เอกสารประกอบการประชุม
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5 /๒๕๕6

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานอํานวยการ
โทรศัพท์ 053-112708-9
โทรสาร 053-112707

๒

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2556
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
********************************************
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. การจัดทํ าบันทึ ก ข้ อ ตกลงว่ าด้วยความร่ว มมื อ ในการดํา เนินงานตามนโยบายลดอบายมุ ข สร้ างสุ ข
ให้สังคม (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับเข้มแข็ง จํานวน
5 ศูนย์ (สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
3. การบรรยายธรรม โดย เด็กหญิงภัชราพา เพชรน้อย ตัวแทนผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทเด็ก ระดับจังหวัด (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /
ย้ายภายในจังหวัด
(1) นายดิเรก
ทะจันทร์
ตําแหน่งปัจจุบนั
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
จัดหางานจังหวัดแพร่
1.2 ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่
(1) นายเสริมยศ
ตําแหน่งใหม่
ตําแหน่งเดิม

สมมั่น
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 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

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 สรุปผลการประชุมระดับผู้นาํ ด้านน้าํ แห่งภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ครั้งที่ 2
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.2 การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (Certified FL)
ประจําปี 2555
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.3 การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center)
ผู้นําเสนอ : นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
4.5 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ประจําปี 2556
ผู้นําเสนอ : นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
4.6 ประชาสัมพันธ์งานประเพณี “ ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล”
ผู้นําเสนอ : นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4.7 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2556
ผู้นําเสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.8 การประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013)
ผู้นาํ เสนอ : นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
4.9 กิจกรรม เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ผูน้ ําเสนอ : มร.มาร์ติน เฟ็นสกี้สตาล์ลิ่ง
4.10 การแยกหมูบ่ า้ นตามคําพิพากษาศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ทีเ่ กีย่ วข้องกับจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 คําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษทั ส่งเสริมประกันภัย จํากัด
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
เชียงใหม่)

๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 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 ชุดผ้าไทย
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. การจัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดําเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม
โดยมีผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
1.2 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
1.3 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
1.4 สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1.5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1.6 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
1.7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
1.8 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
1.9 ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
1.10 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
1.11 นายอําเภอทุกอําเภอ
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับเข้มแข็ง จํานวน
5 ศูนย์ ดําเนินการโดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
2.1 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.2 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2.3 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2.4 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2.5 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
3. การบรรยายธรรม โดย เด็กหญิงภัชราพา เพชรน้อย ตัวแทนผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทเด็ก ระดับจังหวัด ดําเนินการโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /
ย้ายภายในจังหวัด
1. นายดิเรก
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

ทะจันทร์
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดแพร่

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

๗

1.2 ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่
1. นายเสริมยศ
ตําแหน่งใหม่
ตําแหน่งเดิม

สมมั่น
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

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

๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
- ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
- ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด้ ว ยเอกสาร 30 หน้ า โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2556 และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

๙

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔/2556
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
**************
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายธานินทร์
สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม
2. นายอดิศร
กําเนิดศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
3. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
4. นายสุรพล
สัตยารักษ์
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
5. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
6. นายไพรัต
เศียรสมาน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
7. นายสมควร
ช่อมาลี
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
8. นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
9. นางวาสนา
วปินานนท์
(แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
10. นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
11. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์
ฐิตวิกรานต์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
12. นายปริญญา
วีระมนุรักษ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
13. นายเอกกฤต
จิตตางกูร
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
10 ลําปาง
14. นายอุทัย
ลือชัย
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
15. นายอาคม
สุขพันธ์
นายอําเภอหางดง
16. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
(แทน)นายอําเภอสารภี
17. นายณรงค์ศักดิ์
หอมมาลัย
นายอําเภอสันทราย
18. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์
(แทน)นายอําเภอสันกําแพง
19. ว่าที่ ร.ต.สมัย
คําชมภู
นายอําเภอดอยสะเก็ด
20. นายประจวบ
กันธิยะ
นายอําเภอแม่ริม
21. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพาณิช
(แทน)นายอําเภอแม่แตง
22. นายดิเรก
สุรีวงค์
(แทน)นายอําเภอฮอด
23. นายศักดิ์ชาย
วงศ์กนิษฐ์
นายอําเภอเชียงดาว
24. นายสุรชัย
มณีประกร
นายอําเภอพร้าว
25. นายมนัส
ขันใส
นายอําเภอฝาง
26. นายชัชวาลย์
พุทธโธ
(แทน)นายอําเภอไชยปราการ
27. นายอนุพงษ์
วาวงศ์มูล
นายอําเภอสะเมิง
28. นายอนวัช
สัตตบุศย์
นายอําเภอเวียงแหง
29. นายวรกิตติ
ศรีทิพากร
นายอําเภอจอมทอง
/ 30. นายคมกริช ตรีธัญพงศ์...
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30. นายคมกริช
ตรีธัญพงศ์
31. นายชุติเดช
มีจันทร์
32. นายสมเจตน์
เปลื้องนุช
33. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
34. นายภาษเดช
หงส์ลดารมภ์
35. นายศรัณยู
มีทองคํา
36. นายสราวุฒิ
วรพงษ์
37. นายบุรินทร์
ใจจะนะ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
38 นายณรงค์
ทรงอารมย์
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
39. พ.ต.อ.หญิง วัชรี
ชูกิจกุล
40. พล.ต.ต.เสรี
สามดาว
41. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์
เขียวแก้ว
42. พ.ต.ท.สัณหกช
เกศากิจ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
43. นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
44. นางสาวนวรัตน์
เสนะวัต
45. นายเกียรติศักดิ์
ไตรแสงรุจิระ
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
46. นายสัมพันธ์
ช้างทอง
47. นางอุบลรัตน์
คงกระพันธ์
48. นางดวงมาลย์
ศรีกิจวิไลกุล
49. นางสาวเดือน

อินต๊ะ

50. นายบุรี

ตีชัยยะ

51. พ.อ.ชาตรี
เศรษฐกร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
52. พ.อ.นฤทธิ์
ถาวรวงษ์
53. พ.อ.วิฑูรย์
รวยสวัสดิ์
54. น.ต.ปรวรรษ
อิศรางกุร ณ อยุธยา
55. พล.ต.ภูมิพิพัฒน์
ฉวีพัฒน์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
56. นางญาณี
แสงศรีจันทร์
57. นายรณรงค์
เส็งเอี่ยม
58. นายสมเกียรติ
บุญทัน

นายอําเภอแม่อาย
นายอําเภออมก๋อย
นายอําเภอแม่แจ่ม
(แทน)นายอําเภอดอยเต่า
นายอําเภอแม่วาง
นายอําเภอแม่ออน
นายอําเภอดอยหล่อ
(แทน)นายอําเภอกัลยานิวัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อําเภอฝาง
รอง ผอ.กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม่ (ท)
(แทน) ผู้บญ
ั ชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้านทหาร
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
/ 59. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร...
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59.
60.
61.
62.
63.
64.

นางสาวศิริพิมล
นายบัณณฑิต
นายสมชาย
นายชาตรี
นางฐิติยา
นายพัฒนศักดิ์

ศรีธนาอุทัยกร
ใจทน
เปี่ยมสุข
ตันติวาณิชกิจ
จิยะพงศ์
มงคลปัญญา

ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่ 1
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

65. นายปัญญา
สวนจันทร์
66. นายนพดล
แสกรุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
67. นางวรพรรณี
ดํารงมณี
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
68. นายวิทยา
ฉุยกลัด
(แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
69. นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
70. นายนภดล
อาวุธกรรมปรีชา
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
71. นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
72. นายสุขเกษม
ขําเลิศ
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
73. นางนิภาวดี
อินปันบุตร
(แทน)ผู้อาํ นวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
74. นายสมพร
เวชกามา
(แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
75. นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
76. นางสุรีย์พร
ชูสุข
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
77. นางอัจฉรี
อุบลเขียว
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
78. นายวิเชียร
โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่
79. นายมนตรี
สมประสิทธิ์
(แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
80. นางอาจารีย์
เรือนดี
(แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
81. นายสมชาย
ขุนชะ
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2
82. นางสาวพัทธ์ธีรา
ขุนชะ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ
สันกําแพง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
83. นางสาวชูจิต
ทองย้อย
(แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
84. นายธานี
ธรรมสุวรรณ
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
85. นางเปรมภัสสรณ์
แก้วมณีนพโชติ
(แทน)ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม่
86. นายสุรพงษ์
วิวัชรโกเศศ
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
87. นางกรรณิการ์
พุทธเมธากุล
(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
/88. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์...

