รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1
นายธานินทร์
สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม
2
นายฤทธิพงศ์
เตชะพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
3
นายอดิศร
กําเนิดศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
4
นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
5
นายสุรพล
สัตยารักษ์
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
6
นายวิรุฬ
พรรณเทวี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
7
นายไพรัต
เศียรสมาน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
8
นายสมควร
ช่อมาลี
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
9
นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
10 นางศิริพรรณี
บุณยมาลิก
(รก.)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
11 นายชัยสิทธิ์
อาศิระวิชัย
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
12 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์
ฐิตวิกรานต์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
13 นายสามารถ
หังสเนตร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7
14 นางสาวอุไรวรรณ
แก้วมูลคํา
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง
15 นายอรรถชา
กัมปนาถแสนยากร (รก.)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
16 นายอาคม
สุขพันธ์
นายอําเภอหางดง
17 นายอุทัย
ลือชัย
นายอําเภอสารภี
18 นายเทพประสิทธิ์
วงษ์ท่าเรือ
นายอําเภอสันทราย
19 นายโชคดี
อมรวัฒน์
นายอําเภอสันกําแพง
20 ว่าที่ ร.ต.สมัย
คําชมพู
นายอําเภอดอยสะเก็ด
21 นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
(รก.)นายอําเภอแม่ริม
22 ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
(แทน)นายอําเภอแม่แตง
23 นายวิจิตร
หลังสัน
นายอําเภอฮอด
24 นายมนัส
ขันใส
นายอําเภอเชียงดาว
25 นายนําชัย
เจียงวรีวงศ์
(รก.)นายอําเภอพร้าว
26 นายศักดิ์ชาย
วงศ์กนิษฐ์
นายอําเภอฝาง
27 นายชัชวาลย์
พุทธโธ
(แทน)นายอําเภอไชยปราการ
28 นายอนุพงษ์
วาวงศ์มูล
นายอําเภอสะเมิง
29 นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง
/30 นายพุฒิพงศ์...
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30 นายพุฒิพงศ์
ศิริมาตย์
31 นายสุรชัย
มณีประกร
32 นายคมกริช
ตรีธัญพงศ์
33 นายปรีชา
ศิรินาม
34 นายสรธร
สันทัด
35 นายชาตรี
กิตติธนดิตถ์
36 นายภาษเดช
หงส์ลดารมภ์
37 นายศรัณยู
มีทองคํา
38 นายสราวุฒิ
วรพงษ์
39 นายอดุลย์
ฮวกนิล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
40 นายณรงค์
ทรงอารมณ์
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
41 พ.ต.ท.พรเทพ
น้องการ
42 พล.ต.ต.เสรี
สามดาว
43 พ.ต.ท.นิตินัย
สุขะวิริยะ
44 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์
เขียวแก้ว
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
45 นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
46 นายยุทธนา
โพธิ์ทองสุนันท์
47 นางสาวนวรัตน์
เสนะวัต
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
48 นายธนิต
ไหลไพบูลย์
49 นายสัมพันธ์
ช้างทอง
50 นายชูโชค
ทองตาล่วง
51 นายพยนต์
ยศสุพรหม
52

นางจิรพร

ทองบ่อ

53

นายอิสระ

อินทร์พรม

54

พันเอกชาตรี

เศรษฐกร

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
55 พ.อ.มีชัย
นิลศาสตร์
56 น.ท.ประวรรษ
อิศรางกุล ณ อยุธยา
57 พ.อ.สมจริง
กอรี
58 พล.ต.ภูมิพิพัฒน์
ฉวีพัฒน์

นายอําเภอสันป่าตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแม่อาย
(แทน)นายอําเภออมก๋อย
นายอําเภอแม่แจ่ม
นายอําเภอดอยเต่า
นายอําเภอแม่วาง
นายอําเภอแม่ออน
นายอําเภอดอยหล่อ
นายอําเภอกัลยานิวัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
(รก.)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อําเภอฝาง
รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร จังหวัดเชียงใหม่ (ท.)
(แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
ที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่
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หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
59 นางญาณี
แสงศรีจันทร์
60 นายรณรงค์
เส็งเอี่ยม
61 นายอรรถพล
คนเพียร
62 นายประพันธ์
สุขเข
63 นายไพฑูรย์
อ่ําเอี่ยม
64 นายปัญญา
แก้วมูลเนียล
65 นางขวัญวิมล
เดชกุล
66 นายประพนธ์
ถกลวิโรจน์
67 นายปัญญา
สวนจันทร์
68 นายชัยบูรณ์
พันธุ์แน่น
69 นายนพดล
แสกรุง
70 นายสมเกียรติ
พิสุทธิ์เจริญพงศ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
71 นางวรพรรณี
ดํารงมณี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
72 นายชัยสิทธิ์
สุริยจันทร์
73 นายวิสูตร
บัวชุม

คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
(แทน)สรรพากรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่ 2
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม่
74 นายณรงค์ศักดิ์
คูบุญญอารักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
75 นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
76 นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
77 นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
78 นายทน
สงวนสัตย์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
79 นางนิภาวดี
อินปันบุตร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
80 นางพรจันทร์
เกียรติศิริโรจน์
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
81 นางสาวสุรีย์พร
งอนมาก
(แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
82 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
83 นางวิยะดา
โพธิอาศน์
(แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
84 นางอุบลวรรณ
จันทรสุรินทร์
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
85 นายประสิทธิ์
มะโนกิจ
(แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
86 นายวิเชียร
โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่
87 นายบันยงค์
วิชามล
(แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
88 นางสาวกัญชัช
ทองดีแท้
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
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89 นายสมชาย
มณีวรรณ
90 นางสาวพัทธ์ธีรา
ขุนชะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
91 นางละไมพร
วณิชย์สายทอง
92 นายสมพล
แสนคํา
93 นายบุญสม
ทองบุญอยู่
94 นายภาณุวิชญ์
กันทะ
95 นายชูชีพ
ศฤงคาร
96 นายวีรชาติ
เขื่อนรัตน์
97 นางกาญจนา
ชื่นพิชัย
98 นายชยุต
ราชาตัน
99 นายสุรพล
รัตนวิมลชัย
100 นายเกื้อกูล
มานะสัมพันธ์สกุล
101 นางณัฏญิชุดา
เรืองวิลัย
102 นางณัฏญิชุดา
เรืองวิลัย
103 นางนงนุช
ทับกรุง
104 นางสาววชิราภรณ์
กาวิต๊ะ
105 นางสุดคนึง

อินทะนนท์

106 นายคชาภรณ์

วงศ์พรหมศิลป์

107 นายภาณุ
108 นางสิริฉัตร

ชุ่มใจ
สุนทรวิภาต

109 นายสถาพร
110 นางอรทัย

กาญจนพันธุ์
ธรรมเสน

111 นายนคร
112 นางอาทิตยา

มหายศนันท์
แสงมณี

กระทรวงคมนาคม
113 นายชาญชัย
114 นายวีระ
115 นายสมพงษ์
116 นางณิชรัตน์
117 นายสงัด

กีฬาแปง
กิจเวชเจริญ
มอญแก้ว
จอมแปงทา
แก้วนัย

หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2
ผู้อํานวยศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสันกําแพง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
(แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน)
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 9
(แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง)
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
/ 118 นายจุมพจน์ นิยมสิริ...

๕
118 นายจุมพจน์
นิยมสิริ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
119 นายพงศ์เทพ
วงษ์เวช
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
120 นายปัญญา
ภูมรินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
121 นายชานนวิทย์
เผื่อนทอง
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
122 นายกมลไชย
คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
123 นายอักษรา
ทารักษา
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
124 นายสุเทพ
ปวเรศวิทยาฬาร
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่)
125 นางสาวจารุวรรณ
ชิงชัย
(แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
126 นายจรูญ
เลาหเลิศชัย
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
127 นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
128 นายทิศชัย
ชีววิริยะกุล
(แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่
129 นายณรงค์ศักดิ์
ไชยศรี
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
130 นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
131 นายสมภพ
กาศสกุล
(แทน)พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
132 นางขวัญนภา
ผิวนิล
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)
133 นางมนสิชา
ไชยมณี
(แทน)การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
134 นายวรพงษ์
น้อยสุขเสริม
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
135 นายหิรัญ
จิตตาทิพย์
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
136 นางอารีรัตน์
เทียมทอง
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
137 นายเกษม
แก้วจินดา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่
138 นายณัฐวุฒิ
จันดี
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
139 นายเทพพรหม
อ่อนสีบุตร
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
140 นายทรงศิลป์
ภิรมย์กุล
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
141 นายภูชิชย์
จารุวัฒน์
(แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
142 พ.ต.ท.สมพร
ชื่นโกมล
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
143 นางสาวอรวรรณ
ผลิตาพร
(แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
144 นายอนันต์
บวรเนาวรักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
/145 นายประทิน สินมณี...

