ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2556
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. พิธีรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.1 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
1.2 นายชาญชัย ณ พิกุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
1.3 นายอดุลย์ ฮวกนิล
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 90,500 ชุด (ศพส.จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายอุทัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
2. นายสุรชัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
3. นายศักดิช์ าย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
4. นายมนัส
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
5. นายประจวบ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
6. นายศักดิช์ ัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

ลือชัย
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
นายอําเภอสารภี
มณีประกร
นายอําเภอพร้าว
นายอําเภอจอมทอง
วงศ์กนิษฐ์
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอฝาง
ขันใส
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอเชียงดาว
กันธิยะ
นายอําเภอแม่ริม
นายอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
คุณานุวฒ
ั น์ชัยเดช
นายอําเภอสันป่าตอง
นายอําเภอเวียงแหง
/7. นายวรกิตติ ศรีทพิ ากร...

๒

7.

นายวรกิตติ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
8. นายสมเจตน์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
9. นายสิทธิชัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
10. ร้อยตรีอนวัช
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
11. นายสุทดั
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
12. ว่าทีพ่ นั ตรีอภิชาติ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

ศรีทพิ ากร
นายอําเภอจอมทอง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
เปลื้องนุช
นายอําเภอแม่แจ่ม
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
สวัสดิแ์ สน
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
สัตตบุศย์
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ปินตาเสน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั พืชไร่เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
จินดามงคล
ผู้จัดการสํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่
ผู้จัดการสํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจลําปาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูน้ ําเสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่
3.2 ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3.3 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3.4 สถานการณ์และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือน
มีนาคม 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางวาสนา วปินานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
/ 3.5 การเตรียมการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ...

๓

3.5 การเตรียมการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นางวาสนา วปินานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
3.6 สถานการณ์ด้านการตลาดหอมแดงปีการผลิต 2555/2556 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายไพโรจน์ บุญลือ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
นางนิตยา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การเชิญนายอําเภอร่วมประชุมในวาระต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การจัดงานรัฐพิธขี องจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 รณรงค์ “สืบสาน ฮีตฮอย ปีใ๋ หม่เมือง”
ผู้นําเสนอ : นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้แทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.4 การจัดงานป๋าเวณีปใี๋ หม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2556
ผู้นําเสนอ: นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
4.5 การจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ “สงกรานต์อษุ าคเนย์”
ผูน้ ําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.6 พิธีรดน้าํ ดําหัวพระเถระผู้ใหญ่ สรงน้ําสิ่งศักดิส์ ทิ ธิ์คบู่ า้ นคูเ่ มืองจังหวัดเชียงใหม่
และพิธีรดน้าํ ดําหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.7 การจัดพิธสี ระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
4.8 การประชุมระดับผูน้ าํ ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกิ ครั้งที่ 2
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.9 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่-ฝาง
ตอน อ.แม่แตง – ศูนย์ฝกึ ลูกช้าง ส่วนที่ 2
ผู้นาํ เสนอ : นายประทวน ทิพยรัตน์ ผูแ้ ทนแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
4.10 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์ ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.11 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ผู้นําเสนอ : มร.มาร์ติน วินสกี้ ผู้แทนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ)
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
/ 5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนมีนาคม 2556…

๔

5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนมีนาคม 2556 ทีเ่ กี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.4 กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานกรณีเหตุการณ์แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติประเทศเมียนมาร์หยุดซ่อมบํารุง ประจําปี ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
(สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตํ า บลช้ า งเผื อ ก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)

๕

การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. พิธีรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศ จํานวน 3 ท่าน (ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
1.1 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
1.2 นายชาญชัย ณ พิกุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
1.3 นายอดุลย์ ฮวกนิล
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 90,500 ชุด (ศพส.จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)

๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายอุทัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายสุรชัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายศักดิช์ าย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายมนัส
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายประจวบ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายศักดิช์ ัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายวรกิตติ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายสมเจตน์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายสิทธิชัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
ร้อยตรีอนวัช
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
นายสุทดั
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
ว่าทีพ่ นั ตรีอภิชาติ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

ลือชัย
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
นายอําเภอสารภี
มณีประกร
นายอําเภอพร้าว
นายอําเภอจอมทอง
วงศ์กนิษฐ์
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอฝาง
ขันใส
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอเชียงดาว
กันธิยะ
นายอําเภอแม่รมิ
นายอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
คุณานุวฒ
ั น์ชัยเดช
นายอําเภอสันป่าตอง
นายอําเภอเวียงแหง
ศรีทพิ ากร
นายอําเภอจอมทอง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
เปลื้องนุช
นายอําเภอแม่แจ่ม
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
สวัสดิแ์ สน
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
สัตตบุศย์
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ปินตาเสน
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
จินดามงคล
ผู้จัดการสํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่
ผู้จัดการสํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจลําปาง

๗

มติทปี่ ระชุม
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๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2556 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด้ ว ยเอกสาร 28 หน้ า โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2556 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๙

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
/ 31. นายสรธร สันทัด...

๑๐

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...

๑๑

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

๑๒

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

/ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

๑๓

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...

๑๔

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

๑๕

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...

๑๖

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.

๑๗

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...

๑๘

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...

๑๙

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...

๒๐

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
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐

๑.๑๙
๕.๕๖
๑๔๒.๘๔
๑๔๘.๐๐
๒๖๖.๐๓
๑๒๓.๘๘
๐.๙๗
๓๑.๐๔
๐.๗๖
๒๕.๑๖
๒๖๐.๙๕
๐.๓๑
๐.๙๙
๑.๒๘
๑.๓๐
๘๘.๘๑
๑๓๗.๒๒
๑.๔๓

๐.๑๖
๐.๗๔
๑๘.๖๖
๑๘.๙๗
๓๐.๑๙
๑๓.๐๒
๐.๐๙
๒.๖๒
๐.๐๖
๑.๗๒
๑๗.๐๑
๐.๐๒
๐.๐๖
๐.๐๗
๐.๐๗
๔.๑๑
๔.๖๓
๐.๐๓

๑๓.๓๖
๑๓.๓๔
๑๓.๐๖
๑๒.๘๑
๑๑.๓๕
๑๐.๕๑
๙.๘๑
๘.๔๓
๗.๘๕
๖.๘๕
๖.๕๒
๖.๐๗
๕.๘๙
๕.๗๙
๕.๔๗
๔.๖๓
๓.๓๗
๒.๑๐

/25 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล...

๒๑

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
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนแม่กวง
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
โรงเรียนไชยปราการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

งบประมาณ
๐.๓๕
๑.๙๕
๒๙.๕๓
๑๑.๕๐

เบิกจ่าย
๐.๐๑
๐.๐๓
๐.๒๕
๐.๑๐

ร้อยละ
๑.๙๙
๑.๕๔
๐.๘๖
๐.๘๖

๘๘.๓๓

๐.๐๗

๐.๐๘

๔๗.๙๐
๐.๓๓
๐.๓๓
๐.๑๕
๑.๖๙
๐.๘๖
๖.๓๕
๒.๑๐
๓.๔๘
๐.๐๔
๐.๕๗
๒.๖๓
๒.๙๘
๐.๑๓
๑.๗๕
๐.๕๐
๐.๐๑
๑.๐๕
๔.๓๖
๙.๓๕
๐.๓๓
๑๐.๗๒
๐.๖๒

๐.๐๔
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

๐.๐๘
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

/ 53 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่...

๒๒

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

ร้อยละ

๑.๐๐
๐.๙๒
๑๙.๗๓
๑๐.๓๕
๑.๓๘
๐.๑๕
๑.๐๔
๒๐.๘๗
๘.๔๓
๓๑.๗๕
๐.๒๙
๑๗.๕๕
๐.๓๘
๑๐.๔๒
๐.๑๐
๑๒.๘๐

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

๖๘.๙๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๓.๗๓
๒๓.๗๙
๓๖.๗๖
๔๙.๖๗
๑๑๕.๕๒
๖๖.๕๗
๑.๑๗

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

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

๒๓

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

๒๔

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 นที่ ๒๑ มกราคม – ๒๑ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ รวมจํานวน ๑๔๔ ครั้ ง พื้ นที่ ป่ า เสี ย หาย จํ า 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...

๒๕

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...

๒๖

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...

๒๗

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...