๑๒

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

นายวีรชาติ
นายสุทธิศักดิ์
นายเดช
นายเกื้อกูล
นายจํารัส
นายธนรงค์
นางพวงทอง
นางพรศิริ
นายสมชาย

เขื่อนรัตน์
ชื่นพิชัย
สารเข้าคํา
มานะสัมพันธ์สกุล
จันทิวงค์
ภู่พัฒน์
ปานอุทัย
มณีโชติ
กันธะวงค์

97.
98.

นางสุดคะนึง
นางสาวคชาภรณ์

อินทะนนท์
วงศ์พรหมศิลป์

99. นางวิชชุดา
100. นายบรรจง

กันตีวงศ์
จํานงศิตธรรม

101. นายสถาพร
102. นายสุทัด
103. นางอรทัย

กาญจนพันธุ์
ปินตาเสน
ธรรมเสน

104. นายนคร
105. นางอาทิตยา

มหายศนันท์
แสงมณี

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ปศุสัตว์เขต 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
(แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน)
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
(แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง)
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

106. นายพิชิต
ไชยทา
กระทรวงคมนาคม
107. นายชาญชัย
กีฬาแปง
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
108. นายบดินทร์
โลหิตกาญจน์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่)
109. นายสมพงษ์
มอญแก้ว
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
110. นางสาวศศิกานต์
อินต๊ะแก้ว
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
111. นายอภิสิทธิ์
คําภิโร
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
112. นางวงเดือน
เผือกนวม
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
113. นายพงศ์เทพ
วงษ์เวช
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
114. นายปัญญา
ภูมรินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
115. นายประทวน
ทิพยรัตน์
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
116. นายกมลไชย
คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

/117. นายอักษรา ทารักษา...

๑๓

117. นายอักษรา

ทารักษา

(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
118. นายสุเทพ
ปวเรศวิทยาฬาร
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
119. นายพนธกร
เอกสุธรรม
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
120. นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
(แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
121. ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ
จินดามงคล
ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
122. นายจรูญ
เลาหเลิศชัย
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
123. นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
124. นายประพันธ์
ศรีธิหล้า
(แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
125. นางนภาพร
ปานกลัด
(แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
126. นายไพโรจน์
กุลละวณิชย์
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
127. นายสุชาติ
ธนสิทธิ์สมบูรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1
128. นางนิยดา
หมื่นอนันต์
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
129. นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
130. นายสุรชัย
สังข์ศรีแก้ว
หัวหน้าศูนย์ชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม่)
131. นายสมพงษ์
ศรีเกษ
กรรมการบริษทั จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
132. นายพิรุณ
หน่อแก้ว
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
133. นายหิรัญ
จิตตาทิพย์
(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
แก้วจินดา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
134. นายเกษม
จังหวัดเชียงใหม่
135. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
136. นายเทพพรหม
อ่อนสีบุตร
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
137. นางสาวสุกันยา
ใหม่วงศ์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดภาค ๕
138. นายอุทัย
ทะริยะ
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
140. พ.ต.ท.สมพร
ชื่นโกมล
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
141. นางสาวนลินี
ณ เชียงใหม่
(แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
142. นางเพ็ญศิริ
เอี่ยมโอภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สินมณี
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
143. นายประทิน
144. นายฤชุชัย
โปธา
(แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
145. นางสาวพจนาพร
ศราวุธสกุล
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
/146. นางอัจฉรา บัวทอง...

๑๔

146. นางอัจฉรา

บัวทอง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
147. นายบพิตร
วิทยาวิโรจน์
อุ่นใจจินค์
148. นายไกรสิน
149. นางกษมา
ประสงค์เจริญ
150. นางสาวอาภรณ์
ดวงแก้ว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
151. นายอุดม
แปงทิศ
152. นายสินอาจ

ลําพูนพงค์

153. นายสุพจน์

เจริญทรัพย์

154. นายสุทัศน์

ประสาธน์สุวรรณ์

155. นายแสวง

ด้วงทรง

156. นายพุธชรัช

อรรถวสุ

157. นายศักดิ์ชีวิน

วัฒโล

158. นายไพบูลย์
วงศ์ยิ้มย่อง
159. นายสุมนต์
มอนไข่
สถาบันการศึกษา
160. รศ.นพ.วิเวศน์
นันทจิต
161. นางสาวจิราวรรณ วงค์ดอกไม้
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
162. นายภาคภูมิ
ธาวงค์
163. นายธีระศักดิ์
สุภาไชยกิจ
164. นางนภัสสรณ์
รังสิงวิโรจน์
เอมกลิ่น
165. นายนรินทร์
166. นายวีระวัฒน์
สุขสง่าเจริญ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
167. นางกฤษนันท์
ทะวิชัย
168. นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท์
169. นายวิวัฒน์
โตธีรกุล
170. นายศักดิ์ชัย

เหลืองสถิตกุล

(รก.)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา
ภาคเหนือ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน)กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต 3 (เชียงใหม่)
ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑
/หน่วยงานพิเศษ...

๑๕

หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
171. นางสุคลพิชญ์
172. นางทัศนีย์
173. นายนิรันดร
174. นางสาวพัชรี
175. นางถนอมจิต
176. แพทย์หญิงประคอง
177. นายดํารงค์
ส่วนท้องถิน่
178. นายสรวมไชย
179. นายนรินทร์
180. นายสุรเดช
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
181. นายจรัส
182. นางกนกวรรณ

ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ตังเยาว์
ศรีภักดี
ฉั่วริยะกุล
ไชยวงค์
วิทยาศัย
ฐิติธนภัค

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

มีสมศักดิ์
หลวงปา
กันทะทรง

(แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

แจ้งจิตต์
สุวรรณโชติ

(แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 1
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2
หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2(กฟผ.)

183. นายกฤษดากร
184. นายชูเกียรติ
185. นายอดิศร

กําเนิดศิริ
แป้นแก้ว
สุขะตุงคะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
186. นายชัชวาล
187. นางศิริกุล
188. นายธนกร
189. นางศิริพร

ปัญญา
พงษ์ลัดดา
ประมูลผล
รือเรือง

190. นายพิพัฒน์พงษ์

พุทธวงค์

191. นางสาววิราชินี
192. นางจารุณี
193. นายเสงี่ยม

คําชมภู
จุลวรรณ
กิ่งสุวรรณพงษ์

194.
195.
196.
197.

โกมลรัตน์
มหาผล
ประเทศ
สิปปพันธ์

นายธัชชัย
นางรัชนก
นายประเวศน์
นางวัลยา

จ่าจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
BOI
พนักงานการเงินและบัญชี ๗ สํานักงาน กสท.
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/ 198 นายภานุเมศ ตันรักษา...

๑๖

198. นายภานุเมศ
199. นายชัยชาญ

ตันรักษา
ตัณห์เจริญรัตน์

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
ผู้สื่อข่าว WETV

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
ประธานในที่ประชุม มอบประกาศเกียรติคุณแก่อําเภอดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แตง อําเภอแม่
ออน อําเภอแม่แจ่ม และอําเภอกัลยาณิวัฒนา เสนอโดย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
และประธานในที่ประชุมได้ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการ ในการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากสถิติจังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุสูงสุด แต่ผู้เสียชีวิตลดลง 1 ราย จากการตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิต 3-4 ราย ไม่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์แต่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องขอบคุณอําเภอทั้ง 4 อําเภอที่
ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอให้อําเภออื่นๆ ได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอะไร แล้วนํามาป้องกัน
ในทั้งต่อไป การรณรงค์นี้จะมีอีกครั้งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
อําเภอ และตํารวจ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ การคิดหาวิธีการป้องกันล่วงหน้า
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้าย
ภายในจังหวัด
แนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่มาดํารงตําแหน่งในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 6 ท่าน ดังนี้
(1) นายเกียรติศกั ดิ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
(2) นายณรงค์ศกั ดิ์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
(3) นายศักดิช์ ัย
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
(4) ว่าทีพ่ นั ตรีอภิชาติ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม
(5) นายพิชติ
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

ไตรแสงรุจิระ
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด รักษาราชการแทน อัยการจังหวัดคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
หอมมาลัย
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
เหลืองสถิตกุล
ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จินดามงคล
ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่
ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจลําปาง
ไชยทา
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสุเทพ
/(6) นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต

๑๗

(6) นางสาวนวรัตน์
ตําแหน่งปัจจุบนั
ตําแหน่งเดิม

เสนะวัต
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
หัวหน้ า สํ า นั ก งานจัง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายวิ รุฬ พรรณเทวี) เลขานุ ก ารที่ป ระชุ ม แจ้ งต่ อ
ที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสารจํานวน 31 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่
www.chiangmai.go.th หั วข้ อ ประชุม หั วหน้าส่วนราชการ เพื่อ ให้หัวหน้าส่วนราชการทุ กท่านได้ดําเนิน การ
ตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556 และรับรองรายงานการ
ประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2556 แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดเชียงใหม่ ( นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ) : แจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้
๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนว
ทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้
ไตร
มาสที่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม

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
/ไตรมาสที่ 3 ...

