๔๒ ๙๐.๐๐

๗ โรงเรียนหางดงรัฐ
ราษฎรอุปถัมภ ๕.๖๗ ๕.๕๑ ๙๗.๑๕ ๐.๕๖ ๐.๔๕ ๘๑.๘๒

๘ สํานักงานอัยการ
จังหวัดฝาง ๙.๗๙ ๙.๒๖ ๙๔.๖๒ - - -

๙ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเชียงใหม ๑๓.๐๘ ๑๒.๒๖ ๙๓.๗๗ ๐.๑๒ ๐.๑๑ ๙๔.๓๑

๑๐ อัยการจังหวัดเชียงใหม ๓๕.๑๔ ๓๒.๖๕ ๙๒.๙๒ - - -

ผลการเบิกจาย...
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ผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ในไตรมาสท่ี ๓ รายจาย
ลงทุนมีเปาหมายการเบิกจายอยูท่ีรอยละ ๕๐.๐๐ มีหนวยงานไดรับงบลงทุนท้ังสิ้น ๑๑๘ หนวยงาน มีผลการ
เบิกจายเปนไปตามเปาหมาย ๖๘ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๕๗.๖๓ มีการเบิกจายแลวแตยังไมเปนไปตาม
เปาหมาย ๓๙ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๓๓.๐๕ และยังไมมีการเบิกจาย ๑๑ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๙.๓๒
ตอไปนี้เปนการแสดงรายชื่อหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย รวมจํานวน ๕๐ หนวยงาน
ดังนี้

ลําดับ ช่ือหนวยงาน
ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๑.๒๔ ๐.๖๒ ๔๙.๗๑
๒ มหาวิทยาลัยแมโจ ๑๓๙.๐๖ ๖๗.๑๙ ๔๘.๓๒
๓ มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ ๒๐.๗๑ ๑๐.๐๑ ๔๘.๓๑
๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ๒๘.๕๔ ๑๒.๔๘ ๔๓.๗๓
๕ ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ๑๓.๙๐ ๕.๗๖ ๔๑.๔๒
๖ โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม ๓๕.๘๙ ๑๔.๒๕ ๓๙.๗๐
๗ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๓๖ ๐.๑๔ ๓๙.๖๑
๘ โรงพยาบาลประสาท ๑๒.๘๐ ๔.๖๕ ๓๖.๒๙
๙ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ๒.๘๔ ๑.๐๐ ๓๕.๐๕

๑๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๒.๙๘ ๐.๙๙ ๓๓.๓๔
๑๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ ๑๓.๗๘ ๔.๕๕ ๓๒.๙๗
๑๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๒.๒๖ ๐.๗๔ ๓๒.๙๖
๑๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ ๑๓.๙๑ ๔.๔๓ ๓๑.๘๗
๑๔ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ๒.๒๓ ๐.๖๖ ๒๙.๔๖
๑๕ สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม ๙.๕๔ ๒.๗๓ ๒๘.๕๙
๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ๒๑๒.๕๘ ๕๘.๒๒ ๒๗.๓๙
๑๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ๓๒๘.๗๙ ๘๗.๔๓ ๒๖.๕๙
๑๘ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ๑๓๗.๒๒ ๓๖.๐๓ ๒๖.๒๖
๑๙ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔ ๓๗.๔๕ ๙.๒๕ ๒๔.๗๐
๒๐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕ ๓๙.๒๗ ๙.๖๘ ๒๔.๖๕
๒๑ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ๑๓๗.๑๖ ๓๑.๙๐ ๒๓.๒๕
๒๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๐๓ ๒.๐๒ ๒๒.๓๓

/ลําดับ ๒๓ สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม...



- ๑๓ -

ลําดับ ช่ือหนวยงาน
ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๒๓ สํานักศิลปากรท่ี ๘ เชียงใหม ๘๖.๗๙ ๑๖.๘๒ ๑๙.๓๘
๒๔ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ๓๑.๐๔ ๕.๘๕ ๑๘.๘๓
๒๕ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ๙.๙๖ ๑.๗๑ ๑๗.๑๖
๒๖ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ๒๗.๑๒ ๔.๓๙ ๑๖.๑๘
๒๗ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๒.๐๔ ๐.๒๘ ๑๓.๘๓
๒๘ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม ๑๑.๓๖ ๑.๔๓ ๑๒.๖๐
๒๙ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ ๒๕.๙๒ ๓.๑๐ ๑๑.๙๗
๓๐ ตํารวจภูธรภาค ๕ ๓๗.๒๕ ๓.๓๙ ๙.๑๐
๓๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ๖.๓๕ ๐.๕๕ ๘.๖๒
๓๒ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๘.๔๓ ๐.๖๐ ๗.๑๒
๓๓ โรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม ๓๑.๗๕ ๑.๘๐ ๕.๖๗
๓๔ จังหวัดเชียงใหม ๘๒.๑๗ ๒.๔๗ ๓.๐๑
๓๕ โรงพยาบาลนครพิงค ๑๑๕.๒๒ ๒.๑๕ ๑.๘๗
๓๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ๔๙.๖๗ ๐.๖๖ ๑.๓๒
๓๗ ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘ ๙.๔๕ ๐.๑๒ ๑.๓๑
๓๘ องคการสวนพฤกษาศาสตร ๔๗.๙๐ ๐.๐๙ ๐.๑๙
๓๙ สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๑๒.๘๕ ๐.๐๒ ๐.๑๕
๔๐ ศูนยอนามัยท่ี ๑๐ เชียงใหม ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๑ สถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน ๐.๒๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๒ ศูนยสงเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๓ ศูนยวิจัยขาวสะเมิง ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๔ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๖ ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ๔.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๖ ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ๐.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๗ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๘ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม ๑๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐

/ ลําดับ 49 วิทยาลัยการอาชีพ...



- ๑๔ -

ลําดับ ช่ือหนวยงาน
ลงทุน

งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๔๙ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๓.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๕๐ ศูนยการทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ๐.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐

(2) หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน
๒ เรื่อง ดังนี้

2.1 มติคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ครม.เห็นชอบมาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม โดยใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจกอหนี้รายจายงบลงทุนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายลงทุนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๖ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําท่ีเหลือจายใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และ
มติคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผอนผันใหกอหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจายลงทุนเฉพาะรายการท่ีเขาหลักเกณฑ จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ ไดมีมติเม่ือ
วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. รายการท่ีขอผอนผันตามเกณฑขอ ๑.๑ - ๑.๕ ท่ีกรมบัญชีกลางอนุมัติ
ไปแลว ใหกอหนี้ผูกพันภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ใหขยายเวลาเปนวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
หลักเกณฑ มีดังนี้

- รายการท่ีประกวดราคาแลวแตยังไมไดผูรับจาง ทําใหตองดําเนินการ
ประกวดราคาใหม หรือบางสวนอยูระหวางขออนุมัติ กวพ./กวพ.อ. เพ่ือจัดซื้อจัดจางวิธีอ่ืน

- โครงการผูกพันขามปงบประมาณท่ีมีผลการจัดซื้อจัดจางแลว ตอง
เสนอสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนลงนามในสัญญา

- รายการท่ีอยูระหวางปรับปรุง TOR หรือแกไขแบบรูปรายการ
กอสรางตามมติ ครม.