๖
145 นายประทิน
สินมณี
146 นายฤชุชัย
โปธา
147 นางสาวสุจินต์
ธารายุทธ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
148 นายณรงค์
เหล็กสมบูรณ์
149 นายไกรสิน
อุ่นใจจินต์
150 ดร.กษมา
ประสงค์เจริญ
151 นางบรรเจิด
ดีมงคล
152 นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
153 นายภานุศร
สิทธิชัย
154 นายอดิสรณ์
พวงทอง
155 นายอุดม
แปงทิศ
156 นายปรีชา

เชื้อชาติ

157 นายเทวินส์

สร้อยเพชร

158 นายทวี

อุปสุขิน

159 นายสุภาพ

กาวิ

160 นายพิฑูรย์

ปัญญาศรี

161 นางภัทราธร

โฆษะโยธิน

162 นายปัญญาชาติ
วงษ์ปัญญา
163 นายสุมนต์
มอนไข่
หน่วยงานในกระทรวงสาธารสุข
164 นายสุรสิงห์
วิศรุตรัตน์
165 นายธีระศักดิ์
สุภาไชยกิจ
166
167
168
169
170

นางนภัสสรณ์
นายแพทย์สมัย
นายแพทย์พิรุณ
นางวราพร
นายแพทย์วีระวัฒน์

รังสิเวโรจน์
ศิริทองถาวร
คําอุ่น
วันไชยธนวงศ์
สุขสง่าเจริญ

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
(แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๗
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
171 นางกฤษนันท์
ทะวิชัย
172 นายพลยุทธ
ศุขสมิติ
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
173 นางสาวฐิตินันท์
174 นายทรงพล
175 นายนิรนั ดร
176 นางสาวพัชรี
177 นางถนอมจิต
178 แพทย์หญิงประคอง
179 นายชัชวาลย์

(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต 3 (เชียงใหม่)

ชีวะวัฒน์
นาคะหนุ
ศรีภักดี
ฉั่วริยะกุล
ไชยวงค์
วิทยาศัย
อินทรักษ์

(แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
(แทน)ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปช.เขตพื้นที่ 5 เชียงใหม่
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
(แทน)ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

ส่วนท้องถิน่
180 นายจิตสุรางค์
181 นายไพโรจน์
182 นายสุภคิน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
183 นายหลักชัย
184 นางกนกวรรณ

พรหมจิต
นันโท
วงศ์ษา

(แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

พัฒนเจริญ
สุวรรณโชติ

185 นายธีรพงค์
186 นายชูเกียรติ
187 นายสุรชัย

กรุงประยูร
แป้นแกว
อ่องไพบูลย์

188 นายเทอดศักดิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
189 นายบุญเกื้อ
190 นางศิริกุล
191 นายชัชวาล
192 นางสาวพรทิพย์
193 นายสง่า

บุญมาประเสริฐ

ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ)
(แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 1
(แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2
(แทน)หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัด
เชียงใหม่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2(กฟผ.)
(แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8

คุณาธารกุล
พงษ์ลัดดา
ปัญญา
วรพิทยาภรณ์
บัวระดก

194 นายดํารงศักดิ์

ชมมณฑา

195 นางสาววิราชินี

คําชมพู

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/ 196 นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี

๘
196 นายเจิดศักดิ์

เปลี่ยนแปลงศรี

197 นายอธิวัฒน์
198 นายประหยัด

กาดกิตดิ์ธนาพงศ์
อนันต์ประดิษฐ์

199
200
201
202
203
204
205

บัวลูน
สิปปพันธ์
ณ เชียงใหม่
ตันรักษา
กาญจนกุล
ตัณท์เจริญรัตน์
อุดมี

นางสาวฟองแก้ว
นางวัลยา
นางสาวนลินี
นายภานุเมศ
นายปาริสรา
นายชัยชาญ
นายสราวุธ

(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเสียงสื่อมวลชน
ผู้สื่อข่าว WE TV
ผู้สื่อข่าวล้านนามหานคร NBT เชียงใหม่

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

๙
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบ DVD ตัวอย่างการ์ตูน 45 พรรษาแก่เยาวชน ให้กับสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเขต 1-6 และสํ า นั ก งานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 34 (สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ระดับ
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 14 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้
1 ร้าน Horizon
2 สวนทวีชล
3 ร้านแสงจันทร์ข้าวมันไก่ก๋วยจั๊บ
4 ร้านซาฮาร่า
5 ร้านKafe Index Iivingmail
6 ห.จ.ก.โบ๊ตเบเกอรี่
7 ร้านจีแอนด์เอ็มไส้กรอกเยอรมัน 1 (ดอยสะเก็ด)
8 ร้านจีแอนด์เอ็มไส้กรอกเยอรมัน 1 สาขา CBP
9 ร้านเดอะริทซี่
10 ร้านคุ้มไท
11 สโมสรอ่างข่าง
12 ห้องอาหารแสนคําเทอร์เรส
13 ร้านมิสซิสไอซี่
14 ร้านกรีนโซน
3. ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดเชี ย งใหม่มอบใบประกาศเกี ยรติคุณ แก่โ รงแรมดิเอ็ม เพรส ที่ ใ ห้ การสนั บ สนุ น
งานรับเสด็จ งานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีของจังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนดีเด่นในระดับ
จังหวัด ประจําปี 2555 จํานวน 2 ราย ( สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้
1 นางนัฐพร ปิน่ รัตน์
2 นางนวลจันทร์ นนทสูติ
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัด
เชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2555/56 จํานวน 4 ราย (สํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้
รางวัลที่ 1
นายประพัตร ปัญภัณฑ์
รางวัลที่ 2
นายวิเชียร แก้วแสง
รางวัลที่ 3
นายแห ใจกว้าง
รางวัลชมเชย นางสาวประทุม สุริยา

/ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ...

๑๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินท์ สุภาแสน) ประธานที่ประชุมกล่าวแสดงความ
ขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
ขอบคุ ณ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การทํ า งานของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ทั้ ง การรั บ เสด็ จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา และการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 และการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพซึ่งการจัดงานได้ดําเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณส่วนราชการ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานฤดูหนาว
และงานOTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในปีต่อไปจะให้มีการนําสินค้าการเกษตรของเกษตรกรมาประกวด แสดง
และจําหน่าย สําหรับสินค้า OTOP จะเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ในแต่ละอําเภอนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตรุ่นใหม่ ๆ มาแสดง
และจําหน่ายด้วย
ขอบคุณการปฏิบัติงานในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แม้ว่าจะไม่สามารถลดเรื่อง
ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ขอฝากทุกท่านที่เกี่ยวข้องทราบว่าผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่เป็นประชาชนในพื้นที่ที่ดื่มสุราแล้วมีการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภัย ทําให้เกิดอุบัติเหตุถึง 85 % ขอให้ตํารวจภูธรจังหวัดและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ มีการรณรงค์เรื่องการเมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจัง และต้องหามาตรการใหม่ๆ
มากําหนดใช้ ที่ผ่านมาเน้นในเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงสายต่างๆ การตั้งจุดสกัด และจุดตรวจ แต่ถนน
ในหมู่บ้านมีการดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์กันอย่างเสรี ทําให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ซึ่งในเดือนเมษายนนี้
จะต้องกวดขันกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเทศกาลที่มีการดื่มสุรากันอย่างมาก
การจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทุบทําลายกําแพงทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพื้นที่
ในการสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว ต้องขอขอบคุณสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ
ในจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมดําเนินการจัดงานครั้งนี้ให้
สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงคัพ” ให้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
ในเดือนที่ผ่านมามีผู้นําระดับประเทศเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ประธานรัฐสภา
สาธารณรัฐเกาหลีและคู่สมรส เจ้าหญิงแห่งสาธารณรัฐโมร็อกโค สถานกงสุลโมร็อคโคแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ
ขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทําให้มิตรภาพระหว่างประเทศโมร็อคโคและจังหวัดเชียงใหม่
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมและ
และแนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่มาดํารงตําแหน่งในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.

นางญาณี
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายอดิสรณ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

แสงศรีจนั ทร์
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม่
พวงทอง
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
/ 3. นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ...

๑๑
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

นายธีระศักดิ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
พันตํารวจโทสมพร
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายรณรงค์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายไพรัต
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายสมควร
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายกมลไชย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายณรงค์ศกั ดิ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

สุภาไชยกิจ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ชื่นโกมล
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เส็งเอี่ยม
คลังจังหวัดเชียงใหม่
คลังจังหวัดลําปาง
เศียรสมาน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการกองพัสดุ กรมทีด่ ิน
ช่อมาลี
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดลําพูน
คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
คูบญ
ุ ญอารักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายพิรุณ พรรณเทวี) แจ้งต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 36 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน
เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 และรับรองรายงาน
การประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม...

