รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2555
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
*********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2 นายวรการ
ยกยิ่ง
3 นายฤทธิพงศ์
เตชะพันธุ์
4 นายอดิศร
กําเนิดศิริ
5 นายสําเริง
ไชยเสน
6 นายสุวิชา
ดามพวรรณ
7 นางสาวศันสนีย์
ทาสม
8 นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
9 นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
10 นายชัยสิทธิ์
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์

อาศิระวิชัย
ฐิตวิกรานต์

12 นายเฉลิมชัย
13 นายสุภาพ

สิงหะ
ชมพูมิ่ง

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ธีรบดี
สัตยารักษ์
ลือชัย
รัตนชัยสิทธิ์
อมรวัฒน์
หนูชัย
สัจจวิโส
ชุ่มเชื้อ
วงศ์ม่าน
พุทธโธ
ไหวไว
พูลสวัสดิ์
วาวงศ์มูล
คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ศิริมาตย์
มณีประกร

นายพีระศักดิ์
นายสุรพล
นายอุทัย
นายชัยสิทธิ์
นายโชคดี
นายชนะศึก
นายณัฐ
นายอภิชาติ
นายสิทธิ์
นายชัชวาลย์
นายมานิตย์
นายนิเวศน์
นายอนุพงษ์
นายศักดิ์ชัย
นายพุฒิพงศ์
นายสุรชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
(รก.)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เขต 7
(แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
(รก.)นายอําเภอแม่ริม
นายอําเภอแม่แตง
(แทน)นายอําเภอฮอด
(รก.)นายอําเภอเชียงดาว
(รก.)นายอําเภอพร้าว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันป่าตอง
นายอําเภอจอมทอง
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30 นายทรงทรัพย์
พิริยคุณธร
31 นายชุติเดช
มีจันทร์
32 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์
ดวงจินดา
33 นายคมกริช
ตรีธัญพงศ์
34 นายภาษเดช
หงศ์ลดารมภ์
35 นายศรัณยู
มีทองคํา
36 นายสราวุฒิ
วรพงษ์
37 นายฉัทธนาตย์
เทียนขาว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
38 พล.ต.ปรัษฐา
ครามะคํา
39 พ.อ.ศิริรัตน์
แสงช้าง
40 พล.ต.ภูมิพิพัฒน์
ฉวีพัฒน์
41 พ.อ.สมจริง
กอรี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
42 นายไพฑูรย์
รัตน์เลิศลบ
43 นางสาวนิตยา
กนกมงคล
44 นางสาวศิริพร
ภาณุรัตน์
45 นายอดุลย์
วงค์มาลี
46 นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
47 นายวันชัย
พิพัฒน์สมุทร
48 นายอรรคเดช
บุญไชย
49 นายพลยุทธ
ศุขสมิติ
50 นางรัชนก
มหาผล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
51 นางสาวปานจิตต์
พิศวง
52 นายสุชาติ
ธนสิทธิ์สมบูรณ์
53 นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
54 นายนพดล
จงสมชัย
55 นางสุจินตนา
ศรีตะระโส
56 นายประทิน
สินมณี
57 นางพรรณวดี
พลอยทับทิม
58 นางสาวอาภากร
ว่องเขตกร
59

นางอัจฉรา

บัวทอง

นายอําเภอแม่อาย
นายอําเภออมก๋อย
(แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม
นายอําเภอดอยเต่า
นายอําเภอแม่วาง
นายอําเภอแม่ออน
นายอําเภอดอยหล่อ
นายอําเภอกัลยานิวัฒนา
(แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
(แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต 3
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 10
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ
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หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
50 นายจรูญ
เลาหเลิศชัย
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
51 นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
52 นายทิศชัย
ชีววิริยะกุล
(แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่
53 นายณรงศักดิ์
ไชยศรี
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
54 นายศราวุธ
เลาหะวิสุทธิ์
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
55 นายประหยัด
อนันต์ประดิษฐ์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
56 นายอนุชา
จันตะกูล
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
57 นายสมชาย
เลขาวิวัฒน์
ผู้อํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
58 นายอภิวัฒน์
คุณารักษ์
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1
59 นางสาวจารุวรรณ
ชิงชัย
(แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
60 นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
61 นายประมาณ
ถาวรพรหม
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
62 นางนิภาวดี
อินปันบุตร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
63 นายทศพร
ถาวร
ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
64 นางพัฒนาพร
ณ ถลาง
ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
65 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
66 นางสุรีย์พร
ชูสุข
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
67 นางอุบลวรรณ
จันทรสุรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
68 นายประสิทธิ์
มะโนกิจ
(แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
69 นายวิเชียร
โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
70 นางสาวศิริญา
อินทร์เหยี่ยว
(แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
71 นางสาวกัญชัช
ทองดีแท้
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
72 นายสมชาย
มณีวรรณ
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
73 นางละไมพร
วณิชย์สายทอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
74 นายสุรพล
ทองเที่ยง
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
75 นายวรชัย
อุทัยรัตน์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
76 นางสาวอุทัยวรรณ
สิงห์ไสว
(แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นางจุรีย์
นายวีรชาติ
นางวรางคณา
นายชยุติ
นายประพนธ์
นายประพนธ์
นายจํารัส
นางสาวสิริกาญจน์
นางรุจิเรข
นายสากล

ประเสริฐสกุล
เขื่อนรัตน์
สงวนพงษ์
ราชาตัน
เครือปาน
เครือปาน
จันทิวงค์
วิทยาฤทธินนท์
ณ ลําปาง
มีสุข

87

นายสมชาย

กันทะวงศ์

88

นายประทีป

กันทะเรือน

89

นางเขมวรรณ

ดวงจันทร์

90

นายบรรจง

จํานงศิตธรรม

91
92

นายสถาพร
นางอรทัย

กาญจนพันธุ์
ธรรมเสน

93 นายนคร
มหายศนันท์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
94 นายชาญชัย
กีฬาแปง
95 นายวีระ
กิจเวชเจริญ
96 นายสมพงษ์
มอญแก้ว
97 นางสาวศศิกานต์
อินต๊ะแก้ว
98 นาวาอากาศวิสูธ
จันทนา
99 นายจุมพจน์
นิยมสิริ
100 นายพงษ์เทพ
วงษ์เวช
101 นายปัญญา
ภูมรินทร์
102 นายชาญวิทย์
เผื่อนทอง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
103 ดร.สุรสิงห์
วิศรุตรัตน
104 นางสุดใจ
นันตารัตน์
105 นางมณฑิรา

เมธา

106 นางวาสนา

เกษมสุข

(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 9
(แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
/106 นางวาสนา...
(แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
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107 นายวิรัช
108 นายอภิชาติ
109 นางเจนนารา

พันธ์พานิช
มูลฟอง
วงศ์ปาลี

110 นายอภิชาติ
มูลฟอง
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
111 พ.ต.อ.หญิง วัชรี
ชูกิจคุณ
112 พ.ต.ท.อพิวัฒน์
กลั่นวารี
113 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์
เขี้ยวแก้ว
114 พ.ต.ท. สัณหกช
เกษากิจ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
115 นายเฉลิมเกียรติ
ไชยวรรณ
116 นายยุทธนา
โพธิ์ทองสุนันท์
117 นายชวลิต
ฮุยตระกูล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศ
118 นางสาวนิภา
นิรันดร์นุต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
119 นายพิรุณ
หน่อแก้ว
120 นางเสาวเพ็ญ
จําปาเป้า
121 นางชมัยพร
ทองพลี
122 นายเกษม
แก้วจินดา
123 นางวลัยลักษณ์

แก้วประกาย

124
125
126
127
128

อ่อนสีบุตร
อรรถานนท์
บุปผาพันธุ์
โทสินธิติ
กระแสเวส

นายเทพพรหม
นายชัยวิทย์
นายนิรันดร์
ดร.ชาติชาย
นายกฤษณ์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
129 นายวีระยุทธ์
เลิศพูนวิไลกุล
130
131
132
133
134

นางสาวอรวรรณ
นางญาณี
นางสาวศิริพิมล
นายปัณณทัต
นายสมชาย

กฤตธนเวท
แสงศรีจันทร์
ศรีธนาอุทัยกร
ใจทน
เปี่ยมสุข

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรเชียงใหม่
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค3
(แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4
(แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
(แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
(แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ผู้อาํ นวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5
(แทน)ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
(แทน)คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
/135 นางสาวทิพากร นาคะผิว...
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135 นางสาวทิพากร
นาคะผิว
136 นางพิมพ์กมน
โรจณรัชต์
137 นายชัยบูรณ์
พันธุ์แน่น
138 นางสาวฉวีวรรณ
ชัยกิจมงคล
139 นายสมเกียรติ
พิสุทธิ์เจริญพงศ์
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
140 นายสัมพันธ์
ช้างทอง
141 นางราตรี
จักร์แก้ว
142 นายพยนต์
ยศสุพรหม
143 นางสาวมัณฑนา