๑๘

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

ไตร
มาสที่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม

รายไตรมาส (%)

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

รายไตรมาส (%)

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

๓

๒๕.๐๐

๕๐.๐๐

๒๕.๐๐

๖๙.๐๐

๔

๓๐.๐๐

๘๐.๐๐

๒๕.๐๐

๙๔.๐๐

การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เป้าหมาย

คงเหลือ

รวม

๒๖,๖๓๙.๒๓

๑๙,๓๗๒.๗๒

๗๒.๗๒

๔๔.๐๐

๗,๒๖๖.๕๑

ลงทุน

๔,๖๓๘.๔๐

๑,๖๓๔.๗๙

๓๕.๒๔

๒๕.๐๐

๓,๐๐๓.๖๑

ประจํา

๒๒,๐๐๐.๘๒

๑๗,๗๓๗.๙๓

๘๐.๖๒

-

๔,๒๖๒.๘๙

เงินเหลื่อมปี

๓,๔๒๓.๘๗

๒,๔๖๘.๙๒

๗๒.๑๑

๙๕๔.๙๕

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
หน่วย : ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน

เงินงบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

รวม

ที่ได้รบั
๔,๖๓๘.๔๐

๑,๖๓๔.๗๙

๓๕.๒๔

ส่วนราชการ

๔,๐๕๖.๖๖

๑,๒๔๒.๐๘

๓๐.๖๒

ท้องถิ่น

๕๐๒.๘๔

๓๙๒.๕๐

๗๘.๐๖

กลุ่มจังหวัด

๑.๑๗

๐.๐๐

๐.๐๐

จังหวัดเชียงใหม่

๗๗.๗๓

๐.๒๑

๐.๒๗

๑๙

ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อหน่วยงาน

ภาพรวม
งบประมาณ

เบิกจ่าย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐
เกษตร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑
แห่งชาติ
โรงเรียนเชียงดาว
๗.๓๕
๗.๐๗
วิทยาคม
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
๕.๖๗
๕.๓๖
อุปถัมภ์
อัยการประจําศาล
๔.๕๙
๔.๓๐
เยาวชนและครอบครัว
๔,๖๔๑.๒
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๒๙๙.๐๙
๘
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๒๓.๒๓
๒๐.๒๙
เรือนจํากลางเชียงใหม่
อัยการคดีศาลแขวง
เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขา
เชียงใหม่

ลงทุน
ร้อยละ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๑๐๐.๐๐

-

-

-

๑๐๐.๐๐

-

-

-

๙๖.๑๘

๐.๔๗

๐.๓๓

๗๐.๖๕

๙๔.๔๔

๐.๕๖

๐.๓๑

๕๖.๒๘

๙๓.๖๔

-

-

-

๘๗.๕๙

๐.๖๙

๐.๖๙

๘๗.๓๓

๐.๕๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐
๐
๐.๐๐

๕๐.๙๔

๔๔.๓๒

๘๗.๐๑

-

-

-

๙.๙๖

๘.๔๑

๘๔.๓๙

-

-

-

๓๙.๑๕

๓๒.๙๗

๘๔.๒๒

๔.๖๘

๔.๖๗

๙๙.๙๓

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ไม่รวมงบกลาง และเบิกจ่ายจาก งบส่วนกลางที่จังหวัด

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายลงทุน มี
เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๒๕.๐๐ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑๕ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมาย ๖๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๙ หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๒ และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๒๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๓ ต่อไปนี้เป็นการแสดง
รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๕๑หน่วยงาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๑๒.๕๘

๕๒.๗๓

๒๔.๘๐

๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

๒๘.๕๔

๖.๘๓

๒๓.๙๒

๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๓๒๘.๗๙ ๗๒.๒๓ ๒๑.๙๗
/ลําดับ 4 โรงพยาบาลประสาท...

๒๐

ชื่อหน่วยงาน

ลําดับ

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๔

โรงพยาบาลประสาท

๑๒.๘๐

๑.๙๕

๑๕.๒๐

๕

สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

๘๘.๘๑

๑๐.๙๔

๑๒.๓๒

๖

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่

๗๓.๓๖

๘.๘๙

๑๒.๑๒

๗

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

๓๑.๐๔

๓.๖๖

๑๑.๘๐

๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

๒.๒๙

๐.๒๕

๑๐.๙๓

๙

ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม่

๐.๙๙

๐.๑๐

๙.๘๖

๑๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

๒๔.๒๗

๒.๓๑

๙.๕๑

1๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๖.๓๕

๐.๕๕

๘.๖๒

๑๒

กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค 5 เชียงใหม่

๓๖.๗๕

๒.๔๐

๖.๕๓

๑๓

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

๑.๙๕

๐.๑๒

๖.๐๓

๑๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34

๓๗.๐๕

๒.๑๘

๕.๘๙

๑๕

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่

๓๑.๗๕

๑.๘๐

๕.๖๗

๑๖

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

๑.๒๔

๐.๐๗

๕.๖๖

๑๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๑.๙๓

๐.๐๗

๓.๘๔

๑๘

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่

๑๑.๕๐

๐.๔๑

๓.๕๙

๑๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

๑๓.๙๑

๐.๓๕

๒.๔๙

๒๐

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

๐.๖๒

๐.๐๒

๒.๔๔

๒๑

นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล

๐.๓๕

๐.๐๑

๑.๙๙

๒๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

๒๕.๙๒

๐.๔๙

๑.๘๘

๒๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

๑๓.๗๘

๐.๒๒

๑.๕๖

๒๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

๔๙.๖๗

๐.๖๖

๑.๓๒

๒๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

๒๒.๑๒

๐.๒๒

๐.๙๙

๒๖

จังหวัดเชียงใหม่

๗๗.๗๓

๐.๒๑

๐.๒๗

๒๗

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8

๙.๔๕

๐.๐๓

๐.๒๖

๒๘

องค์การสวนพฤกษาศาสตร์

๔๗.๙๐

๐.๐๙

๐.๑๙

/ลําดับ 29 โรงพยาบาลนครพิงค์...

๒๑

ชื่อหน่วยงาน

ลําดับ
๒๙

โรงพยาบาลนครพิงค์

๓๐

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๑๑๕.๕๒

๐.๑๘

๐.๑๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

๐.๕๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๑

ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๒

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๓

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

๐.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๔

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

๖.๓๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๕

โรงพยาบาลดารารัศมี

๓.๗๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๖

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

๒.๖๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๔.๓๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๘

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

๐.๗๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๙

โรงเรียนไชยปราการ

๐.๔๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๐

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

๐.๑๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๑

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ

๐.๑๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

๒.๙๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๓

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๒.๒๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๔

วิทยาเขตภาคพายัพ

๗.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

๙.๙๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๖

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๑๐.๖๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๗

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม่

๐.๓๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๘

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

๙.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๙

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๘.๔๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

๒๓.๗๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๑

สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

๑.๑๗

๐.๐๐

๐.๐๐

/2. ระเบียบและข้อสั่งการ ...

๒๒

2. ระเบียบและข้อสั่งการ
- เงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการ ได้แก่
(๑) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๑๐๐ ล้านบาท
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๕๐ ล้านบาท
(๓) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐ ล้านบาท
(๔) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕๐ ล้านบาท
(๕) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๐ ล้านบาท
(๖) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๐ ล้านบาท
(๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐ ล้านบาท
(๘) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ ๒๐ ล้านบาท
- การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
(๑) วงเงินของจังหวัด (สํานักงาน ปภ.จังหวัด) โดยรวม แห่งละ ๒๐ ล้านบาท
(ไม่ใช่แต่ละภัย) เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้ว
(2) อีก ๑๐ ล้านบาท สําหรับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- การตรวจสอบและติดตาม
ส่วนกลาง : คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
กระทรวงการคลัง
ระดับจังหวัด : คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.)
- คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามระดับจังหวัด
ประกอบด้วย หน่วยงาน ๑๗ หน่วยงาน ส่วนราชการ ๕ หน่วย ดังนี้
(๑) คลังจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด
(๒) ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
(๓) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
(๔) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
(๕) สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่
ธนาคาร/สถาบันการเงิน ๘ สถาบัน
(๑) ธนาคารออมสิน
(๒) ธนาคารกรุงไทย
(๓) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(๕) ธนาคารอิสลาม สํานักงานเขตเชียงใหม่
(๖) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาเชียงใหม่
(๗) ธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่
(๘) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สํานักงานสาขาเชียงใหม่
/หน่วยงานในกํากับ 3 หน่วย...