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์ เส็งเอีย่ ม) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่
รายไตรมาส (%)

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

รายไตรมาส (%)

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

๑

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒

๑๕.๐๐

๒๕.๐๐

๒๔.๐๐

๔๔.๐๐

๓

๒๕.๐๐

๕๐.๐๐

๒๕.๐๐

๖๙.๐๐

๔

๓๐.๐๐

๘๐.๐๐

๒๕.๐๐

๙๔.๐๐

การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เป้าหมาย

คงเหลือ

รวม

๑๙,๗๘๖.๐๗

๑๑,๘๒๖.๑๓

๕๙.๗๗

๔๔.๐๐

๗,๙๕๙.๙๔

ลงทุน

๓,๕๖๐.๕๕

๖๐๑.๔๙

๑๖.๘๙

๒๕.๐๐

๒,๙๕๙.๐๖

ประจํา

๑๖,๒๒๕.๕๒

๑๑,๒๒๔.๖๔

๖๙.๑๘

-

๕,๐๐๐.๘๘

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
/ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๕...

๑๓
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๓,๓๓๖.๑๖

๑,๔๘๗.๗๐

๔๔.๕๙

๑,๘๔๘.๔๖

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ลํา
ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อหน่วยงาน

ภาพรวม
งบประมาณ เบิกจ่าย

ลงทุน
ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐.๐๐
แห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐.๐๐
เกษตร
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
๒.๒๙
๒.๒๐ ๙๕.๙๗
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
๐.๙๙
๐.๙๔ ๙๕.๓๓
อุปถัมภ์
สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
๑,๔๕๖.๙๔ ๑,๒๙๑.๔๔ ๘๘.๖๔
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๖๕๑.๓๐ ๘๗.๗๘
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๘
เชียงใหม่
๙ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
สํานักงานสถิติจังหวัด
๑๐
เชียงใหม่

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๙๖.๒๕ ๒๗๕.๓๓

๖๙.๔๘

๐.๖๙

๐.๖๙ ๑๐๐.๐๐

๘.๒๑

๗.๐๒

๘๕.๔๕

-

-

-

๑๓.๕๖

๑๐.๖๓

๗๘.๔๑

-

-

-

๐.๕๒

๐.๔๐

๗๗.๔๑

-

-

-

๓.๘๙

๒.๖๘

๖๘.๙๙

๑.๒๓

๑.๒๓

๙๙.๙๗

ที่มา : รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
(ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด)
การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๙๔ หน่วยงาน
ในไตรมาสที่ ๑ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๙ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔๘ หน่ ว ยงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๑.๐๖ และหน่ ว ยงานที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
๑๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๕ (เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายลงทุนราย ไตรมาสร้อยละ
๑๐.๐๐ / สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๐.๐๐) ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๖๖ หน่วยงาน ดังนี้
/ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน...

๑๔
ลําดับ

ลงทุน

ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ เบิกจ่าย
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
จังหวัดเชียงใหม่
กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
วิทยาเขตภาคพายัพ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
โรงพยาบาลประสาท
ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
โรงพยาบาลสวนปรุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ร้อยละ

๑.๑๗
๒๓.๗๙
๖๖.๕๗
๓๗.๑๗
๑๑๕.๕๒
๑๑๕.๕๒

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๑.๐๔
๐.๑๐
๓๑.๗๕
๖๘.๙๕
๒๓.๗๓
๐.๙๕
๑๒.๘๐
๕.๕๖
๐.๐๒
๐.๓๒
๐.๘๖
๑๘.๙๖
๐.๒๙
๐.๑๘
๐.๐๖
๑.๐๙
๐.๖๒
๐.๙๗
๐.๐๒
๐.๑๓
๑๐.๓๕
๐.๑๓
๘.๔๓
๑๐.๓๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

/๓1 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่...

๑๕
ลําดับ

ลงทุน

ชื่อหน่วยงาน

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง
เรือนจําอําเภอฝาง
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแม่กวง
องค์การสวนพฤกษาศาสตร์
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเชียงใหม่
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
สํานักงานศิลปากรที่ ๘
สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม่
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

เขต ๔
เขต ๓

เขต ๕

เขต ๑

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
๑.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓.๖๒
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๔.๕๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๙๒
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๑๕
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๒
๐.๐๐
๐.๐๐
๕.๐๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๓.๒๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๕๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๔.๓๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๕.๙๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๕.๔๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๖๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๙๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๘๖
๖.๓๕
๐.๐๔
๔๗.๙๐
๑๑.๕๐
๑.๗๙
๑.๗๗
๑๒.๑๑
๘๘.๘๑

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๔
๐.๐๓
๐.๐๒
๐.๐๓
๐.๒๕
๒.๑๙

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๘
๐.๓๐
๐.๙๒
๑.๖๙
๒.๑๐
๒.๔๗

๘๘.๓๓

๒.๕๕

๒.๘๙

๑.๓๐
๐.๐๔
๒.๙๔
๑๖๒.๓๐
๕.๒๗
๓.๒๔
๑๓๗.๒๑
๔.๔๕
๓.๒๕
๐.๙๙
๐.๐๔
๓.๙๗
๓๐.๕๘
๑.๔๘
๔.๘๔
/61 โครงการชลประทานเชียงใหม่

๑๖
ลําดับ
๖๑
๖๒
๖๓
64
65
66

ลงทุน

ชื่อหน่วยงาน
โครงการชลประทานเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ ๑๐ เชียงใหม่
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่)
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗ (เชียงใหม่)

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
๓๕๒.๖๔ ๑๗.๘๕
๕.๐๖
๓๑.๐๔
๑.๗๘
๕.๗๓
๘.๑๓
๐.๕๓
๖.๔๗
0.76
0.06
7.85
93.00
9.13
9.82
0.67
0.07
9.89

ที่มา : รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
(ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด)
๒. หนั ง สื อ เพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ประจํา เดื อ น มกราคม ๒๕๕๖ มี ดั ง นี้
¦ หนังสือด่วนที่สด
ุ ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําปี ๒๕๕๖
กระทรวงการคลังได้กําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําปี ๒๕๕๖
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นวันละ ๓๐๐ บาท และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการ
ฝึกอบรมภายในประเทศ ดังนี้
ค่าอาหาร
ประเภทการฝึกอบรม

๑.การฝึกอบรมประเภท ก
๒.การฝึกอบรมประเภท ข
ค่าเช่าทีพ่ กั
ประเภทการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ
(บาท/วัน/คน)
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมือ้
ไม่เกิน ๘๕๐
ไม่เกิน ๖๐๐
ไม่เกิน ๖๐๐
ไม่เกิน ๔๐๐

ฝึกอบรมในสถานที่เอกชน
(บาท/วัน/คน)
จัดครบทุกมื้อ
ไม่เกิน ๑,๒๐๐
ไม่เกิน ๙๕๐

จัดไม่ครบทุกมือ้
ไม่เกิน ๘๕๐
ไม่เกิน ๗๐๐

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่
(บาท/วัน/คน)
(บาท/วัน/คน)
๑.การฝึกอบรมประเภท ก
ไม่เกิน ๒,๔๐๐
ไม่เกิน ๑,๓๐๐
๒.การฝึกอบรมประเภท ข
ไม่เกิน ๑,๔๕๐
ไม่เกิน ๙๐๐
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ทเี่ ว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
http://klang.cgd.go.th/cmi
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

๑๗
3.2 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(งบพัฒนาจังหวัด)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี):
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 192,929,700 บาท โดยแบ่ง
ตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้
1.ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 87,555,100 บาท
2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 27,221,600 บาท
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 46,891,600 บาท
4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 19,361,400 บาท
5.ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 11,900,000 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จํานวน 192,929,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ
5,337,299.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 คงเหลืองบประมาณ 187,592,400.88 บาท
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.3 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(นายกมลไชย คชชา) :
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๕ ณ บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ ๑๘ ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและร่วมปลูกป่ากับผู้ร่วมงาน โดยมี
ข้าราชการ หน่วยงานพลเรือน ตํารวจ ทหาร องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรมหาชน องค์กรการกุศล
มูลนิธิ และประชาชน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ร่วมกันปลูกป่าประชาอาสา จํานวน ๑๖,๐๐๐ กล้า ในเนื้อที่ ๘๐ ไร่ จังหวัด
เชียงใหม่ได้รวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี
ทุกท้องที่อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่าได้ดําเนินการปลูกป่ารวมจํานวนพื้นที่ ๑๐,๗๐๗.๗๕ ไร่
จํานวนกล้าไม้ ๒,๐๐๖,๘๒๔ กล้า โดยอําเภอเชียงดาวมีการปลูกป่าสูงสุดคือ เนื้อที่ ๒,๐๗๓ ไร่ จํานวนกล้าไม้
๔๐๗,๖๘๓ กล้า รองลงมาคืออําเภออมก๋อย ปลูกป่ารวมเนื้อที่ ๑,๔๗๕ ไร่ จํานวนกล้า ๒๙๙,๐๐๐ กล้าและอําเภอ
เวียงแหง ปลูกป่ารวมเนื้อที่ ๑,๑๘๗ ไร่ จํานวนกล้า ๒๓๗,๔๐๐ กล้า
จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องสุเทพ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอําเภอ ๒๕ อําเภอของ
จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙) สรุปการประชุมจะมี
การจัดทํางบประมาณการปลูกป่าเป็นเงิน 77,276,800 บาท รวมพื้นที่ปลูกป่า 20,336 ไร่ งบประมาณในการ
บํารุงแปลงปลูกป่าในปีที่ 2-6 จํานวน 155,218,750 บาท รวมเป็นเงิน 232,495,550 บาท
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/ 3.4 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน…

