รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
-------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
๒ นายวรการ ยกยิ่ง
๓ นายชูชาติ กีฬาแปง
๔ นายชุมพร แสงมณี
๕ นายอดุลย์ ฮวกนิล
๖ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์
๗ นายสุวิชา ดามพวรรณ
๘ นางสาวศศิธร อินทกุล
๙ นายสุพจน์ จิตไพโรจน์
๑๐ นางศิริพรรณี บุณยมาลิก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
๑๑ นายประกาศิต มหาสิงห์
นายอําเภอพร้าว
๑๒ ร.ต.ชยันต์ อยู่สวัสดิ์
นายอําเภอฝาง
๑๓ นายวิจิตร หลังสัน
นายอําเภอแม่แจ่ม
๑๔ นายฉันทนาตย์ เทียนขาว
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๕ นางอติภา มณีวงค์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑๖ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
๑๗ พ.ต.ท.อนิวัฒน์ กลั่นวารี
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓
๑๘ พ.ต.ท.อุดม สุวรรณเลขา
(แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕
๑๙ พ.ต.ท.ธีรพงษ์ สุริยาลังกา
(แทน) ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
๒๐ พ.ต.ท.จําเริญ สันทาหงส์
(แทน) ผู้กํากับ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึกพิเศษฯ
๒๑ พ.ต.ท.อุดม สุวรรณเลขา
(แทน) ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
/หน่วยงานใน...

๒
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๒๒ นายจํานอง ปานทอง
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
๒๓ นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์
(รักษาการในตําแหน่ง) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
๒๔ นายยุทธนา โพธิท์ องสุนนั ท์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี
๒๕ นางวิลาวัลย์ ตันรัตนกุล
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๒๖ นางราตรี จักรแก้ว
๒๗ นายสัมพันธ์ ช้างทอง
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
จังหวัดเชียงใหม่
๒๘ นายพยนต์ ยศสุพรหม
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
๒๙ นายอนุสรณ์ กรานจรูญ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๓๐ พ.ท.สุปกรณ์ เรือนสติ
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๓๑ พ.อ.พสิษฐ์ มุขเพชร
(แทน) ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
๓๒ พ.อ.บุญสันต์ นนทิจนั ทร์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓
๓๓ น.ต.ธรรมนูญ สังขริม
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร. ๑๑ เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๓๔ นายวีระยุทธ์ เลิศพูนวิไลกุล
(แทน) ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
๓๕ นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
(แทน) คลังเขต ๕
๓๖ นางสาวเสาวนีย์ ไชยวัณณ์
คลังจังหวัดเชียงใหม่
๓๗ ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
ธนารักษ์พื้นทีเ่ ชียงใหม่
๓๘ ว่าที่ ร.ต.ชะริด จอมเรือง
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
๓๙ นางสดศรี พงศ์อุทัย
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
๔๐ นายฤาชา ธีรกุล
(แทน) สรรพากรภาค ๘
๔๑ นายสุรพล วัฒนโยธิน
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑
๔๒ นางสาวพิมพ์กมล โรจน์คณรัชต์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒
๔๓ นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๔๔ นางจริณยา ศรีประทุม
(แทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
๔๕ นายปัญญา สวนจันทร์
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ
/หน่วยงานใน...

๓
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
๔๖ นายชัยพร แก้ววิวัฒน์
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
๔๗ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์
ผู้อํานวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่
๔๘ นายรชต สําราญชลารักษ์
(แทน) ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๔๙ นายสุวิทย์ แรกข้าว
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕
๕๐ นางสาวดาวสวรรค์ รื่นรมย์
(แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕๑ นางเบญญาภา ลิ่มพานิช
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่
๕๒ นางสาวเยาวมาลย์ งามสันติกุล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐
๕๓ นางนิภาวดี อินปันบุตร
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาสังคม หน่วยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม่
๕๔ นางสาววัลพา เผือกผาสุข
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฟนื้ ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๕๕ นายสมพร เวชกามา
(แทน) ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึง่ สันมหาพน
๕๖ นางพรทิพย์ ชํานาญกิจ
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
๕๗ นางสว่างรัตน์ สุวรรณเนตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
๕๘ นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
๕๙ นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
๖๐ นายอนรัชช์ ไทยขริม
(แทน) หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖๑ นางละไมพร วณิชย์สายทอง
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
๖๒ นายวิศิษฏ์ เพชรศักดา
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๖๓ นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๖๔ นายบุญเลิศ สมบูรณ์
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม่
๖๕ นางจุรีย์ ประเสริฐสกุล
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๖๖ นายสมพร พรวิเศษศิริกุล
(แทน) ปศุสตั ว์จังหวัดเชียงใหม่
๖๗ นายจํารัส จันทิวงค์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๕
๖๘ นายมานะ โภคิยมาศ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ (เชียงใหม่)
๖๙ นางเอมอร ทองทรัพย์
(แทน) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
๗๐ นางธันยนันท์ พันธ์รงั สิต
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (พืชสวน)
๗๑ นายสุวิทย์ ม่วงเกษม
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙
๗๒ นางสุนี บูรณพานิชพันธุ์
(แทน) ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
จังหวัดเชียงใหม่
/๗๓ นายอุทิศ...