- รายการท่ีไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวแตงบประมาณไมเพียงพอ
และอยูระหวางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานท่ีดําเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ

- รายการท่ีไดผลการจัดซื้อจัดจางแลว แตตองรอผลจากผูมีอํานาจ
อนุมัติจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ

๒. รายการท่ีดําเนินการเอง (ไมตองจัดซื้อจัดจาง) ขยายระยะเวลาการกอ
หนี้ผูกพันถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖

/3. รายการท่ีไมอยูในเกณฑ...



- ๑๕ -

๓. รายการท่ีไมอยูในเกณฑขอ ๑ และขอ ๒ ใหขยายระยะเวลาการกอ
หนี้ผูกพันถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามหลักเกณฑดังนี้

- รายการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแลวแตยังไมเริ่มดําเนินการ
- รายการท่ีอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
- รายการท่ีจัดสรรตอไปใหหนวยงานอ่ืน/หนวยงานอ่ืนเบิกจายแทนกัน
- รายการกรณีอ่ืนๆ

๔. สําหรับมหาวิทยาลัยแมโจ ขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันถึงวันท่ี ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖

๕. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายลงทุนตองดําเนินการภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ แตท้ังนี้หากเปลี่ยนแปลงไป
รายจายลงทุนตองกอหนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ดวย

2.2 หนังสือ ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕๖ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายเวลาเบิกจายเงิน

กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ
ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ จนถึงวันทําการ
สุดทายของเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ไมรวมถึงเงินงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการสมทบโครงการเงินกู
ตางประเทศ

(3) แนวทางแกไขปญหาใหกับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ
สมาชิกท่ีรับราชการกอนมีนาคม 2540 และตัดสินใจเลือกเปนสมาชิก กบข.

และในขณะนี้ไมตองการจะเปนสมาชิก กบข.แลว  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556
แตกฎหมายยังไมมี โดยขาราชการท่ีเปนสมาชิก กบข. สามารถกลับไปเลือกใชบํานาญสูตรเดิม  หรือจะเปน
ขาราชการรับบํานาญสูตร กบข. ตอไปได   ท้ังนี้มีระยะเวลาตั้งแตกฎหมายเริ่มใช จนถึง วันท่ี 30 กันยายน
2557 สําหรับขาราชการ  และจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 สําหรับผูรับบํานาญ  ในกรณีท่ีขาราชการท่ี
เคยมีสิทธิเลือก กบข. ในครั้งแรกแตไมไดเลือกเขา กบข. จะเปดโอกาสเลือกอีกครั้ง

เพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจการเลือกรับบํานาญสูตรเดิม  หรือเลือกสูตร
กบข. ขอยกตัวอยางการคํานวณ ตามสูตร ดังนี้

/ สูตรการคํานวณบํานาญ...



- ๑๖ -

ประธานในท่ีประชุม : ใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีผลการเบิกจายไมตรงตามเปาหมาย
อยูในเกณฑต่ํา ไดติดตามเจาหนาท่ีของทาน วาการดําเนินการเบิกจายติดขัดในข้ันตอนไหน อยางไรและเรงรัด
การเบิกจาย พรอมสรุปรายงานผลการเบิกจายใหรองผูวาราชการจังหวัด (นายฤทธิพงศฯ) ทราบดวย

/คลังเขต 5 (นางญาณี  แสงจันทร)...



- ๑๗ -

คลังเขต 5 (นางญาณี  แสงจันทร) : มหาวิทยาลัยแมโจ  จากการประสานกองคลัง
มหาวิทยาลัยแมโจทราบวาไดดําเนินการไปแลว แตรอการลงนาม และ PO ยังไมเขาในระบบ  ซึ่งหากไมทันใน
เดือนมิถุนายน 2556 เงินก็จะถูกพับไป  ในป 2556 -57 อาจจะไมทันเพราะวางบประมาณจังหวัดไดผาน
แลว  อาจจะตองไปใชเงินงบประมาณป 2558 ในการทํา  ท้ังนี้ใหคลังจังหวัดติดตามในการลงระบบ PO แลว

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 ความคืบหนาโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

(นายกมลไชย  คชชา) : ผลการดําเนินโครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา
มหาราชินี จํานวน ๒๕ อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ.๒๕๕๕ พบวาไดดําเนินการปลูกปารวมจํานวน
พ้ืนท่ี ๑๐,๗๐๗.๗๕ ไร จํานวนกลาไม ๒,๐๐๖,๘๒๔ กลา โดยอําเภอเชียงดาวมีการปลูกปาสูงสุดคือ เนื้อท่ี
๒,๐๗๓ ไร จํานวนกลาไม ๔๐๗,๖๘๓ กลา รองลงมาคืออําเภออมกอย ปลูกปารวมเนื้อท่ี ๑,๔๗๕ ไร จํานวน
กลา ๒๙๙,๐๐๐ กลา และอําเภอเวียงแหง ปลูกปารวมเนื้อท่ี ๑,๑๘๗ ไร จํานวนกลา ๒๓๗,๔๐๐ กลา
ตามลําดับ

เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมดวยผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ไดประชุมทําความเขาใจ ชี้แจง และมอบนโยบาย
ใหกับผูวาราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการปลูกปาและฟนฟูปา
ตนน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี โดยไดมอบนโยบาย ดังนี้

1. โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษามหาราชินี มอบให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูดูแล รับผิดชอบการใชจายเงินงบประมาณโครงการฯ เปนผูบริหารจัดการ สามารถ
บริหารจัดการไดอยางเต็มรูปแบบ

2. มอบหมายอธิบดีแตละกรมรับผิดชอบพ้ืนท่ีรวมกับผูวาราชการจังหวัด ในการ
รับรองพ้ืนท่ีเปาหมาย

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเตรียมความพรอมของกลาไมท่ี
นําไปปลูก รวมท่ัวประเทศประมาณ 172,000,000 ลานกลา ในการปลูกจะมีกระบวนการในการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการและหนวยเพาะชํากลาไม  ในการจัดทําบัญชีกลาไม ซึ่งมอบใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูรับผิดชอบท้ังหมด สําหรับกลาไมท่ีเหลือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะมีคณะกรรมการไป
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใชเปนกลาไมสําหรับการปลูกในปตอไป ซึ่งจะมอบใหผูวาราชการจังหวัดนําไป
แจกจายใหประชาชนปลูกตอไป

4. หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองใหความ
รวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในกรณีของโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี

5. ประชาชนท่ีประสงคจะรวมโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80
พรรษามหาราชินี และโครงการเพาะชํากลาไมแตขาดความรู  มอบหมายใหเจาหนาท่ีสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูใหคําแนะนํา

6. งบประมาณโครงการฯ กําลังเรงดําเนินการ  คาดวาจะไดการจัดสรรจากสํานักงาน
งบประมาณในสิ้นเดือนมิถุนายน และประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ควรจะเริ่มปลูกไดกอนวันท่ี 12 สิงหาคม
2556

/ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย...
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ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยใหนโยบายวา นายกรัฐมนตรีตองการใหประชาชน
เขามามีสวนรวมใหมากท่ีสุดและรัฐบาลไดใหความไววางใจกระทรวงมหาดไทย เปนผูดําเนินการเรื่องการ
เบิกจายงบประมาณในโครงการนี้ โดยมีระยะเวลา 5 ป  งบประมาณ 10,000 ลานบาท

สรุปงบประมาณประจําป 2556 จังหวัดเชียงใหม  มีพ้ืนท่ีอยูภายใตกรมสัตวปาและ
พันธุพืช  กรมปาไม พ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ขอเขารวมโครงการ ท้ังหมด 64 แปลง พ้ืนท่ีท้ังหมด 13,265 ไร อยูใน
พ้ืนท่ี 16 อําเภอ  สวนในป พ.ศ.2555 ปลูกไปแลวและไมมีงบประมาณในการดูแล ท้ังหมด 332 แหง พ้ืนท่ี
10708 ไร

ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)(นายธัญญา  เนติธรรมกุล):
ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมมอบหมายใหสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษที 16 (เชียงใหม) หาพ้ืนท่ีปลูกปาเพ่ือเปดตัวโครงการ
ปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษามหาราชินี ไดตรวจพ้ืนท่ี
บานผาจุก หมู 8 ตําบลมึดกา อําเภอดอยเตา พ้ืนท่ีดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติแมปง พบปญหาและ
อุปสรรค คือมีสัตวเลี้ยงของประชาชนประมาณ 200 ตัวไดเขาไปหากินในพ้ืนท่ี  จึงไดประสานหัวหนาอุทยาน
แหงชาติแมปงประชุมรวมกับประชาชน ซึ่งยินดีอพยพสัตวเลี้ยงออกนอกพ้ืนท่ีเพาะปลูก สําหรับการดําเนินการ
ในข้ันตอนตอไปจะไดนําเรียนผูวาราชการจังหวัดเพ่ือโปรดทราบเปนระยะฯ   ท้ังนี้ไดรับแจงกําหนดการเปด
โครงการวันท่ี 8 สิงหาคม 2556

ประธานในท่ีประชุม : โครงการดังกลาวเปนแผน 5 ป ตองมีหนวยงานรับผิดชอบ
ชัดเจน  จากการรวมประชุมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายให
ผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบการเบิกจายงบประมาณ และการบริหารจัดการ  สําหรับการทํางานจะตองมีการ
บูรณการรวมกัน  ท้ังนี้ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดและสํานักงานจังหวัด ไดจัดทํา
Workshop รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดแนวทางการดําเนินการ พรอมจัดตั้งคณะทํางานท่ีชัดเจน
นอกจากนี้จะตองมีการกําหนดแผนการบํารุงรักษาตนไมท่ีปลูกไปแลว จะตองมีการมอบหมายหนวยงานหลักใน
การดําเนินการและจะตองมีการจัดหางบประมาณในการบํารุงรักษา  ในเรื่องของการเพาะปลูกกลาไม
นายกรัฐมนตรีตองการท่ีจะใหประชาชนไดมีสวนรวมเพ่ือเปนการกระจายรายไดสูประชาชน ขอใหสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดและสํานักงานจังหวัด หลังจากท่ีจัดทําworkshop เสร็จ ใหมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารใหประชาชนไดรับทราบดวย

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายกมลไชย  คชชา):
แปลงปลูกปาท่ีนายกรัฐมนตรีไดปลูกไปเม่ือวันพุธท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บานหนองผึ้ง หมูท่ี๑๘ ตําบลอินทขิล
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 อําเภอแมแตง ไดชวยดูแลในการ
กําจัดวัชพืชให มีตนไมตายไปบางคงเหลือประมาณรอยละ 80 สําหรับโครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐
ลานกลา ๘๐ พรรษามหาราชินี คณะ กบอ. กําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการฯ ซึ่งเปนแผนงานท่ี
มีงบประมาณชัดเจน  ขณะนี้งบประมาณท่ีใหจังหวัดยังไมมีหนังสือสั่งการ หากเม่ือจังหวัดไดรับหนังสือสั่งการ
แลวจะรีบดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานโดยทันที   ในสวนของกลาไม  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดไดประชุมรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ทราบวาขณะนี้ในจังหวัดมี
กลาไมท่ีอยูในการดูแลของกรมปาไม  กรมสัตวปาและพันธุพืช  รวมแลวประมาณ 9 ลานกลา  ในป พ.ศ.2556
มีพ้ืนท่ีปลูกจํานวน 13,265 ไร จะใชกลาไม 2.7 ลานกลา สําหรับการทํา Workshop สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจะรับไปดําเนินการโดยเร็ว

/ประธานในท่ีประชุม...
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ประธานในท่ีประชุม : ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1-6 ประสานโรงเรียนเพ่ือเขารวมโครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษามหาราชินี และ
หากตองการจะทําการเพาะชํากลาไมใหแจงจังหวัด เพ่ือจะไดจัดเจาหนาท่ีไปใหความรู  เปนการเสริมรายได
ใหกับโรงเรียนและนักเรียนดวยอีกทางหนึ่ง

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 ผลการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2555/56 จังหวัดเชียงใหม
ประธานในท่ีประชุม : รัฐบาลจะมีการปรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการรับจํานํา

ขาวเปลือก  เพราะไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน และฝายคานเปนอยางมาก  จึงนําไปสูการลดราคาการรับจํานํา
จากตันละ 15,000 บาท  เหลือตันละ 12,000 บาท  ตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เปนตนไป  สําหรับจังหวัด
เชียงใหม  ในวันนี้ตั้งแตเวลา 08.00 น. ชุดตรวจท้ังหมด 6 ชุด ไดลงพ้ืนท่ีตรวจ จํานวน 10 จุด ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ
ไดแก อําเภอดอยสะเก็ด พราว ฝาง และแมอาย ซึ่งจะเขาไปตรวจโกดังเก็บขาวท่ีรวมโครงการรับจํานํา ป 2555/56
ซึ่งผลการตรวจนาจะทราบผลในเวลา 12.00 น. ของวันนี้   สําหรับปญหาเรื่องการรับจํานําขาว  จังหวัดเชียงใหม
ไดมีการประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของไปแลว ณ โรงแรมปางสวนแกว  และไดมีการเตรียมการและแกไขปญหาการ
เปดรับจํานําเปนอยางดีเม่ือตนฤดูการผลิต ในสวนของอําเภอไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีตรวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยาง
ใกลชิด จึงไมประสบปญหามากนัก

