รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2556
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1
นายฤทธิพงศ์
เตชะพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม
2
นายสุรพล
สัตยารักษ์
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
3
นายเสงี่ยม
กิ่งสุวรรณพงษ์
(รก.)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4
นายไพรัต
เศียรสมาน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
5
นางธนัชศวรรธ์น
วรรณวิจิตร
(แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
6
นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
7
นางศิริพรรณี
บุณยมาลิก
(รก.)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
8
นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
9
นายธนา
นวลปลอด
(แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
10 นายปริญญา
วีระมนุรักษ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
11 นายวันชัย
คําแผลง
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง
12 นายอรรถชา
กัมปนาถแสนยากร (รก.)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
13 นายอาคม
สุขพันธ์
นายอําเภอหางดง
14 นายอุทัย
ลือชัย
นายอําเภอสารภี
15 นายเทพประสิทธิ์
วงษ์ท่าเรือ
นายอําเภอสันทราย
16 นายโชคดี
อมรวัฒน์
นายอําเภอสันกําแพง
17 ว่าที่ ร.ต.สมัย
คําชมพู
นายอําเภอดอยสะเก็ด
18 นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
(รก.)นายอําเภอแม่ริม
19 นายอภิชาต
ชุ่มเชื้อ
นายอําเภอแม่แตง
20 นายวิจิตร
หลังสัน
นายอําเภอฮอด
21 นายมนัส
ขันใส
นายอําเภอเชียงดาว
22 นายนําชัย
เจียงวรีวงศ์
(รก.)นายอําเภอพร้าว
23 นายศักดิ์ชาย
วงศ์กนิษฐ์
นายอําเภอฝาง
24 นายชัชวาลย์
พุทธโธ
(แทน)นายอําเภอไชยปราการ
25 นายอนุพงษ์
วาวงศ์มูล
นายอําเภอสะเมิง
26 นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง
27 ว่าที่ ร.ต.กนก
ตัณฑเสน
(แทน)นายอําเภอสันป่าตอง
28 นายสุรชัย
มณีประกร
นายอําเภอจอมทอง
29 นายปธิกร
เอี่ยมสะอาด
(แทน)นายอําเภอแม่อาย
30 นายชุติเดช
มีจันทร์
นายอําเภออมก๋อย

๒
31 นายสรธร
สันทัด
32 นายชาตรี
กิตติธนดิตถ์
33 นายภาษเดช
หงส์ลดารมภ์
34 นายสราวุฒิ
วรพงษ์
35 นายอดุลย์
ฮวกนิล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
36 นางฉัตรรัตน์
ธนัทศรัณย์ดิลก
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
37 พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์
หลาวทอง
38 พล.ต.ต.เสรี
สามดาว
39 พ.ต.ท.นิตินัย
สุขะวิริยะ
40 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์
เขียวแก้ว
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
41 นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
42 นายเฉลิมเกียรติ
ไชยวรรณ
43 นายพิษณุ
มานะวาร
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
44 นางวิลาวัลย์
ตันรัตนกุล
45 นางธารทิพย์
ทองงามขํา
46 นางอุบลรัตน์
คงกระพันธ์
47 นายพยนต์
ยศสุพรหม
48

นางจิรพร

ทองบ่อ

49

นายอิสระ

อินทร์พรม

50

พันเอกชาตรี

เศรษฐกร

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
51 พ.ต.ธีระกุล
โพทะยะ
52 น.ท.ปรวรรษ
อิศรางกุล ณ อยุธยา
53 พ.อ.สมจริง
กอรี
54 พล.ต.ภูมิพิพัฒน์
ฉวีพัฒน์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
55 นางญาณี
แสงศรีจันทร์
56 นายรณรงค์
เส็งเอี่ยม
57 นายอรรถพล
คนเพียร

นายอําเภอแม่แจ่ม
นายอําเภอดอยเต่า
นายอําเภอแม่วาง
นายอําเภอดอยหล่อ
นายอําเภอกัลยานิวัฒนา
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
(แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
(รก.)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อําเภอฝาง
รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร จังหวัดเชียงใหม่ (ท.)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
ที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
/58 นายวิสูตร หิตะวนิช...

๓
58 นายวิสูตร
หิตะวนิช
59 นายสมชาย
เปี่ยมสุข
60 นางวรรณงาม
แก้วคํา
61 นางขวัญวิมล
เดชกุล
62 นายประพนธ์
ถกลวิโรจน์
63 นายพัฒนศักดิ์
มงคลปัญญา
64 นายปัญญา
สวนจันทร์
65 นายนพดล
แสกรุง
66 นายสมเกียรติ
พิสุทธิ์เจริญพงศ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
67 นางวรพรรณี
ดํารงมณี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
68 นายชัยพร
แก้ววิวัฒน์

(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
(แทน)สรรพากรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่ 2
ผู้อํานวยการ สํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่

(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม่
69 นายวิทยา
ฉุยกลัด
(แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
70 นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
71 นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
72 นางสาวดาวสวรรค์
รื่นรมย์
(แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
73 นายวรชาติ
พัฒนสิน
(แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
74 นายทรงเดช
คําลือ
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
75 นางนิภาวดี
อินปันบุตร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
76 นางสาววัลภา
เผือกผาสุข
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
77 นายสมพร
เวชกามา
(แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
78 นางพรทิพย์
ชํานาญกิจ
(แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
79 นางสุรีย์พร
ชูสุข
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
80 นางอัจฉรี
อุบลเขียว
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
81 นางสุจิตรา
สุวรรณรัตน์
(แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
82 นายวิเชียร
โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่
83 นายอนวัชช์
ไทยขวัญ
หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
84 นางสาวกัญชัช
ทองดีแท้
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
85 นายญาณพัฒน์
เสาร์พันธ์คํา
(แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
86 นางสาวชูจิต
ทองย้อย
87 นายสุรพล
ทองเที่ยง
88 นายบุญสม
ทองบุญอยู่
89 นายสุรพงษ์
วิวัชรโกเศศ
90 นายชูชีพ
ศฤงคาร
91 นายวีรชาติ
เขื่อนรัตน์
92 นายสุทธิศักดิ์
ชื่นพิชัย
93 นายเดช
สารเข้าคํา
94 นายนภดล
โค้วสุวรรณ์
95 นายเกื้อกูล
มานะสัมพันธ์สกุล
96 นางรุจิเรข
ณ ลําปาง
97 นายสมพงษ์
ทองสถิตย์
98 นายจาตุรนต์
สุวรรณพินท์
99 นายภาณุ
100 นายบรรจง