๔
๗๓ นายอุทิศ สุวรรณโชติ
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

นายประพนธ์ เครือปาน
นายถาวร มีชัย
นายบรรจง จํานงศิตธรรม
นางสาววราภรณ์ พิมสาร

๗๘ นางอรทัย ธรรมเสน

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดําริ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๗๙ นางวราภรณ์ วรพงศธร
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
๘๐ นายสมพงษ์ มอญแก้ว
(แทน) ผู้อํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
๘๑ นางสาวศศิกานต์ อินต๊ะแก้ว
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๑
๘๒ นายไฉน นาคทรัพย์
(แทน) หัวหน้าสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ ๑ สาขาเชียงใหม่
๘๓ นายสมัย เมฆพัฒน์
(แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
๘๔ นายสมบุญ เจริญนาม
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
๘๕ นายพงษ์เทพ วงษ์เวช
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
๘๖ นายปัญญา ภูมรินทร์
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
๘๗ นายชาญวิทย์ เผื่อนทอง
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๘ นายบรรพต คันธเสน
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
๘๙ นายอุทัย แจวจันทึก
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ที่ ๑๖
๙๐ นายธีรพล วุทธีรพล
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๙๑ นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
(แทน) ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
๙๒ นางอรวรรณ ไชยพรหม
(แทน) ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙๓ นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๙๔ นายไพโรจน์ บุญลือ
สถิตจังหวัดเชียงใหม่
๙๕ นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
(แทน) ผู้จัดการไปรษณีย์ เขต ๕ เชียงใหม่
๙๖ นายศิริพงษ์ บรรจงรัตน์
(แทน) หัวหน้าไปรษณีย์จงั หวัดเชียงใหม่
/๙๗ นายชาญ...

๕
๙๗ นายชาญ ไชยวัฒน์
๙๘ นายณรงค์ศักดิ์ ไชยศรี
๙๙ นายศราวุฒิ เลาหจิต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๐๐ นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์
๑๐๑ นายเสรี กังวานกิจ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
๑๐๒ นางสาวศศิธร ริ้วทอง
๑๐๓ นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ์
๑๐๔ นางมนสิชา ไชยมณี
๑๐๕ นางสาวสุนทรา ติละกุล
๑๐๖ นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๐๗ นายไพโรจน์ งาสว่าง
๑๐๘ นายสุธรรม วงค์ขจร
๑๐๙ นางชมัยพร ทองพลี
๑๑๐ นายปรีชาพล ภัทรโกมล
๑๑๑ นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
๑๑๒ นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ
๑๑๓ นายชัยวิทย์ อรรถานนท์
๑๑๔ นายมนัส เฉียวกุล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๑๕ นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์
๑๑๖ นางดวงกมล คชหิรัญ
๑๑๗ นางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน์
๑๑๘ นางสาวสุภา ศักดาทิวากร
๑๑๙ นายกําจัด ใจงาม
๑๒๐ นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง

(แทน) โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
สาขาเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม่)
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต ๑
(แทน) การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าศูนย์ชงั่ ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
(แทน) ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค ๕
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อาํ นวยการศูนย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
/หน่วยงานใน….

๖
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๒๑ นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๒๒ นางกรรณิการ์ ทองสุวรรณ์
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๓ นางสาวมนัสนันท์ นิธิไกรโรจน์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที่ ๑
๑๒๔ นายกมล ฌาคํา
(แทน) ผู้อํานวยการการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘
๑๒๕ นายเจทย์ สะสะรมย์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑
๑๒๖ นายสมพร เจนจัด
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๒
๑๒๗ นายเอื้อ คุณาจันทร์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓
๑๒๘ นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕
๑๒๙ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
๑๓๐ นายอดิสร พวงทอง
(แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สถาบันการศึกษา
๑๓๑ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๓๒ นพ.วัฒนา กาญจนกามล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๑๓๓ นายบํารุง คงดี
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
๑๓๔ นพ.วรพงษ์ สําราญทิวาวัลย์
ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
๑๓๕ นพ.อากร แสนไชย
(แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
๑๓๖ นางวราภรณ์ ธรรมประวัติ
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
๑๓๗ นางฐิติรตั น์ ทองอินทร์
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
๑๓๘ นางผุสดี ธรรมานวัตร์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๓๙ นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๔๐ นายวิวัฒน์ โตธิรกุล
(แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓
(เชียงใหม่)
๑๔๑ นายสมมาตย์ ตั้งสกุล
ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑
/หน่วยงาน...

๗
หน่วยงานพิเศษ
๑๔๒ นางผาสุก สุดชูเกียรติ
๑๔๓ นายสิทธัตถ์ พวงมะลิ
๑๔๔ นางสุรางค์รตั น์ ณ ลําปาง
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
๑๔๕ นายคณพล ปิ่นแก้ว
๑๔๖ ดร.เคน สันติธรรม
๑๔๗ นายวิมล มงคลเจริญ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑๔๘ นายวรวุธ มาลัยวรรณ
๑๔๙ นายประยูร นวมงาม
๑๕๐ นายสุรพันธ์ วุทตนนท์
๑๕๑ นายอุทัย พรหมแก้ว
๑๕๒ นายเทอดศักดิ์ บุญมาประเสริฐ
๑๕๓ นางพจรัตน์ เหนือเมฆ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายพัฒน แสงลี
๒ นางสุภาพร พุกกะรัตน์
๓ นายชุติเดช มีจันทร์
๔ นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์
๕ นางฟองแก้ว บัวลูน
๖ นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์
๗ นายสมศักดิ์ แก้วสอน
๘ นายมงคล ชัยวุฒิ
๙ นายธัชชัย โกมลรัตน์
๑๐ นายสหรัชธ์ แป้นสุข
๑๑ นางสาวณัฐกานต์ อมาตยกุล
๑๒ นายสัญญา ทุมตะขบ
๑๓ นายสําเริง ไชยเสน
๑๔ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่

(แทน) ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘
(แทน) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
(แทน) นายองค์การริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขต ๙ เชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานประปาเชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๗
(แทน) ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗
โรงพยาบาลนครพิงค์
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตําบลเชิงดอย
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
/๑๕ นางสาวพรทิพย์….