๒๓

หน่วยงานในกํากับ ๓ หน่วย
(๑) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
(๒) สํานักงานยาสูบ
(๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
ทีป่ รึกษา คบจ. เชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
อํานาจหน้าที่ คบจ.
(1) ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
(2) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
(3) รายงานผลการตรวจสอบ
ให้สาํ นักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ คบจ.
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง
(1) ให้คําปรึกษาแนะนําด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดในการกําหนดนโยบาย
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
(3) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
3. ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
เนื่ อ งจากคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2556 ร่ า ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ โดยมีหลักการคือ เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข.กลับไปใช้บําเหน็จบํานาญ
แบบเดิม โดยให้ยื่นแบบความประสงค์ไม่ใช้สิทธิ กบข. ตั้งแต่กฎหมายเริ่มบังคับใช้ – 30 กันยายน 2557 และให้
ถือว่าสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โครงการนี้จะเริ่มในปีงบประมาณ 2558 ผลประโยชน์
ของเงิน กบข. ที่สะสม พร้อมผลประโยชน์ของเงิน กบข.จะจ่ายคืนให้ หากมีการเสียชีวิตก่อนจะถึงวันที่แสดงความ
ประสงค์ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัตินี้มีผลสําหรับผู้รับบํานาญด้วย ถ้าผู้รับบํานาญเข้ารับราชการ ก่อน
วั นที่ 27 มี นาคม 2556 หากประสงค์ จะกลับไปรับบํ า นาญแบบเดิม ให้ แสดงความประสงค์ ได้ ตั้ งแต่ วัน ที่
กฎหมายบังคับใช้ – 30 มิถุนายน 2557 พร้อมต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม และผลประโยชน์ของเงิน
ดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วคืนหักกลบลบกันไป หากหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ แจ้งมายังจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทาง
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่จะได้แจ้งส่วนราชการต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2 ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(นายกมลไชย คชชา) สืบเนื่องจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๖ เรื่ อ ง การเตรี ย มดํ า เนิ น การโครงการประชาอาสาปลู ก ป่ า ๘๐๐ ล้ า นกล้ า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี (ระยะที่ ๒) คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ให้เร่งรัดติดตามการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ํา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
/กระทรวงมหาดไทย...

๒๔

กระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด ขอให้ทุก
จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า
2. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการปลูกป่า
3. ลงข้อมูล “แบบสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า (รายแปลง)
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ จั ด ประชุ ม ศู น ย์ อํ า นวยการส่ ง เสริ ม ฟื้ น ฟู ก ารปลู ก ป่ า และป้ อ งกั น
ปราบปรามการบุ ก รุ ก ทํ า ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ศอส.ปท.จ.ชม.) ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๖ ในวั น พุ ธ ที่
๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้ อ งประชุ ม ๓ ชั้ น ๓ อาคารอํ า นวยการกลาง ศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยมี
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ศอส.ปท.จ.ชม.มอบหมายให้
อําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ และได้มีการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส่วนจัดการต้นน้ํา(ห้วยแก้ว) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการทํางานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเร่งรัดในการเตรียม
ดําเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ของจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานผล การ
สํารวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า(รายแปลง) จากอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๙,๑๕๘-๐๔๗.๘๘ ไร่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการสํารวจแปลงปลูกป่า จากหน่วยงานต้นสังกัดและอําเภอ
ท้องที่ ที่ได้รับรายงาน และดําเนินการคัดแยกแปลงปลูกที่มีพื้นที่ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ไร่ ขึ้นไป เตรียมการสําหรับ
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และแปลงปลูกขนาดพื้นที่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ สําหรับโครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้านกล้า ฯ และคัดแยกแปลงปลูกที่ได้รับรายงานทั้งหมดออกเป็นรายอําเภอ เพื่อสะดวกต่อการดําเนินการ
โครงการฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
ทส ๐๒๐๗.๕/ว.๑๑๘๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เชิญประชุมเรื่องแนวทางการดําเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟู
ป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีฯ ในวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด โดยรองนายกรัฐมนตรี(นายปลอด
ประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานการประชุม ซึ่งตามกําหนดการประชุมจะเป็นการมอบนโยบายในการดําเนินโครงการฯ
รวมถึงการมอบแนวทางการบริหารโครงการ การติดตามประเมินผล และการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด
จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานในที่ประชุม - ภายหลังจากการประชุมนี้ จังหวัดจะได้จัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับอําเภอ และผู้รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
กํากับดูแลให้มีผลการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ปีนี้รัฐบาลจะให้เริ่มโครงการและจะมีการจัดสรรงบประมาณ
มายังจังหวัด ใช้เวลาปลูก 3 ปี ดังนั้นขอให้ผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการตรวจสอบพิกัดการปลูกที่ชัดเจน และดูแล
บํารุงรักษาหลังที่ปลูกเสร็จแล้ว เพราะจะมีการตรวจติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.3 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน...

๒๕

3.3 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(นายกมลไชย คชชา) สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่สรุปในภาพรวม ค่า (PM10) เกินมาตรฐาน
25 วัน โดยศาลากลางจังหวัดเกิน 10 วัน และที่ยุพราชเกิน 25 วัน ในช่วงที่มีค่า (PM10) สูงจะเป็นช่วงเวลาที่มี
การปรับปรุงถนนและผิวการจราจร ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นต้นมาค่า (PM10) ลดลงเรื่อยๆ แต่ที่ยุพราชยัง
มีค่า (PM10) สูงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจราจรที่หนาแน่น ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ได้มีการสนธิกําลังเจ้าหน้าที่
ภายใต้หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่อําเภอที่มีจุด Hotspot จํานวนมาก ในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่
อําเภอแม่แจ่ม อมก๋อย สะเมิง ฮอด เชียงดาว ขณะนี้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเทศกาลไม่มีปัญหาหมอกควัน
รบกวนนักท่องเที่ยว จํานวน Hotspot สะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2,145 จุด มีการรายงานการแจ้ง
และการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1,151 ครั้ง พื้นที่เสียหายรวม 12,206.85 ไร่ สรุปรายงาน
จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า พบจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ/
โรคหัวใจหลอดเลือด/โรคตา/โรคผิวหนัง สะสมจํานวน 68,158 ราย
ประธานในที่ ป ระชุ ม ปั ญ หาหมอกควั น และไฟป่ า จะเกิ ด ขึ้ น ช่ ว งเดื อ นมี น าคม –
พฤษภาคม จะต้องมีการรณรงค์ทุกครั้ง และในวันนี้จะปิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าตามนโยบายรัฐบาลแต่ก็ต้อง
ช่วยกันดูแลและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้มีนวัตกรรม
ใหม่ คื อ ได้ มี ก ารริ เ ริ่ ม การจั ด ตั้ ง “กองทุ น สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น จั ง หวั ด
เชียงใหม่” โดยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนํามาใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้
หลังจากมีการปิดสถานการณ์แล้ว ให้มีการประชุมร่วมกันในกลุ่ม โดยให้อําเภอวิเคราะห์ว่าในแต่ละปีเกิดไฟป่า
อย่างไร มีวิธีการและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ดีหรือต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ หลังจากนี้ให้นําข้อมูลมาร่วม
ประชุมในกลุ่มเพื่อกําหนดเป็นมาตรการสําหรับดําเนินการในปีต่อไป สําหรับงบประมาณหลังจากปิดสถานการณ์แล้ว
จะไม่มีงบประมาณอีก
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 สรุปผลการติดตามปัญหาภัยแล้งในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(นายกมลไชย คชชา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจราชการ
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อรับทราบปัญหา
และมีการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว ดอยหล่อ แม่อาย ได้มีการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ทั้งหมด 10 บ่อ และได้มีการจัดเตรียมงบประมาณในการพัฒนาอ่างเก็บน้ําโป่งจ้อ และอ่างเก็บน้ําห้วยปุม
เป้ง ซึ่งการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีได้มีประชาชนมายื่นเรื่องจํานวนมาก เช่น อําเภอดอยสะเก็ด มีประชาชนขอให้เจาะ
บ่อบาดาลจํานวน 65 หมู่บ้าน รวม 39 บ่อ และขอเป่าล้างบ่อบาดาลเดิม จํานวน 6 บ่อ และขอขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร จํานวน 13 บ่อ ขอสนับสนุนระบบประปาผิวดินขนาดกลาง อําเภอแม่ริม ขอเจาะบ่อบาดาลที่บ้าน
โป่งแยงใน อําเภอแม่ออน ขอเจาะบ่อบาดาล จํานวน 29 หมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ที่บ้านโป่งฮ่อม และขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา จํานวน 13
โครงการ อําเภอพร้าวขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จํานวน 30 หมู่บ้าน ขอขุดลอกอ่างเก็บน้ํา และทํา
แก้มลิงจํานวน 5 โครงการ
/ประธานในทีป่ ระชุม...