๑๘
3.4 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายกมลไชย คชชา):
สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอก
ควันภาคเหนือตอนบนปี 2556 ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบและมีกรอบแนวความคิดในมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือที่อยู่บน
พื้นฐานของการบูรณาการของหน่วยงาน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการ
ต่า งประเทศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรีแ ละ
ภาคเอกชน ได้มีการกําหนดมาตรการที่ใช้ 2P 2R ได้แก่ การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การร่วมมือ และการ
ฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน โดยเน้นการดําเนินมาตรการควบคุมการ
เผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์หมอกควัน เพื่อผลักดันความร่วมมือในการจัดการปัญหามลพิษ ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาค
อาเซียน และได้มีการประกาศ 80 วันอันตราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 – 20 เมษายน 2556 ในพื้นที่
เป้ า หมาย 9 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ซึ่ ง รวมถึ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด้ ว ย สํ า หรั บ มาตรการที่ กํ า หนดขึ้ น 8 มาตรการนี้
ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ควบคุมการเผาช่วง 80 วันอันตราย มาตรการที่ 2 ป้องกันและแก้ไขไฟป่าอย่าง
เข้มข้น มาตรการที่ 3 สนับสนุนชุมชนอย่างมาตรฐาน ชุมชนปลอดการเผา มาตรการที่ 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ และหมอกควั น มาตรการที่ 5 สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก สู่
กลุ่มเป้าหมาย มาตรการที่ 6 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน มาตรการที่ 7 ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อ
บ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน มาตรการที่ 8 จัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 ได้ จัดการประชุมโดยมี ดร.ปลอดประสพฯ เป็นประธานการประชุม ได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมปฏิบัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) : เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบูรณการนํา 8 มาตรการไปปฏิบัติใน 80 วันอันตราย
ขณะนี้ให้นายอําเภอบูรณการในระดับพื้นที่ ส่วนราชการที่ได้รับผิดชอบกิจกรรมใน 3 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่การเกษตร
พื้นที่เมือง และพื้นที่ป่าจะต้องเข้มงวดและมาตรการที่จะต้องใช้คือการกไถกลบแทนการเผา จึงขอให้นายอําเภอดูแล
ประชาชนที่เข้าไปทําการเกษตรในพื้นที่อุทยาน และเขตพื้นที่ป่า ให้บูรณการในพื้นที่อย่างรัดกุม เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
จะต้องรับผิดชอบในลักษณะบูรณการร่วมกัน ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ได้ทํา
หน้าที่เป็นฝ่ายติดตามในระดับพื้นที่ ขอให้อําเภอ แขวงการทางเชียงใหม่ 1 ,2 , 3 สํานักงานทางหลวงชนบท
ได้วางแผนเชิงบูรณการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การรับเสด็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีการศึกษา 2554-2555 ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอําเภอสันทรายจัดเตรียมการรับเสด็จ
อย่างสมพระเกียรติด้วย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/ 4.2 การคาดหมายสภาพอากาศ...

๑๙
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ เลาหเลิศชัย) : ลักษณะอากาศในช่วง
วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2556 ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมภาคเหนือ ทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็น
แห่งๆ โอกาสมีฝนตก 10-20% ของพื้นที่ ช่วงวันที่ 2- 3 กุมภาพันธ์ 2556 อุณหภูมิต่ําสุด 16 -18 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30- 32 องศาเซลเซียส ลักษณะอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เดือนกุมภาพันธ์
ช่วงปลายฤดูหนาว ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้าปกคลุมภาคเหนือ เป็นระยะๆ
ช่วงความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้าปกคลุมภาคเหนือ ทําให้เกิดฝนในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะ
เย็นลงกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณเทือกเขา ยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่ เมื่อความกด
อากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนืออ่อนกําลังลง อากาศจะอุ่นขึ้น และมีหมอกหนาเพิ่มมากขึ้น ช่วงครึ่งหลังของเดือน
กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
16-18 องศาเซลเซียส (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 6-8 องศาเซลเซียส (ดอยสูง) ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด
80 % ต่ําสุด 30% ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร (สูงกว่าค่าปกติ) ข้อควรระวัง ระวังหมอกในช่วงเช้า ปัญหา
หมอกควัน (ไม่มีการเผา) ความเสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งหน้า เก็บน้ําไว้ ช่วงเปลี่ยนฤดู ลักษณะอากาศจะ
แปรปรวน จะทําให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.3 สรุปผลการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” และการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์”
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร) :
ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
“เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 31“เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556 บัดนี้การจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2
รายการได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินทุกท่าน สื่อมวลชนทุกแขนง และผู้ให้การสนับสนุนหลัก
ของการแข่งขัน และที่สําคัญคือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาว
เชียงใหม่ทุกคน ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาโดยตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน โอกาสนี้ขอ
เชิญทุกท่านในที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์สรุปผลการแข่งขันกีฬา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (นายอดิสรณ์ พวงทอง) : ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาเพื่อคนพิการได้กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อคนพิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประธานคณะกรรมการ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
อนุกรรมการ และมีผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ตําแหน่ง อนุกรรมการและ
เลขานุการ
/คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้...

๒๐
คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ และนโยบายของคณะกรรมการโดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
๒. ประสานการดําเนินงานที่เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกับทุกภาคส่วนเพื่ อระดม
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในจังหวัด
๓. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาทุ ก รู ป แบบ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก ช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับบริการการศึกษาสําหรับคนพิการของ
ทุกหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในจังหวัด
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค
๕. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัดมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมอบหมาย
เป้าหมายการดําเนินการในระยะแรก คือ ให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพื่อคนพิการประจําอําเภอต่างๆ
โดยขอประสานกับคณะกรรมการเพื่อที่จะได้กําหนดทิศทาง ในการดําเนินการ จะมีการขยายศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 8 ไปยังอําเภอฝางเพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกในการเดินทาง ในการเพื่อให้การกําหนดการ
ประชุมเกิดขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ในฐานะเลขานุการ ขออนุญาตดําเนินการเลือกสรรกรรมการ
ฝ่ายคนพิการประเภทต่างๆ เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จะนําเสนอแผนงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนัด
หมายการประชุมต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.5 ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือปี 2555 และแนวโน้ม
ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจภาคธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (นายชัชวาลย์
อินทรักษ์) : ขอนําเสนอภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือปี 2555 และแนวโน้ม สําหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี 2555 ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี การขยายตัวเกือบร้อยละ 5 แต่ปี 2556 นี้ อาจจะชะลอลงบ้านเล็กน้อย ปัจจัยที่ทํา
ให้เศรษฐกิจปี 2555 ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี คือ จากการซ่อมแซมจากความเสียหายจากน้ําท่วม มาตรการจากการ
กระตุ้นจากภาครัฐ ภาวะการเงินไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออํานวยต่อการลงทุน ปัจจัยลบเป็นผลจากการที่
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงบ้าง เพราะต้องพึ่งพาการส่งออก ทําให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกชะลอลงไป
เศรษฐกิจภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ในปี 2555 เศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวดีทุกด้าน ทั้งด้านอุปสรรค
หรือความต้องการสินค้า บริการ เพื่อสําหรับการบริโภค การลงทุน ด้านภาคการผลิต ขยายตัวดีแต่ก็มีอยู่บ้างที่ผลิต
มากเกินไปส่งผลให้ราคาลดลง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องมันสําปะหลัง ที่ราคาปี 2555 ลดลงเกือบร้อยละ 25 นอกจากนั้น
เป็นเรื่องไก่พันธุ์เพื่อลดลงร้อยละ 17
ในด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในปี 2555 ของภาคเหนือด้านอุปโภค บริโภค การจับจ่ายใช้สอย
การลงทุน การท่องเที่ยว ขยายตัวดีทําให้เศรษฐกิจภาคเหนือขับเคลื่อนไปด้วยดี แต่ก็มีบ้างที่ภาคอุตสาหกรรมที่
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลเชื่อมโยงมาจากการผลิตเครื่องดื่มที่ชะลอลง เพราะผลิตมากขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ภาวะการเงิน
สินเชื่อ เงินฝากขยายตัวดี
/ มีประเด็นที่น่าจะเป็นห่วง คือ...