๘
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์
นางสาววิราชินี คําชมภู
นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง
นายอาคม เพ็ญต่าย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย
นายสงัด จิโนวรรณ์
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ์
นางศิริพร รือเรือง

หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ฯ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) การบรรยายธรรมและพระธรรมเทศนา โดยพระครูวิทิตศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดดอยปุย
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)
๒) การมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติบัตร แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลใน
การดําเนินโครงการสร้างพื้นทีป่ ลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๓
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่)
๓) การมอบวุฒบิ ัตรแก่ผ้นู ําศาสนาโครงการลานบุญลานปัญญา (๘ ราย)
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน เปิดการประชุม และแนะนําหัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน ๑
ท่าน ได้แก่ นายแพทย์วรพงษ์ สําราญทิวาวัลย์ ผู้อํานวยการศูนย์บาํ บัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม คือ ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดปัตตานี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการและ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ใน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. การเปลีย่ นแปลงชื่อหน่วยงาน สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด คือ สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ
๒. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ได้แก่
๑) นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
๒) นางสุเนตรา นิมานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
/๓) นายจงกล...

๙
๓) นายจงกล ทิมอรุณ ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๔) นายอัครเดช บุญผ่องศรี ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๕) นายพนิต เจริญบูรณ์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๖) นางดวงกมล คชหิรัญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
๗) นางสาวเพทาย สุวรรณาภรณ์ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
๘) นายปรีชาพล ภัทรโกมล ผอ.ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ ชม
๙) นายประมวล พุทธานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๐) นายอําพล บุญจันทร์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๑๑) นายสุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๑
๑๒) นายอรรถพร ธรรมสโรจน์ ทีป่ รึกษา ศปข.ภาค ๒
๑๓) นางสาวจันทรัตน์ โกยดุล สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑
๑๔) นายวิชยั ลือวรรณ นายอําเภอเวียงแหง
๓. หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย จํานวน ๕ คน ได้แก่
๑) พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ
๒) พล.ต.ชานุกร ตัณฑโกศล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
๓) น.อ. สุรสีห์ โฉมที ผู้บงั คับการกองบิน ๔๑
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยทูตทหารประจําประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
๔) นายวิทศั น์ เตชะบุญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๕) นายเสรี กังวานกิจ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
/ณ ห้องอิมพีเรียล...

๑๐
ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส ประกอบด้วยเอกสาร ๒๘ หน้า มีนายชุมพร
แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งไดนําเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แนวทางการดําเนินการของกลุ่มภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
๓.๑.๑ กลุม่ ภารกิจด้านความมั่นคง
๑) การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนตุลาคม
๒๕๕๓
ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ) นําเสนอ
ข้อมูลการคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ และแจ้งเตือนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ สรุปได้ดังนี้
สถานการณ์ทั่วไปของภาคเหนือ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ช่วงเปลีย่ นจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศ
พายุฝนฟ้าคะนองในระยะแรกมีมวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะเย็นลงเล็กน้อย กับมี
หมอกบางในตอนเช้า ส่วนมากระยะครึง่ หลังของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลด
โดยทั่วไปเดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิมีค่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
ภาคเหนือตอนเช้าอุณหภูมติ ่ําสุด ๒๐-๒๖ องศาเซลเซียส บ่ายอุณหภูมิสูงสุด
๓๐-๓๔ องศาเซลเซียส มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่งๆ ส่วนมากทางตอนล่าง
ของภาคระหว่างบ่ายและค่าํ ปริมาณฝน ๘๐-๒๑๐ มม. จํานวน ๑๑-๑๕ วัน ลมแปรปรวน ๑๐-๒๐
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่
ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ ตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด ๒๒-๒๔ องศาเซลเซียส ช่วง
บ่ายอุณหภูมสิ ูงสุด ๓๑-๓๓ มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นแห่งๆ สวนมากระหว่าง
บ่ายและค่ํา ปริมาณฝน ๑๑๐-๑๒๐ มม. จํานวน ๑๓-๑๔ วัน ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ ๕๗-๙๓
ทัศนวิสยั ๑๐-๑๑ กิโลเมตร ฝนตกลดลงเป็น ๔-๖ กิโลเมตร ลมแปรปรวน ๑๐-๒๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง มีข้อควรระวังคือปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง สําหรับพื้นที่ทมี่ ีปริมาณฝนสะสมน้อย
จึงควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามสภาพอากาศได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗๗๙๑๙, ๐-๕๓๙๒-๒๓๖๕ และใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
มติที่ประชุม รับทราบ
/๒) การป้องกัน...