ชุ่มใจ
จํานงศิตธรรม

101 นายสกุล
102 นายวรสิทธิ์
103 นางอรทัย

มูลคํา
วรพล
ธรรมเสน

104 นายนคร
105 นางอาทิตยา

มหายศนันท์
แสงมณี

กระทรวงคมนาคม
106 นายชาญชัย
107 นายวีระ
108 นายสมพงษ์
109 นางณิชรัตน์
110 นางศรีสุภี

กีฬาแปง
กิจเวชเจริญ
มอญแก้ว
จอมแปงทา
เพชรโรจน์

111
112
113
114
115

แก้วนัย
เผือกนวม
ชวดเปีย
อิงคธีรวัฒน์
ดิษฐ์สุวรรณ

นายสงัด
นายประจญ
นายฉลาด
นายสมชัย
นายจํารัส

(แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
(แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง)
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

/ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
116 นายประหยัด
อนันต์ประดิษฐ์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
117 นายอักษรา
ทารักษา
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
118 นายประหยัด
ดาวราม
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
119 นายปราณี
โควินทวงค์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
120 นางทิภาภรณ์
มาเป็ง
(แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
121 นางสันทนีย์
ไชยเชียงพิณ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
122 นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
123 นายณรงค์ศักดิ์
ไชยศรี
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
124 นายณัฐกานต์
อมาตยกุล
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติสาขาเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
125 นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
126 นายไพโรจน์
กุลละวณิชย์
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
127 นางขวัญนภา
ผิวนิล
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)
128 นายสุชาติ
ธนสิทธิ์สมบูรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1
129 นางนิยดา
หมื่นอนันต์
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
130 นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
131 นายวรพงษ์
น้อยสุขเสริม
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
132 นายหิรัญ
จิตตาทิพย์
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
133 นางสุรีวรรณ์
แสนวิเศษ
(แทน)ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
134 ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
135 นายทรงศิลป์
ภิรมย์กุล
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
136 นายชานนท์
หันสวาสดิ์
(แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
137 นายเอกราช
เผือกสกนธ์
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
138 นายเฉลิมศักดิ์
อุทกสินธุ์
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
139 นางเพ็ญศรี
เอี่ยมโอภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
140 นายประทิน
สินมณี
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
141 นายฤชุชัย
โปธา
(แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
142 นางสาวพจนาพร
ศราวุธสกุล
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
/143 นางอัจฉรา บัวทอง...

๖
143 นางอัจฉรา

บัวทอง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
144 นายสมศักดิ์
ดาวทอง
145 ดร.กษมา
ประสงค์เจริญ
146 นางบรรเจิด
ดีมงคล
147 นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
148 ว่าที่ ร.ต.ไวโรจน์
สิงห์ไตรภพ
149 นายอดิสรณ์
พวงทอง
150 นายอุดม
แปงทิศ
151 นายปรีชา

เชื้อชาติ

152 นายกิตินันท์

โนสุ

153 นายทวี

อุปสุขิน

154 นายไกรสร

สุทินโน

155 นายศุภกร

ศรีศักดา

156 นายสิทธิชัย

มูลเขียน

157 นายสุมนต์
มอนไข่
สถาบันการศึกษา
รศ.ดร.ประโยชน์
อุนจะนํา
หน่วยงานในกระทรวงสาธารสุข
158 นายสุรสิงห์
วิศรุตรัตน์
159 นายธีระศักดิ์
สุภาไชยกิจ
160 นางมณฑิรา
เมธา
161 นายแพทย์พิรุณ
คําอุ่น
162 แพทย์หญิงสุนยี ์
ศรีสว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
163 นางกฤษนันท์
ทะวิชัย
164 นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท์
165 นายเกียรติชัย
ตุลาธรรมกุล

(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา
ภาคเหนือ
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
(แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต 3 (เชียงใหม่)
/หน่วยงานพิเศษ/อิสระ

๗
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
166 นางสาวฐิตินันท์
167 นายสุชาติ
168 นายนิรันดร
169 นางสาวพัชรี
170 นางถนอมจิต
171 แพทย์หญิงประคอง
172 นายสมศักดิ์

ชีวะวัฒน์
ใจภักดี
ศรีภักดี
ฉั่วริยะกุล
ไชยวงค์
วิทยาศัย
วงศ์ปัญญาถาวร
วีระกิตติ

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

มีสมศักดิ์
ชัยอินตา
วงศ์ษา

(แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

พัฒนเจริญ
นวมงาม

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

173 นายนภดล
ส่วนท้องถิน่
174 นายสรวมไชย
175 นายประพันธ์
176 นายสุภคิน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
177 นายหลักชัย
178 นายประยูร
179 นายธีรพงค์
180 นายชูเกียรติ
181 นายอดิศร

กรุงประยูร
แป้นแกว
สุขะตุงคะ

182 นายเทอดศักดิ์
183 นางพจรัตน์

บุญมาประเสริฐ
เหนือเมฆ

ผู้เข้าร่วมประชุม
184 นายบุญเกื้อ
185 นางศิริกุล
186 นายชัชวาลย์
187 นางจารุณี
188 นางสุรีย์พร

คุณาธารกุล
พงษ์ลัดดา
ปัญญา
จุลวรรณ
หอมจันทร์

189 นายนวพร

แสงหนุ่ม

190 นายเจิดศักดิ์

เปลี่ยนแปลงศรี

191 นายชัยนรงค์

วงศ์ใหญ่

192 นายธัชชัย

โกมลรัตน์

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
(แทน)นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
/ 193 นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์...

๘
193 นายประหยัด

อนันต์ประดิษฐ์

194 นางสาวฟองแก้ว
195 ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

บัวลูน
จินต์จิระนันท์

196
197
198
199
200

สิปปพันธ์
ณ เชียงใหม่
ตันรักษา
กาญจนกุล
อุตตะมัง

นางวัลยา
นางสาวนลินี
นายภานุเมศ
นายปาริสรา
นางณัชชา

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเสียงสื่อมวลชน
ผู้สื่อข่าว อสมท.เชียงใหม่

/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

๙
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “ยอดครู
ผู้ มี อุ ด มการณ์ ” ครั้ ง ที่ 7 ประจํ า ปี พ.ศ. 2556 ระดั บ จั ง หวั ด จํ า นวน 1 ราย ได้ แ ก่ นางอํ า ไพ มณี ว รรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม
และแนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่มาดํารงตําแหน่งในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางธารทิพย์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
2. นายผดุงศักดิ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
3. นางเพ็ญศรี
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
4. นางอุบลรัตน์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

ทองงามขํา
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หาญปรีชาสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเลย
เอี่ยมโอภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
คงกระพันธ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสารจํานวน 32 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่
www.chiangmai.go.th หัวข้อประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2556 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม...