๒๘

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
จัดสรรให้ กับฝายต่ างๆ ในลําน้ําปิง ทั้ง 11 แห่ ง และสถานีสูบน้ํา สถานการณ์ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
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. ในพื้นที่ชลประทานสามารถรองรับความเสี่ ยงในเรื่องของปริมาณน้ําที่จะจัดสรรให้ 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...
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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. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาจังหวัดในมิติประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้ าหมาย
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. ร่ างพระราชราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานั กงานพั ฒนาพิ งคนคร (องค์ การมหาชน) 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 ดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งจังหวั ดเชี ยงใหม่ ที่ 328/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
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...
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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 มจะเป็นตัวผลั กดั น ให้ ขับเคลื่ อนเฉพาะการรวบรวม 3 องค์กร ทํ าให้เกิดจุดขายที่สํ าคั ญ
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 ตัง้ แต่เดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์) : กระทรวงแรงงานได้มีประกาศอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาททั่วประเทศ โดยให้
มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ปรับเพิ่มจากเดิม วันละ 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...
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จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับผิดชอบด้านแรงงาน เป็นรองประธานคณะทํางาน มีอํานาจหน้าที่ ในการอํานวยการ พิจารณา
สั่งการเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง พนักงาน และประชาชนทั่วไป
ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการ
การช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
นอกจากนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทําโครงการส่งเสริมสถานประกอบ
กิ จ การในจังหวั ดเชี ย งใหม่ใ ห้ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายแรงงาน โดยทั้ง ๖ หน่วยงาน คื อ สํานั กงานแรงงานจังหวั ด
สํานัก งานสวัส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั งหวั ด สํ านักงานจั ด หางานจังหวั ด ศู นย์พั ฒ นาฝีมือแรงงานจั 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...
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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...
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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 า นุ ก า ร ไ ด้ นํ า เ อ ก ส าร 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...

๓๖

ของประเทศ และระดับสากล กระจายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตําบลช้างม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
วัลยา สิปปพันธ์
(นางวัลยา สิปปพันธ์)
สุนทรี อินตา
(นางสุนทรี อินตา)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๓๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูน้ ําเสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่

มติทปี่ ระชุม
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

๓๘

3.2 ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดําเนินการ
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี จังหวัดเชียงใหม่
ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
..................................
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ได้รับรายงานผลการสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า(รายแปลง) ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า
80 พรรษา มหาราชินี จังหวัดเชียงใหม่ จากอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. อําเภอดอยเต่า
จํานวน ๗ แปลง รวมเนื้อที่ ๕๔๙-๐-๘๙.๘๘ ไร่
๒. อําเภอแม่วาง
จํานวน ๕ แปลง รวมเนื้อที่ ๓๖๙ ไร่
๓. อําเภอสันกําแพง
จํานวน ๒ แปลง รวมเนื้อที่ ๑๓ ไร่
๔. อําเภอแม่ริม
จํานวน ๖ แปลง รวมเนื้อที่ ๓๓๐ ไร่
๕. อําเภอกัลยาณิวัฒนา
จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่
๖. อําเภอจอมทอง
จํานวน ๒ แปลง รวมเนื้อที่ ๖๐ ไร่
๗. อําเภอสันป่าตอง
จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่
๘. อําเภอแม่แจ่ม
จํานวน ๗ แปลง รวมเนื้อที่ ๑๐๑-๒-๔๐ ไร่
๙. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
จํานวน ๕ แปลง รวมเนื้อที่ ๑,๕๔๘ ไร่
(อยู่ในเขตอําเภอแม่อาย ๑แปลง/๑,๕๐๐ไร่ และอําเภอฝาง ๔แปลง/๔๘ ไร่
๑๐. สํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่(ออป.)จํานวน ๖ แปลงรวมเนื้อที่
๑,๑๓๔-๑-๓๓ ไร่
(อยู่ในพื้นที่อําเภอแม่แตง แม่อาย ไชยปราการ และแม่แจ่ม)
๑๑. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จํานวน ๓๖ แปลง รวมเนื้อที่
๑,๗๑๕-๒-๖๑ ไร่
(อยู่ในพื้นที่อําเภอแม่ริม เวียงแหง ดอยหล่อ ฮอด แม่วาง ดอยสะเก็ด และแม่แจ่ม)
รวมข้อมูลที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๗๘ แปลง รวมเนื้อที่ ๕,๘๕๔-๓-๒๓.๘๘ ไร่
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ําซ้อนของข้อมูลที่ได้รับรายงาน และ
จังหวัดเชียงใหม่ได้ทําหนังสือเร่งรัดการรายงานผลการสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า(รายแปลง) จากอําเภอและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
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๓๙

3.3 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๔๐

๔๑

๔๒

มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
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๔๓

3.4 สถานการณ์และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือน
มีนาคม 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางวาสนา วปินานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
……………………………………………………………………
สถานการณ์ภยั แล้งในจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556)
มีรายงานดังนี้
ปริมาตรน้ําในอ่าง
เขื่อน
แม่งัด
แม่กวง

ปัจจุบัน
ความจุ
ปี 2555 ปริมาตรน้ํา คิดเป็นร้อยละ
(ล้าน ม.3)
(ล้าน ม.3) (ล้าน ลบ.ม.) ของความจุ
ทั้งหมด
265
196
133
50
263
161
89
34

ใช้การได้จริง
ปริมาตรน้ํา
(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ
111
75

42
29

จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าสู่สถานการณ์และสภาวะความแห้งแล้ง โดย ประกาศเป็นเขตพื้นที่ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ภัยแล้ง) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัย จํานวน 16
อํ า เภอ 70 ตํ า บล 597 หมู่ บ้ า น ราษฎรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและ
การเกษตร จํานวน 78,048 ครัวเรือน 237,042 คน พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 34,198 ไร่ บ่อน้ํา 120
บ่อ เหมือง/ฝาย 19 แห่ง อ่างเก็บน้ํา 4 แห่ง ดังนี้
• ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556
อําเภอทีป่ ระกาศภัย
ลําดับที่
แล้ง
ตําบล หมูบ่ า้ น ครัวเรือน
คน
1
อมก๋อย
6
44
4,241
18,232
2
จอมทอง
6
70
13,982
42,297
3
สะเมิง
5
45
6,697
21,824
4
แม่แจ่ม
7
104
3,884
8,922
5
สันป่าตอง
1
8
750
2,250
6
ฮอด
5
39
5,356
18,229
7
กัลยาณิวัฒนา
3
13
1,980
5,286
8
ไชยปราการ
4
35
8,965
23,214
9
หางดง
1
16
1,799
6,101
10
สันกําแพง
4
29
6,355
15,899

๔๔

11
12
13
14
15
16

ดอยหล่อ
แม่ออน
แม่ริม
เวียงแหง
ดอยเต่า
พร้าว
รวม

4
1
3
3
6
6
70

25
17
15
11
43
50
597

0
2,283
3,526
2,370
9,466
3,213
78,048

0
7,474
12,547
9,600
26,405
14,395
237,042

การให้ความช่วยเหลือ
1. อําเภอได้ขอรับงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
จํานวน 11 อําเภอ 57 โครงการ เป็นเงิน 9,571,610 (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ดังนี้
1) อ.อมก๋อย
จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย 90,000 ใบเพื่อช่วยเหลือ เป็นเงิน 630,000.-บาท
ผู้ประสบภัยแล้ง จํานวน 6 ตําบล

2)

3)

4)

5)

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 1 โครงการ

เป็นเงิน

369,000.-บาท

จัดซื้อกระสอบทรายกั้นลําน้ํา 70,800 ใบ

เป็นเงิน

495,600.-บาท

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 2 จุด

เป็นเงิน

53,000.-บาท

ขุดลอกเปิดทางน้ํา จํานวน 4 หมู่บ้าน

เป็นเงิน

450,000.-บาท

อ . กั ล ย า ณิ - ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ําตื้น 2 หมู่บ้าน
วัฒนา

เป็นเงิน

169,700.-บาท

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 5 แห่ง

เป็นเงิน

824,100.-บาท

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 3 โครงการ

เป็นเงิน

899,900.-บาท

จัดหาวัสดุสร้างทํานบชั่วคราว 1 โครงการ

เป็นเงิน

99,800.-บาท

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 6 โครงการ

เป็นเงิน

666,200.-บาท

จัดหาวัสดุกั้นลําน้ํา

เป็นเงิน

333,492.-บาท

อ.จอมทอง

อ.ดอยหล่อ

อ.ฮอด

6)

อ.เวียงแหง

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 5 โครงการ

เป็นเงิน

996,500.-บาท

7)

อ.แม่แจ่ม

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 4 โครงการ

เป็นเงิน

612,100.-บาท

จัดหาวัสดุกั้นลําน้ํา 7 โครงการ

เป็นเงิน

387,422.-บาท

๔๕

8)

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 4 โครงการ

เป็นเงิน

437,000.-บาท

จัดหาวัสดุกั้นลําน้ํา 5 โครงการ

เป็นเงิน

557,830.-บาท

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 1 โครงการ

เป็นเงิน

900,000.-บาท

จัดหาวัสดุกั้นลําน้ํา 1 โครงการ

เป็นเงิน

44,300.-บาท

10) อ.แม่ริม

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 2 โครงการ

เป็นเงิน

986,700.-บาท

11) อ.หางดง

ขุดลอกเปิดทางน้ํา 1 โครงการ

เป็นเงิน

89,900.-บาท

จัดหาวัสดุกั้นลําน้ํา 1 โครงการ

เป็นเงิน

199,066.-บาท

9)