๑๑
๒) การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่
๒๕๕๓
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นําเสนอ
ข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก วาตภัย และดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๕๓ ดังนี้
สถานการณ์ทั่วไป
ตามที่ได้มีพายุโซนร้อน“โกเซิน” (Conson) “จันทู”(Chanthu) และ “มินดอนเล”
(Mindulle) และปัจจุบันร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ําท่วม
ฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิง่ ต่อไปในบางพื้นที่ของจังหวัด ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย
ให้กบั อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้าํ ท่วมฉับพลันและ
น้ําป่าไหลหลาก และเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัย"ฝนตกหนัก
และน้ําท่วมฉับพลัน" ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น
และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านบริเวณ
จังหวัดต่างๆ ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทั้งหมด ๒๔
อําเภอ ๑๒๑ ตําบล ๖๗๓ หมู่บ้าน ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อน ๔๑,๐๘๐ ครัวเรือน ๑๒๘,๙๙๑ คน
พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย ๓๓,๖๐๙ ไร่ ปศุสัตว์ ๓,๓๓๓ ตัว ประมง ๒๖๐ บ่อ บ้านเรือนได้รบั
ความเสียหายบางส่วน ๑,๑๘๑ หลัง สิง่ สาธารณประโยชน์ได้รบั ความเสียหายรวม ถนน ๑๕๑ สาย
สะพาน ๙๙ แห่ง เหมืองฝาย ๓๓๐ แห่ง มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ๒๒,๑๒๖,๐๐๐ บาท (ข้อมูล
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิ.ย. – ๑๖ ก.ย.๒๕๕๓) ในเวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ได้เกิดน้ําท่วม
ฉับพลันบริเวณพื้นที่หมู่บ้านหมูท่ ี่ ๑,๒,๑๐,๑๒,๑๓ ต.หางดง อ.ฮอด ถนนสายฮอด–จอมทอง บริเวณ
หัวสะพานแม่น้ําแจ่ม สาเหตุจากเกิดพายุฝนตกหนักบริเวณพื้นที่เขตอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ใน
การให้ความช่วยเหลือ นายอําเภอฮอด และนายก อบต.ท่าข้าม ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์ ในการ
ช่วยเหลืออพยพ ประชาชน และทรัพย์สิน รวมทั้งจัดหาอาหารสําเร็จรูป แจกจ่ายราษฎรผู้ประสบภัย
และมีการสนับสนุนจาก สํานักงานพัฒนาภาค ๓ จัดเรือท้องแบน ๑ ลํา และจัดกําลังเจ้าหน้าที่ พร้อม
น้ําดื่ม เข้าช่วยเหลือ นอกจากนี้ สํานักงาน ปภ. จัดเรือท้องแบน จํานวน ๑ ลํา ช่วยเหลือ และประสาน
ถุงยังชีพ ๕๐๐ ชุด จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง แจกจ่ายแก่ราษฎร
ผู้ประสบภัย ขณะนี้อําเภอได้จัดเวรเฝ้าระวัง ระดับน้าํ ของลําน้ําแจ่ม ซึ่งได้รับการแจ้งเตือนจากสํานัก
อุทกวิทยาที่ ๑๓ ว่าจะมีน้าํ แม่แจ่มลงมาอีก ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
/จากสถานการณ์...

๑๒
จากสถานการณ์ปริมาณน้าํ ฝนในคืนวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ทีผ่ ่านมาส่งผลให้
ปริมาณน้ําในลําน้ําปิงมีปริมาณเพิม่ ขึ้น โดยเมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น. ระดับน้ํา ณ สถานี P.67 (บ้านแม่แต
อ.สันทราย) มีระดับน้ํา ๓.๑๙ เมตร ปริมาณน้ําไหลผ่าน ๓๔๖ ลูกบาศก์เมตร / วินาที และ ณ สถานีวัด
P.1 (สะพานนวรัตน์ อ.เมือง ) มีระดับน้ํา ๓.๐๓ เมตร ปริมาณน้ําไหลผ่าน ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร /วินาที
และเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. ระดับน้ํา ณ จุด P.67 มีระดับ ๓.๔๒ ปริมาณน้ําไหลผ่าน ๓๕๕ ลูกบาศก์เมตร
/ วินาที และสถานี P.1 มีระดับ ๓.๑๙ เมตร และปริมาณน้ําไหลผ่าน ๓๔๑ ลูกบาศก์เมตร / วินาที
ซึ่งศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือตอนบน ได้แจ้งว่าการเพิ่มของปริมาณน้ําดังกล่าว ระดับน้ํามีโอกาสจะ
เพิ่มปริมาณจนถึง ระดับวิกฤติ (๓.๗๐ เมตร) ทั้งนี้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีวิทยุแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ํา หรือพื้นที่ล่มุ ต่ํา ระมัดระวังน้ําล้นตลิ่ง
การให้ความช่วยเหลือ
๑. ด้านเกษตร
- อําเภอให้ความช่วยเหลือ ๘๗๗,๙๓๖.-บาท ได้แก่ อ.ฝาง และอ.แม่แตง
๒. สิ่งสาธารณประโยชน์
- อําเภอให้ความช่วยเหลือ ๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๗,๑๘๖,๒๒๐.- บาท
แยกเป็น การให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ จํานวน
๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๖,๓๗๕,๑๙๐.-บาท ดําเนินการจัดหาวัสดุ (กระสอบ
ทราย ) เพื่อนําไปป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า จํานวน ๔ โครงการ เป็น
เงิน ๘๑๑,๐๓๐.-บาท สําหรับอําเภอที่เหลืออยู่ระหว่างการสรุปการให้ความ
ช่วยเหลือ ระดับ ก.ช.ภ.อ.
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการรายงานการช่วยเหลือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ เทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองฯ ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซม
ปรับปรุงท่อระบายน้ํา เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น (กระสอบทราย ,เครื่องสูบน้ํา) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
๓. ด้านอื่น ๆ
- เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ ส่ง เจ้ า หน้ า ที่อ อกสํ า รวจความเสี ย หายบ้ า นวัง มะริ ว หมู่ ๒
ตํ า บลเมื อ งคอง อํ า เภอเชี ย งดาว พิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงิน ๒๗๘,๕๐๐.-บาท แยกเป็น
- เสียหายทั้งหลัง จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐.- บาท
- เสียหายบางส่วน จํานวน 9 หลัง เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐.-บาท
- หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๒ สํานักงานทหารพัฒนาภาค ๓ ได้เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนในตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว โดยจัดตรวจการณ์เคลือ่ นที่เร็ว และ
/รถบรรทุกน้ํา...