ท้ังนี้ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีรวมกันดูแล ทําใหนโยบายเรื่องการรับจํานําขาวเปลือกของ
จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2555/56 ไมประสบปญหา

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.4 การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน

สุวรรณอัมพา) : สืบเนื่องจากมีปญหาอุทกภัย เม่ือป พ.ศ.2554 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 25
อําเภอ ราษฎรเสียชีวิต 14 ราย ถนนเสียหาย 163 สาย สะพานเสียหาย 227 แหง ไดระดมการชวยเหลือ
ฟนฟู เยียวยา เปนเงิน 139,110,000 บาท จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดมีโครงการปองกันปญหาน้ําทวมจังหวัด
เชียงใหม (Flagship) ป 2555 เปนโครงการเรงดวนของรัฐบาลท่ีสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือดําเนินการใน
3 สวน ไดแก

(1) โครงการขุดลอกแมน้ําปง-ลําน้ํากวง จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 111 กิโลเมตร
ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ.2555

(2) โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก ไดดําเนินติดตั้งไปแลว
22 อําเภอ 243 หมูบาน 243 หมูบาน แลวเสร็จ 100 % โดยอุปกรณท่ีมีการติดตั้ง ไดแก

- สถานีตรวจวัดฯอัตโนมัติ เปนสถานีซึ่งประกอบดวย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เซ็นเซอร และระบบสื่อสาร สําหรับตรวจวัดขอมูลจากภาคสนามในระยะไกล
สามารถตรวจวัด ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อันไดแก อุณหภูมิอากาศ ความชื้น
สัมพัทธในอากาศ ปริมาณน้ําฝน

- กระบอกวัดปริมาณน้ําฝน
- สถานีวัดอากาศ

/- การรายงานผลขอมูลผาน...
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- การรายงานผลขอมูลผาน website แบบ Real time โดยจะมีเจาหนาท่ี
สํานักงาน ปภ.จังหวัด ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง

(3) โครงการเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ําเพ่ือรับมือน้ําทวมจังหวัดเชียงใหม
Flagship Projects โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานชลประทาน และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จ 100 %

สรุปรายงานสถานการณอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2555 มีพ้ืนท่ีประสบ
อุทกภัยรวม 22 อําเภอ ไมมีผูเสียชีวิต บานเรือนเสียหาย 318 หลัง ถนนเสียหาย 182 สาย สะพาน
เสียหาย 81 แหง พ้ืนท่ีทางการเกษตร 8,234 ไร ชวยเหลือเปนถุงยังชีพ 200 ชุด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณ
น้ําฝน และการแจงเตือนประชาชนไดทันทวงที จากระบบการติดตั้ง คาดหมายวาในปตอไปจะมีการแจงเตือน
ประชาชนใหรอดพนจากภัยพิบัติและการเสียชีวิตจากภัยพิบัติ

ประธานในท่ีประชุม : การปรับปรุงสรางทางในเขตพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีปาอนุรักษ
ใหสวนราชการท่ีมีแผนงานท่ีจะดําเนินการในชวงฤดูฝนเพ่ือชวยเหลือประชาชน มอบหมายใหสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ซึ่งโดยระเบียบของกรมปาไม เสนทางท่ีใชประจําในการเดินทางสามารถจะปรับปรุงใหใชงานได  แตจะทําการ
กอสรางใหมทําใหเสียสภาพปาจะตองมีการขออนุญาตใชเขตปากอน ท่ีผานมาประสบปญหาวาการขอใชพ้ืนท่ี
ยังไมไดรับการอนุญาตจากกรมปาไม แตจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว จึงจําเปนตองดําเนินการ
ไปกอน เปนเหตุทําใหมีการจับกุมกันเกิดข้ึน ซึ่งจังหวัดไมอยากใหมีปญหาเรื่องนี้ระหวางสวนราชการดวยกัน
จึงขอใหมีการประสานงานเพ่ือหาทางออกรวมกัน ยกตัวอยางเชน ถนนสายสะเมิงไปอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ซึ่งศูนยสรางทางลําปางไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแลว ตั้งแตป พ.ศ.2554 และไดมีการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี
ไปแลว แตเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1 จะตองทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน และ
นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอน โดยจะจัดประชุมปละ 1 ครั้ง
สวนใหญจะไมไดรับการอนุญาต  แตเนื่องจากเสนทางดังกลาวเปนเสนทางหลักดูในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวง นาจะมีการประชุมหยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมาพิจารณารวมกัน หากสรางไมไดก็บอกใหชัดเจนวาสรางไมได
แลวชี้แจงแนวทางวาจะตองดําเนินการอยางไรท่ีจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง  ขอให
อําเภอไดสํารวจเสนทางในลักษณะดังกลาวแจงใหจังหวัดทราบดวย  ท้ังนี้ ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด จัดทํา workshop การบูรณาการแกไขปญหาเสนทางท่ีจะตองผานเขตปา และเขตพ้ืนท่ี
อนุรักษ  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดนิทาง

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายกมลไชย  คชชา):
ไดจัดประชุมซักซอมหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงอําเภอกัลยาณิวัฒนา  แมแจม อมกอย  ในเรื่องของระเบียบ
และขอกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ เชน หากทราบวาจะไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการดําเนินการ
ขอใหรีบเตรียมการขออนุญาตไวลวงหนา

มติท่ีประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
เลขานุการในท่ีประชุมแจงเรื่องเพื่อทราบ จํานวน 8 เรื่อง  ดังนี้
4.1 การรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจ
ณ จังหวัดเชียงใหม ดังนี้

(1) วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ มา
ทรงประกอบพิธีเปดอาคารท่ีทําการศาลปกครองเชียงใหม  ณ ท่ีทําการศาลปกครองเชียงใหม  ขอเชิญหัวหนา
สวนราชการและบุคลากรในสังกัด เฝาฯ รับ-สงเสด็จ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ณ ทาอากาศยานกองบิน
41 พรอมรับเสด็จเวลา 13.30 น. (เสด็จฯ ถึงเวลา 14.35 น) และพรอมสงเสด็จ เวลา 15.00 น.(เสด็จฯ
กลับเวลา 16.10 น.) การแตงกาย ขาราชการ  เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

(2) วันท่ี 14-17 กรกฎาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําป 2554-2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ขอเชิญหัวหนาสวนราชการและบุคลากรในสังกัด เฝาฯ รับเสด็จในวันท่ี 14
กรกฎาคม 2556 พรอมรับเสด็จเวลา 10.00 น. (เสด็จฯ ถึงเวลา 10.50 น) ณ ทาอากาศยานกองบิน 41
การแตงกาย ขาราชการ  เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก เฝาฯ สงเสด็จในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 พรอม
สงเสด็จเวลา 15.00 น. (เสด็จฯ กลับเวลา 16.00น.) การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว
สวมหมวก

สําหรับหนังสือเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการจัดเตรียมการรับเสด็จ  จังหวัดเชียงใหม
ไดจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเตรียมการรับเสด็จเปนท่ีเรียบรอยแลว

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 งานพิธีประจําเดือนกรกฎาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดงานพิธี จํานวน 2 พิธี  ดังนี้
(1) วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 พรอมเวลา 07.00 น. ขอเชิญรวมประกอบ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณมหาราช ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
การแตงกาย ขาราชการ  เครื่องแบบปกติขาว

(2) วันท่ี 28 กรกฎาคม 2556 พรอมเวลา 08.00 น. ขอเชิญรวมงาน
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องใน
โอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา  และเพ่ือเผยแพรพระเกียรติคุณท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย
ท่ัวประเทศ การแตงกาย ขาราชการ  เครื่องแบบปกติขาว

มติท่ีประชุม รับทราบ
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4.3 กิจกรรมสัปดาหส ง เสริมพระพุทธศาสนาเนื่ องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา

ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นางแสงจันทร  เสวะกะ):
จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ประจํา ป ๒๕๕๖ ระหวางวันท่ี 17-23 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

(1) วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธิเปดงานสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๕๖ ณ พุทธสถานเชียงใหม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

(2) วันท่ี ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนักเรียนและ
นักศึกษา ณ พุทธสถานเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

(3) วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. กิจกรรมแขงขันตอบปญหา
ธรรมะชิงโลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พรอมทุนการศึกษา ณ พุทธสถาน
เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

(4) ประชาสัมพันธเชิญชวนวัด องคกรเอกชน และสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม
สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๕๖ ระวางวันท่ี
๑๗-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และเชิญสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เขารวมประกอบพิธีเวียนเทียน  ในวันท่ี
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดท่ีจังหวัดเชียงใหมกําหนดประกอบพิธีเวียนเทียน จํานวน ๔ วัด ไดแก วัดพระสิงห-
วรมหาวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดเจดียหลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม 2556
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ เลาหเลิศชัย): ลักษณะ

อากาศในชวงวันท่ี 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 จะเกิดมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย
ทําใหภาคเหนือมีฝนฟาคะนองกระจาย โอกาสมีฝนตก 40-60% ของพ้ืนท่ี สวนมากจะตกในชวงเย็นและคํ่า
อุณหภูมิต่ําสุด 24 -26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32- 34 องศาเซลเซียส

ลักษณะอากาศในชวงเดือนกรกฎาคม 2556 ปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยจะมีกําลังออนลง และ
รองมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผานบริเวณประเทศจีนตอนใต ทําใหมีฝนลดลง ซึ่งจะสงผลใหเกิดสภาวะฝนท้ิงชวง
ในหลายพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดานการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน สวนชวงครึ่งหลัง
ของเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย จะมีกําลังแรงข้ึน
และรองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหประเทศไทยตอนบนมี
ฝนตกชุกหนาแนน โดยจะมีฝนเกือบท่ัวไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ สูงสุด 90 % ต่ําสุด 60%
ปริมาณฝน 150-180 มิลลิเมตร (ใกลเคียงคาปกต)ิ

ขอควรระวัง ชวงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมเกิดสภาวะฝนท้ิงชวงในหลายพ้ืนท่ี
ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดานการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน ชวงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม
ฝนตกหนักอาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม

มติท่ีประชุม รับทราบ
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4.5 การดําเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม (นายนิรันดร  ศรีภักดี) : ตามท่ี

สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม สรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
เชียงใหม คณะกรรมการ ป.ป.จ. โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานท่ีปรึกษาคณะทํางาน

ท่ีปรึกษากรรมการสรรหา แบงออกเปน 2 ภารกิจ คือ
ข้ันตอนท่ี 1 การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ.
ข้ันตอนท่ี 2 การสรรหา ป.ป.จ.

ข้ันตอนท่ี 1 การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. สํานักงาน ป.ป.ช.ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลวโดยมีหนวยงานและองคกรท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนทะเบียนเลือกกันเอง เปนกรรมการสรรหา
มีท้ังหมด 21 หนวยงานหรือองคกร ผลการคัดเลือก มีผูแทนหนวยงานท่ีไดรับการคัดเลือก เปนกรรมการสรรหา
จํานวน 9 ทาน ไดแก

1. ผศ.พีระพล  คดบัว    ผูแทนชมรมทางการศึกษาจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. พ.ต.ท.สวัสดิ์  จันทรปรีดา ผูแทนจากสภาทนายความเชียงใหม
3. วาท่ี พ.ต.นพดล  นะประสิทธิ์   ผูแทนชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. นายเฉลิมชาติ  นครังกุล   ผูแทนสภาหอการคาจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูศักดิ์  บุญทรัพยอุดม ผูแทนกลุมอาสาสมัคร
6. นายเติมศักดิ์  จันทรประยูร    ผูแทนองคกรภาคเอกชน
7. นายประเสริฐ  พูนเลิศ ผูแทนองคกรเกษตรกร
8. นายชาตรี  ลิ้มจรูญ ผูแทนชมรมสื่อมวลชน
9. นายวันชัย  วิวัฒนสมุทร ผูแทนหัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม

ข้ันตอนท่ี 2 การสรรหา ป.ป.จ. ไดดําเนินการประกาศรับสมัครคณะกรรมการ
ป.ป.จ.ประจําจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดดําเนินการ ตัง้แตวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 รับสมัครถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม
2556 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไมเวนวันหยุดราชการ สถานท่ีรับสมัครสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัด
เชียงใหม อาคารหองสมุด ภายในศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม สรรหาใหได 10 คน และคัดเลือก
ใหเหลือ 5 คน

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 ระบบการหักบัญชี ดวยระบบ ICAS
ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายสมศักดิ์

วงศปญญาถาวร) : ธนาคารแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ไดรวมกันพัฒนาระบบการหักบัญชีดวย
ภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค หรือระบบ ICAS เพ่ือใชทดแทนระบบงานเดิมท่ีใชมาเปนเวลานาน

/เปนการบูรณาการงาน 3 ดาน...
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เปนการบูรณาการงาน 3 ดาน คือ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย  โดยระบบ ICASใชภาพเช็คท่ี
สงผานระบบ On-line ในการพิจารณาตัดจายเงินแทนการสงเช็คตนฉบับใหกับธนาคารเจาของเช็ค ทําใหมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ลดคาใชจายการขนสงตัวเช็คของท้ังระบบ สามารถทราบผลการเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค 1 วันทําการท่ัวประเทศ สงผลใหการหมุนเวียนเงินในธุรกิจและระบบเศรษฐกิจมีความคลองตัวมากข้ึน
โดยในเขตภาคเหนือจะเริ่มใชท่ีจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 และจะครอบคลุม
ทุกจังหวัดภายในสิ้นป 2556