๒๑
มีประเด็นที่น่าจะเป็นห่วง คือ
1. ค่าแรงที่สูงขึ้นมีผลต่อการจ้างงาน เกิดปัญหาโรงงานปิดตัว เมื่อเดือนเมษายน 2555 โรงงานปิดตัว
14 ราย คนงานตกงาน 2,000 กว่าคน
2. อสังหาริมทรัพย์จะเกิดซัพพลายล้นตลาดหรือยัง การผลิตคอนโด แล้วจะเกิดปัญหาที่ราคาปรับขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนเกิดปัญหาฟองสบู่ ในระบบเศรษฐกิจหรือไม่ จากการประชุมติดตามล่าสุด พบว่าสิ้นเดือนตุลาคม 2555
มีโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวดิ่ง มีทั้งหมดในเชียงใหม่ 338 โครงการ ไม่รวมโครงการที่ปิดการขายไปแล้ว
มีจําหน่วย 4,355 หน่วย มูลค่า 110,000,000 บาท ราคาขายต่อยูนิต 2.5 ล้านบาท แล้วในจํานวน 4,355
หน่วย ขายไปแล้วร้อยละ 73 ที่เหลือร้อยละ 27 คาดว่าจะขายออกหมด 20 เดือน จากการประเมินข้อมูลการเกิด
โอเวอร์ซัพพลาย นี้ไม่มาก
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองการศึกษา ราชการ และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นจะเห็นการ
เปลี่ ยนแปลงในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เป็ นอย่ างมาก ภาวะเศรษฐกิ จภาคเหนื อขั บเคลื่ อนได้ ดี แต่ ต้ องระมั ดระวั งอยู่
พอสมควร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) : เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้ม
การขยายตัวดี แต่ไม่ควรประมาท โดยเฉพาะด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผลจากการที่ประเทศจีนมา
ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยทําให้นักท่องเที่ยวประเทศจีนเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อตามรอยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ในเทศกาลตรุษจีนนี้ขอให้อําเภอที่ปรากฏ
ภาพในภาพยนตร์เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์การ
ท่ องเที่ ยวของประเทศไทยใหม่ จากการเสวนาปรั บปรุ งยุ ทธศาสตร์ ที่ เชี ยงใหม่ ที่ ผ่ านมา ได้ เริ่ มต้ นจากการทํ า
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพราะฉะนั้นทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องตอบได้ว่าทิศทางของการพัฒนากระทรวง ทบวง
กรมจะทําอะไร ต้องมีแผนที่ชัดเจนว่าระดับชาติทําอะไร ระดับภาคทําอะไร ทําให้การเสวนาเรื่องดังกล่าวมีความ
ชั ด เจนมากขึ้ น เรื่ องของที่ ส่ ว นกลางจะสนั บสนุ น ทางพื้ นที่ จ ะต้ อ งมี จุ ดยื น ของตนเอง ซึ่ ง ในปี 2557-2560
นายกรัฐมนตรีจะขอดูทั้งแผนของพื้นที่ และแผนของส่วนกลาง โครงการพื้นฐานใหญ่ รถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นแน่นอน
ประมาณปี 2561 ความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่
3 ชั่วโมง ราคาไม่เกิน 2,000 บาท จะเป็นตัวขับเคลื่อนใหญ่ที่จะเข้ามาขนส่ง รถไฟทางคู่และคู่ขนาดกันมา ศูนย์การ
ประชุมนานาชาติจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2556 นี้ ส่วนเรื่องอื่นๆ คือจุดเน้นตลาด MICE ตลาด Food valley
จะทําให้การเกษตรเป็นตัวนําที่ทําให้เศรษฐกิจสูงขึ้น ใช้นวัตกรรมมาพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ผลักดันและ
นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคนี้ จะผลักดันให้เป็น
Northern land port ซึ่งนายกรัฐมนตรีพอใจที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์ก็จะมีอีก
หลายโครงการในระยะกลางและระยะยาวการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จะมี
อนาคตที่กว้างไกล
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.6 การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 37 ประจําปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่( นายสุรพล สัตยารักษ์) : การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในปี ๒๕๕๖
ถือเป็นการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๗ กําหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สถานทื่จัดงานบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
และ
สวนสาธารณะหนองบวกหาด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
/ เพื่อเชิดชูและคงไว้...

๒๒
1. เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้
ประดับนานาพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานทําให้แก่ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนํารายได้เข้าสู่ประเทศและ
จังหวัดเชียงใหม่
การจัดงานในครั้งนี้ ได้ดําเนินการภายใต้แนวคิด “ร้อยพันธุ์พฤกษา ศาสน์ศิลป์ถิ่นล้านนา ล้ําเลอค่า
สู่สากล” ซึ่งสื่อถึงความเป็นนครแห่งราชินีดอกไม้และพันธุ์ไม้งาม รวมถึงเส้นทางบุญแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันสง่างามของจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๗ ประจําปี ๒๕๕๖
ภายใต้แนวคิด ““ก้องกังสดาล มหานครเชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" อันสื่อถึงความมีชื่อเสียงและ
ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสง่างามทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่
อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุน
สู่สากล
กิจกรรมในงานมีกิจกรรมหลักรวม ๙ กิจกรรม ดังนี้
๑.การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ โดยมีกิจกรรม คือ
การจัดนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับของหน่วยงาน การจัดสวนโชว์ การจัดซุ้มถ่ายภาพ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
และ การจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ โดยได้เชิญชมรมผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเข้าร่วม
2. การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในเช้าวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็น
ต้นไป จากบริ เวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร ถนนราชเชี ยงแสน ถนนช่างหล่อ จนถึ ง
สวนสาธารณะหนองบวกหาด สิ่งที่น่าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งคือจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนรถบุปผชาติ
จํานวน ๓ ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่น
ทุกปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่จัดส่งรถบุปผชาติเข้าร่วมขบวนแล้ว จํานวน ๒๒ คัน แยกเป็น หน่วยงานที่ไม่ประกวด
จํานวน ๕ คัน ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๕ คัน ประเภทสวยงาม จํานวน ๕ คัน ประเภทความคิด
สร้างสรรค์ จํานวน ๗ คัน สําหรับในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนโยบายเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดใน
ด้านส่งเสริม จึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมแต่ไม่ประกวด และ/หรือส่งรถบุปผชาติเข้าประกวดแต่ไม่ได้
รับรางวัล ให้นํารถบุปผชาติไปจอดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ส่วนรถบุปผชาติที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลให้
จอดบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาดเพื่อให้ประชาชนได้ชมและถ่ายภาพเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
3. การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ ในคืนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร
ไปจนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กองประกวด นัมเบอร์วัน มีเดีย
4. การจัดกาดหมั้ว ในเช้าวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๒.๐๐ น. ณ สวนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา
๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
/5. การแสดงและจําหน่ายสินค้า...