๑๓
รถบรรทุกน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน ๑๘ เที่ยว, น้ําดืม่ บรรจุขวด ๘๒๘ ขวด,
ปลากระป๋อง จํานวน ๒๐๐ กระป๋อง, มาม่า จํานวน ๒๐ ลัง, ถังน้ํา ๒๐ ถัง,
ชุดนักเรียน จํานวน ๑๑ ชุด, สนับสนุนรถขุดตัก จํานวน ๑ คัน, รถลากจูง จํานวน
๑ คันและกําลังพล จํานวน ๕ นาย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
ปริมาณน้ําในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ความจุ ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าํ ในอ่าง ๒๓๒.๑๔๘
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๘๗.๖๐% เขื่อนสามารถรับน้ําได้อีก ๓๒.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ความจุ ๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําในอ่าง ๑๐๗.๙๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น ๔๑.๐๕๖ % เขื่อนสามารถรับน้ําได้อีก ๑๕๕.๐๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
** สรุประดับน้ําท่าในพื้นที่ล่มุ น้ําปิงมีปริมาณเพิ่มขึ้น และ และอยู่ในระดับวิกฤติ
สําหรับความจุกักเก็บของเขื่อนขนาดใหญ่ท้งั ๒ แห่ง ยังมียงั สามารถกักเก็บน้ําได้อีก**
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๒ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผศ.ดร.วสันต์
จอมภักดี และ รศ.ชูโชค อายุพงศ์) นําเสนอโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. จัดทําแผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม่
๒. จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการน้ํา เพือ่ ประชาสัมพันธ์
โครงการ และมีส่วนร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรน้ําของจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของงาน และผลการดําเนินงาน
กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วยการพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ํา
การจัดทําแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ํา โดย
กิจกรรมการดําเนินการมีลกั ษณะเป็นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมอาศัยความ
ร่วมมือจากเครือข่ายและชุมชนที่เกีย่ วข้อง
สําหรับแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ํา ได้นําแนวคิดของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในประเด็นที่ว่า “ชุมชนมีแหล่งน้าํ อะไรบ้าง ชุมชนต้องการทําอะไรกับแหล่งน้ํา
เหล่านั้น ถ้าได้ทําแล้วจะนําน้ําไปใช้ประโยชน์อย่างไร” โดยเน้นการบูรณาการข้อมูล จากแผนของ
หน่วยงานตามภารกิจ ทั้งกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยนําแผนระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล และชุมชน มาบูรณาการและนําไปสู่การพัฒนาไปสู่ระบบ GIS
/แผนพัฒนา...

๑๔
แผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม่ จะนําเสนอข้อมูล
ปัญหาทรัพยากรน้ําที่พบในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆ พบว่ามีปญ
ั หาน้ําประปา ปัญหาการขาดแคลน
น้ําในฤดูแล้ง ปัญหาแหล่งน้ําตื้นเขิน/ชํารุด ปัญหาป่าต้นน้ําถูกทําลาย ปัญหาน้ําท่วม ปัญหาการจัดการ
และปัญหาแหล่งน้ําต่ํากว่าพื้นที่ รวมทั้ง สามารถนําเสนอข้อมูลพื้นทีท่ ี่เกิดปัญหาและระดับความรุนแรง
ของปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดเชียงใหม่
กรอบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
๑. ประชาชนและองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา
๒. จัดหาน้ําเพื่อการเกษตรในท้องถิน่ ให้มีเพียงพอในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
๓. จัดหาและก่อสร้างระบบน้ําประปาให้ครอบคลุมชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้
ทุกหมู่บ้านมีน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค เพียงพอและมีคุณภาพ
๔. ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา เพือ่ ลดความเสียหายจากน้ําหลาก
และน้ําขัง
๕. การปรับปรุงแหล่งน้ําและระบบส่งน้ําเดิมให้มีประสิทธิภาพ
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและป่าต้นน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์
๗. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดําเนินโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต ๖ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ สํานักชลประทานที่ ๑ สํานักทรัพยากร
น้ํา ลุ่มน้ําปิงตอนบน
ผลลัพธ์ของโครงการ
๑. ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
๒. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ําระดับชุมชน
๓. ข้อมูลพื้นที่รบั น้ําระดับตําบล
สําหรับโครงการต่อเนื่องในอนาคต จะสามารถนําฐานข้อมูล GIS มาเผยแพร่สู่
อินเตอร์เน็ตได้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานส่วนกลาง สามารถทําการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล
ได้ และนําข้อมูลพื้นทีร่ บั น้ําระดับเพื่อวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ประธาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คาดหวังว่าโครงการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการเรื่องการจัดการน้ํา
/ทั้งน้ําแล้ง...