๑๐
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 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 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 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เป้าหมาย

คงเหลือ

รวม

๒๒,๖๓๓.๓๗

๑๔,๗๙๖.๔๐

๖๕.๓๗

๔๔.๐๐

๗,๘๓๖.๙๗

ลงทุน

๔,๐๙๔.๐๑

๘๘๐.๐๒

๒๑.๕๐

๒๕.๐๐

๓,๒๑๓.๙๙

ประจํา

๑๘,๕๓๙.๓๖

๑๓,๙๑๖.๓๘

๗๕.๐๖

-

๔,๖๒๒.๙๘

เงินเหลื่อมปี

๓,๓๔๔.๘๔

๑,๙๕๕.๐๑

๕๘.๔๕

๑,๓๘๙.๘๓

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
/ การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน...

๑๑
การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
หน่วย : ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน

เงินงบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ที่ได้รบั
๔,๐๙๔.๐๑
รวม
ส่วนราชการ
๓,๕๗๖.๔๙
ท้องถิ่น
๔๔๙.๗๘
กลุ่มจังหวัด
๑.๑๗
จังหวัดเชียงใหม่
๖๖.๕๗
ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้

๘๘๐.๐๒
๕๓๒.๗๑
๓๔๗.๓๒
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๑.๕๐
๑๔.๘๙
๗๗.๒๒
๐.๐๐
๐.๐๐

ลํา
ดับ

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตร
สถาบันวิจัยดารา
๒
ศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนเชียงดาว
๓
วิทยาคม
โรงเรียนยุพราช
๔
วิทยาลัย
สํานักงานส่งเสริมการ
๕ ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนหางดงรัฐ
๗
ราษฎร์อุปถัมภ์
๘ เรือนจํากลางเชียงใหม่
สํานักงานสถิติจังหวัด
๙
เชียงใหม่
๑๐ เรือนจําอําเภอฝาง
๑

งบประมาณ

ภาพรวม
เบิกจ่าย

ร้อยละ

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๔๒๐.๙๐

๔๒๐.๙๐

๑๐๐.๐๐

-

-

-

๑๙๖.๔๑

๑๙๖.๔๑

๑๐๐.๐๐

-

-

-

๓.๕๓

๓.๑๕

๘๙.๑๒

๐.๓๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๑.๙๗

๑๐.๖๑

๘๘.๖๗

-

-

-

๑,๕๐๐.๙๖ ๑,๓๓๐.๓๐

๘๘.๖๓

๔๒๔.๙๙

๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๖๔๑.๒๘

๘๗.๕๙

๐.๖๙

๐.๖๙

๑๐๐

๓๑๔.๓๗ ๗๓.๙๗

๒.๑๖

๑.๘๐

๘๓.๓๗

๐.๓๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๑.๔๓

๒๕.๒๒

๘๐.๒๓

-

-

-

๔.๕๕

๓.๖๒

๗๙.๖๐

๑.๒๓

๑.๒๓

๑๐๐

๘.๘๙

๖.๘๙

๗๗.๔๓

๐.๑๕

๐.๐๐

๐.๐๐

ที่มา : รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่จังหวัด)
/ การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ...

๑๒
การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น๑๐๘ หน่วยงาน
ในไตรมาสที่ ๒ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๓๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘ และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๔๖ หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๕๙ (เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๕.๐๐) ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อ
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๗๖ หน่วยงาน ดังนี้
ลําดับ

ลงทุน

ชื่อหน่วยงาน
งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โครงการชลประทานเชียงใหม่

๑๓๙.๐๖
๓๑.๗๕
๒๑๒.๕๘
๗.๘๔
๓๕.๓๘
๓๙๖.๙๒

๓๐.๗๖
๖.๕๐
๔๒.๑๖
๑.๔๔
๖.๓๐
๖๒.๙๖

๒๒.๑๒
๒๐.๔๖
๑๙.๘๓
๑๘.๓๐
๑๗.๘๑
๑๕.๘๖

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
สํานักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐
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๗.๘๕
๖.๘๕
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๕.๔๗
๔.๖๓
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๑๓

ลําดับ
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

ลงทุน

ชื่อหน่วยงาน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต34
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย
องค์การสวนพฤกษาศาสตร์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เรือนจําอําเภอฝาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อําเภอแม่แจ่ม
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแม่ก
วง
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
โรงเรียนไชยปราการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

งบประมาณ
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๑๔

ลําดับ

ลงทุน

ชื่อหน่วยงาน
งบประมาณ

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
74
75
76

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลประสาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เบิกจ่าย
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/๒. หนั ง สื อ เพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ...

๑๕
๒. หนั ง สื อ เพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ประจํา เดื อ น มกราคม ๒๕๕๖ มี ดั ง นี้
¦ หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕ /ว ๔๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ น
การเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกูเ้ งินฉบับเดิม
กรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้รับบํานาญให้สามารถกู้เงินเพิ่มในส่วนที่เหลือกับ
สถาบันการเงินโดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิมได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่จํานวนเงินที่กู้เดิมกับจํานวนเงินที่กู้เพิ่มรวมกันแล้ว
จะต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรอง
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) ประธานในที่ประชุม : การเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้อยู่ตามเป้าหมาย แต่ในงบการลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอให้มีการ
เร่งรัดดําเนินการ จากการประชุมที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 สําหรับ
งบการอบรมประชุ ม สั ม มนา นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การให้ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในไตรมาสที่ 2
ด้วยเช่นกัน สําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานสามารถปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําจากสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ได้
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2 ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ : คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้
เร่งรัดติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ํา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับพื้นที่ และจากการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการปลูกป่าต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ใน
พื้ น ที่ ๒๕ ลุ่ ม น้ํ า เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ตึ ก ไทยคู่ ฟ้ า ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรให้
กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด และ
ขอให้ทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
๑. จัดตั้งคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้
ดําเนินการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายอดิศร กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
กรรมการ และมีผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขานุการ
๒. เชิ ญ ชวนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ตามแบบความประสงค์
เข้าร่วมโครงการปลูกป่า
๓. ลงข้อมูล “แบบสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า (รายแปลง)”
๔. จัดทําแบบสรุปพื้นที่ปลูกป่า รายงานกระทรวงมหาดไทย
๕. จัดส่งแผนปฏิบัติการปลูกป่า “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี” (ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
๖. การติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้รายงานผลการดําเนินการพร้อมปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เป็นประจําทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
/ผลการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่