๒๓
5. การแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
6. การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีของสถาบัน การศึกษา
๑) การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ –
๒๒.๐๐ น. ณ เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รับผิดชอบจัดการแสดงต่าง ๆ
มาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม
๒) การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา
๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ เวทีลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ ได้ประสานโรงเรียนต่าง ๆ มาแสดง เช่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสารภีพิทยาคม และ
โรงเรียนในสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น
๗. การตกแต่งเส้นทาง/การทําถนนดอกไม้ ดําเนินการบริเวณเส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติเคลื่อน
ผ่าน เริ่มต้นจากเชิงสะพานนวรัฐ ถนนท่าแพ ถนนคชสาร ถนนราชเชียงแสน ถนนช่างหล่อ ถึงสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด ตลอดจนถนนสายสําคัญในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
8. การจัดมหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด
๙. การประกวดหน้าบ้านน่ามอง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บริเวณสองฝั่งถนน
ที่ขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนผ่านจากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ถนนคชสาร ถนนราชเชียงแสน
ถนนช่างหล่อ ไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยรณรงค์ให้หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ได้ตกแต่งประดับประดาบริเวณอาคารสถานที่ทํางาน ร้านค้า บ้านพักอาศัยให้สวยงานด้วยดอกไม้ ซึ่งปีนี้จังหวัด
มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ รับผิดชอบ จัดให้มีการประกวดหน้าบ้านน่ามอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
การแสดงของนักแสดงในขบวนขอให้จัดการแสดงที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อความรวดเร็วในการ
เคลื่อนขบวน และขบวนจะได้มีขาดช่วง จึงขอแจ้งผ่านต่อที่ประชุมด้วย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.7 การจัดงานเทศกาลสตรอเบอรีแ่ ละของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 12 ประจําปี 2556
นายอําเภอสะเมิง (นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล): การจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอําเภอ
สะเมิง ครั้งที่ 12 ประจําปี 2556 อําเภอสะเมิงขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่
12 ประจําปี 2556 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรม การจําหน่ายสตรอเบอรี่ปลอดภัยในราคาประหยัด ชมขบวนแห่รถสตรอเบอรี่
ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันรถฟอร์มูลล่า
ม้ง การประกวดสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางเกษตร เช่น ฝักทอง ฝักเขียว กล้วยน้ําว้า การออกร้านนิทรรศการของ
ส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ แวะชิมและซื้ออาหารพื้นเมืองจากร้านกาดหมั้ว คัวฮอม การประกวดธิดา
สตรอเบอรี่ การประกวดร้ อ งเพลงลู ก ทุ่ ง พร้ อ มแดนเซอร์ การประกวดรํ า วงย้ อ นยุ ค ของกํ า นั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
สนุกสนานเพลิดเพลินกับวงดนตรีสารภีแบนด์ การจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2556 การแข่ งขั น ชกมวยไทย และมหรสพอื่น ๆ อี ก มากมาย ทั้ งนี้ ข อให้ ที่ ป ระชุม รับ ชมวีดี ทัศ น์ก ารจัด งาน
ประมาณ 8 นาที
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/ 4.8 การจัดงาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ…

๒๔
4.8 การจัดงาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง”
นายอําเภอจอมทอง (นายสุรชัย มณีประกร) : อําเภอจอมทอง ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ได้กําหนดจัดงาน “ มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๒ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง” ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม ๘ วัน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอจอมทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพได้นําสินค้า ผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่มา
จําหน่าย ตลอดจนประชาสัมพันธ์อําเภอจอมทองให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป กิจกรรมเช่น การจดทะเบียนสมรสบน
ดอยอินทนนท์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้น ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ในโอกาสนี้ขอที่ประชุมรับชมวีดีทัศน์
การจัดการ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.9 ประชาสัมพันธ์การสรรหา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
(คณะกรรมการ ป.ป.จ.)
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช.เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) (นายนิรันดร ศรีภักดี) : ขอประชาสัมพันธ์การ
สรรหา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด(คณะกรรมการ ป.ป.จ.) สืบเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคท้าย บัญญัติให้มีกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๘ ก เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
เป็นต้นไป
สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานให้มี การสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
ประกอบด้วย ๒ ภารกิจ ดังนี้
ภารกิ จ ที่ 1 การดํ า เนิ น การคัด เลือ กคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยให้ผู้ แ ทน
หน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด รวม ๙ กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงาน คัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือ
องค์กรละหนึ่งคน รวม ๙ คน ทําหน้าที่สรรหากรรมการ ป.ป.จ. ในภารกิจที่ ๒ ต่อไป
ภารกิจที่ ๒ การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยประกาศรับสมัครจากบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จากนั้นให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. พิจารณาคัดเลือกไว้เป็น
สองเท่าของจํานวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ าจังหวัด แล้ วนํ ารายชื่อจั ดทําบั ญชี เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดตามจํานวนของแต่ละจังหวัดต่อไป
รายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละภารกิจมีดังนี้
1. การดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. จะต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่งจํานวนเก้าคนในแต่ละ
จังหวัด ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน
หรือองค์กรในแต่ละจังหวัด รวม ๙ กลุ่มหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละ
หนึ่งคน
/ 1.1 คุณสมบัติของกรรมการ ...

๒๕
คุณสมบัติของกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. จะต้องเป็นผู้แทนหน่วยงานหรือผู้แทนองค์กร ดังต่อไปนี้
(๑) สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา หมายความถึง สมาคมหรือชมรมซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นโดยกลุ่มครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษา ให้ บ ริ ก ารหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
(๒) สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หมายความถึง สภาทนายความหรือสภาทนายความ
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ หรือองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอื่น
(๓) สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงานหมาย ความถึง สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือสภาแรงงานหรือสหภาพแรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานหรือลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก่สมาชิกในการคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง
(๔) สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด หมายความถึง
หอการค้าจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสํานักงานสาขาในจังหวัด
หรือกลุ่มอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชย์และสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
(๕) กลุ่มอาสาสมัคร หมายความถึง กลุ่มบุคคลหรือมูลนิธิที่สมัครใจอาสาเข้ามาทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคม
หรือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือสิ่งอื่นใด
(๖) องค์กรเอกชน หมายความถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานพัฒนาสังคม
โดยเน้นการพัฒนาคนและการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดทะเบียน
ก็ได้ และในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการจัดองค์กรเป็นคณะบุคคลขึ้นมาดูแลรับผิดชอบการ
ดําเนินกิจการอย่างมีระเบียบแบบแผนตามสมควร ซึ่งดําเนินงานโดยอิสระ มีกิจกรรมต่อเนื่องและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์
(๗) องค์กรเกษตรกร หมายความถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร เช่น การเสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง
ราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกร
หรือองค์กรเกษตรกร
(๘) สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน หมายความถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพื่อทําหน้าที่ปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือทําหน้าที่
ในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีการดําเนินการในลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่
เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
(๙) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หมายความถึง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ในกรณีมีผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรไม่ครบจํานวนแต่มีอยู่ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้ผู้แทนหน่วยงานหรือ
องค์กรเท่าที่มีอยู่ดังกล่าวดําเนินการสรรหาต่อไปได้
/ในกรณีมผี ู้แทนหน่วยงาน...

๒๖
ในกรณี มีผู้แ ทนหน่วยงานหรื อองค์กรน้ อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การสรรหา
กรรมการ ป.ป.จ. ได้ ให้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ให้ผู้อํานวยการหรือข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่เลขาธิการฯ มอบหมาย ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
(1) ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัครเป็นกรรมการ
ป.ป.จ. แต่ละราย
(2) พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ. ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามซึ่งสมควรได้รับการ
เสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ.
(3) คณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ป.ป.จ. เสร็จสิ้นแล้ว
2. การสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
กรรมการ ป.ป.จ. ในแต่ละจังหวัดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ป.ป.จ. คนหนึ่ง และกรรมการ ป.ป.จ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้
ผู้อํานวยการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.จ.
การกําหนดจํานวนกรรมการ ป.ป.จ. ในแต่ละจังหวัด ให้คํานวณโดยการนําประชากรในจังหวัด
ที่มีจํานวนประชากรสูงสุดยกเว้นกรุงเทพมหานครมาหารด้วยสอง ได้จํานวนเท่าใดให้ใช้เป็นฐานในการคํานวณ
จังหวัดใดมีจํานวนประชากรตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจํานวนประชากรที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณ ให้จังหวัดนั้นมี
กรรมการ ป.ป.จ. จํานวนห้าคน จังหวัดใดมีจํานวนประชากรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของฐานในการคํานวณ ให้จังหวัดนั้นมี
กรรมการ ป.ป.จ. จํานวนสามคน
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดจํานวนกรรมการ ป.ป.จ. ในแต่ละจังหวัดแล้วให้ประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
จํานวนประชากรในจังหวัดให้ถือตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปี
ที่มีการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
(๑) เป็นผู้มคี วามซื่อสัตย์สจุ ริตเป็นที่ประจักษ์
(๒) มีความรูค้ วามสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) มีสญ
ั ชาติไทย
(๔) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๕) รั บ หรื อ เคยรั บ ราชการในระดั บ ไม่ ต่ํ า กว่ า ผู้ อํ า นวยการกองหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและ
ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีโดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง
ไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
/(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ...

๒๗
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้ว่าคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษหรือเคยได้รับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๗) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือ
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. จังหวัดอื่นอยู่
ในขณะเดียวกัน จนถึงวันที่การแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.จ. จังหวัดนั้นแล้วเสร็จ
อํานาจหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.จ. มีดังนี้
(๑) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดําเนินการให้ประชาชน
หรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) พิ จ ารณาเสนอมาตรการ ความเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ อ
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เรื่ อ งกล่ า วหาเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และรวบรวมพยานหลั ก ฐานเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๖) กรรมการ ป.ป.จ. ต้องปฏิบัติตามนโยบายและคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ
คณะกรรมการ ป.ป.จ. มีสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือน ในตําแหน่งประธานกรรมการ ป.ป.จ. เดือนละ ๕๗,๖๕๐ บาท ตําแหน่ง
กรรมการ ป.ป.จ. เดือนละ ๔๗,๒๔๐ บาท
(๒) บําเหน็จตอบแทน
(๓) การประกันสุขภาพ
(๔) ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๕) มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อนึ่ง กรรมการ ป.ป.จ. มีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และจะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ ไม่ว่าในจังหวัดใด
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาต่อ
ประธานกรรมการสรรหาในจังหวัดนั้น โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมแสดงผลงานและหลักฐานตามแบบ ที่สํานักงาน
ป.ป.ช. กําหนด คาดว่าจะเริ่มต้นกระบวนการสรรหาตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน 2556 เป็นต้นไป
/ ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์...