๑๕
ทั้งน้ําแล้ง และน้ําท่วม ในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการด้านการบริหาร
จัดการน้ําของจังหวัดอืน่ ๆ ต่อไป
มติประชุม

รับทราบ

๒) โครงการสร้างเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน
คณะบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความเข็มแข็งแก่ชมุ ชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน ดังนี้
ความเป็นมา
จากการเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนในระยะเวลา
๒-๓ ปี ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อ
การคมนาคมทางบกและทางอากาศ เนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกะทะ ล้อมรอบ
ด้วยภูเขาสูง ทําให้อากาศในแอ่งเชียงใหม่แห้งและเคลื่อนไหวได้น้อย ประกอบกับ สภาพอากาศในช่วง
เดือนมีนาคมของทุกปีจะมีความกดอากาศสูง ลมสงบ ไม่เกิดลมแรงหรือพายุ เมื่อเกิดการเผาป่าหรือ
การเผาเศษวัสดุอื่น ๆ จึงส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนบนเป็นบริเวณกว้าง
และระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับ
มอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ จัดทําโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน” ภายใต้โครงการย่อย ๒ โครงการ คือ โครงการแรกเน้น “กิจกรรม
ศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง” เพื่อ
กําหนดพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และการเผา โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ และเสนอรูปแบบทางเลือก
แก่ เ กษตรกรและประชาชนในการงดการเผาและจัด การวัส ดุเ หลื อ ใช้ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปัญหาหมอกควั น
รวมทั้งเสนอบทบาทของภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาชนในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่ดําเนินการ และส่งเสริมจิตสํานึกของประชาชนและทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน ส่วนโครงการที่สองเน้น “กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้การแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันในชุมชน” โดยคัดเลือกชุมชนในเขตพื้นที่ของจังหวัด
เชียงใหม่ทุกอําเภอ ๆ ละ ๒ ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด ปัญหาวิกฤติหมอกควันสูง และเป็นชุมชนที่
มีศักยภาพ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน โดยอาศัย
รูปแบบทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนเพื่องดการเผาและการจัดการ
วัสดุเหลือใช้ที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน จัดหาเครื่องมือที่จําเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และวิธีปฏิบัติในการนําเทคโนโลยีและเครื่องมือไป
ใช้ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการแก่ชุมชนข้างเคียงเพื่อให้
โครงการฯ เกิดความยั่งยืน
/โครงการสร้าง ...

๑๖
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน ได้
ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนต่าง ๆ ที่มีวิธีการจัดการปัญหาหมอกควันในพื้นที่ศึกษา
จากผลการศึกษาและค้นคว้าวิจัย และข้อค้นพบต่างๆ แล้วรวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ท้ังหมด สรุป
เป็นรูปแบบทางเลือกที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤต
หมอกควัน ในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย การสนทนา
กลุ่ม การเข้าไปศึกษาข้อมูลและสังเกตในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาวิกฤตหมอกควัน และพื้นที่ที่มี
การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ดี การจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้สรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบทางเลือกต่าง ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันได้ 8 กลุ่ม รูปแบบทางเลือกรวมทั้งหมด ๒๐ รูปแบบทางเลือก
นอกจากนี้ ท างโครงการฯ ยั ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
“ทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน” ให้กับผู้นําชุมชน และเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน ทั้ง ๒ โครงการรวมกัน จํานวน ๑๘ รุ่น รวมผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด จํานวน ๒,๖๙๔ คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนะนํารูปแบบทางเลือกในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควันโดยวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ กรมป่า
ไม้ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ จากอําเภอ ตลอดจนการสาธิตการทําปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือน
การกําจัดกิ่งไม้ใบไม้ด้วยเครื่องบดย่อยขนาดเล็กและขนาดกลางให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและร่วมทดลอง
ปฏิบัติด้วย รวมทั้ง โครงการฯ ได้คัดเลือกองค์กร โครงการและชุมชนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
โดยการสนับสนุนเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้ ให้กับชุมชนที่กระตือรือร้นและมีศักยภาพที่จะเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้กับทางโครงการฯ ทั้งหมด จํานวน ๒๒ เครื่อง และได้จัดตั้ง “กองทุนสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน” ให้กับ ๕๐ ชุมชน ใน ๒๕ อําเภอ ของจังหวัด
เชียงใหม่ กองทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท สําหรับชุมชนที่พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับทางโครงการฯ
โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ชุ ม ชนในการแก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตหมอกควั น
คาดหวังว่าทุกกิจกรรมและทุกองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและ
สร้างจิตสํานึกให้กับผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
ตระหนักและให้ความสําคัญกับปัญหาวิกฤตหมอกควัน และทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันต่อไปอย่างยั่งยืน
มติประชุม

รับทราบ

๓.๒ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีประมาณ ๒๕๕๓
คลังจังหวัดเชียงใหม่ นําเสนอผลการการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
และการดําเนินโครงการภายใต้ปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังนี้
/ผลการเบิกจ่าย...

