รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2553
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
---------------------------------------------------------
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รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
นายอมรพันธุ นิมานันท
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
นายวรการ ยกยิ่ง
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายชุติเดช มีจันทร
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม
นายฤทธิพงค เตชะพันธุ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายสุวิชา ดามพวรรณ
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
น.ส. ศศิธร อินทกุล
นายวิชัย ขจรปรีดานนท
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
นายประจญ ปรัชญสกุล
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
นายประดิษฐ ทายะมหา
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
วาที่ ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม
อําเภอ จํานวน 24 อําเภอ
รวมประชุม ณ ที่ตั้งของอําเภอ ผานระบบ Video Conference
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
นายจํานอง ปานทอง
อัยการจังหวัดเชียงใหม
นายชวรัตน วงศธนะบูรณ
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
นายไพโรจน งาสวาง
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
นายสุธรรม วงคขจร
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
นางทิวาภา รักสัตย
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
นายเทพพรหม ออนสีบุตร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
นายยุทธพิชยั จําปาเทศ
นางผองพรรณ ลวนสมหวัง
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
/หนวยงานใน...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางจารุวรรณ โพธิกุฏสัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
นายอุดม แปงทิศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
นายธงชัย ทุนคํา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2
นายเอื้อ คุณาจันทร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
นายลิขิต ฐานมั่น
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 5
น.ส. ทิพวรรณ เตียงธวัช
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
นายบุญเลิศ หาวหาญ
(แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
ร.ศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายธันวา เบญจวรรณ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
นายชูศักดิ์ พึ่งเกตุ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ
นายบุญธรรม เร็วการ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
นางพีรญา มงคลนัฎ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายเอนก สีหามาตย
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
นายประสพสุข ทองสาคร
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
(แทน) คลังเขต 5
น.ส.เสาวนีย ไชยวัณณ
คลังจังหวัดเชียงใหม
นางพูนสุข ปทมาคม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นายดําริ เอีย่ มประดิษฐ
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
น.ส. ศิริลักษณ ไพโรจนรตั น
สรรพากรภาค 8
น.ส. จันทรัตน โกยดุลย
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
น.ส.วรรธนภรณ ทุนอินทร
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายชัยวัฒน วองสืบขาว
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายปญญา สวนจันทร
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการฯ

/หนวยงานใน...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นายวิทัศน เตชะบุญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นายภักดี พวงจิตร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
นายทศพร ถาวร
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นางสุรียพร ชูสุข
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางสวางจิตร สุวรรณเนตร
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ
(เชียงใหม)
นายประสิทธิ์ มะโนกิจ
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นายทรงเดช คําลือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
น.ส. ชีวพร คชคีรีเดชไกร
นายวิเชียร โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
นายพิชิต พรหมมูล
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
นางนิภาวดี อินปนบุตร
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางดวงกมล คชหิรัญ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
น.ส.เพทาย สุวรรณาภรณ
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
นายฤชุชัย โปธา
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
น.ส. เพชรวรรณ นันทะสาร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นายไพฑูรย สมนวล
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภาคภูมิ ธาวงค
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นายบํารุง คงดี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
นพ. สมัย ศิรทิ องถาวร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการเด็กราชนครินทร
นพ.ชัชวาลย ศิรินิรันดร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
นางเจนนารา วงศปาลี
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
นางวงคเดือน นิศากรเกรียงเดช
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
นายอภิวัฒน คุณารักษ
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
นายบรรพต คันธเสน
นายสุรินทร นําประเสริฐ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
/73 นายธีรพล...
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นายธีรพล วุทธีรพล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
นางอรวรรณ ไชยพรหม
(แทน) ผูอํานวยการสวนพฤกษศาสตรฯ
นายสุรัตนชัย อินทรวิเศษ
ผูจัดการสํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจเชียงใหม
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
76 น.ส.ดารากร ดวงฤทธิ์
(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
77 นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
78 นายนเรศน ภาชนะพรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเขต 9 เชียงใหม
79 นางสุพัตรา โอฬารสุวรรณชัย
(แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
80 น.ส.ณัฐธิศา พิชนานนท
(รกท.) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
81 นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
82 นางมนสิชา ไชยมณี
83 น.ส.สุนทรา ติละกูล
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
84 นางละไมพร วณิชยสายทอง
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
85 นายพนิต เจริญบูรณ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
86 นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
87 นายธงชัย ธรรมเสฐียร
ประมงจังหวัดเชียงใหม
88 นายวิทูร โพธิ์ศรี
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
89 นายอัครเดช บุญผองศรี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
90 นายถาวร มีชยั
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
91 นายจํารัส จันทิวงค
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
92 นายทศพร ลอมศรี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
93 นายดิษพงศ โตสุทธิศักดิ์
94 น.ส. นันทนา นอยบุญเติม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ ที่ 7 (เชียงใหม)
95 นางเอมอร ทองทรัพย
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเชียงใหม
96 นายปารวัตร สันติคุณากร
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
97 นายสุชัย เจรียงประเสริฐ
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
98 นายชินทัต มาลีผล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
99 นายประพนธ เครือปาน
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
100 นางปภาพินท จันทรดา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
/101 นางสุจนีย...
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101 นางสุจนีย พรโสภิณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
102 น.ส.วราภรณ พิมสาร
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
103 นายสงกรานต มูลวิจิตร
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
104 นายไพรัตน เตชะวิวัฒนาการ
ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร เขต 3 (เชียงใหม)
105 นายสมมาตย ตั้งสกุล
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
106 นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
107 นายสมชัย ใหมจันทรแดง
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
108 นายสุวิทย แรกขาว
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
109 นายกอพงศ นําบุญจิตต
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
110 นายจํานง แกวชะฎา
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
111 นายสุพันธ ศรีแสง
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
112 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
113 นายภักดี สูความดี
หัวหนาไปรษณียจงั หวัดเชียงใหม
114 นายเฉลิมศิลป สุขเสริม
(แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
115 นายกิตติ วิภาสวงศ
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9
116 นายวีรพงษ รังรองธานินทร
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม
117 นายนครินทร ชัยมณี
(แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
118 นายบัญชา อิทธิเดช
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม
119 นางพจรัตน เหนือเมฆ
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
120 นางสายธาร ประสงคความดี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม)
121 นายเสรี กังวานกิจ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
122 นางสุภมาส สถารักษสกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
123 นายสอาด ประจันพล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
124 นายสมพงษ มอญแกว
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
125 น.ส.ศศิกานต อินตะแกว
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
126 นายไฉน นาคทรัพย
(แทน) หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
/127 นายสมัย...