๒๖

ประธานในที่ประชุม ให้อําเภอที่ประชาชนได้เสนอโครงการเข้ามา ประสานโดยตรงที่
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ํา และกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 6 เรื่อง
4.1 การจัดงานพิธีถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องใน
โอกาสวันฉัตรมงคล
เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม ด้ ว ยจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กํ า หนดจั ด พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี เ ฉลิ ม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
แสดงถึงความจงรักภักดี ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนนิมมานเหมินท์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันฉัตร
มงคล ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เลขานุการในที่ประชุม ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งมายังจังหวัดเชียงใหม่ ว่า
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3
ตุลาคม 2556 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งาน
ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ตาม
อาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยประดับ
ธงตราสัญลักษณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน 2556 เป็นวัน
ครบรอบ 2 รอบ หรือ 24 ปี ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สําหรับสีของผืนผ้าธงตรา
สัญลักษณ์นั้น ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร ลําดับตามติดตั้งได้แก่ ธงชาติ – ธงศาสนา –ธงพระมหากษัตริย์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 แนวทางการปฏิบตั เิ กี่ยวกับผู้แทนพระองค์
เลขานุการในที่ประชุม เนื่องจากในขณะนี้หน่วยงาน องค์กรและสื่อต่างๆ มีความเข้าใจ
ที่สับสนเกี่ยวกับ เรื่อง “ผู้แทนพระองค์” ส่งผลให้มีการดําเนินการต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหลายประการ ทําให้
ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นในการประชุม คณะกรรมการอํานวยการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน
(เป็นการส่วนพระองค์) ได้ มี ม ติใ ห้ จัดทํ าคําจํ ากัดความของคํ าว่า “ผู้แทนพระองค์” และแนวทางการต้อนรั บ
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
/ผู้แทนพระองค์...
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ผู้ แ ทนพระองค์ หมายถึ ง ผู้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ หรือพระอนุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม หรือโปรดให้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ แล้วแต่กรณี โดยผู้แทนพระองค์ แบ่งเป็น
1. ผู้แทนพระองค์ที่เป็นพระบรมวงศ์ ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ลงมาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
2. ผู้แทนพระองค์ที่เป็นพระอนุวงศ์ ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า-ศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- โสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ ทุกพระองค์
3. ผู้แทนพระองค์ที่เป็นเจ้านายหรือบุคคลธรรมดา เช่น หม่อมเจ้า องคมนตรี ภริยา
องคมนตรี ราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ รองเลขาธิการพระราชวัง
นอกจากนี้ไม่เรียกว่า “ผู้แทนพระองค์” หากแต่เป็นการที่บุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ า โปรดกระหม่ อ ม โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม หรื อ โปรดให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามพระราชประสงค์ ห รื อ
พระประสงค์ของแต่ละพระองค์ เช่น การเชิญสิ่งของไปพระราชทานหรือประทาน ตลอดจนการเยี่ยม เป็นต้น
การปฏิบัติ
กรณี ที่ 1 เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมให้มีผู้แทนพระองค์ สํานักราชเลขาธิการจะมีหนังสือแจ้งไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อทรง
กําหนดวัน และจะมีหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและไปร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัย
กรณี ที่ 2 เมื่ อ พระบรมวงศ์ ห รื อ พระอนุ ว งศ์ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อม โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม หรือโปรดให้มีผู้ปฏิบัติแทนพระองค์ กองราชเลขานุการในพระองค์ กอง
กิจการในพระองค์ หรือกองงานในพระองค์ ของแต่ละพระองค์ จะดําเนินการในทํานองเดียวกัน แต่แตกต่างกันใน
รายละเอียดของการปฏิบัติ ตามประเภทของงาน อาทิเช่น ผู้ที่มาต้อนรับ การกําหนดเครื่องแต่งกาย และจะไม่มีการ
ประชุมตรวจพื้นที่ ตลอดจนไม่มีการบรรเลงเพลงมหาชัย
สรุป
1. การดําเนินการจะต้องมีการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา กราบบังคมทูล
หรือกราบทูล เป็นลายลักษณ์อักษร
2. สํานักราชเลขาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้สํานักพระราชวังนําไปปฏิบัติ
3. กรณีผู้แทนพระองค์เป็นพระบรมวงศ์หรือพระอนุวงศ์ จะจัดการรับเสด็จตาม
ฐานันดรศักดิ์
4. กรมราชองครักษ์ และสํานักพระราชวัง จะร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทํารายละเอียดการรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
5. กรณีที่ผู้แทนพระองค์เป็นหม่อมเจ้าหรือบุคคลธรรมดา จะไม่มีการตรวจพื้นที่ มี
เฉพาะรถตํารวจนําผู้แทนพระองค์ แต่ไม่มีการปิดการจราจร ไม่มีการตั้งกองอํานวยร่วม และผู้ต้อนรับจะเป็นเฉพาะ
เจ้าภาพเท่านั้น ในกรณีที่เป็นงานในต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนศาล ทหาร ตํารวจ ไม่มีหน้าที่ต้องมา
ต้อนรับ ให้เป็นเรื่องของเจ้าภาพเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่เป็นเรื่องราชการ หรืองานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูล
เชิญ หรือกราบทูลเชิญเสด็จ
ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการทุกแห่ง
แล้ว ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0016.3/48587 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.4 การประชุมระดับผู้นําด้านน้ํา...
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4.4 การประชุมระดับผู้นาํ ด้านน้าํ แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกิ ครั้งที่ 2
เลขานุการในทีป่ ระชุม การประชุมจัดระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 โดย
แบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้
- วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2556 เป็นการจัดนิทรรศการ
- วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2556 เป็นการประชุมด้านวิชาการด้านน้ํา
ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 -1,500 คน
- วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 ผู้นําประเทศต่างๆ จะร่วมประชุม ในเบื้องต้น
มีผู้นําระดับประเทศตอบรับแล้ว 9 ประเทศ มีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้แทน
ปลัดกระทรวง ผู้แทนกระทรวง
การจัดงานเลีย้ ง จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จะเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่แก
รนด์วิว งานเลี้ยงแบบโต๊ะจีน ผู้ร่วมงานประมาณ 1,200 -1,500 คน
- วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2556 จะเลี้ ย งผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ณ เชี ย งใหม่
ไนท์ซาฟารี งานเลี้ยงแบบกาดมั่ว 1,200 -1,500 คน
- วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 จะเลี้ยงผู้นําระดับ V.I.P.ณ เวียงกุมกาม ผู้ร่วมงาน
ประมาณ 210 คน
การประชุมคณะรัฐมนตรีไทย – ลาว แบบไม่เป็นทางการ
ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีไทย – ลาว แบบไม่เป็น
ทางการ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จึงขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้า
ส่วนราชการทุกกระทรวงช่วยดูแลและอํานวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในกระทรวงของท่านด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนือ่ งในวันวิสาขบูชา
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ ทรงอารมณ์)
จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๖ จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น
๑. พิธีแห่โคมไฟวิสาขบูชา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. พิธีไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ําสรงพระราชทาน สืบสาน
ป๋าเวณีเตียวขึ้นดอย วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ลานครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
๓. พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐
น. เป็นต้นไป
วัดที่จดั พิธเี วียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๖
๑. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
๒. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
๓. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
๔. วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
/กิจกรรมทีค่ วรปฏิบตั เิ ป็นพุทธบูชา
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กิจกรรมทีค่ วรปฏิบตั เิ ป็นพุทธบูชา
๑. ประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามอาคาร
๒. ควรงดจําหน่ายเครื่องดองของเมา
๓. อาราธนาพระภิกษุแสดปาฐกถาธรรม การจัดนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรม
และกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
๔. การร่วมทําบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม 2556
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ เลาหเลิศชัย) ลักษณะอากาศ
ในช่วงวันที่ 30 เมษายน -2 พฤษภาคม 2556 ความกดอากาศสูงจากจีน แผ่ ลงมาปกคลุมภาคเหนื อ ทํ าให้
ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นแห่งๆ โอกาสมีฝนตก 20-30% ของพื้นที่ช่วงวันที่
30 เมษายน -2 พฤษภาคม 2556 อุณหภูมิต่ําสุด 25 -27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36- 38 องศา
เซลเซียส
ลักษณะอากาศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู
จากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ช่วงต้นเดือนมีอากาศร้อน และในบางช่วงความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้าปกคลุม
ภาคเหนือ ทําให้เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ช่วง
กลางเดือนพฤษภาคมจะเริ่มปรากฏร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ลมจะเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ และคาด
ว่าฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจะมีฝนตกมากขึ้น อุณหภูมิอากาศจะลดลง ช่วงเดือนพฤษภาคมอาจ
มีหย่อมความกดอากาศต่ําก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน โดยมีแนวโน้มการ
เคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคเหนือของประเทศไทยได้ ซึ่งจะทําให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36-38
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส (ต่ํากว่าค่าปกติ) ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด 80 % ต่ําสุด
40% ปริมาณฝน 150-200 มิลลิเมตร (สูงกว่าค่าปกติ)
ข้อควรระวัง ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะ
ของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร
บ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
เลขานุการในที่ประชุม - เรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ มี
ทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนเมษายน 2556 ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5
เรื่อง(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
/5.3 สรุปผลการดําเนินงาน...
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5.3 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
ปี พ.ศ.2556 (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
5.4 สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่)
5.5 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.
2556 (สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่)
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 สามารถ
ดาวน์โหลดดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2556
วั นพฤหั สบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้ องประชุ ม อเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติม
(๑) การขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการ
ป.ป.จ.
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) (นายนิรันดร ศรีภักดี) แจ้งว่าการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเชียงใหม่หรือที่เรียกว่า กรรมการ