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 สํานักงานธนารักษพื้นท่ีตนแบบเชียงใหม
ผู แทนสํ านั กงานธนารั กษพื้ น ท่ี เ ชียง ใหม (นายโชติ วิทย   เมฆลอย ) :

กระทรวงการคลังไดมีนโยบายจัดทําสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตนแบบ (Smart Office) โดยกําหนดใหสํานักงาน
ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหมและศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณจังหวัดเชียงใหมเชียงใหม เปนสํานักงานตัวอยาง
ตนแบบใหสํานักงานแหงอ่ืนในสังกัดกรมธนารักษ โดยมีวัตถุประสงคในการปรับภาพลักษณ ของกรมธนารักษ
รวมถึงมีการใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสําหรับเปนตนแบบการใหบริการประชาชนนั้น บัดนี้ สํานักงาน
ธนารักษพ้ืนท่ีตนแบบ (Smart Office) เชียงใหม ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และเปดใหบริการในวันจันทรท่ี
24 มิถุนายน 2556 ณ อาคารศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณจังหวัดเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8 กิจกรรมทอดผาปาเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลนครพิงค
ผูแทนโรงพยาบาลนครพิงค (นายแพทยภราดล มงคลาจาตุรงค): โรงพยาบาล

นครพิงค กําหนดกิจกรรมทอดผาปาเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลนครพิงค ในวันพุธ ท่ี 21 สิงหาคม 2556
เวลา 14.00 น. ณ บริเวณดานหนาอาคารอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาล เพ่ือจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวย
คลื่นเสียงความถ่ีสูงชนิดสี ระบบฟูลลี่ดิจิดอล มูลคา 5,000,000 บาท จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมบริจาคเงิน
ทอดผาปาในครั้งนี้ดวย

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
เลขานุการในท่ีประชุม : เรื่องท่ีสวนราชการนําเสนอเพ่ือทราบโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส

มีท้ังหมด 5 เรื่อง ไดแก
5.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใชรถวิทยุตํารวจทางหลวงนําขบวน (สถานีตํารวจ

ทางหลวง 4 กองกํากับการ 5)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนมิถุนายน 2556 ท่ีเกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
/5.3 ผลการเบิกจายงบประมาณ...
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5.3 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

5.4 รายละเอียดข้ันตอนการนําเสนอ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 ตอสภาผูแทนราษฎร (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

5.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

ฝายเลขานุการไดนําเอกสารรายละเอียดเผยแพรทางเว็บไซตจั งหวัดเชียงใหม
www.chiangmai.go.th หัวขอประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม เปนท่ีเรียบรอยแลว
สามารถดาวนโหลดขอมูลตามเว็บไซตดังกลาว

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 7/2556

วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย

6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
6.2.1 กองกําลังผาเมือง (พันเอกอินสอน  เมืองมูล) : สรุปผลการดําเนินการของ

กองกําลังผาเมือง ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้
(1) สถานการณชายแดน

ตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2556 ทหารเมียนมาร ไดเคลื่อนยายกําลังพล
จํานวน 3 กองพันพรอมดวยรถหุมเกราะลอยาง  ติดตั้งปนใหญ ขนาด 105 มิลลิเมตร จํานวน 16 คัน จาก
จังหวัดเชียงตุง สหภาพเมียนมาร เขามาในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองตวน จังหวัดเมืองสาด ดานตรงขามจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือกดดันกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา (UWSA) กรณีการกอสรางหมูบานอนุมติจากทหารเมียนมาร ในพ้ืนท่ี
ตอมาเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2556 ทหารเมียนมารดงกลาว ไดมีการเคลื่อนยายกําลังออกจากพ้ืนท่ีบานเมือง
ขีดแลว  และไดเคลื่อนยายไปอยูในพ้ืนท่ีบานโปงแขม บานนากองมู และเมืองตวน สหภาพเมียนมาร  แตจนถึง
ปจจุบันยังไมปรากฏขาวสารวาท้ังสองฝายมีการปะทะกันเกิดข้ึนแตอยางใด

ปจจุบันท้ังสองฝายไดทําการเจรจา เพ่ือหาขอตกลงรวมกันระหวาง แตมี
ความเปนไปไดวากองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา นาจะไมยอมปฏิบัติตามขอเรียกรอง หรือยอมปฏิบัติตามในบาง
เรื่องเทานั้น  ซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดการปะทะกันข้ึนได  แตนาจะไมมีความรุนแรงหรือทําใหสถานการณความ
ขัดแยงขยายตัว เนื่องจากอาจจะไมเปนไปตามนโยบายการแกไขปญหาชนกลุมนอยของรัฐบาลเมียนมาร และ
ความขัดแยงดังกลาวจะจบลงดวยการเจรจา และในหวงตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 ทางการเมียนมารจะ
ทําการตรวจจับรถทุกคันท่ีไมมีทะเบียนในพ้ืนท่ีจังหวัดทาข้ีเหล็ก เมืองสาด และเมืองตวน สหภาพเมียนมาร การ
ตรวจจับรถท่ีไมมีทะเบียนของทางการเมียนมาร เปนอีกหนึ่งวิธีการท่ีจะดําเนินการตอ กองกําลังเมียนมารเชื้อ
สายวา เนื่องจากรถท่ีไมมีทะเบียนสวนใหญเปนรถของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา

/(2) สถานการณยาเสพติด...
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(2) สถานการณยาเสพติดในพื้นท่ีดานตรงขามจังหวัดเชียงใหม
- ปรากฏขาวสารวาเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 กลุมขบวนการฯ

รับจางลําเลียงยาเสพติดเครือขายยาเสพติดชาวเขาเผามูเซอ บานเจียจันทร ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว และ
ราษฎรเชื้อสายไทใหญ บานเมืองนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จํานวนประมาณ 6 คน ไดลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวนประมาณ 300,000 เม็ด จากบานนากองมู สหภาพเมียนมาร เขา
มาในเขตไทยบริเวณดอยถวย มายังแหลงพักท่ีบริเวณจุดตอน้ําประปาภูเขา บานแมจาเหนือ ตําบลทุกขาวพวง
อําเภอเชียงดาว แลวสงตอใหกับกลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ บานหวยกุบก๊ับ ตําบลก๊ึดชาง อําเภอแมแตง
หลังจากนั้นจะสงตอใหกับกลุมมง ในพ้ืนท่ีอําเภอฮอด

- ปรากฏขาวสารวาเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 กลุมขบวนการคายา
เสพติดกลุมกองกําลังเมียนมาร เชื้อสายวา ไดลักลอบลําเลียงยาบา จํานวนประมาณ 3 ลานเม็ด และไอซ
จํานวนประมาณ 100 กิโลกรัม จากแหลงพักบานโฮง สหภาพเมียนมาร เขามาพักคอยในพ้ืนท่ีบานนาปากาว
และเมืองยอน สหภาพเมียนมาร เพ่ือเตรียมลักลอบลําเลียงยาเสพติดจํานวนดังกลาวสงใหกับกลุมขบวนการฯ
ในเขตไทย ในพ้ืนท่ีอําเภอแมอาย

- ปรากฏขาวสารวาเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 ไดรับแจงจาก
แหลงขาววากลุมเครือขายยาเสพติด ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย ไดลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท 1
(เฮโลอีน) ประมาณ 100 กิโลกรัม  โดยจะซุกซอนมากับกลองบรรจุลิ้นจี่ จํานวน 10 กลอง กลองละ 10
กิโลกรัม จากนั้นจะสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

(3) ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ
- เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2556 รอย ม.4 ฉก.ม.๕ รวมกับ รอย.ตชด.