6
127
128
129
130
131

นายสมัย เมฆพัฒน
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
นายจุมพจน นิยมศิริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
นายพงศเทพ วงษเวช
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 1
นายปญญา ภูมรินทร
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 2
นายชาญวิทย เผื่อนทอง
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 3
หนวยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
132 นายจําลอง กิติศรี
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
133 นายธิเดช จันทราเดช
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
134 นางอุบลรัตน คงกระพันธ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3
135 น.ส.ทิพยวรรณ เทศบุตร
(รกท.) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัด
136 นายสัมพันธ ชางทอง
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
137 นายพยนต ยศสุพรหม
138 นางณัชชา อุตตะมัง
(แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
139 นายอนุสรณ กรานจรูญ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
140 นางกุสุมา ธาราสุข
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม
หนวยงานสวนทองถิ่น
141 นายฐิติ อินทะพันธุ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
142 นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
143 นายวิมล มงคลเจริญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
144 นายศรัณญ ใจคํา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
145 พ.อ. ดุษิต ปุระเสาร
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
146 พ.ท.ไพรัช แกวแดง
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดตํารวจแหงชาติ
147 พ.ต.อ.สมหมาย กองวิสยั สุข
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
148 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศศรีนุ
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
149 พ.ต.อ.บัณฑิต ตุงคะเศรณี
(แทน) ผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5
150 พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33
151 พ.ต.ท.นิตินยั สุขะวิริยะ
(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5. กองกําลังการฝกพิเศษฯ
/รายชื่อผูเขารวม...
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รายชื่อผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5

นายอดุลย ฮวกนิล
นายสัญญา ทุบตะขบ
นายมนัสพร ภมรบุตร
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ
นายสําเริง ไชยเสน

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล
นายชัยนรงค วงศใหญ
น.ส.วิราชินี คําชมภู
น.ส. ตรีพร ชาติแสนปง
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
น.ส.สุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระครูโฆสิตปริยตั ิยาภรณ เจาอาวาสวัดปาแดง
มหาวิหาร เจาคณะตําบลสุเทพ เขต 1 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบโลและประกาศเกียรติคุณแกผูมผี ลงานสืบสวน ปราบปรามอาชญากรรมดีเดนของตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบโลประกาศเกียรติคุณเครือขายรัฐวิสาหกิจดีเดนแกนายอิทธิพล เพชระบูรณิน
พนักงาน ธ.ก.ส. เชียงใหม (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบเงินสมทบแกกองทุนสวัสดิการชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวม 4
ตําบล (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวเปดการประชุม และ แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม รวมทั้ง
หัวหนาสวนราชการที่ยายสับเปลี่ยนภายในจังหวัด ดังนี้
1) นายวรการ ยกยิ่ง ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูวาราชการจังหวัดชุมพร
2) นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนนั ท ตําแหนง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
3) นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
4) นายสุรตั นชัย อินทรวิเศษ ตําแหนง ผูจัดการสํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนางานสวนปาทองที่ จังหวัดแพร องคการอุตสาหกรรมปาไม
¾ แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายภายในจังหวัด
1) นายจํานอง ปานทอง ตําแหนง อัยการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
2) นายชวรัตน วงศธนะบูรณ
รักษาการในตําแหนง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอัยการเขต 5
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2553 ซึ่งไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุม
เอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 13 หนา มีนายอมรพันธุ นิมานันท ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยเปนการลวงหนาแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนกลุมภารกิจในแตละดาน รวมกันนําเสนอ “การทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ป 2554-2557” จากการบูรณาการยุทธศาสตรและการประสานงานระหวางกลุมภารกิจ มีเนื้อหาสรุปได ดังนี้
/แนวคิดในการ...
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แนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร
1. คํานึงถึงการคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนการ
พัฒนา
2. มองภาพแนวโนมและทิศทางการพัฒนาในอนาคตทีย่ ั่งยืน สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
3. เปลี่ยนความคิดการพัฒนาการมอง Value chain จากทรัพยากรธรรมชาติไปสูสังคม เศรษฐกิจ มาเปน
การมอง Reverse Value chain จากเศรษฐกิจมาสูสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. กําหนดยุทธศาสตรจากความเขมแข็งของฐานทรัพยากรธรรมชาติกระจายไปสูสังคมอยางยุติธรรมและ
คุมคาไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับสังมและฐานทรัพยากรในพืน้ ที่
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป พ.ศ.2554-2557 (ทบทวน) ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร (Strategy
Issue) 5 ดาน คือ
1. การสรางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน
2. การสรางสังคมแหงความรู ภูมิปญญา และจิตสาธารณะ
3. การสรางคุณภาพชีวิตทีด่ แี ละมีความเปนธรรม
4. เมืองแหงการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
5. สรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
โดยประเด็นยุทธศาสตรหลัก จํานวน 5 ดาน มีดังนี้
1. การกําหนดกระบวนงานของกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย
- ประเด็นยุทธศาสตร “การสรางเศรษฐกิจที่สมดุลและยัง่ ยืน” ประกอบดวย กลยุทธ ดังนี้
1) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
2) การสงเสริมการคาการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกระดับ
3) การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรบนฐานทรัพยากรทีย่ ั่งยืน
4) การพัฒนาเศรษฐกิจ สรางสรรคบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น
ซึ่งมีรายละเอียด ในแตละกลยุทธ คือ
1) กลยุทธ
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงค เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมภูมิปญญาโดย
การมีสวนรวมของชุมและทองถิ่น
ตัวชี้วัด
จํานวนแหลงทองเที่ยวทีไ่ ดรับการพัฒนาปจจัยพืน้ ฐาน
กระบวนงาน 1) สงเสริมพัฒนาศักยาภาพการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น
2) บริหารจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3) สงเสริมการตลอดทองเที่ยวเชิงรุก
/กลยุทธ…...
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2) กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กระบวนงาน

การสงเสริมการคาการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกระดับ
การสงเสริมการคาการลงทุนในกลุมประเทศ GMS และประเทศพันธมิตรคูคาอื่น
จํานวนผูประกอบการที่ทําธุรกิจกับกลุมประเทศ GMS เพิ่มขึ้น
1) พัฒนาใหบริการดานการคา การลงทุน และบริการ
2) เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการทองถิ่น
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส
4) สงเสริมการคา การลงทุน เชื่อมโยงกลุม GMS และประเทศอื่นๆ
3) กลยุทธ
การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรบนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน
เปาประสงค พัฒนาการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความปลอดภัยโดยใชทรัพยากรใน
พื้นที่อยางคุมคา และรักษาสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
รอยละที่เพิ่มขึน้ ของพื้นที่เกษตรปลอดภัย
กระบวนการ 1) พัฒนากระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัย
2) การกระจายผลผลิตทางการเกษตรสูผูบริโภค
3) การบริหารจัดการเกษตรเชิงรุก
4) กลยุทธ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหเกิดความคิดสรางสรรค โดยใช
รากฐานจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนเอกลักษณ
ตัวชี้วัด
จํานวนผลิตภัณฑและการบริการที่ดีที่ไดรบั การพัฒนาใหมีความคิดสรางสรรค
กระบวนงาน 1) สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชน (OTOP)
2) สงเสริมพัฒนาธุรกิจบริการ (Art / Media /Culture)
2. การแปลงแผนสูการปฏิบตั ิ – กลุมภารกิจดานสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร การสรางสังคมแหงความรู ภูมิปญ
 ญาและจิตสาธารณะ
ยุทธศาสตร 1) เสริมสรางความเปนเลิศดานการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
2) สงเสริมภูมิปญญาและทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ
3) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณ
4) พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะ ใหเหมาะสมตามชวงอายุและความหลากหลายของ
ประชากร
ซึ่งมีรายละเอียดในแตละกลยุทธ คือ
1) กลยุทธ เสริมสรางความเปนเลิศดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาประสงค สังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จของการจัดการแหลงเรียนรู
2) รอยละที่เพิม่ ขึ้นของนักศึกษาที่มาจากอนุภาคลุมน้ําโขง
3) รอยละของโรงเรียนตนแบบ
/กระบวนการ...
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กระบวนการ 1) สรางเสริมแหลงเรียนรูในชุมชน
2) พัฒนาแหลงเรีนรูใหไดมาตรฐานและยัง่ ยืน
3) เสริมสรางการเปนศูนยกลางการเรียรูของภูมิภาค
2) กลยุทธ สงเสริมภูมิปญ
 ญา และทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ
เปาประสงค เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณลานนา และภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม
กระบวนการ 1) บริการจัดการองคความรูทางภูมิปญญาและทุนทางวัฒนธรรม
2) เสริมสรางความภาคภูมิใจ อัตตลักษณลานนา
3) ถายทอดภูมปิ ญญาจากรุนสูรุน
4) ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
3) กลยุทธ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
เปาประสงค สังคมที่คิดถึงประโยชน สวนรวมมมากสวนตน
ตัวชี้วัด
จํานวนองคกรและอาสาสมัครที่ทํางานดานสังคม
กระบวนงาน 1) การสงเสริมการใชชีวติ ตามหลักศาสนา
2) สงเสริมอาสาสมัครและเครือขายผูนําดานสังคม
3) สรางคานิยมเชิดชูคนดีมคี ุณภาพและลงโทษคนไมดดี านกฎทางสังคมและกฎหมาย
4) ขยายโอกาสใหทุกภาคสวนในการทํางานเพื่อสังคม (CSR)
5) สรางจิตสํานึกและสามัคคีในชุมชน
4) กลยุทธ พัฒนาคุณภาพ และสุขภาวะใหเหมาะสมตามชองอายุและหลากหลายของประชากร
เปาประสงค ประชากรมีคณ
ุ ภาพ
ตัวชี้วัด
1) รอยละของประชากรที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
2) อัตราการปวยดวยโรคประจําถิ่นลดลง
กระบวนงาน 1) เสริมสรางสุขภาวะแบบองครวม
2) เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
3) พัฒนาคุณภาพคนใหเหมาะสมตามชวงอายุ
4) พัฒนาคุณภาพแรงงานและโอกาสในการสรางรายได
3. การแปลงแผนสูการปฏิบตั ิ กลุมภารกิจดานความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร การสรางคุณภาพชีวิตที่ดแี ละมีความเปนธรรม
กลุยุทธ
1) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2) การบูรณะการพัฒนาพื้นทีส่ ูง และพื้นที่ชายแดน
3) สงเสริมการคุมครอง พิทักษสิทธิ และความเปนธรรม
4) เสริมสรางความพรอมในระบบประชาธิปไตยแบะมีสวนรวม
/มีรายละเอียด...
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มีรายละเอียดในแตละประเด็นกลยุทธ ดังนี้
- กลยุทธ
เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนคดีที่เกีย่ วของกับชีวิตและทรัพยสินลดลง
กระบวนงาน 1) สรางกระบวนการเรียนรูก ารมีสวนรวมในการปองกันภัย
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขาย
3) สรางมาตรฐาน การบริหารการปฏิบัติเปนธรรม
4) พัฒนาปจจัยสนับสนุนการแกไขปญหา
- กลยุทธ
การบูรณาการพัฒนาพื้นที่สงู และพื้นที่ชายแดน
เปาประสงค ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูง และพื้นที่ชายแดน
กระบวนการ 1) ยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑความจําเปนพืน้ ฐาน
2) สรางจิตสํานึกรักชุมชนและถิ่นฐาน
3) สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนตามภูมินเิ วศ
- กลยุทธ
สงเสริมการคุมครองพิทักษสิทธิอยางทั่วถึงและเทาเทียม
เปาประสงค ประชาชนไดรบั การคุมครองสิทธิอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ตัวชี้วัด
รอยละของผูถูกละเมินสิทธิล์ ดลง
กระบวนงาน 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐในการคุม ครองสิทธิ์
2) สงเสริมใหประชาชนมีความรูและเขาถึงสิทธิ์หนาที่
3) สรางเครือขาย และกระตุน สังคมในการพิทักษคุมครองสิทธิ์
- กลยุทธ
เสริมสรางความพรอมในระบบประชาธิปไตรแบบมีสวนรวม
เปาประสงค ประชาชนดํารงชีวิตวิถีประชาธิปไตย
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชน
กระบวนงาน 1) สงเสริมใหเกิดความเขาใจ และคานิยมทีถ่ ูกตองในระบอบประชาธิปไตย
2) เพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยภาคประชาชน
3) ปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยตั้งแตวยั เด็กและเยาวชน
4. การกําหนดกระบวนการ กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร เมืองแหงระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมที่สมดุล
กลยุทธ
1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2) การสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหาร พลังงาน และทรัพยากร
มีรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) กลยุทธ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค มีทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ

/ตัวชี้วัด......
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พื้นที่ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ พืน้ ที่ในเมือง การลดและใชประโยชนจากของ
เหลือ (Reduce Reuse Recycle Recovery)
กระบวนงาน แบงได 3 ประเด็นหลักไดแก
ประเด็นที่ 1 1) สรางความเขาใจรวมกันและเครือขาย
2) สรางระบบอนุรักษรับวิกฤตโลกรอน
3) สรางสํานึกสาธารณะ
ประเด็นที่ 2 1) สรางความอุดมสมบูรณแกปาดันน้ําลําธาร
2) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
3) พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นที่ 3 1) การจัดการของเสียและเศษวัสดุ
2) ผลักดันระบบบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) เพิ่มประสิทธภาพการใชพลังงานทุกภาคสวน
2) กลยุทธ
การสรางความสมดุลและมัน่ คงของพลังงาน และอาหาร
เปาประสงค มีอาหารและพลังงานพอเพียงบนฐานทรัพยากรที่สมบูรณ
ตัวชี้วัด
อัตราการใชพลังงานทดแทน การใชที่ดนิ เพื่อเกษตรอินทรีย การใชทดี่ ินถูกตองตาม
ผังเมือง
กระบวนงาน 1) สํารวจ วิเคราะห ฐานทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพ แหลงพลังงานและอาหาร
2) แกไขปญหาการถือครองที่ดินและผังเมือง
3) บริหารจัดการการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานและอาหาร
4) พัฒนาแหลงพลังงานและอาหาร
5. การกําหนดกระบวนงาน กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร การสรางประสิทธิภาพในการบริหารแบบบูรณาการ
กลยุทธ
1) พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเนน จริยธรรม ITC และการใหบริการที่เปนเลิศ
2) การผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ
รายละเอียดในแตละกลยุทธ มีดังนี้
1) กลยุทธ พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเนนจริยธรรม ICT และการใหบริการที่เปนเลิศ
เปาประสงค มีบุคลากรในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและทรงจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถบุคลากร โดยมุงเนนจริยธรรม
เทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนงาน 1) การปลูกจิตสํานึกในการใหบริการบนพืน้ ฐานจริยธรรมและใชความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) การรวมพัฒนามาตรฐานของระบบการใหบริการของภาครัฐ
3) การยกระดับ สมรรถนะในการทํางานของบุคลากรภาครัฐและเครือขาย
ตัวชี้วัด

/2) กลยุทธ...
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2) กลยุทธ ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เชิงบูรณาการ
เปาประสงค ประชาคมเชียงใหมมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ระดับความพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการรวมผลักดัน / พัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
กระบวนงาน 1) การสรางความรู ความเขาใจ และประสบการณรวมของประชาชน
2) การพัฒนานวัตกรรมและเครื่อขายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําปฏิทนิ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด และไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน
จัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยจังหวัดและกลุมภารกิจ จะ
รวมกันจัดประชุมเชิงปฎิบัติ เพื่อการจัดทําโครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําป และเผยแพรประชาสัมพันธ ให
เกิดความรูความเขาใจแกทุกภาคสวน เพื่อเขามามีสวนรวมในการจัดทําและสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนงานตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป 2553
คลังจังหวัดเชียงใหม ไดรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553 ของสวนราชการใน
จังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังนี้
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการ
จายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเปาหมาย
การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไมนอยกวา รอยละ 75.00 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละ
หนวยงาน การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 94.00 ของวงเงินงบประมาณรายจาย 1,700,000
ลานบาท แยกเปนรายไตรมาสดังนี้
ไตรมาสที่
1
2
3
4

เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
12.00
33.00
56.00
75.00

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
20.00
43.00
68.00
94.00
/ผลการเบิกจาย...
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ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 18 มิถุนายน 2553
ขอมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

รวม

23,428.10

19,999.37

85.36

3,428.73

งบประจํา

18,837.25

16,509.82

87.64

2,327.43

งบลงทุน

4,590.85

3,489.55

76.01

1,101.30

หมายเหตุ ผลการเบิกจายรวมงบประมาณที่เบิกจายจากงบสวนกลาง
การดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ 2553
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
(ขอมูลจากรายงานสถานะการใชจายงบประมาณระดับหนวยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS )
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