๑๗
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามทีก่ ระทรวงการคลัง
เสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๑,๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทีไ่ ด้รบั
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รวม
๒๗,๒๔๔.๒๕
๒๒,๒๗๘.๕๗
๙๖.๒๐
งบประจํา
๒๒,๒๗๘.๕๗
๒๑,๗๘๑.๔๙
๙๗.๗๗
งบลงทุน

๔,๙๖๕.๖๗

๔,๔๒๖.๙๔

๘๙.๑๕

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
ข้อมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)
ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑๒.๐๐
๓๓.๐๐
๕๖.๐๐
๗๕.๐๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๒๐.๐๐
๔๓.๐๐
๖๘.๐๐
๙๔.๐๐

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
ข้อมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
การเบิกจ่าย
ร้อยละ

งบลงทุน
๔,๙๖๕.๖๗
๔,๔๒๖.๙๔
๘๙.๑๕

ส่วนราชการ
๒,๖๒๑.๔๘
๒,๑๒๕.๒๔
๘๑.๐๗

ท้องถิน่
๒,๓๔๒.๖๘
๒,๓๐๐.๔๕
๙๘.๒๐

หน่วย : ล้านบาท
จังหวัดเชียงใหม่
๑.๕๑
๑.๒๖
๘๓.๐๐

/การดําเนินการ...

๑๘
การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รบั จัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
(ข้อมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณระบบ GFMIS )
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทีไ่ ด้รบั
การเบิกจ่าย
ร้อยละ
๓,๙๘๘.๙๕
๓,๒๒๔.๙๕
๘๐.๘๕
ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก คือ
๑. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๘๑.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๑.๔๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๓๑๖,๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย
๓๑๖,๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. กองกําลังผาเมือง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๗.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๗.๗๖ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอฝาง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๐.๕๕
ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
๑.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ ๙ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๗.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย
๗.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๗. กก.บก.กฝ.๕ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๕.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๕๖ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๘. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณ ๑๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕.๕๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๙. ศูนย์ส่งเสริมและอาชีพการเกษตร(พืชสวน) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒.๖๔ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๒.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙
๑๐. สถาบัน พั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร์ ได้ รั บ จัด สรรเงิ น งบประมาณ ๑๐.๑๙ ล้ า นบาท
เบิกจ่าย ๑๐.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘
ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ําสุด ๑๐ อันดับแรก คือ
๑. สํานักงานสรรพากรภาค ๘ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๓๓.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๖๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๙
๒. ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๕.๑๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๘
/๓. สํานักบริหาร...

๑๙
๓. สํ านักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุ่มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน ๑ ได้ รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณ
๒๘.๘๘ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๔
๔. วิทยาเขตภาคพายัพ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๔๒.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑๘.๑๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๑
๕. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๕.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย
๙.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๓
๖. โรงเรียนกาวิละอนุกูล ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๐.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๖๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๕
๗. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๓
๘. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๒.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐.๓๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๑
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณ ๓๓๙.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย
๒๒๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๔
๑๐. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณ ๑๖๐.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่าย
๑๑๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๐
ประธาน แจ้งเน้นย้ํา ขอให้ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากเรื่องนี้เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมทั้งจะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส่วนราชการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณให้ทนั ตามกําหนด
๓.๓ การติดตั้ง Font มาตรฐานราชการไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๓
ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขา
เชียงใหม่ (นายศราวุฒิ เลาหจิต) ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือส่วนราชการในการใช้ฟอนต์สาร
บรรณมาตรฐานราชการไทย ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ดังนี้
ความเป็นมา สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการ
ประกวดโครงการออกแบบฟอนต์สารบรรณมาตรฐานราชการไทย และได้นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
ความเห็นในการใช้ฟอนต์สารบรรณมาตรฐานราชการไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมือ่ วันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๓ ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งดําเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณ และฟอนต์อืน่ ๆ
ทั้งหมดรวม ๑๓ ฟอนต์ ของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
/กรมทรัพย์สิน...

๒๐
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัตกิ าร Thai OS (Thai Operation System) และใช้ฟอนต์
ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิมและให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย โดให้ติดตั้งและใช้งานให้
แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีข้อมูลเกีย่ วกับฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ดังนี้
๑. TH Sarabun psk
ออกแบบโดยคุณศุภกิจ เฉลิมลาภ
๒. TH Charmonman

ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

๓. TH Krub

ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

๔. TH Srisakdi

ออกแบบโดยทีมอักษราเมธี

๕. TH Niramet AS

ออกแบบโดยทีมอักษราเมธี

๖. TH Charm of AU

ออกแบบโดยคุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พทุ ธิ

๗. TH Kodchasan

ออกแบบโดยคุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์

๘. TH K2D July8

ออกแบบโดยคุณกานต์ รอดสวัสด์

๙. TH mali Grade 6

ออกแบบโดยคุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง

๑๐. TH Chakra Petch

ออกแบบโดยคุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

๑๑. TH Bai Jamjuree CP

ออกแบบโดยทีม PITA

๑๒. TH KoHo

ออกแบบโดยกลุ่ม ก-ฮ

๑๓. TH Fah Kwang

ออกแบบโดยทีมสิบเอ็ด

ลักษณะสําคัญของฟอนต์สารบรรณมาตรฐานราชการไทย
๑. เป็นฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ
๒. เพื่อความภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
๓. เพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐเป็นไปอย่างมาตรฐาน ปราศจากลิขสิทธิ์
ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/หน่วยงาน ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานงาน
ได้ที่สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ช่องทางเว็บไซต์
http://www.sipa.or.th หรือ http://www.f0nt.com/release/13-free-font-from-sipa/
มติที่ประชุม รับทราบและให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสาร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราการ/หน่วยงาน
นําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย
๔.๑ การประกอบพิธีวนั ปิยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๓
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
/๔.๒ การจัด...