๒๘
ในโอกาสนี้ ข อประชาสั ม พั น ธ์ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การประกวดบทความเพื่ อ การรณรงค์ ส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรมประจํ าปี 2556 ในหัวข้อ “รวมพลังข้าราชการไทยสู่ ภัยคอรัปชั่ น” คุณสมบัติของผู้ส่ง
บทความคือจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
สํานักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 02-2807968 และ 02-2828712 ในวันและเวลาราชการ หรือดูข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ
นําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ มีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่
5.1 สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556 จังหวัด
เชียงใหม่ (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง ให้นายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชากับจัดหางานจังหวัดภายใน 1 เดือน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)
ฝ่ายเลขานุการได้นําเอกสารรายละเอียดเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th
หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดดูข้อมูลได้
ตามเว็บไซต์ดังกล่าว
ผู้แทนสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤชุชัย โปธา) : แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวครั้งใหม่ สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ในการประชุม กบร. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ให้ผ่อนผันให้แรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้ง
บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 120 วัน
ซึ่ ง นายจ้ า งจะต้ อ งมาขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วกั บ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภายในวั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2556 จึงขอความร่วมมือจากนายอําเภอได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปแจ้งข้อมูล
ให้ กั บ ให้ น ายจ้ า ง/สถานประกอบการและแรงงานต่ า งด้ า วได้ รั บ ทราบโดยทั่ ว กั น หากไม่ ยื่ น ภายในวั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2556 การผ่อนผันในเรื่องดังกล่าวก็ไม่มีผล เมื่อดําเนินการยื่นเสร็จแล้วค่อยไปดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตทํางาน ทําหนังสือเดินทาง หรือการตรวจสุขภาพต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) แจ้งกําหนดวันประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ครั้ ง ที่ 2/2556 ในวั น พุ ธ ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
/6.2 หัวหน้าส่วนราชการ...
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6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติม
1.ผู้แทนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (ดร.มาติน วินสกี้) : ขอนําเสนอกิจกรรมของเชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์ ดังนี้
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เป็นคณะกรรมการที่จังหวัดแต่งตั้งมา ซึ่งขณะนี้ทีมงานกําลังหารือกัน
ว่าจะขอตั้งเป็นหน่วยงาน มูลนิธิ สถาบัน หรือศูนย์ และจะขอหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
ที่ผ่านมาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้มีการจัดงานต่อยอดกับการประกวดการออกแบบของ
เชียงใหม่ มีทั้งหมด 19 ราย ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกมาจากกรรมการจิตอาสา เป็นโครงการที่จัดในทุกปี ปีหน้าอาจจะ
เป็นเรื่องของหัตถกรรม Digital Content ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร สถาปัตยกรรม หลังจากที่มีการจัดนิทรรศการ
ที่เชียงใหม่ 3 ครั้ง ทางทีมงานได้ติดต่อกับหอศิลปวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานครเพื่อจัดงานที่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2556 เป็นการแสดงสินค้าจาก 19 ราย วัตถุประสงค์คือเพื่อยกย่องสินค้าที่ออกแบบดี และเป็นการประชาสัมพันธ์
เชียงใหม่ในแง่มุมใหม่ๆ
โครงการ Handmade –Chiang Mai เป็นโครงการระหว่างเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และ
หน่วยงานตัวแทน เช่นวิทยาลัยสื่อฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ Nohmex ทํางานร่วมกับ British Council เพื่อที่จะสร้าง
ศูนย์กลางออนไลน์หัตถกรรมในเชียงใหม่ ในปีที่แล้วมี 3 สาขาอุตสาหกรรมย่อยในหัตถกรรมมี 9 บริษัท ตอนนี้จะ
ขยายเป็น 30 บริษัท มีการเสนอที่ตรงตามความต้องการของชาวต่างประเทศไม่ได้เป็นการขายของโดยตรง ผลตอบ
รับดีมาก ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 2
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้รับมอบหมายในการช่วยสํานักงานพาณิชย์ในโครงการส่งเสริมเมือง
ต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์มีการจัดอีเวนสําหรับช่วยผู้ประกอบการเรียกว่างาน Jelly เพื่อพบปะ
ในร้านกาแฟนัดหมายจัดการพูดคุยเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การเตรียมเปิดพื้นที่สําหรับผู้ประกอบการใหม่
เรียกว่า panspace อยู่ที่ถนนสิริมังคลาจารย์ ซึ่งจะเปิดในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นคล้ายกับซอฟแวร์พาร์ค
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จะร่วมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมด้วย โดยกิจกรรมต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ
ภายใต้โครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้สนับสนุนศูนย์โกดังมีดี ซึ่งเป็นศูนย์ที่สอนศิลปะให้กับเด็ก เป็นการ
ทํางานร่วมกับศิลปินในเชียงใหม่ เพื่อสอนเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้อุปกรณ์ในการประดิษฐ์เป็น ตั้งอยู่ที่
ถนนสิริมังคลาจารย์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เชียงใหม่จะมีการประชุมของ BOI หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
สําหรับไทยและต่างประเทศ ขณะนี้ทราบมาว่า BOI กําลังจัดยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งมีความสําคัญพอสมควรสําหรับ
เชียงใหม่เพราะเป็นการยกเว้นเขตที่ 3 ซึ่งเขตที่ 3 นี้จะได้สิทธิประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถใช้ได้แล้ว
จึงต้องมีการทดแทนใหม่ ซึ่งการทดแทนนี้มีการกําหนด Cluster ระดับภูมิภาค แต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องเสนอ
ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด BOI ก็จะให้สิทธิพิเศษต่อไป หากสิ่งที่เราเน้นไม่ได้อยู่ในรายการที่ BOI กําหนด Cluster
นั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ เช่น การยกเว้นภาษี การนําเข้าเครื่อง หลายอุตสาหกรรมก็ได้รับผลนี้พอสมควร เป็นเรื่องของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อัญมณี ดังนั้นจึงต้องมีการหารือกับ BOI ว่าเชียงใหม่จะเป็น Cluster ใด จึงขอฝาก
ประเด็นนี้ด้วย
2. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) : ขอประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนเลข
สวย ครั้งที่ 11 หมวดอักษร ขจ “ขุมงานขุมเงินเจริญโภคทรัพย์” ในวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส รายได้นําเข้ากองทุนการใช้รถใช้ถนน
/ 3. หัวหน้าสํานักงานจังหวัด...
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3. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : ขอแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีดําริให้จัดทําหนังสือ แวดเวียงเจียงใหม่ขึ้น ฉบับที่แจกนี้
เป็นฉบับแรก เพื่อเป็นการประสานงานระหว่างทุกส่วนราชการ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถที่จะส่งบทความสั้นๆ ขนาดไม่
เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่ งมาที่สํานักงานจังหวัดเชี ยงใหม่เพื่อดําเนินการในการจัดพิมพ์ ต่อไป และขอความ
ร่วมมืออําเภอทุกอําเภอได้นําหนังสือดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ได้นําไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2556 และวั น ที่ 9 มกราคม 2556
ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ “ข่วงหลวงเวียงแก้ว พุทธมณฑลเชียงใหม่”การบูรณะพระวิหารเสาอินทขิล เสาหลัก
เมือง โครงการซ่อมแซมศูนย์บริการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม
3.3 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งในขณะนี้รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม
2556 รองนายกรัฐมนตรี (ดร.ปลอดประสพ) จะจัดงานโดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งชาวไทย
และต่ า งประเทศจํ า นวนประมาณ 2,000 คน ขณะนี้ ไ ด้ ข อให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพหลักในการเชิญผู้เข้าร่วมงาน และมีกรมทรัพยากรน้ําเป็น
เจ้าของเรื่อง จะมีการขอความร่วมมือทุกส่วนราชการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับแขก และจะมีการเปิดศูนย์การประชุม
นานาชาติด้วย
3.4 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการดําเนินการนําเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
จังหวัดได้ครบถ้วน จึงมอบรางวัลให้กับจังหวัดเป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้สําหรับการแก้ไขปัญหาของจังหวัด