4,165,672,113.26

2,200,402,525.72

52.82

1,965,269,587.54

สวนราชการที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 10 อันดับแรก คือ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,135.89 ลานบาท เบิกจาย 3,801.42
ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.91 ไมมีงบรายจายลงทุน
2. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,059.99
ลานบาท เบิกจาย 2,939.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.05 รายจายลงทุน 2,252.07 ลานบาท เบิกจาย 2,170.32ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 96.37
3. สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 724.12 ลานบาท เบิกจาย
451.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.39 รายจายลงทุน 217.25 ลานบาท เบิกจาย 142.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ
65.67
4. มหาวิทยาลัยแมโจ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 682.86 ลานบาท เบิกจาย 496.45 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 72.70 รายจายลงทุน 173.81 ลานบาท เบิกจาย 56.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.79
5. มณฑลทหารบกที่ 33 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 539.32 ลานบาท เบิกจาย 346.40 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 64.23 รายจายลงทุน 15.08 ลานบาท เบิกจาย 5.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.54
/6. ที่ทําการปกครอง...
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6. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 463.97 ลานบาท เบิกจาย
343.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.93 รายจายลงทุน 6.11 ลานบาท เบิกจาย 1.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.64
7. โครงการชลประทานเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 375.42 ลานบาท เบิกจาย 250.84
ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.82 รายจายลงทุน 362.22 ลานบาท เบิกจาย 241.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.67
8. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 365.71 ลานบาท เบิกจาย
316.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.41 ไมมีงบรายจายลงทุน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 335.12 ลานบาท เบิกจาย 128.35
ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.30 รายจายลงทุน 89.87 ลานบาท เบิกจาย 0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0
10. วิทยาเขตภาคพายัพ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 258.00 ลานบาท เบิกจาย 88.33 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 34.24 รายจายลงทุน 101.58 ลานบาท เบิกจาย 53.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.62
สวนราชการทีม่ ผี ลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด 10 อันดับแรก คือ
1. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
2. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
3. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
4. อัยการจังหวัดเชียงใหม
5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
6. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
7. อัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม
8. โรงเรียนไชยปราการ
9. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
10. สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง
สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมต่ําสุด 10 อันดับแรก คือ
1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. สํานักงานสรรพากรภาค 8
3. สํานักงานทางหลวงที่ 1
4. วิทยาลัยนาฏศิลป
5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ
6. วิทยาเขตภาคพายัพ
7. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
8. จังหวัดเชียงใหม
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
10. โรงเรียนกาวิละอนุกูล
/ผลการเบิกจาย...
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ผลการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ( ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553)
มีจํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ทั้งหมด 4,165.67 ลานบาท และสวนราชการไดเบิกจายไปแลว
ทั้งสิ้น 2,200.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.82
มาตรการเรงรัดการดําเนินงานสําหรับหนวยงานที่ไดรับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัตกิ าร
ไทยเขมแข็ง 2555
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบมาตรการเร ง รั ด การดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ เ งิ น
โครงการลงทุน ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี)
ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ สรุป ไดดังนี้
กรณีที่ 1 หนวยงานที่ไดรับจัดสรรเงิน ที่เปนโครงการปเดียว และลงนามในสัญญาไดภายในวันที่
21 พฤษภาคม 2553 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ ใหหนวยงานเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงินใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สําหรับโครงการที่มีสัญญาเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหเปนไปตามเงื่อนไข
ของสัญญาและใหหนวยงานเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา
กรณีที่ 2 หนวยงานที่ไดรับจัดสรร ที่เปนโครงการปเดียว แตไมสามารถลงนามในสัญญาได
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ใหหนวยงานเรงรัดการลงนามในสัญญาใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม
2553 และใหเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
กรณีที่ 3 หนวยงานที่ขอจัดสรรเงิน ที่เปนโครงการปเดียวแลว และอยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงบประมาณเมื่อไดรับการจัดสรรเงินแลว ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนามใน
สัญญาการดําเนินงานและการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับจัดสรร
กรณีที่ 4 หนวยงานที่ไดรับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัตกิ ารไทยเขมแข็ง 2555 ที่
เปนโครงการปเดียว แตยังไมไดขอรับการจัดสรรเงิน เนือ่ งจากสาเหตุ ดังนี้
โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โครงการที่ดําเนินงานในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการที่ขออนุมัติดําเนินการโดยใชเงินคงเหลือ (Reallocate)
ใหห นวยงานขออนุมั ติตามขั้นตอนใหแล วเสร็จภายในวัน ที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยหนวยงานผู รับผิดชอบ
โครงการมีระยะเวลาลงนามในสัญญา การดําเนินงาน และการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับจากวันที่
ไดรับจัดสรร ยกเวน ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 อนุมัติในหลักการสําหรับการจัดสรรเงิน