อาษากิจ

144 นายอนุสรณ์
กรานจรูญ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
145 นายชัยสิทธิ์
สุริยจันทร์
146 นายสุทน
วิชัยรัตน์
147 นายสุวิทย์
แลกข้าว
148 นางสาวดาวสวรรค์
รื่นรมย์

(แทน)สรรพากรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
(รก.)ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย อําเภอฝาง
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รองอธิบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
(แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
(แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือ

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
149 นางอติภา
มณีวงค์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
150 นายสุนันต์
บัวเนี่ยว
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6
151 นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
152 นายอดิศร
สุขะตุงคะ
หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
153 นางปิยามาศ
ปันทนา
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 1
154 นายชุมพล
รัตน์เลิศลบ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
155 นางสาวมณีวรรณ
สุทธิกาปรก
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
156 นายเอื้อ
คุณาจันทร
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
157 นายพงศ์พันธุ์
ไชยวัณณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4
158 นายสมชัย
ศรีลาชัย
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
/159 นายนรา เหล่าวิชยา ...
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159 นายนรา

เหล่าวิชยา

160 นายวิเชียร

ชมภูผล

161 นายอดิสร
สถาบันการศึกษา
162 ผศ.นพ.ศุภชัย
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
163 นางอัมพร
164 ดร.สุชาติ
165 นางสาวพัชรี
166 นายถวิล
167 นางถนอมจิต
ภาคเอกชน
168 นายปราโมทย์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
169 นายเจนจัด
170 นายปราโมทย์
ส่วนท้องถิน่
171 นายเกียรติชัย
172 นายทัศนัย
173 นายยงยุทธ
174 นางวิภาดา
ผู้เข้าร่วมประชุม
175 นางศศิธร
176 นางปิยะนันท์

พวงทอง

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

เชื้อรัตนพงษ์

(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุลมณีวงค์
ใจภักดี
ฉั่วริยะกุล
บัวจีน
ไชยวงค์

ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
ผู้อํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

ประสิทธิ์

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่

พลไพรินทร์
ประสิทธิ์

ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8
(แทน) ผู้จัดการธนาคารออมสินเชียงใหม่

ลออวรากุล
บูรณุปกรณ์
อุ่ยประภัสสร
วังหลัง

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

สุขะตุงคะ
โสภินปิยะพร

สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/ เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ...

177
178
179
180

นายอดุลย์
นายชัชวาลย์
นางจารุณี
นายเสงี่ยม

ฮวกนิล
ปัญญา
จุลวรรณ
กิ่งสุวรรณพงษ์

181

นางศิริพร

รือเรือง

182

นายเจิดศักดิ์

เปลี่ยนแปลงศรี

183

นายชัยนรงค์

วงศ์ใหญ่

184

นางวัลยา

สิปปพันธ์

๘

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จํานวน
25 ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
ที่ คํานําหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชื่ออําเภอ
1 เด็กหญิง
ณัฎฐธิดา บิดาแก้ว
ประถมศึกษาปีที่5 บ้างกองลม
เวียงแหง
2 เด็กหญิง
รจนา คําพู
ประถมศึกษาปีที่2 บ้านม่วงป็อก
เวียงแหง
3 เด็กหญิง
รัตติกาล กันทะวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ไชยปราการ
4 เด็กหญิง
สุนิสา สิทธิกนั
ประถมศึกษาปีที่5 ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ไชยปราการ
5 เด็กหญิง
ดวงพร กันทา
ประถมศึกษาปีที่1 บ้านใหม่ปางเติม
แม่วาง
6 เด็กหญิง
ชลธิชา ศรีหมืน่
ประถมศึกษาปีที่2 บ้านใหม่ปางเติม
แม่วาง
7 เด็กหญิง
วริศรา เวชจักรเวน
ประถมศึกษาปีที่5 บ้านสหกรณ์
แม่ออน
8 นาย
วิทวัส พุงขาว
มัธยมศึกษาปีที่6 แม่ออนวิทยาลัย
แม่ออน
9 เด็กหญิง
พฤกษา เรือนชุมเชย ประถมศึกษาปีที่5 วัดหนองหลั้ว
ดอยหล่อ
10 เด็กหญิง
สุจิตรา อุตตนา
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านดอยหล่อ
ดอยหล่อ
11 เด็กหญิง
ศริพร บุหงาพนาสณห์ ประถมศึกษาปีที่6 บ้านห้วยปู
กัลยาณิวัฒนา
12 เด็กหญิง
สุทธิดา ไพรลักษณ์
ประถมศึกษาปีที่5 บ้านแม่ตะละเหนือ
กัลยาณิวัฒนา
ศรัณย์พร แปงใจ
ประถมศึกษาปีที่6 วัดล้านตอง
สันกําแพง
13 เด็กหญิง
14 เด็กหญิง
ณัฐธิชา เจริญวุฒิ
ประถมศึกษาปีที่4 วัดล้านตอง
สันกําแพง
15 เด็กหญิง
นพมาศ พวงมาลา
ประถมศึกษาปีที่3 บ้านหนองหาร
สันทราย
ณัฐฐินันท์ ภาคแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านหนองไคร้
สันทราย
16 นางสาว
17 เด็กหญิง
แสงดาว อิมิวัฒน์
ประถมศึกษาปีที่6 บ้านริมใต้
แม่ริม
18 เด็กหญิง
ปรายตะวัน พันธุ์ท่าช้าง ประถมศึกษาปีที่5 บ้านริมใต้
แม่ริม
ธัญวรัตน์ ปัญญาดง
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลป
19 เด็กหญิง
เชียงใหม่
20 นางสาว
จุฑามณี ไชยสูง
ปริญญาตรีปีท1ี่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุตรสี่ล้อแดง
ชนากานต์ อําพันธ์ศรี ประถมศึกษาปีที่1 พระหฤทัยเชียงใหม่
บุตรสี่ล้อแดง
21 เด็กหญิง
22 เด็กชาย
ธนะรัชต์ พินิจพงษ์
เตรียมอนุบาล
สายอักษร
บุตร อส.จ.ชม.
23 เด็กชาย
ชุติพนธ์ ปินตาแสน
ประถมศึกษาปีที่2 แม่ตะไคร้
บุตร อส.จ.ชม
ธมนวรรณ ปาลี
ประถมศึกษาปีที่3 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
บุตร ขรก.สนจ.ชม.
24 เด็กหญิง
25 เด็กหญิง
อัญมัญญ์ ช่างคํา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
ผวจ.พิจารณา
2) การมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
1. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 2 ราย
- นายประพันธ์ ศรีสุข พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดแขวงเม็งราย
- นางฟองจันทร์ จิโน พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดแขวงเม็งราย
2. มอบเงินรางวัล จํานวน 2 ราย
- นางสุนีย์ เงาเงิน พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดแขวงกาวิละ
- นางแจ่มจันทร์ หินใส พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดแขวงเม็งราย
/3. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล...

๙

3. การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้า วีออส
หมายเลข 67845 จํานวน 1 รางวัล และรางวัลรถจักรยานยนต์ฟีโน่ จํานวน 2 รางวัล (เหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่)
4) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มอบเกี ย รติ บั ต รแก่ น ายวิ ชิ ต บู ร ณุ ป กรณ์ กรรมการผู้ จั ด การ
กลุ่มโรงแรมดิเอ็มเพรส (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5) การมอบรางวัลและโล่รางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่ ปี
การเพาะปลูก 2554/55 จํานวน 4 รางวัล (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้
รางวัลที่
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

ชื่อ-นามสกุล
นายวิเชียร แก้วแสง
นายประพัตร ปัญภัณฑ์
นายเป็ง พรมเสน
นายแห ใจกว้าง

อําเภอ
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

6) การมอบโล่รางวัลศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ระดับจังหวัด จํานวน 3 รางวัล
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้
รางวัลที่
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชุมชนต้นแบบ
บ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ตําบลสันทราย อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

5) การรับมอบเงินจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจําปี 2555
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน : กล่าวเปิดการประชุมแจ้งรายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ และ
แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด ดังนี้
½ แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์
ตําแหน่งปัจจุบัน : รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. นายอดิศร กําเนิดศิริ
ตําแหน่งปัจจุบัน : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
/3. นายประพนธ์ เครือปาน...