ในเดื อ นต่ อไปจั งหวั ด จะมีก ารมอบใบประกาศนีย บัต รให้กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในจัง หวั ดที่ มีก ารนํ า เข้ าข้ อมู ล ใน
ฐานข้อมูลจังหวัด ได้ครบถ้วน ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ) : การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่าซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ที่สําคัญ จังหวัดได้
เตรียมจัดตั้งกองทุนสนับสนุนป้องกันหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดขึ้น เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ ทาง
จั ง หวั ด เห็ น ว่ า งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากรั ฐ บาลไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง จั ง หวั ด มี น โยบายที่ จ ะสนั บ สนุ น การทํ า งานของ
อาสาสมัครในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จึงได้ขอความร่วมมือจากปลัดจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันหมอกควันและไฟป่าจะเป็นการระดม
ความความร่วมมือจากทุกส่วน ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน ซึ่งทุกส่วนจะมีผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าทั้งสิ้น
ในการที่จะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันถือว่าเป็นการสร้างจิตสํานึกร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เงินที่ได้จะนําไปช่วงอาสาสมัครในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในทุกอําเภอ ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 นี้ จะมีการเปิดตัวโครงการและจัดแถลงข่าวในวันแถลงข่าวของจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ
/7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...
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7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) : แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้
(1) จากการแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 41 และกี ฬ าคนพิ ก ารครั้ ง ที่ 31 ที่ ผ่ า นมา
ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทําให้การจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสองประเภทสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และสร้างความประทับใจแก่ทุกฝ่าย
(2) การเบิกจ่ายงบประมาณขอให้ทุกส่วนราชการที่มีงบประมาณโดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ในไตรมาสแรกมีการเบิกจ่ายงบประมาณช้า ขอให้เร่งดําเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
สําหรับการติดตามผลการเบิกจ่ายสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่จะมีการติดตามทุก
เดือน นโยบายของรัฐบาลเร่งรัดให้เบิกจ่ายโดยเฉพาะงบการอบรมให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 จึงขอให้จัดทําแผนให้
ชัดเจน และเร่งรัดการเบิกจ่าย รายการใดสามารถยืมเงินออกมาได้ก่อนก็ขอให้ดําเนินการ การเบิกจ่ายถ้าไม่เป็นไป
ตามกรอบที่กําหนดไว้ส่วนกลางจะพิจารณาเอาเงินคืน หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงขอให้ทําการเปลี่ยนแปลงให้น้อย
ที่สุด หรือถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทําในตอนนี้ เพราะหลายโครงการที่ทําให้การเบิกจ่ายล้าช้าในปีที่ผ่านมา
เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่ 3-4 ไม่ทันการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะตรวจสอบภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ งานการเงินและบัญชีสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 พร้อมที่จะให้ทําแนะนําแก่ทุกหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ
7.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) : มอบนโยบายและข้อสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือ “แวดเวียงเชียงใหม่” ที่จัดพิมพ์ขึ้น ในฉบับต่อไปจะแก้ไขชื่อหนังสือเป็น “แวดเวียง
เจียงใหม่”
2. ภัยแล้ง ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศภัยแล้งแล้ว จํานวน 7 อําเภอ ขอให้นายอําเภอดูใน
เรื่องที่จะช่วยประชาชนในพื้นที่ ในอํานาจหน้าที่ของท่าน ในวงเงินทดรองราชการที่ท่านมีอยู่ เมื่อจังหวัดได้ประกาศ
ภัยแล้งแล้ว ท่านสามารถที่จะใช้เงินในอํานาจหน้าที่ของท่านได้เลย สําหรับท้องถิ่น การประปา สามารถที่จะใช้เงิน
งบกลางของท่านได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ขอให้เร่งรัดการดําเนินการด้วย
3. ภั ย หนาว กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ พ ยากรณ์ อ ากาศว่ า จะมี อ ากาศหนาวอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่
เนื่ อ งจากว่ า วงเงิ น ที่ จ ะใช้ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งกั น หนาวจะต้ อ งส่ ง ไปที่ ส่ ว นกลางและสํ า นั ก งบประมาณจะพิ จ ารณา
เพราะฉะนั้นขอให้นายอําเภอสํารวจว่าในอําเภอของท่านมีควรจําเป็นต้องใช้หรือเปล่า แล้วส่งยื่นเรื่องมาที่สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อจะได้ประชุม
ก.ช.ภ.จ. ในการที่จะเร่งรัดไปยังส่วนกลาง
4. ในระเบียบวาระที่ 3 ของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ขอให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มประเด็นที่
จะต้องติดตามการดําเนินงานตามนโยบายให้เป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของส่วน
ราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพระราชดําริของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผลกระทบจากนโยบาย
ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เช่น ขณะนี้เป็นช่วงของปัญหาหมอกควันและไฟป่าจะต้องมีการนําเสนอประจํา
จนกว่าจะหมดสถานการณ์ ผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา 300 บาท เรื่อง AEC ของจังหวัดเชียงใหม่
ที่จะขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า ให้เป็นวาระติดตามประจําว่าแต่ละส่วนราชการ
ได้ดําเนินการอย่างไร เรื่องของนโยบายสําคัญต่างๆ ของรัฐบาลเช่น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จะต้องรายงาน
ทุกครั้งว่าได้ดําเนินการอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร พร้อมภาพประกอบของโครงการ เพื่อให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ เรื่องต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ทางประชุมคณะกรมการจังหวัด จะได้ร่วมกันติดตามหรือมีประเด็น
ติดตาม หากว่าหมดช่วงเวลาไปแล้วก็ให้ยกเลิกเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการนําเสนอ ถ้าปีต่อไปก็นําเสนอขึ้นใหม่
จะทําให้การประชุมนั้นตอบสนองต่อส่วนราชการต่างๆ และได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน
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5. ขอให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานและร่วมตัวกันของอุทยานการศึกษาต่างๆ เช่น
ตอนนี้มีอุทยานดาราศาสตร์ที่กําลังจะก่อสร้าง อุทยานวิทยาศาสตร์ หากว่าสามารถที่จะนํามาร่วมกันอยู่ในสถานที่
เดียวกันได้โดยไม่ต้องขอเพิ่มการก่อสร้าง จะทําให้เกิดการประสานงานสะดวกขึ้น อยากจะให้มีศูนย์กลางสักหนึ่งแห่ง
ไว้สําหรับจัดการประชุมกลุ่มกัน น่าจะมีการประชุมในเรื่องของ AEC จะต้องมีการขับเคลื่อนต่างๆ อย่างไร ในเรื่อง
ของการแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรหน่วยงานใดรับผิดชอบเรื่องใด น่าจะมีการประชุมเตรียมพร้อมล่วงหน้า
6. ในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ ขอให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญ BOI สภา
อุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด สมาคมนักธุรกิจต่างๆ มาประชุมที่เชียงใหม่ ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เราควรจะมี
อุตสาหกรรมใดเกิดขึ้นที่เชียงใหม่มิเช่นนั้นแล้วจังหวัดเชียงใหม่ก็จะตกสํารวจไม่ได้รับการยกเว้นในบางเรื่อง เช่นเรื่อง
ที่ดินในเขตเมืองนั้นจะมีราคาแพง การจัดทําโครงการบ้านจัดสรรควรจะเปิดพื้นที่ตรงจุดไหน ควรจะมีการวางแผน
พัฒนาในเรื่องของถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เพราะจะเป็นการลงทุนของภาครัฐด้วยเช่นกัน หากไม่ทําในขณะนี้
งบประมาณ กบอ. จํานวน 2.2 ล้านบาท ได้มีการประชุมอนุมัติงบประมาณไปแล้ว หากไม่เตรียมพื้นที่โครงการ
จังหวัดเชียงใหม่ก็จะตกสํารวจ ในแต่ละเรื่องที่จําเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะ หากจะแยกกันคิดกันทํา
ก็ จะไม่มี การบู รณาการและข้อมูล ไม่สัม พันธ์กัน จึ งน่าจะมีการพูดคุยกัน อย่างที่อาจารย์มาติน แจ้ งในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2556 นี้จะมีการประชุมเรื่องที่สําคัญหากท่านไม่แจ้งในที่ประชุมวันนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่รับทราบ
ข้อมูล การที่จะลงทุนในเชียงใหม่หากไม่มีการพูดคุยกันก่อนก็จะไม่ทันการณ์
7. มณฑลทหารบกที่ 33 จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมพบปะวาระยามเช้า
ในวันพรุ่งนี้ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมพูดคุยกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอํานวยการ มณฑลทหารบก
ที่ 33 เริ่มเวลา 07.30 น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางวัลยา สิปปพันธ์
(นางวัลยา สิปปพันธ์)
นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี
(นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