ป.ป.จ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการไปแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการสรรหา
ซึ่งทางสํานักงาน ป.ป.ช.จะดําเนินการสรรหาโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เกี่ยวกับเรื่องของการสรรหา
กรรมการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกําลังดําเนินการ ขั้นตอนที่สอง การรับสมัครกรรมการ ป.ป.จ.
ในวั น นี้ ข อนํ า เสนอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และขอประชาสั ม พั น ธ์ ใ นกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามประจําจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะทํางานที่ปรึกษาใน
การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. ประจําจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานที่ปรึกษา และ
มีคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รอง
ผู้อํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่(ท) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน
ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะทํางานที่ปรึกษา มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้
คําปรึกษาการคัดเลือกกรรมการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.จ.
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีประกาศจํานวนกรรมการ ป.ป.จ.โดยจังหวัดเชียงใหม่จะ
มีคณะกรรมการ ป.ป.จ. จํานวน 5 ท่าน สําหรับขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนหน่วยงาน องค์กรที่ประสงค์จะส่งผู้แทนเป็น
กรรมการสรรหา สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 30
เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกําหนดสถานที่ขึ้นทะเบียน
ที่ สํานักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่)
/หน่วยงานหรือองค์กรที่กฎหมาย...
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หน่วยงานหรือองค์กรที่กฎหมายกําหนดให้ขึ้นทะเบียน จํานวน 9 หน่วยงานหรือองค์กร
ประกอบด้วย สมาคมหรือชมรมครูอาจารย์หรือสมาคมทางด้านการศึกษา สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน สภาหอการค้าจังหวัดหรือ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรเอกชน องค์กรเกษตรกร
สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งหมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดตาม
กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและการดําเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัด พ.ศ.2555 ข้อ 22 ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนได้ไปขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สําหรับการ
รับสมัครกรรมการ ป.ป.จ. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณสมบัติของกรรมการมีการกําหนดไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว
ประธานในที่ ป ระชุม เนื่อ งจากเรื่อ งเป็นเรื่อ งใหม่ แ ละสํา คัญ และทางคณะกรรมการ
ป.ป.จ.ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น ประธานที่ ป รึ ก ษา และมี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
ประกอบด้วย อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้อํานวยการ กอ.รมน.จังหวัด
เชียงใหม่ (ท) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา ในการดําเนินการดังกล่าว และจะมีหนังสือขอ
ความร่วมมือไปยังอําเภอและท้องถิ่นทุกแห่ง ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสรรหาการรับสมัครที่หน้าสํานักงาน
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) (นายนิรันดร ศรีภักดี) หัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดถ้าไม่ได้ไปขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ก็ต้องนําหนังสือมอบอํานาจของหน่วยงานตามแบบ
ป.ป.จ.4 แต่ถ้ าหั วหน้าส่วนราชการมีความประสงค์จะไปขึ้นด้วยตนเองจะมีแ บบ ป.ป.จ.3 หลังจากนั้ นจะเข้า
กระบวนการประชุ ม ผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน องค์ ก ร คั ด เลื อ กกั น เองในกลุ่ ม ให้ เ หลื อ กลุ่ ม ละ 1 คน ทั้ ง หมดจะมี
คณะกรรมการสรรหา 9 คน มาจาก 9 กลุ่ม
ประธานในที่ประชุม ขอฝากนายอําเภอในการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ และท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ในการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และสํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ควรจะมีเอกสารขอความร่วมมือสื่อมวลชน วิทยุ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวด้วย
เพราะเป็นเรื่องสําคัญ และสํานักงานจังหวัดขอให้เป็นผู้ประสานงานในเรื่องที่สํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอความ
ร่วมมือมายังจังหวัด เช่น สถานที่ บุคลากรที่จะช่วยในวันรับสมัครหรือวันประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
(2) ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่
3 แทนตําแหน่งที่ว่าง
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นางสาวรั ช นี
ตังเยาว์) แจ้งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตําแหน่ง ที่
ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 ดังนี้
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ จํานวน 138,684 คน
- มาใช้สิทธิเลือกตั้งจํานวน 103,364 คน คิดเป็นร้อยละ 74.53
/- จํานวนบัตรเสีย 2,607 บัตร...
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- จํานวนบัตรเสีย 2,607 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.52 จํานวน
- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จํานวน 8,851 บัตร คิดเป็นร้อยละ 8.56
- นายทวีศักดิ์ ภูพา หมายเลข 1 พรรคยางพาราไทย ได้คะแนน 2,456 คะแนน นาง
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หมายเลข 2 พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 67,101 คะแนน นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ หมายเลข
3 พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 21,372 คะแนน และว่าที่ ร.ต.ทวีป ยอดเศรณี หมายเลข 4 พรรคพลังสหกรณ์
ได้คะแนะ 977 คะแนน
การเลือกตั้ งในครั้งนี้ สํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณองค์กรทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้ง โดยเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งจนทําให้การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมาย จํานวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจํานวนบัตรเสียก็ยังน้อยกว่าการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี
พ.ศ.2554
ประธานในที่ ป ระชุ ม ขอขอบคุ ณ นายอํ า เภอดอยสะเก็ ด สั น กํ า แพง แม่ อ อน และ
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอบคุณตํารวจภูธรจังหวัดที่ได้ดูแล ด้าน
ความสงบเรียบร้อย จนทําให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
(3) การปฏิบตั งิ านทีส่ าํ คัญของกองกําลังผาเมือง
ผู้แทนกองกําลังผาเมือง (พันเอกนฤทธิ์ ถาวรวงษ์) ชี้แจงการปฏิบัติงานที่สําคัญของ
กองกําลังผาเมือง ดังนี้
- สรุ ป เหตุ ก ารณ์ ป ะทะกลุ่ ม ขบวนการลํ า เลี ย งยาเสพติ ด ที่ บ้ า นกิ่ ว สะไต อํ า เภอ
แม่จัน จังหวัดเขียงราย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 20.40 ร้อย ทพ.3108 จัดกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรแม่จันทําการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น และจัดชุดเฝ้าตรวจบริเวณบ้านกิ่วสะไต ตําบลป่าตึง
อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสพติด ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหา
ได้จํานวน 1 คน (ได้รับบาดเจ็บ) และตรวจยึดยาบ้าได้ จํานวน 960,000 เม็ด การปฏิบัติใน ครั้งนี้ มาจากได้รับ
แจ้งแหล่งข่าวว่าจะมีกลุ่มขบวนการลําเลียงยาเสพติดจะลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากอําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย เข้ามาส่งให้กับกลุ่มขบวนการ ในพื้นที่บ้านห้วยส้าน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เพิ่มมาตรการ
สกัดกั้นของจุดตรวจในพื้นที่โดยเฉพาะจัดตรวจบ้านกิ่วสะไต และจัดชุดเฝ้าตรวจบริเวณเส้นทางอ้อมผ่านจุดตรวจ
จนกระทั่งเวลา 20.40 น. พบกลุ่มขบวนการจํานวน 12 คน พร้อมถุงปุ๋ย ซึ่งดัดแปลงเป็นเป้สะพาย ลงจากรถและ
ใช้วิธีเดินทางตามเส้นทางอ้อมผ่านจุดตรวจไปยังบ้านสันติสุข เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจ จึงได้แสดงตัวเพื่อทําการตรวจ
ค้น และได้เกิดการปะทะกันขึ้น ผลการปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 120,000
เม็ด และในตอนเช้าได้จัดกําลังเข้าทําการพิสูจน์ทราบพื้นที่โดยรอบอีกครั้ง ผลการปฏิบัติพบยาบ้าถูกซุกซ่อนไว้ป่า
ท้ายหมู่บ้านอีก 840,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งสิ้น จํานวน 960,000 เม็ด ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมากลุ่มขบวนการค้ายา
เสพติด ได้ลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้ามาในเขตไทย โดยมีพื้นที่เพ่งเล็งในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ได้แก่อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง อําเภอพร้าว จึงนําเรียนข้อมูลเพื่อให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นต่อไป
/- การดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
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- การดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกําลังผาเมือง ได้
ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) สร้างฝายในพื้นที่ 5 อําเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ คือ
อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นคร-หลวง
จํากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนปูนซีเมนต์จํานวน 2,000 ถุง เพื่อใช้ในการสร้างฝาย จํานวน 85 ฝาย ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้งปีต่อไป หากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ มีแผนในการสร้างฝาย กองกําลังผาเมืองมีความยินดีร่วมปฏิบัติงาน และพร้อมให้การสนับสนุนในการ
ดําเนินการ โดยสามารถประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่ได้โดยตรง
ประธานในที่ประชุม มีข่าวว่าลูกหลานของเล่าต๋าจะเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้นําท้องที่
หรือท้องถิ่น แต่จังหวัดยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกในการมอบหมายให้นายอําเภอไปกํากับดูแล จึงขอฝากฝ่ายข่าวของตํารวจ
กองกําลังผาเมือง กอ.รมน.จังหวัด เพื่อประสานข้อมูลกับนายอําเภอชายแดนด้วย เพราะหากบุคคลเหล่านี้มารับ
ตําแหน่งอาจจะเกิดปัญหา/อันตรายได้
มติที่ประชุม รับทราบ
(4) เรื่องวันเปิดทําการและการทําป้ายทะเบียน
ขนส่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายชาญชั ย กี ฬ าแปง) แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในวั น ที่ 1
พฤษภาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันแรงงาน สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเปิดทําการ และในวันเสาร์ที่ 4
พฤษภาคม 2556 สํ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารเฉพาะสํ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด (แม่ เ หี ย ะ)
ประชาชนสามารถไปรับบริการได้
ประชาสัมพันธ์ป้ายทะเบียนที่แตกลายงาที่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ป้ายอักษร ขข
ขค และรถกระบะ ป้ายทะเบียน ผบ รวมทั้งป้ายที่มาขอแทนป้ายที่ชํารุดในช่วงระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2553 1 กันยายน 2553 ป้ายที่แตกลายงาดังกล่าว ให้มาขอติดต่อทําฟรีที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยนําสําเนา
บัต รประชาชนมายื่ นกั บ เจ้ าหน้ า ที่ ตั้ ง แต่เ ดื อ นมกราคม 2556 – 30 กั น ยายน 2556 หลั ง จากนั้ น ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม จํานวน 100 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
(5) สถานการณ์หอมแดง
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์) รายงานหอมแดงปัจจุบันพ่อค้า
ได้เข้าไปซื้อผลผลิตในพื้นที่และราคาได้ปรับสูงขึ้น ราคาหอมแดงสด กิโลกรัมละ 12-14 บาท หอมแดงแห้งราคา
กิโลกรัมละ 18-23 บาท เป็นราคาที่สูง จึงได้ปิดโครงการรับซื้อหอมแดง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสามารถกระจายผลผลิตไปสู่
ผู้บริโภค จํานวน 230 ตัน รวมเป็นเงิน 5,060,000 บาท จึงขอขอบคุณหัวหน้าส่วน-ราชการ นายอําเภอ นายก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวั ดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตํ าบล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุ กท่ าน ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการรับซื้อและกระจายหอมแดงไปสู่ผู้บริโภคทางตรงและทางอ้อม