๑๖
ผลการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์อํานวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุก
รุกทําลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ศอส.ปท.จ.ชม.) ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญคณะกรรมการศูนย์อํานวยการฯ อําเภอ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดําเนินโครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี (ระยะที่ ๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ซึ่งผลการ
ประชุม ได้มีมติให้อําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ
ตามแบบความประสงค์เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และดําเนินการสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่ารายแปลง
ตามนโยบายการปลูกป่า ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยให้ประสานการดําเนินงานดังกล่าวกับหน่วยงานในพื้นที่
ในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในการกําหนดรหัสแปลงปลูกป่าแต่ละแปลงแล้วรายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัด
เชียงใหม่ทราบ ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อกําหนดรหัสแปลงและรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.3 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ : จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๒๑ – ๑๐๑ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับดี – ปานกลาง ที่สถานีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 70
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดได้ 71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 กําหนดมาตรการวันอันตรายเป็น 100 อันตราย
เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 - 30 เมษายน 2556
สถิติการรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่า พบรายงานสถิติรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่า
สะสม ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ มกราคม – ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ รวมจํานวน ๑๔๔ ครั้ ง พื้ น ที่ป่ า เสีย หาย จํา นวน
๑๕๗๐.๖0 ไร่ สถิติจุดความร้อนที่คาดว่าเป็นการเผาในที่โล่ง (Hot spot) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบรายงาน
จุด Hotspot สะสมระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑๖ จุด บริเวณอําเภอจอมทอง
๑๒ จุด อําเภอฮอด ๒๖ จุด อําเภอดอยเต่า ๘ จุด อําเภอแม่แจ่ม ๒๕ จุด อําเภอสันทราย ๔ จุด อําเภอเชียงดาว ๓
จุด อําเภอแม่อาย ๑ จุด อําเภอดอยสะเก็ด ๖ จุด อําเภอแม่ริม ๒ จุด อําเภอแม่วาง ๗ จุด อําเภอหางดง ๒ จุด
อําเภออมก๋อย ๑๒ จุด อําเภอดอยหล่อ ๒ จุด อําเภอพร้าว ๑ จุด อําเภอแม่แตง ๒ จุด อําเภอเวียงแหง ๑ จุด และ
อําเภอสะเมิง ๒ จุด
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
เปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานในพิธี จากการประชุมได้มีมติกําหนดให้มีการประชุมสรุป หารือ ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าทุกอาทิตย์ ในกรณีที่สถานการณ์ปกติและมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร แต่หากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจะมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาทุกวัน
/ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งพื้นที่การทํางาน...

๑๗
ทั้งนี้ได้มีการแบ่งพื้นที่การทํางานออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2556 ได้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่โซน ณ เทศบาลตําบลไชยปราการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2556 ได้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่โซนกลาง ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
ได้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่โซน ณ เทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอฮอด
จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ปัญญา) : แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีดําริให้จัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมเงินสมทบทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อนําไปเป็น
เงินทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันต่อไป ทั้งนี้ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
“กองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ “ เลขที่ 981-376-346-9
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.4 สถานการณ์และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2556
ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่(นางศิริพรรณี บุณยมาลิก) :
เนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคม ความ
กดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อน จะปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน ทําให้มีอากาศ แห้ง ร้อนอบอ้าว ในตอน
กลางวัน และมีฟ้าหลัว (หมอกแดด) เกือบตลอดวัน และเมื่อมวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุมเป็นครั้งคราว จะเกิด
สภาพอากาศแปรปรวน พายุฤดูร้อน ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้
จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเข้าสู่สถานการณ์และสภาวะความแห้งแล้งในบางพื้นที่ของจังหวัด เนื่องจาก
ปริมาณน้ําฝนที่ตกน้อยลง จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ตั้งแต่วันที่ 6
ธันวาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน แล้วจํานวน 14 อําเภอ 55 ตําบล 462 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จํานวน 57,326 ครัวเรือน 177,277 คน พื้นที่เกษตรได้รับ
ความเสียหาย 15,203 ไร่ ลักษณะความเดือดร้อนเป็นเรื่องของการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และขาดแคลนน้ํา
ใช้เพื่อการเกษตร ดังนี้ อําเภออมก๋อย จอมทอง สะเมิง แม่แจ่ม สันป่าตอง ฮอด กัลป์ยาณิวัฒนา ไชยปราการ
หางดง สันกําแพง ดอยหล่อ แม่ออน แม่ริม เวียงแหง
สําหรับสถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ขอ้ มูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 มีรายงานดังนี้
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
มีปริมาณน้ํา
152.226 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 57.59 %
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
มีปริมาณน้ํา
99.864 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น 37.971 %
ที่สถานี P.1
มีปริมาณน้ํา
10.70 ลบ.ม./วินาที
ระดับน้ํา 1.21 ม.
(สะพานนวรัฐ)
(ภาวะปกติ)
สถานี P.67(บ้านแม่แต) มีปริมาณน้ํา
4.25 ลบ.ม./วินาที
ระดับน้ํา -0.52 ม.
(ภาวะปกติ)
จากสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่า ในปี ๒๕๕6 ยังมีราษฎรในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะประสบ
กับปัญหาความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค น้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว์ และน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่ง
นับเป็นภัยที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรเป็นอย่างมาก จึงจําเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อผนึกกําลัง
เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ดังนี้
/ จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการ...

๑๘
จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด และให้
อําเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแต่ละระดับ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตที่กว้างขวาง จังหวัดจึงแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 5 โซนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โซน A ได้แก่ อําเภอดอยสะเก็ด, สันทราย, เมืองเชียงใหม่, สันกําแพง, แม่ออน ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๒, สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนคร
เชียงใหม่, การประปาส่วนภูมิภาค, เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่
โซน B ได้แก่ อําเภอสารภี, หางดง, สะเมิง, สันป่าตอง, แม่วาง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
มณฑลทหารบกที่ ๓๓, กองบิน ๔๑, สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่, การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่
โซน C ได้แก่ อําเภอจอมทอง, แม่แจ่ม, ฮอด, ดอยเต่า, อมก๋อย, ดอยหล่อ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สํานักงานพัฒนาภาค ๓, แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๑, การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในพื้นที่
โซน D ได้แก่ อําเภอแม่ริม, แม่แตง, เชียงดาว, พร้าว, กัลยาณิวัฒนา ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักชลประทานที่ ๑, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓, การประปาส่วนภูมิภาค, หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่
๓๒ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่
โซน E ได้แก่ อําเภอไชยปราการ, เวียงแหง, ฝาง, แม่อาย ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ ๓, หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๒, การประปาส่วนภูมิภาค
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่
การให้ความช่วยเหลือ
1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจะเริ่มตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปี 2556 ตั้งแต่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีฐานปฏิบัติการ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดการปฏิบัติงานในช่วง
เดือน มีนาคม และเมษายน มีเป้าหมายในการทําฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ ป้องกันและบรรเทาปัญหาไฟป่าลดมลพิษทางอากาศ
2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมหญ้าแห้งสําหรับเลี้ยงสัตว์ จํานวน 50 ตัน โดย
เก็บไว้ที่อําเภอไชยปราการ และอําเภอดอยหล่อ เพื่อสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ
3. สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ได้จัดเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 34
เครื่อง เพื่อสนับสนุนเมื่อเกิดสภาวะภัยแล้ง
อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง ปี 2553 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ํา สามารถวางแผนการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมและมีการใช้น้ําอย่าง
ประหยัด
/ จังหวัดได้มีวิทยุด่วนที่สุดถึงอําเภอทุกอําเภอ...