อ.สะเมิง

อ.สันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม่ได้สํารวจความต้องการถังเก็บน้ํากลาง ขนาด 2,000 ลิตร มีอําเภอที่ต้องการ
จํานวน 19 อําเภอ 123 ตําบล รวมทั้งสิ้น 3,026 ถัง อยู่ในระหว่างนําเสนอของบประมาณจากกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
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3.5 การเตรียมการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นางวาสนา วปินานนท์ ผูแ้ ทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556
ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่
1.สภาพปัญหา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่มปี ระชาชนจํานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลําเนา และ
ท่องเทียวเล่นน้ําสงกรานต์ ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ จากข้อมูลของศูนย์
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี 2553-2555 พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ
469 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 45 คน หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าจากช่วงปกติ
ตารางที่ 1 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553-2555 จังหวัดเชียงใหม่
เทศกาล
จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(ครั้ง)
(คน)
(คน)
สงกรานต์ 2553
133
12
138
สงกรานต์ 2554
92
11
88
สงกรานต์ 2555
87
9
95
เฉลี่ยต่อวัน
14.86
1.52
15.29
ตารางที่ 2 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 อันดับแรก
ประเภทรถ
สงกรานต์ 2553(%)
สงกรานต์ 2554(%)
สงกรานต์ 2555(%)
รถจักรยานยนต์
81.20
83.97
83.33
รถปิกอัพ
11.28
9.68
8.89
อื่นๆ
3.76
6.45
5.56
ตารางที่ 3 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับแรก
สาเหตุ
สงกรานต์ 2553(%)
สงกรานต์ 2554(%)
สงกรานต์ 2555(%)
1.เมาสุรา
26.74
54.35
51.72
2.ขับรถเร็วเกินกําหนด
15.50
13.04
27.59
3.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
8.91
19.57
14.94
ตารางที่ 4 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553-2555
ประเภทถนน
สงกรานต์ 2553 (%)
สงกรานต์ 2554 (%) สงกรานต์ 2555 (%)
ทางหลวงแผ่นดิน
36.09
36.96
47.05
ถนน อบต./หมู่บ้าน
42.86
35.87
40.00
ถนนในเมือง/เทศบาล
9.77
7.61
7.06
ถนนทางหลวงชนบท
7.52
14.13
5.88
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ตารางที่ 5 สถิติอุบัติเหตุรายวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554-2555
วันที่
จํานวนการเกิด
จํานวนผู้เสียชีวิต
จํานวนผู้บาดเจ็บ
อุบัติเหตุ
(คน)
(คน)
(ครั้ง)
สงกรานต์
สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
11 เม.ย.54 11 เม.ย.55
12
9
3
0
12
9
12 เม.ย.54 12 เม.ย.55
22
10
2
0
21
13
13 เม.ย.54 13 เม.ย.55
17
19
1
1
16
22
14 เม.ย.54 14 เม.ย.55
10
15
1
5
9
14
15 เม.ย.54 15 เม.ย.55
14
12
1
0
13
14
16 เม.ย.54 16 เม.ย.55
8
9
1
1
9
11
17 เม.ย.54 17 เม.ย.55
9
11
2
2
8
12
รวม 7 วัน รวม 7 วัน
92
87
11
9
88
95
ตารางที่ 6 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553-2555
ช่วงเวลา
สงกรานต์ 2554 (%)
สงกรานต์ 2555 (%)
08.01 – 12.00 น.
7.61
10.34
12.01 – 16.00 น.
23.91
20.69
16.01 – 20.00 น.
30.44
34.48
20.01 – 24.00 น.
23.91
18.39
00.01 – 04.00 น.
10.87
8.05
04.01 – 08.00 น.
3.26
8.05
ตารางที่ 7 อายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553-2555
กลุ่มอายุ
สงกรานต์ 2553 สงกรานต์ 2554
สงกรานต์ 2555
(%)
(%)
(%)
ต่ํากว่า 20 ปี
26.17
16.33
22.33
กลุ่มแรงงาน(20 – 49)
52.35
65.31
56.31
-50 ปีขึ้นไป
21.48
18.37
21.36
จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 พบว่า การเมาสุราเป็นสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ถนนทางหลวงแผ่นดิน และถนนชุมชน/หมู่บ้านและเทศบาล เป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ช่วงเวลา16.01 – 20.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มที่บาดเจ็บและ
เสียชีวิตมากที่สุด และผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
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2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 มีเป้าหมายและแนว
ทางการดําเนินการที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายสามารถนําแผนบูรณาการฯไปจัดทําแผนปฏิบัติการของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อดําเนินการในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในวงรอบ
ต่อไป
3.เป้าหมายการดําเนินการ
เป้าหมายการดําเนินการในภาพรวม ดําเนินการให้สามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจํานวน
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555
4. คําจํากัดความ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2556 หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วง
ระหว่างเวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน ถึง เวลา 24.00 น.ของวันที่ 17 เมษายน 2556 ซึ่งส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5. มาตรการทั่วไป
ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยนํามาตรการต่างๆเป็นแนวทางในการ
ดําเนินและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพโดยให้ดําเนินงาน
ตามมาตรการ ดังนี้
5.1 มาตรการด้านการบริหารจัดการ
โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
ระดับจังหวัด 1 ศูนย์ ระดับอําเภอ อําเภอละ 1 ศูนย์ รวม 26 ศูนย์ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน แบบปฏิบัติการ
งบประมาณ การตรวจติดตามอย่างเต็มรูปแบบและมอบหมายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อให้การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
5.2 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
5.2.1 ให้ มีการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม โดยการสนธิกําลังของเจ้ าหน้าที่ ทุกฝ่ ายประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร รวมถึงการจัดชุดสายตรวจสุ่มตรวจตามเส้นทางสายหลัก(ทางหลวง
แผ่นดิน)สายรอง(ทางหลวงชนบท และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ)และในสถานที่
ชุมชน หรือหน้าสถานบันเทิง หรือบริเวณหน้าสถานที่มีการจัดให้เป็นพื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์เพื่อเป็นการป้องปราม
การฝ่าฝืนหรือกระทําผิด
5.2.2 ให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ (เป็นอันดับหนึ่งของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 83.33) รถปิกอัพที่บรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย(ใช้ความเร็วสูงเกิดอุบัติเหตุรุนแรง)
และรถตู้และรถโดยสารไม่ประจําทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลา 16.01 – 24.00 น.ซึ่งจากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุเป็น
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
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5.2.3 ให้ขนส่งจังหวัดเน้นมาตรการควบคุมคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ ทั้งในเรื่องของสภาพรถและ
ความพร้อมของพนักงานขับรถ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย
5.2.4 ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด และสรรพสามิตจังหวัด ใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการดําเนินการกับสถานที่จําหน่ายสุรานอกเวลาจําหน่าย และการลักลอบจําหน่ายสุราในสถานที่ห้าม
จําหน่าย โดยเฉพาะการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี
5.3 มาตรการด้านสังคม
5.3.1 ให้ใช้มาตรการควบคุมทางสังคมในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านโดยมอบหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร อปพร. อสม. ตํารวจบ้าน และประชาชนในพื้นที่จัดให้มีจุดตรวจ
ตักเตือนประจําชุมชน หมู่บ้าน โดยให้เน้นการกระทําความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น และ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมในพื้นที่จุดเสี่ยงที่
เป็นทางร่วมทางแยก ถนนสายรองในบริเวณขึ้นสู่ถนนสายหลัก และการควบคุมดูแลรถกระบะเปิดท้ายที่บรรทุกคน
เล่นน้ําสงกรานต์เป็นจํานวนมาก
5.3.2 ให้ทุกอําเภอจัดให้มีพื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์ (Zoning) ตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีพื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์ใน
พื้นที่
5.3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ”ฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับตํารวจ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
5.4 มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร
5.4.1 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสร้างและซ่อมบํารุงถนน ทั้งสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดิน)
สายรอง (ทางหลวงชนบท/ถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ) ตรวจสอบ
สํารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายหรือสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่อง และดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัยต่อการสัญจร หรือทําป้ายเตือนที่เห็นชัดเป็นระยะ ๆ
5.4.2 ให้ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างถนนเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จและคืนผิวจราจรก่อน
เทศกาล และกรณีที่ยังไม่แ ล้วเสร็ จให้ ติดตั้งเครื่องหมายแจ้งผู้ใช้ทางล่วงหน้าก่ อนถึงบริเวณก่อสร้างในระยะที่
ปลอดภัย
5.4.3 ให้มีการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
5.4.4 ห้ามเผาหญ้าข้างทาง ห่ามจําหน่ายสินค้าริมทาง ตลอดจนการประสานงานกับตํารวจเพื่อให้
กวดขันรถกระบะบรรทุกคนวิ่งบนทางหลวง และ การห้ามเล่นน้ําริมทางหลวง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้
ถนน
5.5 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
5.5.1 ประชาสั ม พั น ธ์ ชื่ อ การรณรงค์ ว่ า “สงกรานต์ เ ป็ น สุ ข ทุ ก คนปลอดภั ย ร่ ว มใจรั ก ษา
วัฒนธรรม” เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้กับประชาชน รวมทั้งให้ประชาชน
รับทราบเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางในการดําเนินงาน และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทาง ผ่านช่องทางเครือข่าย
สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว อย่างต่อเนื่องก่อนถึงช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2556
5.5.2 รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
5.5.3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ําสงกรานต์ในพื้นที่ที่เล่นน้ําสงกรานต์ที่จัดไว้ให้
และให้เล่นน้ําสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม และคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
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5.5.4 ประชาสัมพันธ์บริเวณที่เป็นจุดอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือก่อสร้างเพื่อป้องกัน
ปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทางสายหลัก สายรอง
5.๖ มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน กู้ชพี กูภ้ ัย
5.6.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการและการประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย
5.6.๒ ให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ หน่วยงานในพื้นที่ในการจัดเตรียม
ความพร้อมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร ใน
ส่ ว นของกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ ศู น ย์ อํ า นวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขตทุ ก เขต
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด
6.มาตรการเน้นหนัก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่ โดยเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และพบว่ามีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังในพื้นที่จะทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตและการบาดเจ็บลดลงเป็น
อย่างมาก เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด จึงขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการตามมาตรการเน้นหนักควบคู่ไปกับการดําเนินการมาตรการทั่วไป ดังต่อไปนี้
6.1 การควบคุมความเร็ว โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
6.2 การควบคุมเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยให้มีการบังคับให้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
6.3 การจัดพื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย โดยประกาศให้พื้นที่เล่นน้ําสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด
6.4 การเล่นน้ําสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบเกี่ยวกับการบรรทุกคนท้ายรถกระบะเล่นน้ําสงกรานต์เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เพื่อเป็น
การป้องกันปรามไม่ให้มีการกระทําความผิด และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้น
6.5 การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ หากผู้ขับขี่กระทําผิดกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจว่ากล่าวตักเตือน
และยึดรถไว้ก่อน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
6.6 การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้บังคับให้กฎหมายเกี่ยวกับการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วน
บุคคล
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7. แผนการดําเนินการ
ในช่วงการดําเนินการรณรงค์ในช่วงเทศกาลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนงานดังนี้
แผนงาน
รายละเอียดการดําเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานที่ 1
1.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ สํานักงาน ปภ.จ.เชียงใหม่
การจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์อํานวยการความ
ปี 2556 ระดับจังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อกําหนด ปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่
นโยบายแผนงานอํานวยการควบคุม กํากับ
ดู แ ลประสานตรวจติ ด ตามและปฏิ บัติง าน
ตามภารกิจตลอดจนแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
1.2 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ อําเภอ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2556 ระดับอําเภอๆ ละ 1 ศูนย์ รวม
25 ศู น ย์ (อํ า เภอ) เพื่ อ กํ า หนดแผนงาน
อํ า นวยการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลประสาน
ตรวจติ ด ตามและปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
ตลอดจนการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์
แผนงานที่ 2
2.1 ตั้งจุดตรวจแบบบูรณาการบนเส้นทาง ตํารวจภูธรจังหวัด
การตัง้ จุดตรวจร่วม/ด่านตรวจ สายหลั ก สายรอง และถนนในเขตชุ ม ชน อําเภอ
ร่วม
หมู่ บ้า น โดยระดมกํ า ลัง เจ้ าหน้า ที่จ ากทุ ก สรรพสามิตจังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ท้องถิ่น รวมทั้งมูลนิธิ อาสาสมัครและภาค
ประชาชน ปฏิ บั ติ ง าน ตลอด 24 ชั่ ว โมง
โดยให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจประจํ า จุ ด ตรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(1) เรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถปิคอัพที่
บรรทุกคนท้ายกระบะเพื่อเล่นน้ําสงกรานต์
(2) ให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด
(3) ปฏิบัติการเน้นหนักในช่วงเวลา 16.01
– 24.00 น. ทุกจุดตรวจ
(4) ควบคุมการใช้ รถจักรยานยนต์หากพบ
ผู้กระทําผิดกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจว่า
กล่าวตักเตือนและยึดรถไว้ก่อนเพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
(5) บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด
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แผนงาน
รายละเอียดการดําเนินการ
แผนงานที่ 3
การตัง้ จุดตักเตือนประจําชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/
อบต.) เป็นหน่วยหลักร่วมกับหัวหน้าชุมชน
หมู่บ้านอาสาสมัครภาคประชาชน เช่น อป
พร. ตํารวจบ้าน ทําการตั้งจุดตรวจตักเตือน
ประจําชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้นในระดับ
พื้นที่ โดยให้เน้นหนัก
(1) ควบคุ ม ผู้ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
(2) เป็ นจุ ด ประชาสัม พั นธ์ ก ารปฏิบัติ ต าม
พรบ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละ
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
(3) ปฏิ บั ติ ก ารเน้ น หนั ก ระหว่ า งช่ ว งเวลา
16.01 – 24.00 น.
แผนงานที่ 4
การตัง้ หน่วยสนับสนุนและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว น
บริการประชาชน
ภู มิ ภ าคและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กําหนดกิจกรรม สนับสนุ นการปฏิบัติงาน
จุดบริการต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกัน
และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายที่กําหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ
ท้องถิ่นจังหวัด
อําเภอ
เทศบาล/อบต.ทุกแห่ง