๑๐

3. นายประพนธ์ เครือปาน
ตําแหน่งปัจจุบัน : ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโครงการชลประทานแม่ฮอ่ งสอน
4. นางสาวนิตยา กนกมงคล
ตําแหน่งปัจจุบัน : ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : ภัณฑารักษ์ชํานาญการ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี
5. นายศักดิช์ ัย คุณานุวฒ
ั น์ชยั เดช
ตําแหน่งปัจจุบัน : นายอําเภอเวียงแหง
ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
6. นายแพทย์วิรชั พันธ์พานิช
ตําแหน่งปัจจุบัน : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ตําแหน่งเดิม : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําพูน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 12/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๔
ฝ่ายเลขานุการ (นายสําเริง ไชยเสน) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย
เอกสารทั้งหมด 24 หน้า โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว หากส่วนราชการ/หน่วยงานใดประสงค์จะเพิ่มเติม
หรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี แสงศรีจันทร์) แจ้งต่อทีป่ ระชุม ดังนี้ :
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

รวม

๑๐,๐๓๓.๓๐

๘,๓๒๓.๒๔

๘๒.๙๖

๑,๗๑๐.๐๖

ประจํา

๘,๗๙๒.๓๖

๗,๕๖๐.๙๒

๘๕.๙๙

๑,๒๓๑.๔๔

ลงทุน

๑,๒๔๐.๙๔

๗๖๒.๓๒

๖๑.๔๓

๔๗๘.๖๒

/ การดําเนินการโครงการภายใต้...
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การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๗๖๐.๓๔

๔,๔๕๕.๔๕

๙๓.๖๐

๓๐๔.๘๘

๒. สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ เรื่อง คือ
๒.๑ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการขอ
เบิกเงินจากคลัง
เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ในแต่ละเดือนกับ
สํานักงานคลังได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดย
๑. สํานักงานคลังจังหวัดจะพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินของส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดประจําเดือน ส่งให้
ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๒. ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ในระบบ GFMIS ตามข้อ ๑ ส่งสํานักงานคลัง
จังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตั้งแต่ รายงานประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดูได้
จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
๒.๒ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒. ๒/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และ
อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล ของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความ
เดื อ ดร้ อ นจากเหตุ อุ ท กภั ย ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง ได้ กํ า หนดมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาล
ผู้ มี สิ ท ธิ แ ละบุ ค คลในครอบครั ว ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยและอยู่ ใ นพื้ น ที่ อุ ท กภั ย สามารถเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของเอกชนได้นั้น บัดนี้สถานการณ์ได้บรรเทาลงและใกล้กลับสู่สภาวะปกติ กระทรวงการคลัง
จึงออกประกาศระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ สําหรับสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ที่ใช้รถพยาบาลในการส่งต่อผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล
แห่งอื่น หรือสถานพยาบาลของเอกชนจํานวน ๕๗ แห่ง โดยมิได้เรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถเบิ ก จากทางราชการได้ และจากเหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ทํ า ให้ ส ถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่ ง
ไม่สามารถส่งข้อมู ลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ทันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด กรมบั ญชีกลางจึงกําหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกค่ารถส่งต่อในระบบเบิกจ่ายตรง และการผ่อนปรนการส่งข้อมูล
เพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในโดยให้สถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ รายละเอียด
สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
๒.๓ หนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจด
ทะเบีย นรั บ รองบุต รเพื่อ ขอใช้ สิ ท ธิเ บิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลและเงิน สวั ส ดิ ก ารเกี่ย วกั บ
การศึกษา
/ ของบุตร...

๑๒

ของบุตร
การจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นวิธีที่จะทําให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบิดา
ได้ โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๔๗๘ คือบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นได้จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งเด็กและ
มารดาเด็ก ต่อหน้านายทะเบียน นอกจากนี้ กรณีที่เด็ก หรือ มารดาเด็ก คัดค้านการจดทะเบียนรับรองบุตร บิดาต้อง
มีคําพิพากษาจากศาลที่ให้บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ ดังนั้นการจดทะเบียนรับรองบุตรที่ไม่ได้ดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวดังกล่าว จึงใช้เป็นเอกสารหลักฐาน
แสดงการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไม่ได้
๒.๔ หนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
ปั จ จุ บั น การใช้ จ่ า ยงบประมาณด้ า นค่ า รั ก ษาพยาบาลมี ย อดสู ง มากและมี แ นวโน้ ม จะสู ง ขึ้ น ทุ ก ปี
ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณแผ่นดินในระยะยาว กรมบัญชีกลางได้กําหนดแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ ( เฉพาะกรณีตั้งเบิกจากงบประมาณโดยตรง
และตั้งเบิกผ่านเงิน ทดรองราชการ) และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยนําแนวทางการตรวจสอบฯ ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล
รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
๒.๕ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับ
บําเหน็จตกทอดลูกจ้าง
ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.๑๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ กําหนด
ให้ลูกจ้างประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนเมื่อเสียชีวิต บุตร คู่สมรส หรือบิดามารดา
หรือบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัด มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด ๑๕ เท่าของบําเหน็จราย
เดือน หรือบําเหน็จรายเดือนพิเศษแล้วแต่กรณี
กรมบัญชีกลางได้กําหนดแบบและวิธีการขอรับบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจํา โดยให้ใช้แบบ
ขอรับบําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย และให้นําระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการขอรั บ และการจ่ า ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญข้ า ราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ และหนั ง สื อ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การขอรับและการจ่าย
เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบําเหน็จบํานาญมาใช้กับการยื่นเรื่องขอรับ
บําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําโดยอนุโลม
๒.๖ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนให้ส่วน
ราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายได้รวม ๒ ปีงบประมาณ และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสําหรับโครงการที่ไม่
สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดสําหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ –
๒๕๕๓ ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ นั้น
/เนื่องจากขณะที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา...

๑๓

เนื่องจากขณะที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา และการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมบัญชีกลางจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การเก็บรักษา และการขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
งบประมาณไว้ใช้จ่ายต่อไป ดังนี้
๑. โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินตามวรรค ๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน และไม่มีหนี้ผูกพันอนุมัติขยายเวลา
เก็บรักษาเงินไว้ได้ถึง วันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะต้องเป็นรายการหรือโครงการที่ดําเนินการ
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๕๔ และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้แจ้งข้อมูลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด หรือขอทําความ
ตกลงภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
งบประมาณจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามข้อ ๑ และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณให้กรมบัญชีกลางทราบตามแบบที่
กําหนดภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดยให้เจ้าของงบประมาณเป็นผู้จัดส่งข้อมูล กรณีเงิน
งบประมาณเบิกแทนกันให้หน่วยงานผู้เบิกแทนแจ้งข้อมูลให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบ และส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณเป็นผู้แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณตามวิธีการที่กําหนดให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันทําการ
สุดท้ายของเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ หากดําเนินการไม่ทันตามกําหนดนี้ ให้นําเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคืนคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน ภายในสิบห้าวันทําการนับจากวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๓. เงินงบประมาณที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นของรัฐ นําเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอย่างช้า ภายในสิบห้าวันทําการนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
๒.๗ หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการ
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๑
กําหนดการผ่อนผันให้กับส่วนราชการที่ประสบอุทกภัย รายงานผลการประเมินฯการปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ดังนี้
๑. การส่งรายงานผลการประเมินฯ
๑.๑ ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานการประเมินฯ ประจําปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑
พร้อมไตรมาสที่ ๒ (แยกชุดละ ๑ ไตรมาส) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม และสํานักงานคลังจังหวัดทราบ
อย่างช้า ภายใน ๒๐ วันนับจากสิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยไม่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง
๑.๒ ส่ วนราชการระดับ กรมส่งรายงานผลการประเมิ นฯ ของทุ ก หน่วยเบิ กจ่ ายในสั งกั ด
ประจําปี ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ พร้อมไตรมาสที่ ๒ (แยกชุดละ ๑ ไตรมาส) ให้กระทรวงต้นสังกัด และสําเนาให้
กรมบัญชีกลางทราบอย่างช้าภายใน ๔๕ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส ๒
๒. เกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๒ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักเงิน
นําส่ง หรือบัญชีพักเงินสดรับคงค้างในระบบ GFMIS ส่วนราชการอาจมีบัญชีพักเงินนําส่ง (๑๑๐๑๐๑๐๑๑๒)
คงค้ า งด้ า นเดบิ ต จากการนํ า ส่ ง เช็ ค ฝากธนาคาร ณ วั น สิ้ น เดื อ นด้ ว ยจํ า นวนเงิ น ที่ เ ท่ า กั บ บั ญ ชี พั ก รอ Clearing
(๑๑๐๑๐๑๐๑๑๓) ที่คงค้างด้านเครดิต โดยให้ระบุไว้ในปัญหาและข้อขัดข้องด้วย
รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
/ ๒.๘ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๑๒...