๑๙
จังหวัดได้มีวิทยุด่วนที่สุดถึงอําเภอทุกอําเภอให้รายงานกิจกรรม/ โครงการในการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ จากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 มีอําเภอรายงานกิจกรรม /โครงการ แล้วทั้งสิ้น5
อําเภอ เป็นเงิน 9,991,100 บาท ดังนี้
1 อําเภออมก๋อย

โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย 90,000 ใบ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จํานวน 6 ตําบล

เป็นเงิน

630,000.-บาท

2 อําเภอจอมทอง

โครงการจัดซื้อกระสอบทายกั้นลําน้ํา 7,0800 ใบ เป็นเงิน

495,000.-บาท

โครงการซ่อมแซมระบบประปกหมู่บ้าน 2 จุด

เป็นเงิน

53,000.-บาท

โครงการขุดลอกเปิดทางน้ํา จํานวน 4 หมู่บ้าน

เป็นเงิน

450,000.-บาท

3 อํ า เภอกั ล ยาณิ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ําตื้น 2 หมู่บ้าน
วัฒนา

เป็นเงิน

169,700.-บาท

โครงการขุดลอกเปิดทางน้ํา 5 แห่ง

เป็นเงิน

1,817,900.บาท

โครงการขุดลอกเปิดทางน้ํา จํานวน 1 แห่ง

เป็นเงิน

369,000 บาท

5 อําเภอดอยหล่อ โครงการขุดลอกเปิดทางน้ํา จํานวน 3 แห่ง

เป็นเงิน

899,900 บาท

เป็นเงิน

99,800 บาท

4 อําเภออมก๋อย

โครงการจัดหาวัสดุสร้างทํานบชั่วคราว

จังหวัดเชียงใหม่ได้สํารวจความเดือนร้อนของประชาชนในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค มีอําเภอแจ้งความ
ต้องการถังน้ําขนาดกลาง จํานวน 1,480 ถัง ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือไปยัง รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธรรมรงค์ บุญทรงไพศาล) ซึ่งรับผิดชอบดูแลความเดือนร้อน(ภัยแล้ง)ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ และมีอําเภอที่เสนอขอรับการช่วยเหลือโครงการขุดลอก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 8 อําเภอ
52 โครงการ เป็นเงิน 64,772,500 บาท
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจะเริ่มตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปี 2554 ตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2556 โดยมีฐานปฏิบัติการ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม
และเมษายน มีเป้าหมายในการทําฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้
ป้องกันและบรรเทาปัญหาไฟป่าลดมลพิษทางอากาศ

/ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่...

๒๐
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายฤทธิ พ งศ์ เตชะพั น ธุ์ ) ประธานในที่ ป ระชุ ม ขอให้
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ประสานอําเภอให้ชัดเจนในเรื่องของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิมเป็น 20 ล้านบาทสําหรับทุกภัย ต้องขอให้ระมัดระวังในการ
เบิกจ่ายด้วย กรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอขอให้สํานักงานฯ รีบดําเนินการของบประมาณไปยังส่วนกลาง และขอให้
ติดตามทวงถามจากส่วนกลางด้วยในเรื่องของถังน้ํา และรถน้ําที่จังหวัดขอไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.5 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ําและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายอดุลย์ ฉายอรุณ) : โครงการชลประทาน
เชียงใหม่ ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ําและการเพาะปลูกพืช ฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์แม่น้ําปิงที่อําเภอเชียงดาวมีปริมาณน้ําประมาณ 1 ลบ.ม./วินาที บริเวณฝ่ายแม่แฝกแม่งัดมี
ปริมาณน้ําประมาณ 4 ลบ.ม./วินาที บริเวณสะพานนวรัฐ มีปริมาณน้ําประมาณ 11.4 ลบ.ม. และอําเภอสันป่าตองมี
ปริมาณน้ําประมาณ 21 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ํา 11.4 ลบ.ม./วินาทีที่ไหลผ่านอําเภอเมืองเชียงใหม่เพียงพอที่จะ
จัดสรรให้กับฝายต่างๆ ในลําน้ํ าปิง ทั้ง 11 แห่ง และสถานีสูบน้ํา สถานการณ์ ปริ มาณน้ํ าในอ่ างเก็บน้ํ าขนาดใหญ่
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 บริเวณเขื่อนแม่งัดประมาณ 148 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ประมาณ 98 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37 % รวมทั้งสองเขื่อนประมาณ 247 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47 % อ่างเก็บน้ําขนาด
กลางของจังหวัดมีทั้งหมด 12 แห่ง มีปริมาณน้ําเฉลี่ย 42.86 % มีจํานวน 5 แห่งที่มีปริมาณน้ําต่ํากว่า 50 % ได้แก่
อ่างเก็บน้ําห้วยมะนาว โป่งจ้อ แม่โก๋น แม่ตูบ แม่ทะลบ
แผนและผลการปลูกพืชของจังหวัดเชียงใหม่ มีการเพาะปลูกเกินแผนไปแล้วประมาณ 18 % ใน
โครงการที่มีการปลูกพืชเกินแผนมาก คือ โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้มีการสํารองไว้ตามสระน้ําและใช้บ่อบาดาล
มาช่วยในการปลูก และโครงการฝายแม่แตง มีการปลูกพืชเกินแผน 59 % สําหรับพื้นที่ชลประทานทั้งหมดมีการปลูกพืช
ดังกล่าว สํานักชลประทานที่ 1 ได้เตรียมน้ําสํารองไว้เพื่อช่วยเหลือ แต่ต้องขอความอนุเคราะห์จากอําเภอ และท้องถิ่นใน
การประชาสัมพันธ์การใช้น้ําอย่างประหยัด
แผนและผลการจัดสรรน้ํา ปริมาณน้ําที่ใช้ได้ในต้นฤดู ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 มีน้ําประมาณ
267 ล้าน ลบ.ม. ได้มีการวางแผนการจัดสรรน้ําประมาณ 258 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ได้ดําเนินการส่งน้ําไปแล้วประมาณ
80 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือที่จะจัดสรรจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลประมาณ 170 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําที่ใช้ในปัจจุบันมีประมาณ
268 ล้าน ลบ.ม. ในพื้ นที่ชลประทานสามารถรองรั บความเสี่ยงในเรื่องของปริม าณน้ําที่จะจัดสรรให้ กับพื้นที่
การเกษตรได้
การรักษาระบบนิเวศน์ในลําน้ําปิง เขื่อนแม่งัดจะมีการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําปิง อัตราเฉลี่ยวันละ
633,600 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 30 % จากเดือนมกราคม 2556 ทั้งนี้ในส่วนของน้ําเพื่อใช้ในช่วงวันสงกรานต์ สํานัก
ชลประทานที่ 1 ได้เตรียมน้ําไว้แล้ว จะเปิดน้ําก่อนถึงวันสงกรานต์ การสนับสนุนน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปา
ของเขื่อนแม่กวงอัตราวันละ 25,000 ลบ.ม. คลองชลประทานแม่แตง 18,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้ําจาก
เขื่อนแม่กวงที่ส่งไปวันละ 30,000 ลบ.ม. คลองชลประทานมีการใช้วันละ 27,000 ลบ.ม. ซึ่งผลของการสนับสนุน
น้ําดิบจากแผนประมาณ 32.5%
/ การบริหารจัดการน้ําติดตาม...