สํารองจายวงเงิน 8,500 ลานบาท ซึ่งขยายระยะเวลาการใหหนวยงานสามารถขอรับการจัดสรรเงินเปนภายในวันที่
31 ธันวาคม 2553
กรณีที่ 5 หนวยงานที่ไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่
เปนโครงการผูกพัน และมีระยะเวลาการดําเนินงานมากกวา 1 ป ใหหนวยงานเรงรัดการดําเนินงานและการเบิก
จายเงินใหแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยเงินอยางเครงครัด
/โครงการที่มีการ...
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รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรการ ยกยิ่ง) แจงเนนย้ําใหทุกสวนราชการไดตรวจสอบการ
เบิกจายโครงการและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการใหทันตามระยะกําหนด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ใหขอมูลเพิ่มเติมวาปกติการเบิกจายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม
จะมีผลงานอยูในลําดับตนๆ ของประเทศ แตปจจุบันมีการเบิกจายลาชาในสวนงบประมาณตามโครงการลงทุน
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ซึ่งคาดวาเมื่อไดมีการแกไขระเบียบกฎเกณฑเกี่ยวกับการเบิกจายแลว จะ
ทําใหการเบิกจายเปนไปตามแผนงาน ทั้งนี้ จังหวัดจะมีการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณฯ โดยจะขอ
ประสานติดตามทางโทรศัพทในทุกวันศุกร สวนการติดตามของสํานักงานคลังจังหวัดจะมีการประชุมติดตาม
เปนประจําทุกเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การสงเสริมความสัมพันธการทองเที่ยวเมืองเชียงใหม - สิบสองปนนา
ผูแทนสํานักงานประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม (นางอุบลรัตน คงกระพันธ) นําเสนอวิดีทัศน
ประชาสัมพันธ “ การสรางความสัมพันธของเมืองเชียงใหมกับเมืองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” สรุปได ดังนี้
นายชุมพร แสงมณี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดนําคณะผูบริหารทั้งภาครัฐ เอกชนและ
สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม 11 คน รวมเดินทางไปกับเที่ยวบินปฐมฤกษนกมินิสูเมืองสิบสองปนนา มณฑลยูน
นาน ระหวางวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2553 เพื่อสงเสริมความสัมพันธและแสวงความรวมมือในอนาคต ทั้งในดาน
การลงทุน การทองเที่ยว และสงเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเที่ยวบินปฐมฤกษ มินินกแอร ออกเดินทางจากสนามบิน
เชียงใหม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลาประมาณ 10.30 น. โดยเที่ยวบินดังกลาวไดลงแวะที่ทาอากาศยานแมฟา
หลวงจังหวัดเชียงราย เพื่อใหผูโดยสารที่จะเดินทางไปเมืองสิบสองปนนาผานพิธีการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
และรวมเดินทางไปกับคณะผูโดยสารจากจังหวัดเชียงราย
ในการเดินทางครั้งนี้ ไดรับการตอนรับจากคณะเจาหนาที่เมืองสิบสองปนนาอยางสมเกียรติดวย
ประเพณีและวัฒนธรรม และไดเยี่ยมชมวัดหลวงเมืองลื้อ หรือเดิมชื่อวัดชินเผี่ยว ซึ่งเปนวัดพุทธนิกายหินยานที่
ใหญที่สุดในประเทศจีน ในอนาคตวัดแหงนี้จะเปนศูนยกลางการเรียนการสอนภาษาบาลี ภาษาจีน ภาษาไทยลื้อ
ซึ่งเปนภาษาพื้นเมือง จังหวัดเชียงใหม และเขตปกครองตนเองชาติไตสิบสองปนนา มีความสัมพันธฉันทพี่นอง
มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมายาวนาน และในปจจุบันมีชาวไทยเชื้อสายชน
ชาติไ ตสิบสองปน นา อาศั ย อยู ใ นพื้ นที่ ภ าคเหนือจํา นวนมาก ในการเดิ นทางมาเยื อนครั้ งนี้ นอกจากเป น การ
แสวงหาความรวมมือในดานตาง ๆ แลว ยังเห็นวาเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปนนา นับเปนประตูที่
สําคัญที่จะนําสินคาจากไทย เขาสูประเทศจีนดวย
นอกจากนี้ การเป ด เส น ทางการบิ น เชี ย งใหม –เชี ย งราย-สิ บ สองป น นา จะเป น ช อ งทางให
ประชาชนเดินทางไปเมืองสิบสองปนนาไดสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรของจังหวัดใน
/ในภาคเหนือ...
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ภาคเหนือในการสงเสริมการทองเที่ยว การคา การลงทุน ตลอดจนสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ โดยสาย
การบินนกมินิจะเปดใหบริการการบินระหวางจังหวัดเชียงใหม-เชียงราย-สิบสองปนนา ทุกวันวันละ 1 เที่ยว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 มาตรการปองกันและบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้าํ
โครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
ประปาเชียงใหม และผูอํานวยการสํานักประปาเขต 9 เชียงใหม รวมกันนําเสนอสถานการณของน้าํ ในอางเก็บน้ํา
แนวทางการและมาตรการปองกันและบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา ในสวนทีเ่ กีย่ วของ ตามลําดับ ดังนี้
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายประพนธ เครือปาน) นําเสนอสถานการณน้ําในความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงใหม มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
สถานการณปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดใหญ (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2553)
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ํา 68.73 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 25.94 ของความจุอาง และ
เขื่อนแมกวงอุดมธารามีปริมาณน้ํา 39.02 ลานลูกบาศกเมตรคิดเปนรอยละ 14.84 ของความจุอาง ซึ่งมีปริมาณ
ความจุต่ํากวาปริมาณน้ําในป พ.ศ. 2552 สําหรับการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนทั้ง 2 แหง กรมชลประทาน โดย
สํานักชลประทานที่ 1 ไดวางแผนบริหารจัดการน้ํา โดยมีการประชุมรวมกับเกษตรกรและสวนราชการที่เกี่ยวของ
ตั้งแตตนฤดูการเพาะปลูก ตามศักยภาพของปริมาณน้ําตนทุน โดยจะทําการติดตามผลการจัดสรรน้ําเปนราย
สัปดาห ซึ่งในฤดูแลงป 52/53 (ตั้งแต ม.ค. – มิ.ย.) ในเขื่อนตางๆ คือ
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีแผนการใชน้ํา 147.62 ลานลูกบาศกเมตร ในกิจกรรมการใชน้ําดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการอุปโภคบริโภคและการประปา ไดวางแผนการใชน้ําไวประมาณ 7.5 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน
5% ของสัดสวนภาคการใชนา้ํ ทั้งหมด ผลการบริหารจัดการ ใชน้ําไปจํานวน 6.9 ลานลูกบาศกเมตร
2. ดานการเกษตร ไดวางแผนการใชน้ําไวประมาณ 53.02 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน 36% ของสัดสวน
ภาคการใชนา้ํ ทั้งหมด ผลการบริหารจัดการ ใชน้ําไปจํานวน 45.14 ลานลูกบาศกเมตร
3. ดานการรักษาระบบนิเวศนการทองเที่ยวและการเกษตรในลําน้ําปง ไดวางแผนการใชน้ําไวประมาณ
87.12 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน 59% ของสัดสวนการใชน้ําทั้งหมด ผลการบริหารจัดการใชนํา้ ไปจํานวน 109.26
ลานลูกบาศกเมตร
รวมใชน้ําใน 3 กิจกรรมรวม 161.32 ลานลูกบาศกเมตร เกินจากแผนที่ตั้งไวประมาณ 13 ลานลูกบาศกเมตร โดยไดแกไขปญหาการเลี้ยงปลากระชังในลําน้ําปง จํานวน 3 ครั้งในชวงฤดูแลงที่ผานมา