/(6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุมประพฤติเชียงใหม่
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(6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุมประพฤติเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร)แจ้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุมประพฤติเชียงใหม่ เพื่อทราบเนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติและชมรมคุมประพฤตินคร
พิงค์จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีคืนคนดีสู่สังคม เพื่อนํารายได้สนับสนุนจัดกิจกรรมของผู้ถูกคุมประพฤติ งาน
บริการสังคม เช่น ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไปบริการสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจะมีการจัดทําบุญ ในวันที่ 16 พฤษภาคม
2556 ที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
(7) ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ 1 (เชี ย งใหม่ )(นายสุ เ ทพ
ปวเรศวิทยาฬาร) แจ้งว่าในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556 กรมป่าไม้จะร่วมกับ FAO จะจัดการประชุมนานาชาติ
ณ โรงแรมเซ็ น ทาราดวงตะวั น เชี ย งใหม่ โดยได้ เ รี ย นเชิ ญ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้ อ มมาเป็ น ประธาน เพื่ อ ประเมิ น ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ข องโลกโดยผู้ เชี่ ย วชาญในระดั บ นานาชาติ เพื่ อ การ
เสริมสร้างในด้านวิชาการข้อมูลข่าวสารทิศทางแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ของโลก ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ สําหรับการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ในการประชุม
ดังกล่าวจะมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ของ 4 กรม คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน กรมการอุตสาหกรรมป่าไม้ และสวน
พฤกษศาสตร์ โดยกรมป่าไม้จะดูงานด้านป่าชุมชนที่บ้านทาป่าเปา จังหวัดลําพูน กรมอุทยานดูงานที่ดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ กรมการอุตสาหกรรมป่าไม้ดูงานที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลําปาง และสวนพฤกษศาสตร์ดูงาน
ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ มีกําหนดการ 5 วัน ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าว
ต้อ นรับ และมี ก ารจัด งานเลี้ ย งต้ อ นรั บ โดยกรมป่ า ไม้ เป็ น เจ้ า ภาพในวั น ที่ 6 พฤษภาคม 2556 ส่ว นวั น ที่ 7
พฤษภาคม 2556 FAO จะเป็นเจ้าภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
- เรื่องหอมแดง ตลอด 2 เดือนที่ผ่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพ่อค้าทราบว่า หอมแดง
เป็นพืชต้องห้าม ห้องเย็นไม่สามารถเก็บรักษาหอมแดงได้ ในปีหน้าทราบว่าผู้นําเข้าหอมแดงรายใหญ่เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย มีมาตรการในเรื่องของมาตรฐานหอมแดง คาดว่าจะกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม่ มี 10 อําเภอที่ปลูกหอมแดง แต่พบปัญหามากที่ อําเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า ดอยสะเก็ด จึงขอมอบหมายให้
เกษตรอําเภอในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับเกษตร โดยเฉพาะอําเภอแม่แจ่ม หอมแดงซึ่งปลูกในที่
ราบเป็นหอมแดงที่ค่อนข้างมีปัญหาจึงขอฝากสํานักงานเกษตรจังหวัดช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่าน
มา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
เข้าไปซื้อเพื่อสร้างกลไกการตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
/- เรื่องการจัดระเบียบป้าย...
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- เรื่องการจัดระเบียบป้าย เพื่อเตรียมรับงาน APWS ครั้งที่ 2 โดยในเรื่องนี้ท้องถิ่น
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ เ ตรี ย มแนวทางไว้ แ ล้ ว โดยจะประสานงานกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในฐานะเป็ น
เจ้า พนัก งานตามพระราชบั ญ ญัติ รักษาความสะอาดและความเป็ น ระเบีย บร้ อ ยกั บหน่ ว ยงานเจ้ า ของถนนเพื่ อ
ดําเนินการในเรื่องป้ายกับความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ส่วนราชการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ถนนที่สําคัญ
ประธานในที่ประชุม ฝากนายอําเภอทั้ง 3 อําเภอ ที่มีหอมแดงปลูกมากที่สุด ฤดูกาล
ปลูกปีหน้าอยากจะให้นายอําเภอประสานเกษตรจังหวัดหาสเป็กที่ท่านรองฯ เจริญฤทธิ์แจ้งมา ไปพูดคุยกับพี่น้อง
เกษตรกร ถ้าหากยังคงปลูกเหมือนเดิมปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีก ให้อําเภอไปดูว่าปลูกหอมแดงพันธุ์อะไร ปลูกโดยวิธีการ
ใด และเก็บรักษาอย่างไร ฝากอําเภอไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงใน แต่ละพื้นที่ด้วยและให้เกษตรอําเภอและ
เกษตรจังหวัดลงไปช่วยดูแล หากไม่ได้ผลก็ให้หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนไปส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่น
อํ า เภอที่ เ ป็ น อํ า เภอท่ อ งเที่ ย วรอบในทั้ ง หมดจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ข อง
ผู้ประกอบการเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับคณะผู้ติดตามผู้นํามาประชุม APWS ครั้งที่ 2 ซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ และขอให้ทางตํารวจจัดตั้งศูนย์ประสานงาน และอํานวยความสะดวก โดยจัดเจ้าหน้าที่
ดูแลด้วย โดยให้ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับ
สถานที่และกําหนดการ
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
- เรื่องการจัดระเบียบป้าย ในห้วง 2-3 วันก่อน ผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้มาพบและพูดคุย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะดําเนินการจัดระเบียบป้ายในช่วงนี้ ดังนั้น ป้ายต่างๆ ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ ขอให้จัดเก็บด้วย
- เรื่องผลผลิตทางการเกษตร โดยขอเสนอแนะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด เกษตรจังหวัด โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มีสินค้าเกษตรไม่มากนัก หากแต่ละปี
สามารถวางแผนเป็นขั้นตอนได้ เริ่มตั้งแต่ให้เกษตรจังหวัดไปดูผลผลิตที่จะออกมาทุกปี ให้พาณิชย์จังหวัด การค้า
ภายในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องของการตลาดไว้รอ ในส่วนของปกครองจังหวัดและท้องถิ่น
จังหวัด ในเรื่องของการประสานองค์กรต่างๆ หากสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้น
- เรื่องการเตรียมการสําหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในอนาคต ขอให้มี
การสรุปผลการดําเนินการของปีนี้และเตรียมการสําหรับปีหน้า โดยให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการ
ในเรื่องนี้
- เรื่องติดตามการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 6 เดือนหลัง สําหรับ 6
เดือนแรกยังถือว่าการทํางานยังต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้ง ศพส.ทุกอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จังหวัดจะ
ให้มีการประชุมเร่งรัดและขอเชิญหน่วยงานและอําเภอที่มีผลงานต่ํากว่าเป้าหมาย มาปรึกษาหารือกัน เพื่อจะเร่งรัด
งานให้เร็วขึ้น เพราะว่าการติดตามงานของรองนายกรัฐมนตรี จะมีการติดตามอย่างละเอียด