334 ทําการเฝาตรวจบริเวณเสนทางออมผานบานปางควาย ตําบลแมคะ อําเภอฝาง ไดปะทะกับกลุมขบวนการ
ลําเลียงยาเสพติด ผลการปฏิบัติตรวจพบเปบริเวณพ้ืนท่ีปะทะ จํานวน 2 ใบ ตรวจสอบภายในบรรจุยาเสพติดให
โทษประเภท 1(ยาบา) จํานวน 9 มัด ประมาณ 90,000 เม็ด

- เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2556 รอย.ตชด.334 ทําการตั้งจุดตรวจ /
จุดสกัดก้ันบริเวณ ตูยามตํารวจชุมชน สถานีตํารวจภูธรฝาง บานปางสัก ตําบลแมสูน อําเภอฝาง ไดทําการเรียก
ตรวจรถยนตเกงยี่หอฮอนดาซีวิค สีขาว หมายเลขทะเบียน ญม 7638 กรุงเทพมหานคร ผลการปฏิบัติสามารถ
จับกุมนายสามารถ สุดรัตน อายุ 46 ป อยูบานเลขท่ี 87 หมูท่ี 1 ตําบลบางแขน อําเภอเมืองนครปฐม พรอม
ของกลางยาบา จํานวน 48,000 เม็ด บรรจุอยูในถุงพลาสติกสีฟา

(4) สรุปผลการจับกุมยาเสพติด
ในหวงเดือนมิถุนายน 2556 ศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดกอง

กําลังผาเมือง มีผลการสกัดก้ัน และปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม โดยแยกเปนพ้ืนท่ี จํานวน 9
ครั้ง ของกลางยาเสพติดประเภทยาบา จํานวน 138,804 เม็ด และจับกุมผูตองหาได จํานวน 9 คน

/(5) ขอพิจารณาแนวโนมของสถานการณ...
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(5) ขอพิจารณาแนวโนมของสถานการณ
สําหรับสถานการณยาเสพติดนั้น จะเห็นไดวากองกําลังชนกลุมนอย

ยังคงมีความตองการงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนากองกําลัง รวมถึงพ้ืนท่ีอิทธิพลของตน ท้ังนี้ รายไดหลัก
ของกองกําลังชนกลุมนอยเหลานี้มาจากยาเสพติด ทําใหยังคงมีการผลิตอยูอยางตอเนื่องสงผลใหสถานการณการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดในหวงตอไปยังคงมีความรุนแรงไมนอยไปกวาปจจุบัน

มติท่ีประชุม รับทราบ

6.2.2 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม(นายแพทยวัฒนา กาญจนากามล):
โรคท่ีมากับฤดูฝนคือ โรคไขเลือดออก ปนี้เปนปท่ีท่ัวโลก เกิดโรคไขเลือดออกระบาด สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ แมแตประเทศสิงคโปรท่ีมีระบบสาธารณสุขดีท่ีสุดในกลุมอาเซียนก็ยังคงมีการระบาดของโรค
ไขเลือดออก จังหวัดเชียงใหมสถิติ ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 มีผูปวย 3,700 คน  ในชวงนี้เพ่ิมข้ึนวันละ
100 คน ถาไมมีการดําเนินการอยางใดอาจจะมีจํานวนถึง 10,000 คน  ปกติจะระบาดในชวงเดือนกรกฎาคม-
กันยายน  และระบาดหนักท่ีสุดในเดือนตุลาคม เพราะฉะนั้นตองรวมมือกันทุกฝาย เพ่ือลดและตัดตอน
ไขเลือดออกใหได สิ่งท่ีขอความรวมมือนายอําเภอ และท่ีสําคัญขณะนี้อําเภอแมแตง แมริม เมือง หางดง และ
สันปาตอง ระบาดหนัก พ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีรับเสด็จ และทรงงานดวย เพราะฉะนั้นขอความรวมมือตั้ง
war room เพ่ือเปนจุดควบคุมหนวยงานตางๆในอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน สําหรับอําเภอท่ีมีการ
ระบาดหนักใหชวยติดตามจํานวนผูปวยในพ้ืนท่ี มีจํานวนมากข้ึนหรือลดลงหรือไม   ท้ังนี้มีผูอํานวยการโรงพยาบาล
และนายแพทยสาธารณสุขเปนกําลังสําคัญ ซึ่งพ้ืนท่ีท่ีเนนย้ํา ไดแก ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รวมถึงชุมชนตางๆ เพราะวาการระบาดในปนี้เปนทุกกลุมอายุ ไมใชเฉพาะเด็กอยางเดียว ชวงอายุจะเพ่ิมมากข้ึน
ความเสี่ยงอยูท่ีอายุ 20-25 ป ขณะนี้มีผูเสียชีวิตไปแลว 5 คน เปนชาวตางดาว 2 คน  เฉลี่ยผูปวย 1,000 คน
เสียชีวิตประมาณ 1 คน ผูปวยเขารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน จึงไดมีการปรับระบบ
การสํารองเตียงและลดความเสี่ยง  อยูในชวงของการตัดตอนไมใหยุงมีเชื้อโรคไขเลือดออกและไวรัสชนิดอ่ืนอยูในตัว
เม่ือตรวจพบผูปวย 1 คน หรือมีไขใหทายากันยุงกอน แตหากมีไขในชวงนี้ใหตั้งขอสงสัยวาเปนโรคไขเลือดออก
ซึ่งโรงพยาบาลทุกแหงมียาทากันยุงเก็บไว และจะมอบใหผูปวยนํากลับไปทาท่ีบาน  ผูปวยท่ีเปนโรคไขเลือดออก
ใหทําการทายากันยุงเพ่ือปองกันไมใหยุงกัดผูปวยแลวไปกันคนอ่ืนตอ เปนการตัดตอนการแพรเชื้ออันดับแรก
ไดมีการแจกจายยาฉีดกันยุงใหแกบานท่ีมีผูปวยโรคไขเลือดออกอาศัยอยูและแจกจายบานรอบขางระยะรัศมี
50 เมตร และบริเวณโดยรอบของบานจะตองมีการพนยาฆายุง ในขณะเดียวกันจะตองมีการสื่อสาร 2 ทาง
โดยประชาชนตองมีการรับรูขาวสารวาบานหลังไหนมีผูปวยโรคไขเลือดออก  ท่ีผานมาจะพบปญหาวาเจาหนาท่ีไป
แจกจายยา หรือประชาสัมพันธขาวสารจะไมพบประชาชน ยุงลายท่ีแพรเชื้อโรคไขเลือดออก จะอาศัยอยูในบาน
เปนยุงกลางวันอาศัยอยูตามซอกมุมมึดของบาน เชน ใตโตะ ตู ผามาน  ท่ีเก็บของ เม่ือทําการพนควันหรือ ULV
จะพนไดเฉพาะนอกบาน ยุงรําคาญจะตายแตยุงลายไมตาย เพราะหลบอยูในบาน