เขื่อนแมกวงอุดมธารา มีแผนการใชน้ํา 44.11 ลานลูกบาศกเมตร ในกิจกรรมการใชนา้ํ ดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการอุปโภคบริโภคและการประปา ไดวางแผนการใชน้ําไวประมาณ 6.38 ลานลูกบาศกเมตร คิด
เปน 14% ของสัดสวนภาคการใชน้ําทั้งหมด ผลการบริหารจัดการ ใชนา้ํ ไปจํานวน 5.84 ลานลูกบาศกเมตร
/2. ดานการเกษตร....
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2. ดานการเกษตร ไดวางแผนการใชน้ําไวประมาณ 37.72 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน 86% ของสัดสวน
ภาคการใชนา้ํ ทั้งหมด ผลการบริหารจัดการ ใชน้ําไปจํานวน 41.56 ลานลูกบาศกเมตร
3. ดานการรักษาระบบนิเวศนการทองเที่ยวและการเกษตรในลําน้ําแมกวง ทางกรมชลประทานไดบริหาร
จัดการน้ําขามลุมน้ําโดยผันน้ําจากแมน้ําปงผานเขาคลองสงน้ําของฝายแมแฝกมาทิ้งน้ําลงแมน้ํากวงประมาณ
8 ลานลูกบาศกเมตร
รวมการใชนา้ํ ใน 3 กิจกรรม รวมจํานวน 47.39 ลานลูกบาศกเมตรเกินจากแผนที่ตงั้ ไวประมาณ 3 ลานลูกบาศกเมตร
อางเก็บน้ําขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม ทั้ง 13 อาง
ปจจุบันมีปริมาณน้ําเขาคลองประมาณ 12.50 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งมากกวาในป พ.ศ.2552 ซึ่งมี
ปริมาณน้ําเขาคลองประมาณ 5.26 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ในชวงฤดูการเพราะปลูกพืชฤดูแลงที่ผานไดบริหาร
จัดการน้ําไปแลวทั้งสิ้น 64 ลานลูกบาศกเมตร
จากสถานการณปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนในชวงตนฤดูฝนที่ผานมา ไดเกิดฝนทั้งชวงมีปริมาณน้ําไหลเขา
เขื่อนนอยกวาคาเฉลี่ยของทั้ง 2 เขื่อน สําหรับเขื่อนแมงัด คาดการณวาเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2553 ปริมาณน้ํา จะมี
ความจุอยูที่ 236 ลานลูกบาศกเมตรซึ่งต่ํากวาเกษฑเฉลี่ยอยูประมาณ 107 ลานลูกบาศกเมตร นอยกวา 31% ของ
ปริมาณน้ําในเกณฑเฉลี่ย เขื่อนแมกวง คาดการณวาเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2553 ปริมาณน้ํา จะมีความจุอยูที่ 144
ลานลูกบาศกเมตรซึ่งต่ําวาเกณฑอยูประมาณ 45 ลานลูกบาศกเมตร นอยกวา 24% ของปริมาณน้ําในเกณฑเฉลี่ย
จากปริมาณน้ําดังกลาวจะมีผลกระทบกับการใชน้ําในชวงตนฤดูการเพาะปลูกของฤดูแลงป 53/54 ซึ่ง
ในชวงตนฤดูการเพาะปลูกฤดูฝนป 2553 กรมชลประทานไดประชาสัมพันธใหเกษตรกรเลื่อนแผนการเพาะปลูก
ขาวออกไป ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2553 เพื่อการประหยัดน้ําจากอางเก็บน้ํา เพื่อเก็บไวใชในปหนาและลด
ผลกระทบจากความเสียหายของเกษตรจากกรณีฝนทิ้งชวงยาวนาน
ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลวป 53
กรมชลประทานไดวางแผนการเพาะปลูกพืชไรและขาวนาปรัง ในเขตชลประทานของจังหวัดเชียงใหม ที่
มีรวมทั้งสิ้น 373,685 ไร ไดวางแผนการเพาะจํานวน 188,337 ไร ปรากฎดังนี้
1. ขาวนาปรัง
วางแผนเพาะปลูก 42,765 ไร ปลูกจริง 69,655 ไร
2. พืชไร-พืชผัก
วางแผนเพาะปลูก 69,752 ไร ปลูกจริง 92,714 ไร
3. ไมผล
วางแผนเพาะปลูก 67,150 ไร ปลูกจริง 68,150 ไร
4. บอปลา
วางแผนเพาะเลี้ยง 3,763 ไร เลี้ยงจริง 3,404 ไร
รวมผลการเพราะปลูกจริงรวมทั้งสิ้น 238,229 ไร สูงกวาแผนที่วางไวจาํ นวน 50,000 ไร คิดเปน 64% มี
การรายงานความเสียหายเปนขาวนาปรัง จํานวน 14 ไร โดยที่ผานมาไดรับความรวมมือจากเกษตรกรดวยดี โดย
ไดชวยกันใชน้ําอยางประหยัดไมไดเกิดการแยงชิงน้ํากันอยางเชนจังหวัดอืน่
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หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอขอมูลการดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของ ดังนี้
สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม ได เ ตรี ย มการตรวจสอบและประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาฝนทิ้งชวง และเตรียมรับสถานการณภัยแลงในชวง
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม โดยไดจัดเตรียมแผนรับสถานการณเพื่อแกปญหาใหกับเกษตรกร และจัดหาน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค ดังนี้
1. แจ ง ให อํ า เภอประสานกั บ สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ในการจั ด ทํ า แผนการปลู ก พื ช ในช ว ง
ฤดูแลง โดยเฉพาะขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง โดยเฉพาะแผนการปลูกขาวในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน ตองประสานกับสํานักงานชลประทานเชียงใหมเสียกอน
2. ทําการประชาสัมพันธแจงเตือนเกษตรกรในพื้นที่ เรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ภายใต
โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง
3. ประชาสัมพันธ แนะนําวิธีการปลูกขาวโดยการโยนกลาใหเกษตรกรในพื้นที่ทราบ
4. ประชาสัมพันธเนนย้ําประชาชนในการใชน้ําเกิดประโยชนสูงสุด และประหยัดน้ํา ตามประกาศของ
สํานักชลประทานที่ 1 ฉบับตางๆ
5. ดานศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ไดมีแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ําเหนือเขื่อน และ
พื้นที่เปาหมาย ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยมีพื้นที่เปาหมายเพิ่มน้ําใหเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนกิ่วลม
เขื่อนแมกวงอุดมธารา และเขื่อนแควนอย
จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือ ดวนที่สุดที่ ชม 0034/ ว.2930 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553ใหอําเภอเฝา
ระวังจากปญหาฝนทิ้งชวง และติดตามสถานการณภัยแลงดังนี้
1. ใหประสานกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ในการจัดทําแผนการปลูกพืชในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะขาว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง
2. ประสานกับชลประทานในพื้นที่และกลุมผูใชน้ําในการเพาะปลูกพืชฤดูแลงโดยเฉพาะพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
3. ติดตามสถานการณฝนทิ้งชวงและสถานการณภัยแลงจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยาง
ใกลชิด
4. ประชาสัมพันธและแนะนําวิธีการเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะฤดูแลงใหเกษตรกรทราบเพื่อใหการ
ปองกันและแกไขปญหาสภาวะฝนทิ้งชวง และสถานการณภยั แลงดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหอําเภอ
ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ ที่ ในการดําเนินการประชาสัมพันธและเนนย้ําเกษตรกร และกลุมผูใช
น้ําในพืน้ ที่ ในการจัดสรรน้ําในการเพาะปลูกพืชฤดูแลง พรอมทั้งติดตามสถานการณฝนทิ้งชวงอยางใกลชิด ตอไป
ผูอํานวยการสํานักประปาเขต 9 เชียงใหม และคณะ ใหขอมูลการดําเนินงานในสวนที่เกีย่ วของ วาดังนี้
การนําน้ําดิบเพื่อมาทําน้ําประปาในบางจุดไมเพียงพอ จะตองใชน้ําทางการเกษตรมาเสริมเปนบางสวน ซึ่งในการ
ดําเนินการที่ผานมา หนวยงานไดมีการปลอยน้ําประปาตามปกติอยางตอเนื่อง แตอาจมีปริมาณน้ําไหลออนในชวง
/เชาและเย็น...
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เชาและเย็น ในการบริหารจัดการน้ําประปา ไดมีการนําน้ําจากลําน้ําปงมาทําน้ําประปาใชในจังหวัดลําพูน และ
จังหวัดเชียงใหมจะไดนําน้ําจากจังหวัดลําพูนมาใชโดยผานเสนทางอําเภอสันปาตองและสารภี สวนในแผนงาน