๒๑
๔.๒ การจัดโครงการ “เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
ประจําปี ๒๕๕๓” วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๓ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๔ รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๕ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๓
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๖ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๓
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๔.๗ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องวาระของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน ขอบคุณส่วนราชการ/หน่วยงาน ทุกภาคส่วนทีม่ ีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ และ
กล่าวถึงการดําเนินงานที่ผ่านมาของส่วนราชการ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจดําเนินการ จนให้ทําให้จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคง ซึ่งเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจในการดําเนินงาน สําหรับผลการดําเนินงานสําคัญ
ต่างๆ มีดังนี้
๑) ด้านเศรษฐกิจ จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา ได้มี
การดําเนินการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเงิน โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ร่วมกันดําเนินงานโดยการจัดกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดใน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจําปี ๒๕๕๓ ของส่วนราชการ ซึ่งทําให้จงั หวัดเชียงใหม่ สามารถคลี่คลาย
ปัญหาไปได้ลลุ ่วงระดับหนึง่ ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยงานยังคงต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป
๒) ด้านสังคม ได้มีการดําเนินการโดยกลุ่มภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีการดูแลและจัดการทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ผลการดําเนินการทําให้มจี ํานวน
ผู้ศึกษาต่อมีจาํ นวนเพิม่ สูงขึน้ มีการจัดระเบียบสังคม รวมถึงการใช้มิติทางวัฒนธรรมมาช่วยในการ
/แก้ไขปัญหา...

๒๒
แก้ไขปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ ในการดําเนินการด้านต่าง ๆ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จงั หวัด ทั้ง ๘ แห่ง
ได้มีส่วนสนับสนุนการดําเนินการ ทั้งการสนับสนุนข้อมูล งานวิจยั ซึง่ ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามกําหนด
๓) ด้านความมั่นคง ปัญหาด้านความในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ เป็นปัญหาทีม่ ีความ
รุนแรงและถูกจับตามมองจากหน่วยงานระดับสูง และจากต่างประเทศ แต่จากความร่วมมือของส่วน
ราชการ หน่วยงานและภาคประชาชน ทั้งหน่วยงานด้านทหาร ตํารวจ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน
พลเรือนได้เน้นการปฏิบตั ิการภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้ง การนํามิติทางวัฒนธรรม-สังคมมาร่วม
แก้ไขปัญหา ประกอบกับความอดทนในการรับมือกับปัญหาของแต่ละส่วนราชการ แม้จะมีการปรับเปลีย่ น
แนวทางปฏิบตั ิงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ซึ่งมีผลทําให้สามารถบรรเทาการเกิดปัญหาได้
และสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองได้ในระดับหนึง่ ต้อง
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการร่วมดําเนินการ
๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการศึกษาในโครงการต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดหวังว่าส่วน
ราชการ/หน่วยงานจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และการต่อยอดเพือ่ ให้การแก้ไขปัญหา
รวมทั้งหากหน่วยงานระดับสูงเห็นความสําคัญ จะทําให้จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาแก้ไข
ปัญหามากขึ้น
นอกจากนี้ ในการดําเนินการด้านความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่
เป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดการพัฒนาในอนาคตได้ ทั้งการค้าการลงทุน การศึกษาดูงาน การ
สร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง แก่เมืองใหญ่ ๆ ในประเทศต่างๆ
๕) ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการวางระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของส่วนราชการ/หน่วยงาน โดยเฉพาะการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดและในพื้นที่อําเภอ เช่น การประชุมระหว่างสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และพัฒนากรในพื้นที่อําเภอต่างๆ หรือ การประชุมระหว่างตํารวจภูธรจังหวัดกับสถานีตํารวจภูธรใน
พื้นที่อําเภอ เพื่อประหยัดงบประมาณ และอํานวยความสะดวก ทัง้ นี้ หน่วยงาน/ส่วนราชการ สามารถ
แจ้งขอใช้งานระบบดังกล่าวได้ โดยสามารถใช้ระบบได้ โดยการจัดประชุม ณ ห้องประชุมแห่งนี้ และห้อง
ประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง) แจ้งต่อที่ประชุมว่าในช่วงที่ผ่านมา
ได้เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒- ๖ กันยายน ๒๕๕๓ และได้มาปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ที่ผ่านมา ในส่วนของความรับผิดชอบ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลีย่ นโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา จึงทําให้มีการปรับปรุงการมอบภารกิจใน
ด้านต่างๆ ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ โดยในปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ดแู ลด้านสังคม ศึกษา
วัฒนธรรม และท้องถิ่น
มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

๒๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
- ประชาสัมพันธ์การจําหน่ายเสื้อยืดของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์การจําหน่ายเสื้อยืด Guy
Laroche “ I love Chiang Mai ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดทําขึน้ เพื่อหารายได้สมทบทุน
กิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มีท้งั หมด ๑๐๐ ตัว จากเดิมราคาตัวละ ๗๙๐
บาท เหลือเพียง ๓๙๕ บาท ผู้สนใจสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าได้ ณ บริเวณด้านหน้าสถานที่
ประชุมแห่งนื้
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