๒๑
การบริหารจัดการน้ําติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้รับบริการ
ทั้งนี้ขอความร่วมมือในการใช้น้ําอย่างประหยัด ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการสํารวจแหล่งน้ําขนาดเล็กสํารอง ในกรณีที่
ฉุกเฉิน เมื่อเกิดการขาดแคลน และเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ และรถบรรทุกน้ําเมื่อมีการร้องขอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) ประธานในที่ประชุมตามที่โครงการ
ชลประทานได้มีการนําเสนอจะพบว่าปริมาณน้ําในเขื่อนทั้งสองแห่ง มีปริมาณน้ําไม่ถึง 50 % วิธีการ ขอความ
ร่วมมือและประชาสัมพันธ์แบบทั่วไปของปีที่ผ่านมาอาจจะมีช่องว่างเกิดขึ้น มีเพียงบางพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง เช่น
อําเภอแม่แตง และบางพื้นที่จะมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และประกอบกับการค้าภายในจังหวัดในมี
โครงการรับจํานําข้าวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ขอให้โครงการชลประทานได้ดําเนินการ
ประสานกับอําเภอ กําหนดว่าจุดใดจําเป็นต้องดําเนินการเชิงรุก เช่นการสัมมนา มีการพบปะพูดคุยกันอย่างชัดเจน
วิธีการนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่าการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.6 การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสุรียพ์ ร หอมจันทร์) ตามที่กลุ่มประเทศอาเซียน มีเป้าหมาย
จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวิสยั ทัศน์ร่วมกันคือ การสร้าง
ประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน
จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการ
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน
1. การจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ชั้น 3 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชน หลักสูตร “Practical English
For Journalist” โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์และการ
เขียนข่าว โดยอาจารย์ผู้สอนสัญชาติอเมริกัน จัดสอนทุกวันเสาร์ วันละ 2 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง เริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีสื่อมวลชนเข้าร่วมจํานวน 15 คน
3. การจั ด นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง บรรยายพิ เ ศษผ่ า นระบบวิ ดี ทั ศ น์ ท างไกลของ
กระทรวงมหาดไทย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” บรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันศุกร์ที่ 9 และ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 รุ่นๆ ละ
100 คน
/ แผนการปฏิบัติงาน...
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แผนการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิตสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS และ AEC กิจกรรม
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาจัดการโลจิสติกส์และการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง AEC, GMS และ
BIMSTEC แผนงาน “พัฒนาทักษะบุคลากรภาคบริการพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ประชาคมอาเซียน”
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด้านสื่อมวลชนและบริการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะกลุ่มผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพและสปา งบประมาณ 3,642,448 บาท
2. โครงการสัมมนาสร้างการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนไม่ต่ํากว่า 200 คน
งบประมาณ 113,200 บาท
3. โครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมและหัตถกรรมอุตสาหกรรม งบประมาณ 12,500,000บาท
4. โครงการศึกษาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ(รถประจําทาง) เชื่อมโยงในเขตและรอบเมือง
เชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในการรองรับประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ประชากรในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่และอําเภอรอบนอก งบประมาณ 2,000,000 บาท
5. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาจังหวั ดในมิ ติประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
งบประมาณ 20,000,000 บาท
6. โครงการประสานความสั ม พั น ธ์ บ้ า นพี่ เ มื อ งน้ อ งและเมื อ งที่ สํ า คั ญ กั บ ประชาคมอาเซี ย น
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน งบประมาณ 20,000,000 บาท
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.7 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการจัดตัง้
สํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสุรียพ์ ร หอมจันทร์) แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. ร่างพระราชราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. …
โดยเป็นการควบคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. … โดยเป็นการควบรวมกิจการโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากองค์การ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม่ จากสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวเที่ยวและกีฬามาเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน โดยขณะนี้ร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวอยู่ระหว่างทรงลงพระปรมาภิไธย ได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่1/2556 ณ ห้องวารีกุญชร สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้แทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ได้มอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัด (นายวิรุฬ พรรณเทวี) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้
มอบหมายภารกิจแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ดังนี้
/ 1) การยกร่างระเบียบหลักเกณฑ์...
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1) การยกร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือประเมินเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ม.46 และ
47) มอบหมาย สํานักงาน ก.พ.ร.
2) การยกร่ า งระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาประธาน กรรมการ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มอบหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3) การรวบรวมข้อมูลทะเบียนโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ
องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของโครงการเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี และสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฉพาะในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ม.40) มอบหมาย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4) การประมาณการงบประมาณของสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมจัดทําคําขอ
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มอบหมาย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 2/2556
ณ ห้องวารีกุญชร สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 10.00 น. โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานที่หน่วยงาน
ได้รับมอบหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
จากการประชุมการประชุมหารือเพื่อเตรียมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่2/2556 จังหวั ดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งจั งหวัดเชี ยงใหม่ ที่ 328/2556 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะทํางานสํารวจข้อมูลทะเบียนโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณสําหรับเตรียมการ
จัดตั้งสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) เป็น
ประธาน และมีคณะทํางาน ประกอบด้วย คลังจังหวัดเชียงใหม่ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ผู้อํานวยการสํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม่ และผู้จัดการพื้นที่พิเศษพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
คณะทํางานและเลขานุการ เพื่อทําหน้าที่ประสาน และรวบรวมข้อมูลทะเบียนโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้ และงบประมาณสําหรับเตรียมการจัดตั้งสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. 2556
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 มีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2556 ณ ห้องประชุมสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) และหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม ซึ่งสรุปผล
การประชุมได้ดังนี้
(1) นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 55/2556 มอบหมายในรองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในการกํากับดูแลกรอบอัตรากําลัง สํานักงานพิงคนคร (องค์การ
มหาชน)
(2) นายกรั ฐ มนตรี โ ดยรองนายกรั ฐ มนตรี (นายปลอดประสพ สุ รั ส วดี ) ได้ มี คํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร จํานวน 3 คน คือ รศ.วีระพงษ์
แพรสุวรรณ นายวุฒิพันธ์ วิชัยรัศ นายบรรยง ปวงราช
ที่ประชุมได้มีการแต่งตั้ง ดร.สราวุธ ศรีสกุล ผู้จัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมการจัดตั้งสํานักงานพิงคนคร(องค์การ
มหาชน) และคณะกรรมการภายใน 6 เดือน หลังจากที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้
/การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ...