๑๔

๒.๘ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๑๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทาง
บัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ตามที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดวิธีการแก้ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
(ประกอบด้วย หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ องค์การมหาชน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมทั้งทุนหมุนเวียน) เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีย้อนหลัง โดยจัดทํากระดาษทําการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้นําข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ด้วยแบบงบทดลอง นั้น แต่ยังมีหน่วยงานพิเศษบาง
แห่งบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คลาดเคลื่อน และมีข้อผิดพลาดทาง
บัญชีของปีเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ทําการปิดงวดบัญชีของปี ๒๕๕๔ แล้ว เพื่อให้ข้อมูล
ทางบัญชีของส่วนราชการดังกล่าวมีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานลักษณะพิเศษดังกล่าวดําเนินการ
ดังนี้
๑. หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษที่ยังบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน และมีข้อผิดพลาดทาง
บั ญ ชี ข องปี เ ก่ า ให้ จั ด ทํ า กระดาษเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
๒. หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษส่งกระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชี ตามข้อ ๑ให้
หน่วยงานต้นสังกัด และให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทํากระดาษทําการรวม และงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สําหรับหน่วยเบิกจ่ายใดมี
ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ให้เรียกรายงานงบทดลองประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ จากระบบฯ พร้อมรับรองความ
ถูกต้องส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดําเนินการต่อไป
๓. ให้หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานลักษณะพิเศษนําข้อมูล “รายการปรับปรุงบัญชีที่ยังไม่ได้ปรับใน
ระบบ GFMIS ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ” ในกระดาษทําการฯมาปรับปรุงบัญชีในระบบฯด้วยแบบงบทดลอง
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารประกอบ
รายการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และเมื่อนําเข้าข้อมูลแล้วให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ รายละเอียดสามารถดูได้
จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
๒.๙ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการจัดทํา
กระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔
กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐจัดทํากระดาษทําการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๓ และรวบรวมส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดําเนินการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมี
ความครบถ้วนถูกต้อง แต่หน่วยงานบางแห่งยังมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบฯ
ของปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คลาดเคลื่ อน และมี ข้ อผิ ดพลาดทางบั ญชี ของปี เก่ าที่ ยั งไม่ ได้ ปรั บปรุ ง ซึ่ งขณะนี้
กรมบัญชีกลางได้ทําการปิดงวดบัญชีของปี ๒๕๕๔ แล้ว ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชี และรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานมีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้
๑. ให้ หน่ ว ยเบิก จ่ า ยที่ ยัง มีข้ อ ผิด พลาดทางบั ญ ชี และยั ง ไม่ ไ ด้ป รับ ปรุง บัญ ชี ใ นระบบฯ จัด ทํ า
กระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด หากหน่วย
เบิกจ่ายใดบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เรียกรายงานงบทดลองประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากระบบพร้อมรับรอง
ความถูกต้องส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
๒. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทํากระดาษทําการรวม และงบการเงินประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ส่งสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กรณีที่หน่วยงานได้แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนของปี ๒๕๕๔
เรียบร้อยแล้วให้หมายเหตุไว้ในกระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชีประจําปี ๒๕๕๔ ด้วย
/ 3.นําข้อมูลจากกระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชี...

๑๕

๓. นําข้อมูลจากกระดาษทําการเพื่อปรับปรุงบัญชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาปรับปรุง
บัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุวันที่ผ่านรายการ ๐๑.๑๐.๒๐๑๑โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดเร่งดําเนินการปรับปรุงบัญชีในระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ และจัดเก็บเอกสาร
ประกอบรายการปรับปรุงบัญชีแยกเป็นรายปีเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป
รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
๒.๑๐ หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการรายงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วน
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๗ เรื่อง สําหรับส่วนราชการระดับกรม จังหวัดในฐานะเจ้าของ
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ไม่รวมหน่วยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ และให้ส่วนราชการระดับ
กรมรายงานผลการประเมินฯ ของทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดส่งกระทรวงต้นสังกัด และสําเนาให้กรมบัญชีกลาง
ทราบทุกไตรมาส นั้น
เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ส่วน
ราชการดําเนินการดังนี้
๑. การจัดทําแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรมที่มี
๑ หน่วยเบิกจ่ายให้จัดทําและแจ้งผลการประเมิน ส่งกระทรวงต้นสังกัด และสําเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ กรณีส่วน
ราชการระดับกรมที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งสําเนาเพิ่มให้สํานักงานคลังจังหวัดทราบด้วย
๒. ระยะเวลาส่งแบบรายงานการประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔
ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแจ้งผลการประเมินฯ ให้ส่วนราชการระดับกรม และสําเนาให้สํานักงานคลัง
จังหวัด อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
๒.๑๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ค.ร.ม. ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของ
บุคลากรภาครัฐ และให้ปรับอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างขั้นต่ํา และขั้นสูงของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวในสัดส่วนร้อยละห้า
มติ ค.ร.ม. ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งสําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ํากว่าระดับปริญญาตรี รวมทั้งทหาร กองประจําการ เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๕) จากมติ ค.ร.ม. ดังกล่าวกระทรวงการคลังจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. บุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้ คือ
๑.๑ ข้าราชการ
(ก) ข้าราชการพลเรือน
(ข) ข้าราชการทหาร(ไม่รวมนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม)
(ค) ข้าราชการตํารวจ(ไม่รวมถึงพลตํารวจสํารอง)
(ง) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
/(จ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...

๑๖

(จ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉ) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๑.๒ ลูกจ้างประจํา
๑.๓ ลูกจ้างชั่วคราว
๒. ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสอง
ร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนค่าจ้าง
แล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท
กรณี จํ านวนเงิ นที่ ได้ รั บรวมกั นไม่ ถึ งเดื อนละแปดพั นหกร้ อยสิ บบาทให้ ข้ าราชการและ
ลูกจ้างประจํานั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างจนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท
ทหารกองประจําการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจํา
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจํานวนไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท ให้ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินเดือนละแปดพันหกร้อย
สิบบาท (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
๓. กรณี ที่ ตํ า แหน่ ง ของข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ที่ ค ณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกําหนด หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด ได้กําหนดให้คุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป ที่มีเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจนถึง หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
กรณีที่ตําแหน่งที่กําหนดได้กําหนดให้คุณสมบัติต่ํากว่าระดับปริญญาตรีเงินเดือนไม่ถึงเดือน
ละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อรวม
แล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท
กรณี เ งิ น ที่ ไ ด้ รั บ รวมกั น แล้ ว ไม่ ถึ ง เดื อ นละเก้ า พั น บาท ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ
อีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท
ทหารกองประจําการ ซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑ กรณีเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจํา
ตามข้ อ บั ง คั บ มี จํ า นวนไม่ ถึ ง เดื อ นละเก้ า พั น บาทให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวเพิ่ ม ขึ้ น ตามอั ต รา
ที่กระทรวงกลาโหมกําหนดแล้วต้องไม่เกินเดือนละเก้าพันบาท (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕เป็นต้นไป)
๔. ให้ ส่ ว นราชการออกคํ า สั่ ง การได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราว และให้ ส่ ว นราชการ
ผู้เบิกส่งคําขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด โดยไม่ต้องส่งสําเนา
คําสั่งประกอบคําขอเบิกเงิน รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ท่านสามารถเข้า
ดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
๓. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑๘๒
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ ผลปรากฏดังนี้
เปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๔ กับ ปี ๒๕๕๕
ไตรมาส
ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ)
ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ)
๑
๗๒.๐๗
๗๓.๖๓
๒
๗๗.๙๐
๐.๐๐
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ไตรมาส
๓
๔

เปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๔ กับ ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ)
ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ)
๗๗.๓๕
๐.๐๐
๗๕.๘๒
๐.๐๐