/ขอความกรุณานายอําเภอ...
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ขอความกรุณานายอําเภอไดมีขอสั่งการวา ถาหากพบผูปวยโรคไขเลือดออกท่ี
โรงพยาบาล ขอใหโรงพยาบาลแจง War room จากนั้น War room จะแจงใหเจาหนาท่ีหนวยเคลื่อนท่ีเขาไป
บริเวณท่ีมีโรคไขเลือดออก โดยจะรวมมือกับทองถ่ิน ในการพนหมอกควัน ULV กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จะทําการจัดทํา 5 ส คว่ํากะลา  ภาชนะน้ําขังตางๆ  ท้ังหมด ทายากันยุง พนยาสเปยในบาน วิธีนี้จะทําให
การควบคุมโรคไขเลือดออกลดลงได  ในกรณีท่ีเครื่องพนหมอกควันชํารุดเสียหายในบางพ้ืนท่ีอาจจะมีปญหา
จะมีการจัดหนวยเคลื่อนท่ีเร็ว ซึ่งไดรับความรวมมือจากองคการบริหารสวนจังหวัด สนับสนุนเครื่องพนหมอกควัน
ULV 5 ชุด อยูท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพ่ือจะเติมในพ้ืนท่ีท่ีคลาดแคลน หรือวาไมคลองตัว ท่ีจะปฏิบัติงาน
ตางๆ จึงขอรายงานใหทราบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๗.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายฤทธิพงศ  เตชะพันธุ) มอบนโยบายและแจง

สวนราชการ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การเบิกจายงบประมาณ ใหสวนราชการตรวจสอบการเรงรัดการเบิกจายเงิน

งบประมาณ
2. โครงการรับจํานําขาว จังหวัดไดขอความรวมมือในเรื่องของประโยชนท่ีชาวนาจะ

ไดรับในเรื่องตางๆ ไปแลวครั้งหนึ่ง และในกรณีการทุจริตไดโครงการรับจํานําขาว ในเวลา12.00 น. ของวันนี้
จะไดขอสรุปวามีจังหวัดใดบางมีขาวหายจากโกดัง แตในภาพรวมไมมีเรื่องการทุจริตมากนัก คิดวาจังหวัด
เชียงใหมไมมีปญหาในเรื่องดังกลาวนี้  แตหากพบปญหาหรือไมพบประการใดแลวจังหวัดจะรวบรวมขอมูลแจง
อําเภอเพ่ือทราบและชวยประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ินตอไป

3. โรคไขเลือดออก ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออกใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

4. โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี ขอให
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการใหชัดเจน และเปนแผนแมบทพิมพเขียว ท่ีจะรวมกัน
บูรณาการการทํางาน

มติท่ีประชุม รับทราบและรับไปปฏิบัติ

7.2 ประธานในท่ีประชุม มอบนโยบายและแจงสวนราชการ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ขอใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับงานนโยบายโครงการท่ีจะไดรับการสนับสนุน

งบประมาณโครงการ 2.2 ลานลานบาท และงบประมาณ กบอ. จํานวน 3.5 แสนลานบาท ชวยกรุณาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธ และเอกสารชี้แจงโครงการใหกับประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร  เพราะเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล และอยูในชวงการประชุมพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 2.3 ประจําเดือนสิงหาคม 2556 และ
เปนเรื่องท่ีฝายคานนํามาโจมตีรัฐบาลวาไมเกิดประโยชนตอประชาชน  ใหสํานักงานจังหวัด สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดูรายละเอียด
วา โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 382 โครงการ จะเกิดผลประโยชนอะไรกับประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม และโครงการ 8.2 ลานลานบาทของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในสวนของจังหวัดเชียงใหม

/จะไดรับประโยชนอยางไร...
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จะไดรับประโยชนอยางไร  โดยรัฐบาลใหจังหวัดเรงรัดการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการดังกลาวให
ประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกัน จึงขอมอบหมายสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดดําเนินการ

2. ประชาสัมพันธงานทอดผาปาสามัคคีโรงพยาบาลนครพิงค เพ่ือจัดหารายไดนําไป
ซื้ออุปกรณทางการแพทย ในวันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณดานหนาอาคารอุบัติเหตุ

3. จากท่ี WHO ประกาศวาประเทศไทยไมมีเชื้อไขหวัดนก H5N1 และ H5N7 แตท่ี
เปนปญหาคือ ยุงลาย  ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองการทองเท่ียวขอใหนายอําเภอรวมกับหนวยงานสาธารณสุข
ทุกตําบล หมูบาน ไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีดวย

4. เรื่องยาเสพติดขณะนี้อยูในไตรมาสสุดทายและใหหนวยงานท่ีตองเบิกจาย
งบประมาณดานยาเสพติด โดยเฉพาะทองถ่ินจังหวัด ชวยดูแลการเบิกจายงบประมาณดวย เพราะงบการบําบัด
ขณะนี้เบิกจายอยูในเกณฑต่ํา ตองเรงรัดการเบิกจายใหไดมากท่ีสุด ประมาณ 40-45 % รองนายกรัฐมนตรีได
มีการประชุมติดตามเรื่องยาเสพติดบอยครั้ง  และกําหนดเปนตัวชี้วัดของจังหวัด

5. เรื่องหมอกควันและไฟปา  สํานักงานจังหวัดไดจัดทํา workshop ไปแลว ในขณะนี้เปนการ
เตรียมการแกไขปญหาสําหรับป พ.ศ.2557 และจะไดจัดทําเปนวาระจังหวัดเชียงใหมตอไป ซึ่งปญหาหมอก
ควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม จัดเปนปญหาอันดับ 1 ซึ่งไดกําหนดเปนตัวชี้วัดของจังหวัด ถาแกไขไมสําเร็จ
ตัวชี้วัดนี้จะไมผานเกณฑ  และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจดวย

มติท่ีประชุม รับทราบและรับไปปฏิบัติ

เลิกประชุม  เวลา 11.45 น.

วัลยา สิปปพันธ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา  สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วิราชินี  คําชมภู ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี  คําชมภู)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี
หัวหนากลุมงานอํานวยการ