๒๔
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน 2 ชุด ประกอบด้วยอนุกรรมการดูแลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
และอนุกรรมการดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนโดยมีภาคเอกชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการโดยตําแหน่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการบริหารพํฒนาพิงคนคร
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด ในส่วนที่คณะกรรมการการบริหารพัฒนาพิงคนครจะนัดประชุม ในวันที่ 4 มีนาคม
2556 ณ ทําเนียบรัฐมนตรีเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการคณะทํางานพิจารณารับโอนบุคลากรก่อนนําเสนอให้กับ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์) AEC ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งองค์กรเพื่อรองรับ การทํากิจกรรมต่างๆ เรื่องการทําความเข้าใจ
กับทุกภาคส่วนก็ประสบผลสําเร็จ จากการรวมตัวมีผลทั้งทางบวกและทางลบ คือ ผลกระทบจากการเคลื่อนไหว
และเคลื่อนย้ายของทุน แรงงาน สินค้าต่างๆ จึงขอให้ส่วนราชการเจาะลึกในมิติการเคลี่อนไหว โดยเสรีมีอะไรบ้างที่
จะกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายและเกษตรกร SME ขอให้ใช้ช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ดําเนินการให้เด็ม
ความสามารถ หากพบจุดบกพร่องด้านงบประมาณต่างๆ จะได้สามารถบูรณาการได้ ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดและกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 1 ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว
การพลิกฟื้นศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่นายกทักษิณ ชินวัตร ท่านได้ริเริ่มไว้
หลังจากนั้นมีการต่อยอดมา ขณะนี้ได้ออกกฎหมายรองรับและจะมีการโอนทรัพย์สินภายใน 2 เดือน การบริหาร
จัดการจากการประชุ มจะเป็ นตัวผลั กดั น ให้ ขับเคลื่ อนเฉพาะการรวบรวม 3 องค์กร ทําให้เกิดจุ ดขายที่สํ าคัญ
การบริหารเชิงการเป็นผู้บริหารที่มีการความสามารถเข้ามาเพื่อบริหารจะมีการคล่องตัวในการบริหารจัดการให้ดีขึ้น
อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นประเด็นก็คือองค์กรพิงคนครจะมีการทําโปรเจคอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนวงแหวน
รอบสี่ เป็นรอบที่ไกลที่สุดจากเส้นสะเมิง-แม่ริม จะทําให้เกิดการขยายตัวของรอบเมืองเชียงใหม่ไปอีกส่วนหนึ่ง
โครงการขนส่งมวลชนจะมีระบบเชื่อมโยงด้วยรถไฟฟ้าต่างๆ ในเรื่องของการขนส่ง การทําทะเลเทียม การทํา
กระเช้าไฟฟ้าและการทําโรงแรมห้าดาว โครงการนี้จะทําให้จังหวัดเชียงใหม่ผลิกโฉมทําให้มีนักท่องเที่ยวในกลุ่ม
MICE เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการกระจายรายได้ตลอดปี ทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ขยายตัว
มากขึ้น
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.8 ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ําจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์) : กระทรวงแรงงานได้มีประกาศอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาททั่วประเทศ โดยให้
มีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ปรั บเพิ่มจากเดิ มวันละ ๒๕๑ บาท
เป็นวันละ ๓๐๐ บาท ปรับเพิ่มขึ้นในรอบนี้ ๔๙ บาท พร้อมทั้งได้กําหนดมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ปี ๒๕๕๖ เอาไว้ทั้งหมด 5 มาตรการหลักซึ่งก็คือ เรื่องของการเสริมสภาพคล่องเพื่อการ
ลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการโดยการทบทวนการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการกระตุ้นและส่งเสริม
การขาย นอกจากนี้ยังมีอีก 10 ค่ามาตรการย่อยในการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการให้ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับอัตราขั้นต่ําน้อยที่สุด จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัด
เชียงใหม่ และได้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทํางาน รองผู้ว่าราชการ
/ จังหวัดเชียงใหม่...

๒๕
จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับผิดชอบด้านแรงงาน เป็นรองประธานคณะทํางาน มีอํานาจหน้าที่ ในการอํานวยการ พิจารณา
สั่งการเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง พนักงาน และประชาชนทั่วไป
ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการ
การช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
นอกจากนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทําโครงการส่งเสริมสถานประกอบ
กิจ การในจัง หวั ด เชีย งใหม่ ใ ห้ ป ฏิบัติต ามกฎหมายแรงงาน โดยทั้ง ๖ หน่วยงาน คือ สํานักงานแรงงานจังหวั ด
สํานั ก งานสวั ส ดิก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั งหวั ด สํ านัก งานจั ดหางานจัง หวัด ศูน ย์พัฒนาฝี มือแรงงานจั งหวั ด
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ออกไปเยี่ยม
เยียนสถานประกอบกิจการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะของสถานประกอบกิจการ และร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหาให้สถานประกอบกิจการ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบกิจการจากการ
ที่ได้ออกไปเยี่ยมเยือนสถานประกอบการพบว่าสถานประกอบการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราขั้น
ต่ําประกอบด้วย อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ และเครื่องนุ่มห่ม ในการผลิตไม้แกะสลัก การผลิตกระดาษสาซึ่งพบว่า
ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อแค่ประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งไม่สามารถหายอดสั่งซื้อได้จะมีปัญหาเรื่องการเลิกจ้างหรือเลิกกิจการ
ได้สําหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในตลาด ก็จะมีธุรกิจ
ประเภทติดอุปกรณ์รถยนต์ คอมพิวเตอร์ จากการออกตรวจเยี่ยมก็คาดว่าธุรกิจที่น่าเป็นห่วงและควรเฝ้าระวังคือ
ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรม ซึ่งคาดว่าหลังเดือนเมษายน ซึ่งเป็นหลังการท่องเที่ยวและงานประเพณีคาดว่า
ธุรกิจเหล่านี้น่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตาม ศูนย์สนับสนุนการพร้อมจ่ายจะได้ออกทําความ
เข้าใจชี้แจงและให้แนวทางกับผู้ประกอบกิจการและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การจัดงานพิธเี จริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ พ.ศ. 2556
รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์): แจ้งว่าด้วย
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กําหนดจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2556” โดยนิมนต์
พระสงฆ์ จํานวน 99 รูป ทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันขึ้น 9 ค่ํา เวลา 05.45 น. จํานวน 13 ครั้ง
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตลอดปีครั้งนี้ จะจัด
ณ พระอารามหลวงประจํารัชกาลในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพื่อน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ดังนั้น จึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อุดมมงคลด้วยอานิสงค์มหาศาล จําเป็นต้องอาศัย
พลังศรัทธาจากประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ
พร้อมกันทั่วประเทศ
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ จะจั ดพิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ ถ วายพระราชกุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
เวลา 05.45 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/4.2 การคาดหมายสภาพอากาศ...