สามารถ Down Load รายละเอียดผลการประเมินได้จาก http://klang.cgd.go.th/cmi เลือก
หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี”
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1. มติการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1 สรุปข้อเสนอโครงการจังหวัดเชียงใหม่
รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่( นายสําเริง ไชยเสน) : แจ้งต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ในการเห็นชอบการสนับสนุนแผนงาน
โครงการในพื้น จังหวัดเชียงใหม่
1. เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ครั้งที่ 1/2555
1.1 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดยคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน)
1) เร่ ง รั ด การดํ า เนิ น โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เส้ น ทางกรุ ง เทพฯ-เชี ย งใหม่ :
มอบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียด และกําหนดรูปแบบการร่วมทุนระหว่างไทย-จีน
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐศาสตร์
2) ศึกษาและสํารวจเส้นทางการสร้างถนน Motorway เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย :
มอบกรมทางหลวงศึกษาและสํารวจเส้นทาง
3) เร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟทางคู่ภาคเหนือให้แล้วเสร็จทั้งระบบในปี 2560 :
มอบการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาความเป็นไปได้ในการเร่งรัด
4) พิจารณาเพิ่มเส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการ
พัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศไทย : มอบการรถไฟ พิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มเส้นทางภายใต้แผนพัฒนา
รถไฟทางคู่
1.2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน)
1) ยกระดับจุดผ่อนปรนภาคเหนือตอนบนเป็นด่านถาวร 3 จุด : มอบหมาย
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาการยกระดับจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็น
จุดผ่านแดนถาวร
2) เร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย :
- มอบกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย ประสานสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในการตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อดําเนินการเปิดจุดผ่านแดน
- มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
- มอบหมายสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า กระทรวงพาณิ ช ย์ และ
กระทรวงการคลัง เร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
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1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3
สถาบัน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
1) โครงการ Year of MICE (Meeting, Incentive, Convention, and
Exhibition) ในปี 2556 : มอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สสปน. เตรียมความพร้อม
2) เร่ ง รั ด แผนบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ : มอบ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งศึกษา เพื่อให้พร้อมก่อนเปิดตัวในเดือนกันยายน 2555
3) การจั ด ระบบขนส่ ง มวลชนในเขตผั ง เมื อ งรวม : มอบสํ า นั ก นโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจรและกรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทําแนวทางการพัฒนา
4) การส่งเสริมการอบรมภาษาที่สามเพื่อทําหน้าที่มัคคุเทศก์โดยเฉพาะภาษา
เกาหลี : มอบ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ดําเนินการ
5) การจัดทําปฏิทินท่องเที่ยวภูมิภาคฯ : มอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดําเนินการ
1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เสนอโดย กกร.)
1) โครงการสร้างฝายชะลอน้ําแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ในพื้นที่ลุ่มน้ํายม
2) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร และป้องกันน้ําท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นเอกภาพ มอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.)
รับข้อเสนอของคณะกรรมการ กกร. ไปพิจารณา
1.5 การพัฒนาตลาดทุนไทย (เสนอโดย สภาพธุรกิจตลาดทุนไทย)
1) พิจารณาเพิ่มข้อกําหนด “เรื่องการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล
ดอกเบี้ย ให้กับบริษัทและกองทุนที่ลงทุนข้ามชาติ (Offshore Holding Company and Funds)” ใน “อนุสัญญา
ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” และ “อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” : มอบกระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสม
2) โครงการ “การเงินขั้นพื้นฐานเพื่อผู้ประกอบการและประชาชนภาคเหนือ
ตอนบน” : มอบกระทรวงการคลัง และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยดําเนินการ
3) การส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นกลไกหลักในการระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ :
มอบกระทรวงการคลังพิจารณาไปเร่งรัดดําเนินการ
2. สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของคณะรั ฐ มนตรี ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน
(เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน) : กรณีจังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ (ทีเ่ กี่ยวข้องกับแผนงานจังหวัดเชียงใหม่)
1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการน้ําฯในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 : มอบหมายให้
คณะกรรมการ กยน.รับไปพิจารณา
2. เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับชุมชนวัวลายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3. เห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและโครงการอุทยานเทคโนโลยีและความ
สร้างสรรค์ภาคเหนือ และมอบหมาย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับไปบูรณาการเข้า
ด้วยกัน และจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan)
4. เห็นชอบให้ กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มจุดรับจํานําข้าวที่อําเภอแม่แตง
/ 5. เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม...

๑๙

5. เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมจัดทํารายละเอียดโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 แนวใหม่ โครงการก่อสร้างเส้นทางตัด
ใหม่ (Missing Link) และดําเนินการขออนุมัติ
6.
ให้จังหวัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดโครงการและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้าต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ทุก 3 เดือน
3. ข้ อเสนอแผนงานโครงการในพื้น ที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (จําแนกประเภท)
สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบข้ อ เสนอแผนงานโครงการในพื้ น ที่ 8 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน
(จําแนกประเภท) สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555
ตามที่ สศช. เสนอ (กรณีจังหวัดเชียงใหม่)
1. เห็นชอบในหลักการแผนงาน / โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเสนอฯ สําหรับวงเงิน
งบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทํารายละเอียดเพื่อประกอบคําของบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให้
รับความเห็นของ สศช. ไปประกอบการดําเนินการ
2. เห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและโครงการอุทยานเทคโนโลยีและ
ความสร้างสรรค์ภาคเหนือฯ และมอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บูรณการทั้งสองโครงการเข้าด้วยกัน
- จัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan)
- ขอรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. เห็นชอบโครงการด้านบริการทางสังคม ได้แก่
- โครงการขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสันกําแพง
- โครงการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จําแนก
ประเภท) สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 ตามที่
สศช. เสนอ (กรณีจังหวัดเชียงใหม่)
4. มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปดําเนินการ ดังนี้
4.1 แผนงานโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เกษตร มอบหมายให้
สศช. หารือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําแนก
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา ส่งให้คณะกรรมการ กยน. เพื่อดําเนินการ
4.2 แผนงานโครงการด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน คมนาคม ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
มอบหมายให้ กระทรวงคมนาคม พิจารณารายละเอียด จัดลําดับความสําคัญ และนําเสนอของบประมาณปี 2556
4.3 แผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน บริการและการท่องเที่ยว
มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบปี 2556
4.4 แผนงานโครงการด้านบริการทางสังคม มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทํารายละเอียด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปกติ
4.5 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและศูนย์ริการสาธารณสุข (Medical Hub)
- เห็นด้วยกับแนวคิดการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสาธารณสุขในภูมิภาค
/ - ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

๒๐

- ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทําภาพรวมทั้งระบบที่มีการบูรณาการเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไปบางส่วนแล้ว พร้อมทั้ง
ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Area of Excellence) ความพร้อมด้านบุคลากร การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศแนวทางการลดความเหลื่อมล้ําของการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสําหรับประชาชนทั่วไป
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เกิดความต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 สรุปข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่)
แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณา
ข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (จําแนกประเภท) ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ และจังหวัดนําเสนอผ่านสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จํานวน ๑๒๘
โครงการ วงเงินรวม ๓๘๗,๓๘๙.๔๔ ล้านบาท โดยจําแนกประเภทและวงเงินงบประมาณดังนี้
๑. แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การเกษตร จํานวน ๓๘ โครงการ
วงเงินรวม ๑๙,๐๖๕.๕๓ ล้านบาท โดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒ โครงการ
๒. แผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ จํานวน ๕๙ โครงการ
วงเงินรวม ๓๕๔,๔๓๑.๗๖ ล้านบาท โดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒๔ โครงการ
๓. แผนงาน/โครงการด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บริการ การท่องเที่ยว จํานวน ๑๙ โครงการ
วงเงินรวม ๑๐,๕๕๖.๙๐ ล้านบาท โดยเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒ โครงการ
๔. แผนงาน/โครงการด้านบริการทางสังคม จํานวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๓,๒๓๘.๕๒ ล้านบาท
๕. แผนงาน/โครงการด้านโครงการอื่นๆ จํานวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๙๖.๗๓ ล้านบาท
แผนงาน/โครงการแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้นเสนอโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน
๒๘ โครงการ วงเงินรวม ๓๔๑,๗๒๘ ล้านบาท
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณากรอบแผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และลงมติ
เห็นชอบในหลักการตามที่ สศช. เสนอ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยให้
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดเพื่ อ ประกอบคํ า ของบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของ สศช. ไปประกอบการดําเนินการ
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แผนงานโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การเกษตร(โครงการของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒ โครงการ)มอบหมายให้ สศช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําแนก
โครงการที่เ กี่ ยวข้ อ งกับการบริห ารจั ด การน้ํา ส่งให้ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ํา (กนย.) เพื่อดําเนินการ
๒.๒ แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์(โครงการของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒๔ โครงการ)มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาในรายละเอียด และ
จัดลําดับความสําคัญเพื่อนําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
/ ๒.๓ แผนโครงการด้ า นเศรษฐกิ จ ...

๒๑

๒.๓ แผนโครงการด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน บริการและการท่องเที่ยว (โครงการของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวน ๒ โครงการ) มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียด
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อเสนอโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จําแนกประเภท)
สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555
-โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ลําดับ

โครงการ
การพัฒนาโครงข่ายถนนระหว่างจังหวัดและ
รองรับการเชือ่ มโยงอนุภูมภิ าค

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ – อําเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เชียงใหม่ – เชียงราย ตามผลการศึกษาของ
กรมทางหลวง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 แยก
ดอยติ จังหวัดลําพูน – แยกสํากําแพง จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกจุดตัด
ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดทางหลวงหมายเลข
114 (แยกดอยติ)
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทางหลวง
หมายเลข 1 ตัด ทางหลวงหมายเลข 11
(แยกเมโทร – แยกเชียงใหม่)
โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางแยก
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 114 ตัดทางหลวง
หมายเลข 116
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116
แยกทางหลวงหมายเลข 114 – อําเภอป่าซาง
จังหวัดลําพูน
โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ –จังหวัดลําพูน (มหิดล – เหมืองง่า)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง – อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

งบประมาณ
(ล้านบาท)
24,099

หน่วยดําเนินการ

1,550

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

1,550

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

1,000

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

350

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

500

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

300

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

357

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

6,172

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง
สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

1,000

/10 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข...