ระยาว ป 2554-2555 ได กํ า หนดให มี ก ารเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต น้ํ า ประปามากขึ้ น การแก ไ ขป ญ หาเฉพาะหน า
สํานักงานประปาฯ ไดมีการจัดกิจกรรมโครงการควบคุมน้ําสูญเสียของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งจะชวยลดน้ํา
สูญเสียจากทอเกา และลดการรั่วไหลของน้ําใหนอยลง
ที่ประชุมไดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ประธาน สอบถามโครงการชลประทานเชียงใหม เกี่ยวกับการเตรียมการรองรับพื้นที่การเกษตรนอก
เขตชลประทาน และแนวทางการการปองกันและแกไขปญหา
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายประพนธ เครือปาน) ชี้แจงวา โครงการชลประทานเชียงใหม
ไดประสานงานกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณน้ําที่อาจจะสงผล
กระทบเกษตรกรในพื้นที่ได พรอมทั้งใหขอมูลเพิ่มเติมวาพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน มีปญหาไมยืนตน
เชน ลําไย ตายเปนบางสวน ในการแกไขควรจะมีการสํารองน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือแหลงน้ําขนาดเล็ก
ไว นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดหารถบริการแจกจากจายน้ํา เพื่อบรรเทาปญหาได
เกษตรจังหวัดเชียงใหม ใหขอมูลวา ปญหาฝนทิ้งชวง อาจสงผลกระทบตอขาวโพด ขาวไร ได ในการ
ใหความชวยเหลือเกษตรกร สามารถกระทําไดโดยการประกาศภัยธรรมชาติ และประกาศสํารองพื้นที่ที่เสียหาย
จากภัยธรรมชาติ สวนแกไขระยะยาว มีความเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะมีการจัดการแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก เพื่อรองรับในสวนนี้ นอกจากนี้ ปญหาภัยแลงจะสงผลตอพืชไรแลว ยังสงผลตอปริมาณและคุณภาพ
ของลําไย ที่จะมีผลผลิตนอยลง มีขนาดลูกเล็ก เปลือกบาง สงผลใหราคาลําใยตกต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
ผูแทนกองกําลังผาเมือง (พ.อ. ดุษิต ปุระเสาร ) ใหขอมูลความรับผิดชอบของหนวยงานวา กองกําลังผา
เมืองมีเครื่องมือในการดําเนินการปองกันปญหาภัยแลง ไดแก ชุดปฏิบัติการในพืน้ ที่ตามแนวชายแดนซึ่งเปน
แหลงตนน้ําธาร และไดทําการรณรงคประชาชนในพืน้ ทีใ่ นการสรางฝายตนน้ําลําธาร การปลูกปา เพื่อเปนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ หากจังหวัด/อําเภอ มีนโยบายในการผลักดันงบประมาณในการรณรงคสราง
ฝายตนน้ํา การปลูกตนไม สามารถประสานงานรวมกันได นอกจากนี้ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาหากสวนราชการ
ประสานงานมา ยินดีสนับสนุนเฮลิคอปเตอรในกิจกรรมการสํารวจและแกไขปญหาภัยแลง
ประธาน มอบหมายให สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม จั ด ประชุ ม
คณะทํางานดานการแกไขปญหาภัยแลงฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินการและเตรียมการรองรับ โดยหากสามารถ
ดําเนินการได ขอใหจัดประชุมภายในสัปดาหนี้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการตามขอสั่งการของประธาน
/ระเบียบวาระ....
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 7 เรื่อง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงใหที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
ซึ่งหนวยงานสามารถดาวนโหลดเอกสารไดผานเว็บไซต ซึ่งประกอบดวย 7 เรื่อง ตามหัวขอดังตอไปนี้
5.1 กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรรษา
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.3 ประชาสัมพันธการใชงานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส (e-Office) ของจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม )
5.4 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนกรกฎาคม 2553
(ศูนยอตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ)
5.5 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม
2553 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.6 รายงานสถานการณอาชญากรรม ประจําเดือนมิถุนายน 2553
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.7 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือนมิถุนายน 2553
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ประธาน ไดเนนย้ําใหสวนราชการ/หนวยงาน ไดใหความสําคัญในกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรรษา ประจําป 2553 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดกิจกรรม ระหวางวันที่
23-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ พุทธสถานเชียงใหม และวัดตางๆ รวมทั้งแจงเตือนสวนราชการใหแจงเตือนบุตร
หลาน เพิ่มความระมัดระวัง ปองกันการลักขโมยรถจักรยานยนต ที่พบวามีสถิติเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในชวงนี้
มีการแขงขันฟุตบอลโลก อาจมีการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลโลก สงผลใหเกิดปญหาหนี้สินพนัน และ
ลักขโมยตามมา ซึ่งจุดที่ควรระมัดระวังเปนพิเศษ ไดแก บริเวณหนารานเกมส และบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการ
ลักขโมยอื่นๆ
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. โดยใชสถานที่โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน (หองดวงตะวัน
/แกรนดบอลรูม...
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แกรนดบอลรูม) เนื่องจากสถานที่ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหงนี้จะทําการปรับปรุงเพิ่มเติม
บางสวน ทั้งนี้ ขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงาน สามารถเขาไป Download หนังสือเชิญประชุม วาระการ
ประชุมฯ และรายงานการประชุม ผานชองทางเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม (www.Chiangmai.go.th)
มติที่ประชุม
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6.2 เชิญชวนสงผลงานเขารวมประกวดตราสัญลักษณ (LOGO) และคําขวัญ (MOTTO) ของ
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย (MAHADTHAI CHANNEL)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธ เชิญชวนสงผลงานเขารวมประกวดตราสัญลักษณ
(LOGO) และคําขวัญ (MOTTO) ของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย (MAHADTHAI CHANNEL) ตาม
โครงการที่ ก ระทรวงมหาดไทยได จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ ใช ใ นการเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ก ารดํ า เนิ น งานของ
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย (Mahadthai Channel) โดยกําหนดสงใบสมัครและผลงานโดยตรง หรือ
ทางไปรษณีย ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม ได ที่ หมายเลขโทรศั พ ท 0-2222-4131,0-2222-1871 และทาง
website:www.moi.go.th, www.pr.moi.go.th รางวัลการประกวด 1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด จํานวน 50,000 บาท
พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
มติที่ประชุม
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ปดประชุมเวลา 11. 50 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.วิราชินี คําชมภู)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