๒๖
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคม 2556
ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ) : ฤดูร้อน
ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 จะเริ่มต้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศร้อน และมีฟ้าหลัว (หมอกแดด)ใน
ตอนกลางวัน ระยะที่มีอากาศร้อนจัดส่วนมากจะอยู่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน บางช่วงจะมีฝน
ตกลงมาทําให้คลายความร้อนลงไปบ้าง ปีนี้ภาคเหนือจะมีอุณหภูมิสูงสุดใกล้เคียงค่าเฉลี่ยแต่ต่ํากว่า ปี พ.ศ.2555
และมี ป ริ ม าณฝนมากกว่ า ค่ า เฉลี่ ย และใกล้ เ คี ย ง ปี พ.ศ.2555 ฤดู ร้ อ นปี นี้ จ ะสิ้ น สุ ด ประมาณกลางของเดื อ น
พฤษภาคม แล้วจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป ภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูร้อน ของภาคเหนือ ปี พ.ศ.2556
พายุฤดูร้อน เกิดได้บางวันในเดือนมีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และอาจเกิดลูกเห็บ
ตกลงมาด้วย ซึ่งจะทําความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรได้ จึงควร
ติดตามสภาพอากาศ ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้ ค้ํายันลําต้นไม้ผลที่ไม่มีรากแก้ว ปลูกไม้ยืนต้น เช่น
สนทะเล ทําแนวกันลม สภาวะความแห้งแล้ง ฤดูร้อนปีนี้อากาศร้อนน้อยกว่าปีที่แล้ว และปริมาณฝนจะใกล้เคียงปี
ที่แล้ว อย่างไรก็ดีฝนที่ตกลงมาในปีนี้อาจไม่พอเพียงกับการอุปโภค บริโภค และการใช้น้ําเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่เคยแล้งซ้ําซากและอยู่นอกเขตชลประทาน สําหรับปีนี้ความแห้งแล้งในภาคเหนืออาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึง
ควรใช้น้ําอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ําให้มีประโยชน์สูงสุด อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน อากาศร้อนและ
แห้ง จะเอื้ออํานวยต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนไฟป่าได้ง่าย และทําความเสียหายมาก ยากแก่การควบคุม จึงควร
ดูแลดับฟืนไฟทุกครั้ง ทําแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงภัย ยกเลิกเผาวัสดุในที่โล่งแจ้งทุกชนิด ลดฝุ่นจากการก่อสร้าง ตรวจ
สภาพรถยนต์ให้ดีไม่ปล่อยควันดํา ทําให้เสียสุขภาพ มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูง และทําให้สูญเสียเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว พายุไซโคลน ในทะเลอันดามัน ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้าน
ตะวันตกของภาค ทําให้มีฝนตกหนัก น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มได้ จึงควรซักซ้อมความ
พร้อมอพยพ และติดตามสภาพอากาศ จึงขอให้ประชาชน และเกษตรกร ในภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย
ธรรมชาติดังกล่าว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ วางแผนป้องกัน และระวังภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทําความเสียหายแก่
ชีวิต ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลทางการเกษตร ในช่วงฤดูร้อนปี 2556 ตลอดจนร่วมมือร่วมใจซักซ้อมความ
พร้อมอพยพหลบภัย และ ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-277919 053-922365 และใน
www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.3 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ( นายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ ) : สืบเนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการดําเนินการตามนโยบายจัดระเบียบ
สังคมของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ขอประชาสัมพันธ์และให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายให้ 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2555 และ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณ
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ ๕...

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) : แจ้งในที่
ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ มีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(งบพัฒนาจังหวัด)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทีเ่ กี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ฝ่ า ย เ ล ข านุ ก า ร ไ ด้ นํ า เ อ ก ส า ร ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
www.chiangmai.go.th
หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่าน
สามารถดาวน์โหลดดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556
รั ก ษาราชการแทนหั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายเสงี่ ย ม กิ่ ง สุ ว รรณพงษ์ ) :
แจ้งกําหนดวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม
2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติม
1. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขต 1 เชียงใหม่ (นางพจรัตน์ เหนือเมฆ) :
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ประสบภัยลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มโครงการ
ตั้งแต่ขณะนี้จนถึง 31 มีนาคม 2556 รายละเอียดสอบถามได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) : ขอแจ้งสรุปผลการประมูลทะเบียนเลข
สวย ครั้งที่ 11 หมวดอักษร ขจ “ขุมงานขุมเงินเจริญโภคทรัพย์” เมื่อวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส ยอดเงินที่ได้รับจํานวน 26 ล้านกว่าบาท รายได้นําเข้ากองทุนการใช้รถใช้ถนน
3. ผู้แทนศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (นายนภดล วีระกิตติ) : ขอแจ้งความเป็นมาของศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการออกแบบให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ดําเนินกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ สร้างคุณค่าและมูลค่าจากการผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรท้องถิ่น เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ
แข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําให้ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบดําเนินการเปิดสํานักงานขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่า (Value creation) ให้แก่สินค้าและ
บริการของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นแกนกลาง เป็นแหล่ง
พบปะแลกเปลี่ยนทางความคิด เพื่อให้เกิดการรวบรวมและการบริหารจัดการความรู้ในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับส่วนอื่น
/ ของประเทศ และระดับสากล...