๒๒

ลําดับ

โครงการ

10

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 105
อําเภอท่าสองยาง – อําเภอแม่สะเรียง
โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวงหมายเลข
1095 (บ้านแม่มาลัย จังหวัดเชียงใหม่ –
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1349
อําเภอสะเมิง– บ้านวัดจันทร์ - จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 108
อําเภอแม่สะเรียง - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการเพิม่ มาตรฐานทางหลวงหมายเลข
1274 (ต่อเขต จังหวัดลําพูน – ต่อเขต
เทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1095
อําเภอปาย - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวงหมายเลข
108 (อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ –อําเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1103
จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร
(อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน – อําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่)
โครงการก่อสร้างแนวใหม่ สันป่าตอง
บ้านแม่วาง –บ้านแม่นาจร – บ้านปางอุ๋ง ขุนยวม
โครงการก่อสร้างแนวใหม่ อําเภอปางมะผ้า–
อําเภอเวียงแหง
โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ
เชียงใหม่ – ลําพูน

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

งบประมาณ
หน่วยดําเนินการ
(ล้านบาท)
600
สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง
900
สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง
900

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

1,800

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง
สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

300
1,635
1,100

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง
สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

1,100

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

1,800

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง

650
525

สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
กรมทางหลวง
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลําพูน

/ การพัฒนาคมนาคมระบบรางและขนส่งมวลชน...

๒๓

ลําดับ

โครงการ
การพัฒนาคมนาคมระบบรางและขนส่ง
มวลชน

21
22

23
24

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ –
เชียงใหม่
โครงการรถไฟรางคู่
การส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบินของ
ภูมิภาค
โครงการสายการบินตรงนานาชาติ สู่จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ
เชียงใหม่แห่งที่ 2

งบประมาณ(ล้าน
บาท)
310,209

หน่วยดําเนินการ

232,409
77,800

ตามนโยบาย
รัฐบาล
ตามนโยบาย
รัฐบาล

ข้อเสนอโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จําแนกประเภท)
สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555
-เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บริการ การท่องเที่ยว ลําดับ
1
2

โครงการ
ด้านการค้าการลงทุน
โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนด้าน
สหภาพเมียนมาร์กับจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในการลงทุน โดยขยายนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์
จังหวัดลําพูน – เชียงใหม่

งบประมาณ
หน่วยดําเนินการ
(ล้านบาท)
5,420
20
- สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5,400 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

/ ข้อเสนอโครงการในพืน้ ที.่ ..

๒๔

ข้อเสนอโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จําแนกประเภท)
สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555
ลําดับ
1

2

โครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันระบบ
นิเวศน์ลุ่มน้ําปิง วัง กก สาละวิน 4 จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สิ่งแวดล้อม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
4 จังหวัด กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณ
หน่วยดําเนินการ
(ล้านบาท)
1,200
1,200 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน
แม่ฮ่องสอน
800
800
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน
แม่ฮ่องสอน

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 การศึก ษาเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ ต้น น้ําลํา ธารภาคเหนือเป็น พื้น ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้ อม อํา เภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (นางปิ ย ะนั น ท์
โสภินปิยะพร) : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทําการศึกษาข้อมูลพื้นที่ต้นน้ํา
ลําธารภาคเหนือบริเวณลุ่มน้ําแม่แจ่ม ซึ่งเป็นลุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ําปิง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน
มีพื้นที่ต้นน้ําลําธาร (ลุ่มน้ําชั้น ๑ และ ๒) ซึ่งมีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ จําเป็นต้อง
อนุ รั ก ษ์ ไ ว้ เ ป็ น พื้ น ที่ ต้ น น้ํ า ลํ า ธาร เนื่ อ งจากมี ส มบั ติ แ ละลั ก ษณะที่ อ าจมี ผ ลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม จากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง และเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วยหิน
ซึ่งให้กําเนิดดินที่มีความลึกปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ําถึงปานกลาง และมีสมรรถนะการพังทลายสูง สมควร
ที่จะปกคลุมไว้ด้วยสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติเป็นรูปแบบอื่น อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเขตการปกครองระดับอําเภอตาม "พระราชกฤษฎีกาตั้ง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่" เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเขตการปกครองดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้น ๑ ๒ ๓ และ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ําโดยมีพื้นที่ลุ่มน้ําชั้น ๑ และ ๒ ซึ่งเป็น
พื้นที่ต้นน้ําลําธารมากกว่าร้อยละ ๘๐ จึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสภาพป่าไม้ตาม
ธรรมชาติเป็นรูปแบบอื่น ซึ่งมีผลต่อการทําหน้าที่ของพื้นที่ลุ่มน้ําเปลี่ยนแปลงไป จากปกติที่เคยให้น้ําในลําธารตลอด
ปีหรือเหมือนที่เคยให้ในอดีตเปลี่ยนแปลงไป บางพื้นที่เกิดการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง และเกิดน้ําหลากอย่างรวดเร็ว
ในช่วงฤดูฝน จนไม่สามารถเก็บน้ําไว้ในลุ่มน้ําได้ หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย มีปริมาณตะกอนในลําน้ําเพิ่มมากขึ้น
เกิดปัญหาน้ําท่วม ดินถล่มและน้ําแล้งในหลายพื้นที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงสมควรที่จะคุ้มครองพื้นที่ต้นน้ําลํา
ธารให้สอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศลุ่มน้ําและความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สงวน บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยการประสานความ
ร่วมมือในการป้องกัน ดูแล รักษา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
/

๑. การพิจารณาและวิเคราะห์…

๒๕

๑. การพิจารณาและวิเคราะห์ความสําคัญของอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ได้พิจารณาและวิเคราะห์ความสําคัญของพื้นที่จากผลการศึกษาแล้ว มีความเห็นว่า พื้นที่ต้นน้ํา
ลําธาร (ลุ่มน้ําชั้น ๑ และ ๒) ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในเขตอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความเสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง สภาพพื้นที่มีสมรรถนะการพังทลายสูง นอกจากนี้ ยังเป็น
พื้นที่ที่มีระบบนิเวศป่าสนตามธรรมชาติผืนใหญ่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ ๔๕ ของอําเภอ
จากลักษณะของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นน้ําลําธารและมีลักษณะเด่นของระบบนิเวศป่าสนตามธรรมชาติดังกล่าว
จึงมี แนวโน้ มที่อาจถูกบุกรุ กทํ าลายหรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ได้โดยง่าย จากการ
ขยายตัวของชุมชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความ
เจริ ญ ของพื้ นที่ จ ากการจั ดตั้ ง ขึ้ น เป็ น เขตการปกครองระดั บอํ าเภอ ทํ าให้เกิ ดผลกระทบต่ อพื้ น ที่ต้ นน้ํา ลํา ธาร
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และกระทบต่อระบบนิเวศป่าสน ที่มีลักษณะเด่นในพื้นที่ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และอัตลักษณ์ของชนเผ่าชาติพันธุ์ในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่ง พระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริม และรัก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมแห่ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครองให้ดํารงอยู่ได้อย่างสมดุลตาม
ธรรมชาติและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพระบบนิเวศ
ของพื้นที่และคงความสมบูรณ์ เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นฐานทรัพยากรและได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
๒. สาระสําคัญของมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๑ มาตรา ๔๓ ซึ่ ง เป็ น การกํ า หนดเขตพื้ น ที่ กํ า หนดให้ รั ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารหรือมี
ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควร
แก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
๒.๒ มาตรา ๔๔ ซึ่งเป็นการกําหนดมาตรการคุ้มครอง กําหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเขตพื้นที่ที่กําหนดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
๑. กําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
๒. ห้ามการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ ย นแปลงระบบนิ เ วศของพื้ นที่ นั้ น จากลัก ษณะตามธรรมชาติ หรื อ เกิ ด ผลกระทบต่ อคุ ณ ค่ า ของสิ่ ง แวดล้ อ ม
ศิลปกรรม
๓. กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะดําเนินการในพื้นที่นั้นต้องเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔. กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้น รวมทั้งการกําหนดขอบเขต หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๕. กําหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้น
/ ๓. การดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๓...