ขนส่งจังหวัด
แขวงการทาง 1,2,3
ทางหลวงชนบทจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด
สรรพสามิตจังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงาน
จังหวัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่

8. ตัวชี้วัด
(1) สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 (วั นที่ 11 – 17 เมษายน
2556) ลดลงจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555
(2) ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไข
(3) ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนมากขึ้ น โดยเฉพาะองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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3.6 สถานการณ์ด้านการตลาดหอมแดงปีการผลิต 2555/2556 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายไพโรจน์ บุญลือ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
นางนิตยา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่

มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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๕๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การเชิญนายอําเภอร่วมประชุมในวาระต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยในการประชุมนายอําเภอประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีการนําเสนอประเด็นปัญหาการปฏิบัติ
ราชการ กรณีจังหวัดเชียงใหม่ โดยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้ลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญนายอําเภอเข้าร่วมประชุมต่างๆ เป็นจํานวนมาก เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เป็นปัญหาในด้าน
เวลาการปฏิบัติราชการรวมถึงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนราชการต่างๆ น่าจะจัดประชุมในวันเดียวกัน
เช่นทุกๆวันจันทร์หรือวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่ 2 หรือสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ซึ่งประเด็นนี้จังหวัดเชียงใหม่เคยมีการ
ดําเนินการแล้ว รวมทั้งอาจจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่ าว จึ งขอความร่วมมื อทุกส่วนราชการ พิจารณาให้การสนั บสนุนตามความเห็นของที่ประชุ มนายอําเภอ
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556

มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๕๕

4.2 การจัดงานรัฐพิธีของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ด้ ว ยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กํ าหนดจั ด งานพิ ธี แ ละงานรั ฐ พิ ธี รวมจํ า นวน 3 พิ ธี ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. วั น ที่ 31 มี น าคม 2556 เวลา 09.00 น. พิ ธี วั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2556
2. วั น ที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. พิ ธี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวโรกาส
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-จุฬา
โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
รายละเอียดตามกําหนดการ การแต่งกาย ทั้ง 3 พิธี ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
กําหนดการ
ประกอบพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2556
วันที่ 31 มีนาคม 2556
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

----------------เวลา 08.15 น .

เวลา 09.00 น.

- เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ
ตํ า รวจ ทหาร ข้ า ราชการพลเรื อ น ข้ า ราชการบํ า นาญ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า
ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธี เข้าประจําที่นั่ง
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล /ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธี รับศีล
- ประธานขึ้นสู่แท่นพิธี (บนเวที) เดินไปยังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ “พระบาทสมเด็จ-พระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
- ถวายคํานับ
- ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)
- จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
- ถวายคํานับ
- ประธานพิธี ลงจากเวที แล้วขึ้นสู่แท่นกล่าว อ่านคํากล่าวถวายราชสดุดี “พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
- จบแล้ว วงดุริยางค์และวงปี่พาทย์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีทุกท่าน ถวายความเคารพพร้อมกัน
- ประธานพิธี เข้าประจําที่นั่ง

๕๖
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2556
- ประธานพิธี ขึ้นสู่แท่นพิธี (บนเวที) เดินไปยังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ “พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว”
- ถวายคํานับ
- ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)
- เปิดกรวยดอกไม้
- ถวายคํานับ
- ประธานพิธี ลงจากเวที แล้วขึ้นสู่แท่นกล่าว อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
- ประธานฝ่ายสงฆ์ อัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราชที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการ
พลเรือน
- ประธานพิธี อ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
- ประธานพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2556
- ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหาร (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานพิธี กรวดน้ํา
- เสร็จพิธี
----------------------การแต่งกาย
ข้าราชการพลเรือน
: เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชการทหาร/ตํารวจ
: เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ
บุคคลทั่วไป
- สุภาพบุรุษ
: ชุดสากลนิยม ชุดไทย ชุดพระราชทาน หรือเครื่องแบบตามสังกัด
- สุภาพสตรี
: ชุดพื้นเมืองห่มสไบ หรือเครื่องแบบตามสังกัด

๕๗

กําหนดการ
การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2556
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
----------------เวลา 08.30 น . - เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ตุลาการ
อัยการ ตํารวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบํานาญ
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร
พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
- ลงนามถวายพระพร
เวลา 09.00 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี และลงนาม
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธี เข้าประจําที่นั่ง
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล
- ประธานพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธี รับศีล
- ประธานพิธี ขึ้นสู่แท่นพิธี (บนเวที) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
- ถวายคํานับ
- ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)
- เปิดกรวยดอกไม้
- ถวายคํานับ
- ประธานพิธี ลงจากเวที ขึ้นแท่นกล่าว อ่านคํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-

จบแล้ว วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาชัย
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ประธานพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธีทุกท่าน ถวายความเคารพพร้อมกัน
ประธานพิธีและผู้แทนผู้เข้าร่วมประกอบพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานพิธี กรวดน้ํา
เสร็จพิธี
*****************

การแต่งกาย
ข้าราชการพลเรือน
: เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชการทหาร/ตํารวจ
: เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ
บุคคลทั่วไป
- สุภาพบุรุษ
: ชุดสากลนิยม ชุดไทย ชุดพระราชทาน หรือเครื่องแบบตามสังกัด
- สุภาพสตรี
: ชุดพื้นเมืองห่มสไบ หรือเครื่องแบบตามสังกัด

ถวายพระพร

เฉลิมพระ

๕๘

กําหนดการ
การประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” วันที่ 6 เมษายน 2556
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
----------------เวลา 08.30 น .

- เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ตุลาการ
อัยการ ตํารวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบํานาญ
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร
พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 09.00 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธี เข้าประจําที่นั่ง
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล
- ประธานพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธี รับศีล
- ประธานพิธี ขึ้นสู่แท่นพิธี (บนเวที) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช”
- ถวายคํานับ
- ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)
- จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
- ถวายคํานับ
- ประธานพิธี ลงจากเวที ขึ้นแท่นกล่าว อ่านคํากล่าวถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช
- จบแล้ว วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานพิธีและผู้ร่วมประกอบพิธีทุกท่าน ถวายความเคารพพร้อมกัน
- ประธานพิธีและผู้แทนผู้เข้าร่วมประกอบพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานพิธี กรวดน้ํา
- เสร็จพิธี
*****************

การแต่งกาย
ข้าราชการพลเรือน
: เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชการทหาร/ตํารวจ
: เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ
บุคคลทั่วไป
- สุภาพบุรุษ
: ชุดสากลนิยม ชุดไทย ชุดพระราชทาน หรือเครื่องแบบตามสังกัด
- สุภาพสตรี
: ชุดพื้นเมืองห่มสไบ หรือเครื่องแบบตามสังกัด

มติทปี่ ระชุม
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4.3 รณรงค์ “สืบสาน ฮีตฮอย ปีใ๋ หม่เมือง”
ผู้นําเสนอ : นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้แทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีสําคัญของชาวเหนือ หรือชาวล้านนา อันสืบเนื่องมากจากอดีต
กาลที่จะยึดถือเป็นช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่ โดยกําหนดจุดที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งมักจะตรงกับ
วันที่ ๑๓ เมษายน หรือ ๑๔ เมษายนของแต่ละปี อย่างไรก็ตามประเพณีปีใหม่เมืองจะกินเวลาประมาณ ๔-๗ วัน
ยาวนานกว่าสงกรานต์ของภาคอื่นๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันสังขารล่อง วันเนา วันพญาวัน วันปากปี หรือบางท้องที่ก็ไป
จบที่วันปากเดือน หรือวันปากวัน ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ นับว่ามีความสําคัญยิ่งทางวัฒนธรรม
อันดีงามต่อคนล้านนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเริ่มต้น ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต ความงอกงาม ความสุข
รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ ที่มีการถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ชาวล้านนาให้
ความสําคัญวันปีใหม่เมืองมากเพราะถือว่าเป็นการแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนา แสดงความกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษ ความเอื้ออาทรต่อกัน ความสามัคคี และสนุกสนานในหมู่คณะ และยังเป็นเทศกาลที่ญาติพี่น้องซึ่งแยก
ย้ายกันอยู่ตามที่ต่าง ๆ ได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์กัน จึงนับเป็นการรวมญาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี ด้วยการ
ร่วมกันทําอาหารคาว - หวาน สําหรับไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การขนทรายเข้าวัดเพื่อถวายทานเจดีย์
ทราย ถวายช่อตุงรดน้ําดําหัวผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ ด้วยการร่วมตกแต่งเครื่องสักการะดําหัว ตลอดจนการสรงน้ํา
พระพุทธรูปสําคัญประจําเมือง ประจําวัด
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “สืบสาน ฮีตฮอยปี๋ใหม่เมือง” โดย
ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
๑. รณรงค์แต่งกายพื้นเมืองในช่วงเดือนเมษายน ตลอดทั้งเดือน
๒. การเล่นน้ําสงกรานต์ด้วยความสุภาพ เช่น ไม่ใช้ปืนแรงดันน้ํา ไม่ใช้ถึงพลาสติกที่ใส่น้ํา หรือ
น้ําแข็งขว้างปา ไม่ใช้แป้งเพื่อป้องกันการถูกเนื้อต้องตัว
๓. รณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาทุกประเภท รณรงค์การร่วมกิจกรรมสําคัญของประเพณี
ปี๋ใหม่เมืองเช่น ไปวัดทําบุญตักบาตร การสระเกล้าดําหัว การก่อพระเจดีย์ทราย การปล่อยนก
ปล่อยปลา

๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล
นครเชียงใหม่
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขอเชิ ญ ชวนให้ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน นํ า ผ้ า ฝ้ า ย
ผ้าพื้นเมือง มาใช้เป็นเครื่องแต่งกายตามความเหมาะสม กับการทํางาน และสภาพอากาศ สอดคล้องกับนโยบาย
ประหยัดพลังงานของรัฐบาล ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนผู้ผลิตผ้าไทยในท้องถิ่น
และในช่วงเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
๑. การเล่นน้ําสงกรานต์ด้วยความสุภาพ ไม่ใช้ถุงพลาสติกขว้างปา
ไม้ใช้ปืนแรงดันน้ํา ไม่ใช้แป้ง หรือถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิง
๒. เล่นน้ําสนุกได้ แม้ไร้แอลกอฮอล์
๓. แต่งกายชุดพื้นเมืองให้เหมาะสมกับวิถีชุมชน
๔. เข้าร่วมกิจกรรมสําคัญของประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ทําบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์
ทราย สระเกล้าดําหัว ปล่อยนกปล่อยปลา กิจกรรมครอบครัว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๕๙๕-๖
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4.4 การจัดงานป๋าเวณีปใี๋ หม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2556
ผู้นําเสนอ: นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

๖๒

4.5 การจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ “สงกรานต์อุษาคเนย์”
ผูน้ ําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กําหนดจัดงานเย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์“สงกรานต์อุษาคเนย์” จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2556 ณ สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จั งหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อสร้างกิ จกรรมการท่องเที่ยวใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งในกลุ่ม
นั กท่ อ งเที่ย วชาวไทยและชาวต่า งประเทศ รวมทั้ง เตรีย มความพร้ อ มของประเทศไทยในการเข้ าสู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน กําหนดพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า
สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมา
เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
จังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านร่วมในพิธีเปิดงานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา
16.00 น. บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย :
ชุดพื้นเมือง
กําหนดการ
พิธเี ปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ “สงกรานต์อษุ าคเนย์” จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556
ณ สวนบวกหาด อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------เวลา 16.00 น.
เวลา 17.00 น.
เวลา 17.05 น.
เวลา 17.10 น.
เวลา 17.15 น.
เวลา 17.20 น.
เวลา 17.30 น.

- แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนลงทะเบียน
- ขบวนแห่สงกรานต์และแขกผู้มีเกียรติพร้อม ณ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะบวกหาด
- นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงบริเวณ
พิธี
- นายธานินทร์ สุภาแสน ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
- ผูแ้ ทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
- การแสดงต้อนรับ ชุด “สงกรานต์อุษาคเนย์”
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และทําพิธีเปิดงาน
- ถ่ายภาพร่วมกัน
- เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน
- ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน (ตามอัธยาศัย)
************************

มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๖๓

4.6 พิธีรดน้าํ ดําหัวพระเถระผู้ใหญ่ สรงน้ําสิ่งศักดิส์ ทิ ธิ์คบู่ า้ นคูเ่ มืองจังหวัดเชียงใหม่ และ
พิธีรดน้ําดําหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่จะมีกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจําทุกปี ดังนี้
1. วันที่ 16 เม.ย. 56 พิธีดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ โดยจะมีประชาชนจากทุกอําเภอ หน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดขบวนแห่
เดินทางจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบพิธีสระเกล้า
ดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
2. วัน ที่ 17 เม.ย. 56 พิ ธี ดํ า หั ว พระเถระผู้ ใ หญ่ แ ละเจ้ า นายฝ่ า ยเหนื อ เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ วลา
08.00 น. โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่/ปลัดจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/ทหาร/ตํารวจ/องค์กรปกครองท้องถิ่น เดินทางไปดําหัวพระ
เถระผู้ใหญ่และเจ้านายฝ่ายเหนือ
3. วันที่ 18 เม.ย. 56 พิธีรดน้ําดําหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จะเดินทางไปทําพิธีรดน้ําดําหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมือง จํานวน 14 แห่ง
กําหนดการ
พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผู้ใหญ่และสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2556
วันที่ 17 เมษายน 2556
---------------เวลา 07.45 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 08.05 น.
เวลา 08.15 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 08.50 น.
เวลา 08.55 น.
เวลา 09.05 น.
เวลา 09.20 น.
เวลา 09.30 น.
เวลา 09.40 น.
เวลา 09.50 น.

- หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ร่วมขบวนพร้อมกัน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- ออกเดินทางไปยังวัดบุพพาราม
- ถึงวัดบุพพาราม ถนนท่าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
- พิธีสรงน้ําดําหัว พระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (10 นาที)
- เดินทางจากวัดบุพพาราม ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถนนพระปกเกล้า อําเภอเมืองเชียงใหม่
- ถึงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถนนพระปกเกล้า อําเภอเมืองเชียงใหม่
- พิธีสรงน้ําดําหัว พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน-แม่ฮ่องสอน
(ฝ่ายธรรมยุต) และพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (20 นาที)
- เดินทางจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่
- ถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน
- พิธีสรงน้ําดําหัว พระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะอําเภอเมืองเชียงใหม่ (10 นาที)
- เดินทางจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไปยังวัดเจ็ดยอด ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
- ถึงวัดเจ็ดยอด ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อําเภอเมืองเชียงใหม่
- พิธีสรงน้ําดําหัว พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (10 นาที)
- เดินทางจากวัดเจ็ดยอด ไปยังบ้านพักคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่
- ถึงบ้านพักคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ
ถนนเลียบคลองชลประทาน อําเภอเมืองเชียงใหม่
- พิธีรดน้ําดําหัวคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล (10 นาที)
- เดินทางจากบ้านพักคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อําเภอเมืองเชียงใหม่

๖๔
เวลา 10.00 น.

- ถึงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (เชิงดอยสุเทพ)
- สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (เชิงดอยสุเทพ) (5 นาที)

เวลา 10.05 น.
เวลา 10.10 น.
เวลา 10.20 น.
เวลา 10.50 น.
เวลา 11.20 น.
เวลา 12.30 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 13.10 น.
เวลา 13.15 น.
เวลา 13.20 น.
เวลา 13.40 น.
เวลา 13.50 น.
เวลา 15.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 17.00 น.

- เดินทางจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปยังวัดศรีโสดา
- ถึงวัดศรีโสดา ถนนศรีวิชัย อําเภอเมืองเชียงใหม่
- พิธีสรงน้ําดําหัว พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (10 นาที)
- เดินทางจากวัดศรีโสดา ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
- ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนศรีวิชัย อําเภอเมืองเชียงใหม่
- พิธีสักการะและสรงน้ําพระบรมธาตุดอยสุเทพ
- พิธีสรงน้ําดําหัว พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 (20-30 นาที)
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ไปยังอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน)
- ถึงอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน)
- พิธีรดน้ําดําหัวอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) (10 นาที)
- เดินทางจากอนุสาวรีย์สิงห์ ไปยังอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (หน้าศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง)
- ถึงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
- พิธีรดน้ําดําหัวอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (5 นาที)
- เดินทางจากอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ไปยังอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อําเภอแม่ริม
- ถึงอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ค่ายดารารัศมี) อําเภอแม่ริม
- พิธีรดน้ําดําหัวอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (5 นาที)
- เดินทางจากอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ค่ายดารารัศมี) ไปยัง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง
- ถึงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวหาร อําเภอจอมทอง
- พิธีรดน้ําดําหัวพระธาตุศรีจอมทอง
- พิธีสรงน้ําดําหัว พระธรรมมังคลาจารย์ ว. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (20 นาที)
- เดินทางจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (เสร็จสิ้นภารกิจ)
****************

การแต่งกาย

ชุดพื้นเมือง

๖๕

กําหนดการ
สรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา
วันที่ 18 เมษายน 2556
----------------เวลา 07.45 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 08.05 น.
เวลา 08.15 น.
เวลา 08.20 น.
เวลา 08.25 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 08.35 น.
เวลา 08.40 น.
เวลา 08.45 น.
เวลา 08.50 น.
เวลา 08.55 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.05 น.
เวลา 09.10 น.
เวลา 09.15 น.
เวลา 09.20 น.
เวลา 09.25 น.
เวลา 09.30 น.

- ผู้ร่วมขบวนพร้อมกัน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- เดินทางจากบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อําเภอเชียงใหม่
- ถึงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ (จุดที่ 1) / (5 นาที)
- พิธีรดน้ําดําหัวอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ
- เดินทางจากอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ไปยังพระเจดีย์ขาว (เทศบาลนครเชียงใหม่)
- ถึงพระเจดีย์ขาว (จุดที่ 2)
- พิธีรดน้ําดําหัวพระเจดีย์ขาว (เทศบาลนครเชียงใหม่) / (5 นาที)
- เดินทางจากพระเจดีย์ขาว ไปยัง ศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ)
- ถึงศาลหลักเมือง แจ่งศรีภูมิ (จุดที่ 3)
- พิธีรดน้ําดําหัวศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) / (5 นาที)
- เดินทางจากศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) ไปยังเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร)
- ถึงเสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (จุดที่ 4)
- พิธีรดน้ําดําหัวเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงฯ) (5 นาที)
- เดินทางจากเสาอินทขิล (วัดเจดีย์หลวงฯ) ไปยังศาลพญามังราย (ศาลเดิมอยู่ในซอย)
- ถึงศาลพญามังราย (จุดที่ 5)
- พิธีรดน้ําดําหัวพญามังราย (5 นาที)
- เดินทางจากศาลพญามังราย ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ศาลากลางจังหวัดเดิม)
- ถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (จุดที่ 6)
- พิธีรดน้ําดําหัวพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (5 นาที)
- เดินทางจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังประตูช้างเผือก (เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย)
- ถึงประตูช้างเผือก (จุดที่ 7)
- พิธีรดน้ําดําหัวเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย (5 นาที)
- เดินทางจากประตูช้างเผือก (เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย) ไปยังศาลคู่เมืองเชียงใหม่(เจ้าพ่อคําแดง) แจ่งหัว
ริน
- ถึงศาลคู่เมืองเชียงใหม่ (เจ้าพ่อคําแดง) แจ่งหัวริน (จุดที่ 8)
- พิธีรดน้ําดําหัวเจ้าพ่อคําแดง (5 นาที)
- เดินทางจากศาลคู่เมืองเชียงใหม่ (เจ้าพ่อคําแดง) ไปยังอนุสาวรีย์ช้างเผือก
- ถึงอนุสาวรีย์ช้างเผือก (จุดที่ 9)
- พิธีรดน้ําดําหัวอนุสาวรีย์ช้างเผือก (พญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์ และ
พญาปราบจักรวาล) (5 นาที)

มติทปี่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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4.7 การจัดพิธสี ระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
เชิญร่วมพิธี “สระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ประจําปี
๒๕๕๖ วั น อั ง คารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ จวนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ขอประชาสัมพันธ์ถึงการเลื่อนจัดพิธีสระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ เป็นวันที่ 16 เมษายน 2556 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงปฏิทินทางจันทรคติ โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป จะทําให้วันพญาวันตรงกับวันที่ 16 เมษายน และ
จะเป็นเช่นนี้ไปอีก 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2585 ประกอบกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์และฟื้นฟู
จารีตประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยรณรงค์เชิญชวนทําบุญในวันพญาวัน และไม่ควรดําหัวก่อนวันพญาวันและไม่ควรรด
น้ําที่มือ
กําหนดการ
พิธีสระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่
เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕6
วันอังคารที่ ๑6 เมษายน ๒๕๕6

***************
เวลา ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.

ขบวนสระเกล้าดําหัวฯพร้อมกันเพื่อจัดริ้วขบวน ณ ประตูท่าแพ (บริเวณถนนราชดําเนินด้านข้างโรงแรมมนตรี)
ถึงสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ขบวนแห่เคลื่อนจากที่ตั้งตามผังที่กําหนด
เส้นทาง จากประตูท่าแพ ไปตามถนนท่าแพ จนถึงพุทธสถาน เลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญประเทศ เลี้ยวซ้ายเข้า
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ขบวนแห่ประกอบด้วย
- รถยนต์ตํารวจนําขบวน / รถประชาสัมพันธ์
- ธงทิวพร้อมเจ้าหน้าที่แต่งชุดทหารโบราณ
- เครื่องสักการะตามประเพณี (หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง ตลอดจน ดอกไม้ธูปเทียน
น้ําขมิ้นส้มป่อย ฯลฯ)
- สุภาพสตรีถือป้ายนําขบวน
- ขบวนสระเกล้าดําหัวฯ ซึ่งนําโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ
- ขบวนสระเกล้า ดํา หัว ฯของส่ว นราชการ/รั ฐ วิสาหกิ จ อํา เภอ บริษัท ห้า งร้า น มูล นิ ธิส มาคม สโมสร
สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน
ริ้วขบวนถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- รองผู้ว่า ฯและคณะ เข้าสระเกล้าดําหัว ป้อเมืองเจียงใหม่
- เมื่อแต่ละขบวนถึงบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนของขบวนเข้าสระเกล้า ดําหัว การแสดงของแต่
ละขบวน(ถ้ามี) แสดงได้ไม่เกิน ๒ นาที เครื่องสักการะให้นําไปตั้งบริเวณสนามหญ้าหน้าพิธีสระเกล้าดําหัว
(สําหรับขบวนที่ถึงจวนผู้ว่าฯก่อน ขอความร่วมมือ หัวหน้าหน่วยงาน / องค์กร / นายอําเภอ / ผู้นํา
ขบวน และผู้แทนผู้ร่วมขบวน จํานวนที่เห็นเหมาะสม อยู่รอจนกว่าขบวนจะเคลื่อนเข้ามาจนเต็มบริเวณ
สนามหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีการขอพรจากป้อเมืองเจียงใหม่ และการกล่าว
อวยพรของ ป้อเมืองเจียงใหม่)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอวยพร
- เสร็จพิธี