๒๖

๓. การดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๑ การนําเสนอพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สามารถนําเสนอได้ใน ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑ นําเสนอโดยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยราชการ ประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และมี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมในการพิจารณา
ลักษณะที่ ๒ นําเสนอโดยคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็ น ผู้ กํ า หนดนโยบาย หรื อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ผู้ เ สนอตาม
ความสําคัญและสภาพปัญหาในพื้นที่ และนําเขตพื้นที่และมาตรการไปร่วมพิจารณากับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่
๓.๒ ขั้นตอนการดําเนินการ
เมื่ อ ได้ รั บ การนํ า เสนอให้ พื้ น ที่ ใ ดเป็ น พื้ น ที่ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว มี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้
๑) พิจารณาความสําคัญและสภาพปัญหาของพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) พิจารณากําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น จังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาความ สําคัญ
ของพื้นที่และขั้นตอนในการพิจารณาขอบเขตและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
๔) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําข้อมูลเขตพื้นที่
และมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากพื้นที่มาจัดทําร่างกฎกระทรวงและนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณาและเมื่อเห็นชอบแล้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๕) นําร่างกฎกระทรวง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เสนอคณะรัฐมนตรี เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม ตามลําดับขั้นตอนของกฎหมาย และส่งเรื่องให้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและเป็นที่ทราบ
โดยทั่วกัน
๔. การดําเนินการของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
เชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑) การดําเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สํานักงานฯ ได้ประสานงานกับจังหวัด
เชียงใหม่และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานฯ ตั้งแต่ขั้นตอน
การศึกษาความสําคัญและสภาพปัญหาของพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการชี้แจง ทําความเข้าใจ รับทราบสภาพปัญหา และรับฟังความคิดเห็นในการดําเนินการโครงการ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ในระดับ
จังหวัด อําเภอและท้องถิ่น
๒) แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สํานักงานฯ จะประสานความร่วมมือเพื่อบูรณา
การ การดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น ประชาชน ผู้แทนเครือข่ายต่างๆ เพื่อดําเนินการ
ดังนี้
/ ๒.๑) ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ...

๒๗

๒.๑) ประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่มีแผนการดําเนินงานในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา
๒.๒) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชน และภาค
ส่วนต่างๆ ของอําเภอกัลยาณิวัฒนา
๒.๓) ดําเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อให้ เกิดการประสานความร่วมมือในการ
ดําเนินการเพื่อสงวน บํารุงรักษา ป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ําลําธาร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เพื่อโปรดทราบการดําเนินงานการศึกษาเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ต้นน้ําลําธารภาคเหนือเป็นพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และขอประสานความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่และ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินงานเพื่อสงวน บํารุงรักษา ป้องกัน ดูแล และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ําลําธาร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสตรอเบอรีแ่ ละของดีอาํ เภอสะเมิง ประจําปี 2555
นายอําเภอสะเมิง (นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ) : แจ้งต่อที่ประชุมว่าอําเภอสะเมิง ขอเชิญเที่ยวงาน
สตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าที่
ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจําหน่ายสตรอเบอรี่ในราคาประหยัด ควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยโดย สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง, องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว, สถานีเกษตรหลวงปางดะ
และสถานีเกษตรหลวงแม่แฮ โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้ ขบวนแห่รถสตรอเบอรี่ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ พร้อมพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน การแข่งขันรถฟอร์มูล่า ม้ง การประกวด
สตรอเบอรี่ และผลผลิตทางเกษตร เช่น ฝักทอง ฝักเขียว กล้วยน้ําว้า เป็นต้น การออกร้านนิทรรศการของส่วน
ราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ แวะชิมและซื้ออาหารพื้นเมืองจากร้านกาดหมั้วคัวฮอม การประกวดธิดาสตรอเบอรี่
และธิดาชนเผ่า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การจัดพิธีวิวาห์สตรอเบอรี่
การแข่งขันชกมวยไทย และมหรสพอื่น ๆ อีกมากมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ประชาสัมพันธ์ “เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ 19
ผู้แทนอําเภอแม่แจ่ม (ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา ) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดงาน
“เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๙” ประจําปี ๒๕๕๕ ซึ่งในปีนี้เป็น ครั้งที่ ๑๙ โดยกําหนดจัดในระหว่าง
วันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอแม่แจ่ม และ โรงเรียนชุมชนบ้าน
ช่างเคิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอแม่แจ่ม เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
ตลอดจนพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ ได้นําสินค้า ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ออกมาโชว์และ
จําหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของตนเอง และได้เที่ยวงานกันอย่างสนุกสนาน และเพื่อจัดหารายได้และสนับสนุนกิจการเพื่อการสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอําเภอแม่แจ่ม
/ การดําเนินงานจัดเป็น 2 ลักษณะ...

๒๘

การดําเนินงานจัดเป็น ๒ ลักษณะ คือ ภาคความรู้และภาคความบันเทิง คือ ภาคความรู้ จะมุ่งสร้างความรู้
เกี่ยวกับการทอผ้าตีนจก ผ้าพื้นเมืองและ ผ้าชาวเขา การประกวด ผ้าตีนจกสวยงาม ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอชาวเขา
การแสดงศิ ล ปหั ต ถกรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การสาธิ ต การดํ า เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ของชนเผ่ า ต่ า งๆ ตลอดจนการจั ด
นิทรรศการที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคบันเทิง มีลักษณะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
แบบล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การแสดงขบวนวัฒนธรรมประเพณีที่ประดับด้วยผ้าตีนจก ผ้าพื้นเมือง
และผ้าชาวเขาของสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม กาดมั่ว การแสดงดนตรี
พื้นเมือง ซอ การประกวด การแข่งขันล่องแพ โดยภาคกลางคืน จะมีดนตรี มวยไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ทั้งชาย และ หญิง และการประกวดธิดาผ้าตีนจก เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การจัดงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 111 ปี๋ ของดีจอ๋ มตอง ครัง้ ที่ 5 ประจําปี 2555
นายอําเภอจอมทอง (นายสุรชัย มณีประกร) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยอําเภอจอมทองร่วมกับ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และกลุ่ มพลั งมวลชนในพื้ นที่ ได้กําหนด จัดงาน “มหกรรมผ้ าฝ้ายตอมือ ๑๑๑ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง
ประจําปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอจอมทองโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ได้นําสินค้าผ้าฝ้ายที่เลื่อง
ชื่อ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงของแต่ละตําบลมาแสดงและจําหน่าย ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป ดังนั้น อําเภอจอมทอง
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๑ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอจอมทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ เลาหเลิศชัย) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ลักษณะ
อากาศในช่วงวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย
หลังวันที่ 30 มกราคม 2555 อากาศเย็น อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด 16-18 องศา
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศา สําหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 8-10 องศา ประมาณวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2555 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลูกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีก ทําให้มีฝนตกได้
ประมาณช่วงวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555
ลักษณะอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นช่วงต่อปลายฤดูหนาวต้นฤดูร้อน มวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ แต่ความถี่น้อยกว่า ภาคเหนือมีอากาศเย็น และหนาวตาม
ดอยสูง กับมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนบ่าย ช่วงที่ลมหนาวจากประเทศจีนแผ่ลงมาถึงภาคเหนือมักจะมีฝนหรือ
ฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ําสุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย) ยอดดอย 8-12 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด
80 % ต่ําสุด 40 % ปริมาณฝน 5-15 มิลลิเมตร (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย)
ข้อควรระวัง ยอดดอย อากาศหนาว ที่ราบ อากาศเย็นในตอนเช้า และร้อนช่วงบ่าย ควรรักษา
สุขภาพ หมอกหนาในช่วงเช้า และฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร อากาศแห้ง มีความ
เสี่ยงเกิดไฟไหม้และไฟป่าสูง
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.7 ธนาคารแห่งประเทศไทย…
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4.7 ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดดําเนินการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ (นายวีระยุทธ์ เลิศพูนวิไลกุล) : แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา ปกป้องสิทธิ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบริการทางการเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้บริการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ
1. การรับและดูแลเรื่องร้องเรียนแบบรวมศูนย์ในเรื่องเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน ภายใต้
การกํากับดูแลของ ธปท. และการให้บริการของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรและตราสารหนี้ ธนบัตร รวมทั้งตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย ศคง. ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ติดตาม ประมวลผล และประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้บริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางการ
เงิน ได้รับรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพิ่มความเข้มแข็ง ป้องกันการถูกเอาเปรียบ สามารถตัดสินใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการ
ศคง. เปิดดําเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เป็นต้นไป โดยมีเวลาทําการตั้งแต่วัน
จันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น. โดยประชาชนสามารถติดต่อ ศคง.ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. โทรศัพท์สายด่วน 1213
2. โทรสาร หมายเลข 02-283-6151
3. E-mail : FCC@bot.or.th
4. ไปรษณีย์ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน อาคาร 3 ชั้น 5 ธปท.สํานักงานใหญ่
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 โครงการสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายชํานาญ กายประสิทธิ์) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงพลังงาน
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหอการค้าจังหวัด ได้จัดทําโครงการ “มหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย”
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยโครงการดังกล่าวได้มีการ
แจกคูปองส่วนลดให้กับครัวเรือนของผู้ที่ประสบอุทกภัยเป็นมูลค่าส่วนลดครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท สําหรับเป็น
ส่วนลดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ ตามที่ประกาศกําหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้มีการแจกคูปองระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ –
๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลากลางจังหวัด และประชาชนสามารถใช้คูปองได้ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เนื่องจาก
ช่วงเวลาดังกล่าว มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก ทําให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีสินค้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน ดังนั้น กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้
๑. กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการประสานร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจสอบความพร้อม
ของปริ ม าณสิ น ค้ า เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนและจะประกาศการใช้ คู ป องกั บ ร้ า นค้ า /
ห้างสรรพสินค้าที่มีความพร้อมและเข้าร่วมโครงการฯอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป
๒. ในระหว่างการดําเนินงานต่างๆ กระทรวงพลังงานจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้คูปองที่ได้
แจกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๕ (โดยใคร่ขอทางสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บคูปองไว้ก่อน และรอการตรวจสอบ
ความพร้อมของสินค้าตามที่จะมีประกาศกระทรวงพลังงานตามข้อ ๑)
/๓. สําหรับประชาชนผู้ประสบภัย…

๓๐

๓. สํ า หรั บ ประชาชนผู้ ป ระสบภั ย ที่ อ าจยั ง ไม่ ไ ด้ ท ราบข่ า วสารได้ ทั่ ว ถึ ง และยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ คู ป อง
กระทรวงพลังงานมีแผนที่จะดําเนินการแจกจ่ ายคู ปองในระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ ที่ว่าการอําเภอที่ประสบอุทกภัย
อนึ่ ง ขอเรี ย นซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจว่ า คู ป องตามโครงการดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นลดในการแลกซื้ อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการเท่านั้น
และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายการพิเศษ Thailand’s “Angel Princess” (รับชมวีดิทัศน์)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายทัศนัย บูรณุปกรณ์) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
สํานักข่าวซีเอ็นเอ็น สหรัฐ เผยแพร่ภาพรายงานพิเศษเรื่อง Thailand's Angel Princess (เจ้าหญิงนางฟ้าของ
ประเทศไทย) ที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางพอลลา
แฮนค็อกส์ ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นติดตามถ่ายทําพระราชกรณียกิจของด้านการพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุขแก่
ประชาชนผู้ยากไร้ ในเขตชนบทและถิ่นทุรกันดาร ทรงให้การอนุเคราะห์โรงเรียนตามแนวชายแดนกว่า 178 แห่ง
การพระดําเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเป็นไปอย่างลําบากและใช้เวลานานมากในการเสด็จในแต่ละครั้ง
และให้ที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์ ประกอบใช้เวลาประมาณ 5 นาที
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
ฝ่ายเลขานุการ (นายสําเริง ไชยเสน) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดย
เอกสาร จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ www.chiangmai.go.th
เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้
๕.1 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมกราคม 2555
5.2 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม 2555
5.3 การรณรงค์ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
5.4 การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Cerificate) ผ่านธนาคาร
5.5 การจัดทําโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอก
ราชอาณาจักร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขานุการ (นายสําเริง ไชยเสน) : แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 /2555 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 7 …

๓๑

ระเบียบวาระที่ 7 นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล ): มอบนโยบายและข้ อ ราชการ
ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้
1. สรุปผลการขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ จากการประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่
15 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 41 โครงการ / งบประมาณ 31,378,770,000 บาท
1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ โครงการสินค้าเกษตรปลอดภัย จํานวนเงิน 9,588,110,000 บาท
1.2 โครงสร้ างพื้นฐาน คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ 21 โครงการ อาทิ โครงการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบขนส่ งมวลชน จั งหวั ดเชี ยงใหม่ โครงการพั ฒ นาโครงข่ ายเขตเมื องเชี ย งใหม่ จํ านวนเงิ น
14,295,000,000 บาท
1.3 ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน บริการ ท่องเที่ยว 7 โครงการ อาทิ โครงการอุทยาน
เทคโนโลยี แ ละความสร้ า งสรรค์ ภ าคเหนื อ โครงการอุ ท ยานแหล่ ง เรี ย นรู้ ช่ า งสิ บ หมู่ ล้ า นนา จํ า นวนเงิ น
4,326,400,000 บาท
1.4 ด้านบริการทางสังคม 6 โครงการ อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการทาง
สาธารณสุข(Medical Hub) โครงการขยายและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสันกําแพง จํานวน 3,072,520,000
บาท
2. งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจําปี 2555 กําหนดการจัดงาน
3-5 กุมภาพันธ์ 2555
1.1 การจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
1.2 การประกวดขบวนรถบุปผชาติ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. จากบริเวณเชิง
สะพานนวรัฐ - ถนนท่าแพ - ถนนคชสาร - จนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด ขบวนรถบุปผชาติ 22 หน่วยงาน
25 คัน)
1.3 การจัดกาดหมั้ว 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 06.00-12.00 น. สวนข้างจวนผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-24.00 น. ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
1.4 การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด
1.5 การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์
2555 เวลา 09.00 - 24.00 น. สวนสาธารณะหนองบวกหาดลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ
1.6 ชมการแสดงดนตรีในสวน การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ณ สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ
ขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมและร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานใน
ครั้งนี้ / สอบถามข้อมูลได้ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 053-112607
3. สถานการณ์การผลิตมะม่วงของ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554-2555
3.1 พื้นที่การปลูกมะม่วงของ จ.เชียงใหม่ 62,174 ไร่ เกษตรกร 16,375 ราย (อําเภอพร้าว,
อําเภอแม่แตง, อําเภอเชียงดาว)
3.2 ผลผลิตมะม่วง 35,197 ตัน พันธุ์โชคอนันต์ พันธุ์แก้ว พันธุ์น้ําดอกไม้ พันธุ์มหาชนก พันธุ์ อื่น ๆ
/ปั ญ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ต่ํ า …

๓๒

ปัญหา ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ผลผลิตต่อไร่ต่ํา ต้นทุนผลิตสูง การออกดอกและติดผลไม่สม่ําเสมอ
โรคและแมลงทําลายผลผลิต การร่วงหล่นของผลในระยะติดผล ผลผลิตคุณภาพตามที่ตลาด ต่างประเทศต้องการมี
ไม่เพียงพอ
การแก้ปัญหา มอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกรในการผลิต การจัดการ
องค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา “มะม่วงอินทรีย์” การทํามะม่วง “ล่าฤดู” เพราะมะม่วงของ จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้ม
ออกช้ากว่ามะม่วงภาคกลาง ง่ายต่อการทํามะม่วงนอกฤดู เพื่อให้มะม่วงมีราคาสูงขึ้น ขอความร่วมมือ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วงด้านปริมาณและคุณภาพ สีของผลให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ มอบ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา
เรื่องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมองตลาดใหม่ ๆ เช่น ประเทศจีน
4. สถานการณ์การหอมหัวใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรปลูกหอมหัวใหญ่ในพื้นที่ อําเภอฝาง และ อําเภอแม่วาง ผลผลิต
5 หมื่นตัน/ปี อําเภอแม่วางผลผลิตออกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อําเภอฝางผลผลิตออกประมาณเดือน
เมษายน 2555
ปัญหา การลักลอบนําเข้าหอมหัวใหญ่ โดยผิดกฎหมาย ซึ่งลักลอบนําเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในบางปี (ราคาเป็นดัชนีชี้วัด เช่นปีนี้ราคาดี ปีต่อไปผลผลิตจะมากขึ้น)
แนวทางการแก้ไข เร่งขยายตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เจรจาเปิดตลาด ห้างแมคโคร,
ห้างเทสโก้โลตัส มาตรการสกัดกั้นการลักลอบนําเข้าหอมหัวใหญ่โดยผิดกฎหมายที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ขอความ
ร่วมมือส่วนราชการกําหนดมาตรการการนําเข้าในขณะที่ผลผลิตของจังหวัดออกสู่ตลาด
มอบหมาย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานการค้าภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ ประสานการปลูกและจําหน่ายหอมหัวใหญ่กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในแบบบูรณาการ กรณีผลผลิต
ตกต่ํา ควรหาทางพิจารณาดูแลเงินชดเชย หรือเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.