ทีป่ ระชุม
...........................................................................................................................................................................
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4.8 การประชุมระดับผูน้ าํ ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกิ ครั้งที่ 2
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐ มนตรีได้ มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 อนุมัติใ ห้ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS)
ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการยกระดับการประชุมจากการประชุมตามปกติในระดับกระทรวงเป็น
การประชุมในระดับชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้ให้ความสําคัญกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นโอกาสของรัฐบาลไทย ที่จะได้โชว์ให้โลกรับรู้ในศักยภาพ ความพร้อมของการจัดการงานด้านน้ํา และ
ความใส่ใจต่อการแก้ปัญหาน้ําทั้งอุทกภัยและภัยแล้งของประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศที่จะเข้า
มาลงทุนในประเทศในอนาคต โดยได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธาน
กรรมการระดับชาติของไทย เพื่อเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ รองนายกรัฐมนตรี
(ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี) ได้ร่วมประชุมหารือประธานและเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ ร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการประชุม 2nd APWS โดย
รองนายกรัฐมนตรี (ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี) ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของอนุกรรมการใน
แต่ละด้าน เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยและทุก
ภาคส่วนตามวัตถุประสงค์ของการประชุม เช่นการเตรียมความพร้อมด้านโรงแรมที่พัก การรักษาความปลอดภัย
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม การวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหรือเส้นทางไปสถานที่ประชุม เป็นต้น
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการประสานการ
จัดการประชุมระดับผูน้ าํ ด้านน้ําแห่งภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ครัง้ ที่ 2 (2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd
APWS) ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายภารกิจเพื่อ
เตรียมประสานการดําเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
การประชุมระดับผู้นําด้านน้ําครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน จาก 50 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วย ผู้นําประเทศ รัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง นักวิชาการ องค์การระหว่าง
ประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชนจากต่างประเทศ นับเป็นโอกาสสําคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการเจรจา
โดยตรงระหว่างผู้นําประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และจะนําไปสู่ความร่วมมือและการประสานงานเรื่องความ
มั่นคงด้านน้ําในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นําของประเทศ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการหาข้อสรุปร่วมกันด้านการพัฒนาและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อความมั่นคงของภูมิภาคโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ
สถาบันการศึกษาและ ภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชน
ชาวเชียงใหม่เตรียมพร้อม และร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างอบอุ่นเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่
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4.9 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่-ฝาง
ตอน อ.แม่แตง – ศูนย์ฝกึ ลูกช้าง ส่วนที่ 2
ผู้นาํ เสนอ : นายประทวน ทิพยรัตน์ ผูแ้ ทนแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
กรมทางหลวงได้ลงนามบอกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ สท.1/3/2549 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2549 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
กรมทางหลวง เห็นชอบให้ ศูนย์สร้างทางลําปาง เข้ามาดําเนินการบูรณะถนนที่กอ่ สร้างไว้
ตามสัญญา รวมถึงความชํารุดเสียหาย และก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน
การตรวจสอบปริมาณงานและค่างานเพื่อเตรียมเสนอแผนงบประมาณ การดําเนินการก่อสร้างนี้ คาดว่า จะแล้ว
เสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับงบประมาณ
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4.10 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2556
ผู้นาํ เสนอ : นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์ ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ เดือน เมษายน 2556
เมษายน 2556 ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อน ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อน ปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน ทําให้มีอากาศแห้ง
ร้อน ถึงร้อนจัด อบอ้าว ในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว(หมอกแดด) เกือบตลอดวัน และเมื่อมวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุมเป็นครั้ง
คราว และ บางช่วงจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือ จะเกิดสภาพอากาศแปรปรวน พายุฤดูร้อน ซึ่ง
เป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ เดือนนี้ อุณหภูมิมีค่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ ปริมาณฝนมีค่า
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ข้อควรระวัง อากาศแห้ง ร้อนถึงร้อนจัด อบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดูร้อนระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม จึง
ควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ ตลอดจนยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิด
ไฟป่า ซึ่งทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ อากาศเป็นพิษ และทําให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดิน
หายใจ และมะเร็งปอดได้ ติดตามสภาพอากาศ โทรศัพท์ 053-277919 053-922365 และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
คาดหมายอุณหภูมิ(°เซลเซียส)
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร)
เดือน เมษายน 2556
จังหวัด
ต่ําสุด สูงสุด ฝน/วัน
แม่ฮ่องสอน
21-23 37-39 70/7
กลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และ
เชียงราย
19-21 33-35 100/12
เกิ ด พายุ ฤ ดู ร้ อ น พายุ ฝ นฟ้ า คะนอง ลมกระโชกแรงและมี
พะเยา
21-23 34-36 90/9
ภาคเหนือ ลูกเห็บตกได้บางวัน อุณหภูมิต่ําสุด 19-25°ซ บ่าย อากาศ
เชียงใหม่
21-23 35-37 60/7
ตอนบน
แห้ ง อบอ้ า ว มี ห มอกแดด(ฟ้ า หลั ว ) บางวั น อากาศร้ อ นจั ด
ลําพูน
22-24 36-38 50/7
อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด 33-39 °ซ ปริ ม าณฝน 50-100 มม.
ลําปาง
22-24 37-39 70/8
จํานวน 7-12 วัน ลมอ่อน 6-12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
น่าน
21-23 36-38 100/9
แพร่
23-25 36-38 90/8
อุตรดิตถ์
23-25 36-38 80/7
กลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และ
สุโขทัย
23-25 36-38 70/7
ภาคเหนือ เกิ ด พายุ ฤ ดู ร้ อ น พายุ ฝ นฟ้ า คะนอง ลมกระโชกแรงและมี
พิจิตร
24-26 34-36 60/7
ตอนล่าง
ลูกเห็บตกได้บางวัน อุณหภูมิต่ําสุด 23-27°ซ บ่าย อากาศ
พิษณุโลก
24-26 36-38 60/6
แห้ ง อบอ้ า ว มี ห มอกแดด(ฟ้ า หลั ว ) บางวั น อากาศร้ อ นจั ด
ตาก
25-27 37-39 60/6
อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด 34-39 °ซ ปริ ม าณฝน 60-80 มม.
เพชรบูรณ์
24-26 36-38 80/9
จํานวน 6-9 วัน ลมอ่อน 6-12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กําแพงเพชร 24-26 36-38 60/6
สรุป อากาศแห้ง ร้อน ถึงร้อนจัด อบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และเกิดพายุฤดูร้อนระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม เดือนนี้
อุณหภูมิมีค่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
อากาศเย็น 16-23 °ซ
อากาศร้อน 35-40 °ซ
อากาศร้อนจัด สูงกว่า 40 °ซ
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม.
ฝนหนัก 35.0-90.0 มม.
ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป
นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้จัดทํา
โทรสาร. 053-277815 053-203802

ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร. 053-277919 053-922365
http://www.cmmet.tmd.go.th E-mail :forc@metnet.tmd.go.th
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4.11 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ผู้นําเสนอ : มร.มาร์ติน วินสกี้ ผูแ้ ทนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ)
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 29
โครงการ
งบประมาณ 192,929,700 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 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
27,700,624.21 บาท
คิดเป็นร้อยละ 14.36 คงเหลืองบประมาณ 165,229,075.79 บาท
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5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนมีนาคม 2556 ทีเ่ กี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
1. วันที่ 5 มีนาคม 2556 สาระสําคัญทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ควรทราบ มีจํานวน 2 เรือ่ ง ดังนี้
1.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบเอกสารสําหรับการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –
เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 5 (เรื่องที่ 15 )
1.2 เรื่อง แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน(Contract Farming) ภายใต้
ยุทธศาสตร์อิรวดี – แม่โขง –เจ้าพระยา (ACMECS) ประจําปี 2556 (เรื่องที่ 16 )
2. วันที่ 12 มีนาคม 2556 สาระสําคัญทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ควรทราบ มีจํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
2.1 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด (เรื่องที่ 5 )
2.2 เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการที่ 3
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี (เรื่องที่ 6 )
2.3 เรื่อง สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2555 (เรื่องที่ 8 )
2.4 เรื่อง การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 (เรื่องที่ 9 )
2.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทํา
คลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (NTR/ATR) ของไทย
(เรื่องที่ 10 )
3. วันที่ 19 มีนาคม 2556 สาระสําคัญทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ควรทราบ มีจํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
3.1 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตําแหน่งที่ว่าง (เรื่องที่ 4)
3.2 เรื่อง ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดในพื้นที่เป้าหมาย (มกราคม 2556 ) (เรื่องที่ 6 )
3.3 เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด
และสถาบันอุดมศึกษา (เรื่องที่ 10 )
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5.3 ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เฝ้าระวังสถานการณ์และดําเนินการ
บรรเทาผลกระทบ ดังนี้
ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดฝึกทักษะฝีมอื ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ทั่วประเทศ ให้แก่สถานประกอบกิจการ จํานวน ๒๒ แห่ง มีผู้เข้ารับการ
อบรม จํานวน ๖๔๐ คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบกิจการในหลักสูตร ดังนี้
๑. ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขายและบริการหน้าร้าน
จํานวน ๒๖ คน
๒. ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ของโรงแรม
จํานวน ๒๐ คน
๓. ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
จํานวน ๓๐ คน
๔. ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการ
จํานวน ๓๕ คน
๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล
จํานวน ๔๐ คน
๖. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสําหรับพนักงานโรงแรม จํานวน ๒๐ คน
๗. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จํานวน ๕๗ คน
๘. การพูดภาษาอังกฤษคําต่อคําเพื่อการทํางาน
จํานวน ๒๒ คน
๙. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสําหรับพนักงานโรงแรม
จํานวน ๒๐ คน
๑๐. กลยุทธการพัฒนาภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร
สู่การทํางานยุคใหม่
จํานวน ๓๐ คน
๑๑. การสร้างแรงจูงใจและบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ
จํานวน ๔๐ คน
๑๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
จํานวน ๖๐ คน
๑๓. การพัฒนาผลิตภาพขององค์กร
จํานวน ๓๐ คน
๑๔. การพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ
จํานวน ๖๔ คน
๑๕. การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
จํานวน ๕๕ คน
๑๖. ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
จํานวน ๓๐ คน
๑๗. ๙ พฤติกรรม ๙ ความสําเร็จ
จํานวน ๖๑ คน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน พบว่ามี
ลูกจ้างผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๑๘๒ คน แบ่งเป็น
กรณีเลิกจ้าง จํานวน ๑๓๑ คน กรณีลาออก จํานวน ๑,๐๕๑ คน จากประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้
๑. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
จํานวน ๒๒ คน
๒. การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
จํานวน ๕ คน
๓. การผลิต
จํานวน ๒๖๙ คน
๓.๑ ผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๔๖ คน
๓.๒ ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
จํานวน ๖ คน
๓.๓ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี
จํานวน ๑๑ คน
๓.๔ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า
จํานวน ๖ คน
๓.๕ ผลิตยางยนต์
จํานวน ๔ คน
๓.๖ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
จํานวน ๘ คน
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๓.๗ ผลิตภัณฑ์รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง
๓.๘ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
๓.๙ ผลิตภัณฑ์จากไม้และเครื่องเรือน
๓.๑๐ ผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์
๓.๑๑ ผลิตเครือ่ งประดับ
๓.๑๒ ผลิตยา
๓.๑๓ ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
๓.๑๔ ผลิตอื่น ๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๓
๔๒
๑๐
๔
๒๓
๓๗
๖๙

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๔. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ
จํานวน ๔ คน
๕. การจัดหาน้ําเสียและของเสียรวมถึงกิจรรมที่เกี่ยวข้อง
จํานวน ๒ คน
๖. การก่อสร้าง
จํานวน ๔๗ คน
๗. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จํานวน ๖๑ คน
๘. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
จํานวน ๕๒ คน
๙. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
จํานวน ๑๙๔ คน
๑๐. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
จํานวน ๒๑ คน
๑๑. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
จํานวน ๓๗ คน
๑๒. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
จํานวน ๒๔ คน
๑๓. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
จํานวน ๒ คน
๑๔. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
จํานวน ๒ คน
๑๕. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
จํานวน ๓๒ คน
๑๖. การศึกษา
จํานวน ๓๐ คน
๑๗. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
จํานวน ๕๖ คน
๑๘. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
จํานวน ๑๙ คน
๑๙. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
จํานวน ๒๓๘ คน
๒๐. กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า
และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
จํานวน ๖๕ คน
สําหรับการหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรมและการท่องเทีย่ วนั้น ได้กําหนดนัดหารือกับผูป้ ระกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะได้รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
มติทปี่ ระชุม
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5.4 กิจกรรมรณรงค์การประหยั
ก
ดพลั
พ งงานกรณีเหตุ
เ การณ์แหหล่งผลิตก๊าซธธรรมชาติา ง ประจําปี ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖๖
ประเทศเมียนมารร์หยุดซ่อมบํารุ
ย )
(สํานันกงานพลังงาานจังหวัดเชียงใหม่

ข่ขาว
บริเวณ
ณศูนย์ราชกาารจังหวัดเชียงใหม่
ย
ตําบลลช้างเผือก อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงงใหม่ โทร. ๐๕๓-๑๑๒๐
๐
๐๓๔
ปีที่ ๑ ฉบับที
บ ่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคมม ๒๕๕๖

-------------------------------------------------------------------------------

นายชํานาญ กายประสิทธิ
ท ์ พลังงาานจังหวัดเชียงใหม่
ย
เปิดเผผยว่า ตามที่กระทรวงพลั
ก
ง
งงาน
เตรียมพร้
ม อมรับมือบริ
บ หารจัดการรภาวะวิกฤต ในช่
ใ วงแหล่งก๊าซฯ ยาดานาาหยุดซ่อมบํารุงฯ ในระหว่าง วันที่ ๕ – ๑๔
เมษายยน ๒๕๕๖ โดดยขอความร่วมมื
ว อจากภาคคราชการ ภาาคประชาชน ภาคเอกชน ใในการประหยยัดการใช้พลังงาน
ง
ไฟฟ้าเพื
เ ่อลดความต้ต้องการไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้กํกําลังการผลิตไฟฟ้
ไ าสํารองขของประเทศเพิพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงพลั
ก
ง
งงาน
ขอความร่วมมือปรระชาชนคนไททย สู้วิกฤตไฟฟฟ้า ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ช่วงงเวลา ๑๔.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.
ง
าสูงสุสด (peak load)
l
จึงขออความร่วมมือทุ
อ กภาคส่วนร่
น วม
ซึ่งคาดดว่าช่วงเวลาาดังกล่าวจะมีมีการใช้พลังงานไฟฟ้
ปฏิบัติติการ ๓ ป. ชวยชาติ
ช่
ประหหยัดพลังงาน ได้แก่ “ปิดไฟฟ ปรับแอร์ ปลดปลั
ป
๊ก” คือ ปิดไฟดววงที่ไม่ใช้ ปรับ
อุณหภภูมิแอร์ที่ ๒๖๖ องศาหรือมากกว่
ม
า และะปลดปลั๊กเครื่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่จจําเป็น รวมททั้งสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนร่
ว วมมือกันประหยั
น
ดการรใช้ไฟฟ้าให้เป็นกิจวัตรและะพฤติกรรมต่อเนื่อง นอกจจากช่วยประหหยัดค่าใช้จ่ายด้
ย าน
พลังงาานส่วนตัวลงแแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างคความมั่นคงด้านพลั
า งงาน และลดความเสี
แ
สี่ยงที่อาจจะเกิดสภาวะฉุกเฉิ
ก น
ด้านพลังงานได้ด้วย
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โครงการ “ฝ่าวิกฤตพลังงานไทยเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบประหยัดพลังงาน”
เพื่อเป็นการสนับสนุน รณรงค์ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่จึงได้จัดทํา โครงการ “ฝ่าวิกฤติพลังงานไทย เปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบประหยัดพลังงาน” โดย
กําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคประชาชน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. ประชาชนนําหลอดไส้ทั้งที่ชํารุดหรือไม่ชํารุดก็ได้ มาแลกเปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบประหยัด
พลังงาน ขนาด ๑๓ วัตต์ ครัวเรือนละไม่เกิน ๕ หลอด
๒. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน คือ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับหลอดตะเกียบประหยัดพลังงานหาก
ต้องการมอบให้ผู้อื่นเป็นผู้รับหลอดตะเกียบประหยัดพลังงานให้ทําหนังสือมอบอํานาจมาด้วย
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด (กําหนดปริมาณหลอดตะเกียบ
ประหยัดพลังงานไว้ที่ ๑,๐๐๐ หลอด) จุดรับแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ผู้สนใจ
สามารถติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ โทร.๐๕๓-๑๑๒๐๓๔ ในวั น เวลา ราชการ หรื อ ทางเว็ บ ไซต์
www.chiangmai.energy.go.th
การให้บริการนอกสถานที่ วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนอมก๋อย
วิทยาคม หมู่ที่ ๑ ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา หมู่ที่ ๒ ตําบล
แจ่มหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
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๘๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตํ า บลช้ า งเผื อ ก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง
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๘๕

6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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๘๖

ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
๗.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
7.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)
๗.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)
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