/(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...
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(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์ สุภาแสน)
- เรื่องการปราบปรามยาเสพติด การบําบัดยาเสพติด และผู้ค้ารายใหญ่ จังหวัด
เชียงใหม่มีผลการปราบปรามยาเสพติดตามเป้าหมาย ส่วนการบําบัดยาเสพติดที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย ผู้ค้ารายใหญ่
ทางตํารวจก็ทํางานอย่างเต็มที่ ดังนั้น การบําบัดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขจะต้องมา
พู ด คุ ย กั น และกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งเร่ ง ดํ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง สํ า หรั บ ในส่ ว นของ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้ครูประจําชั้นได้ทําการตรวจสอบนักเรียนในชั้น
ให้เสร็จในช่วงเปิดเทอม โดยให้ครูรายงานผลให้กับผู้อํานวยการโรงเรียน และทางโรงเรียน รายงานไปยังฝ่ายกิจการ
พิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ทุกจังหวัดจะต้องบําบัดนักเรียนรุ่นแรก ขอให้
ศพส.จังหวัดประสานโรงเรียนในเรื่องนี้ด้วย
- เทศกาลสงกรานต์ ขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันรักษาฮีตฮอยประเพณีปี๋ใหม่เมือง และต้อง
ทําเช่นนี้ในปีต่อไปด้วย ขอให้อําเภอและวัฒนธรรมจังหวัดสรุปเรื่องที่ได้ทําร่วมกับเทศบาล และน่าจะมีการบูรณ-การ
ให้เป็นอันเดียวกัน ไม่ใช่แยกกันจัด แยกงบประมาณ แยกหน่วย มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัด
เชิญประชุมหารือกันและยกระดับขึ้นมาเป็นระดับนานาชาติ ขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ที่อนุเคราะห์สถานที่จัด
งานสงกรานต์อุษาคเนย์ ขอบคุณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สสส. และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ใน
การรณรงค์สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์
- ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ท่านรองฯ อดิศร ในการประชุมสรุปผล และเตรียมงานในปีต่อไป
- เรื่องหอมแดง ฝากนายอําเภอทั้ง 3 อําเภอดูแลด้วย
- การรับ จํานําข้าวเปลือก ตอนนี้ข้าวเปลือกเริ่มออกแล้วการจํานํารอบสองมีพี่น้อง
เกษตรกรร้ องขอให้เปิ ดจุดรับจํานํ า ซึ่ งจะไปช้าที่อําเภอในเรื่องการตั้ ง คณะกรรมการสํ าหรับจุดต่า งๆ ขอฝาก
นายอําเภอตรวจสอบว่าที่ไหนมีข้าวออกเยอะ และพี่น้องเกษตรกรต้องการให้เปิดจุดรับจํานํา ให้เสนอมาที่จังหวัด
ด้วยเพื่อจะได้เร่งกําหนดเปิดจุดรับจํานําให้เพียงพอต่อไป ฝากนายอําเภอให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย และขอให้เข้า
ไปตรวจการทํางานด้วยตนเอง พร้อมให้รายงานจังหวัดทราบหากพบปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน
เลิกประชุม เวลา 11.25 น.
วัลยา สิปปพันธ์
(นางวัลยา สิปปพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วิราชินี คําชมภู
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของ
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูน้ ําเสนอ : นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่
๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนว
ทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่าย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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

การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เป้าหมาย

คงเหลือ

รวม

๒๗,๙๒๕.๑๘

๒๑,๐๕๕.๑๒

๗๕.๔๐

๖๙.๐๐

๖,๘๗๐.๐๖

ลงทุน

๔,๘๙๐.๖๔

๑,๙๘๕.๒๕

๔๐.๕๙

๕๐.๐๐

๒,๙๐๕.๓๙

ประจํา

๒๓,๐๓๔.๕๔

๑๙,๐๖๙.๘๗

๘๒.๗๙

-

๓,๙๖๔.๖๗

เงินเหลื่อมปี

๓,๔๙๔.๕๐

๒,๗๑๙.๗๐

๗๗.๘๓

-

๗๗๔.๘๐

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

๓๘

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน่วย : ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน

เงินงบประมาณ

เบิกจ่าย

ที่ได้รบั
๔,๘๙๐.๖๔
๑,๙๘๕.๒๕
รวม
ส่วนราชการ
๔,๑๗๑.๒๘
๑,๕๖๗.๐๓
ท้องถิ่น
๖๓๘.๒๑
๔๑๗.๗๔
กลุ่มจังหวัด
๓.๔๒
๐.๐๐
จังหวัดเชียงใหม่
๗๗.๗๓
๐.๔๘
ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ลํา
ดับ

ภาพรวม
ชื่อหน่วยงาน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ
๔๐.๕๙
๓๗.๕๗
๖๕.๔๕
๐.๐๐
๐.๖๒
ลงทุน

ร้อยละ

งบประมา
ณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
๔๒๐.๙๐
๔๒๐.๙๐ ๑๐๐.๐๐
เกษตร
สถาบันวิจัยดารา
๒
๑๙๖.๔๑
๑๙๖.๔๑ ๑๐๐.๐๐
ศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนเชียงดาว
๓
๗.๓๕
๗.๑๐
๙๖.๕๘
๐.๔๗
๐.๓๓
๗๐.๖๕
วิทยาคม
โรงเรียนหางดงรัฐ
๔
๕.๖๗
๕.๓๖
๙๔.๔๔
๐.๕๖
๐.๓๑
๕๖.๒๘
ราษฎร์อุปถัมภ์
ศูนย์พัฒนาและ
๕ สงเคราะห์ชาวเขา
๓๙.๓๐
๓๖.๐๐
๙๑.๖๒
๔.๖๘
๔.๖๘
๙๙.๙๓
เชียงใหม่
สํานักทางหลวงที่ 1
๖
๗๐.๖๐
๖๓.๗๑
๙๐.๒๓
๖๕.๔๕
๖๐.๐๖
๙๑.๗๗
เชียงใหม่
๗ เรือนจํากลางเชียงใหม่
๕๑.๑๑
๔๕.๕๔
๘๙.๐๙
๐.๑๗
๐.๑๗
๙๙.๙๔
อัยการประจําศาล
๘
๕.๗๐
๕.๐๘
๘๙.๐๕
เยาวชนและครอบครัว
โรงเรียนยุพราช
๙
๒๓.๒๓
๒๐.๔๙
๘๘.๑๘
๐.๕๐
๐.๐๐
๐.๐๐
วิทยาลัย
๑๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๖๔๑.๒๘
๘๗.๕๙
๐.๖๙
๐.๖๙ ๑๐๐.๐๐
ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ไม่รวมงบกลาง และเบิกจ่ายจาก
งบส่วนกลางที่จังหวัด
๑

การเบิกจ่าย...

๓๙

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๓ รายจ่าย
ลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๕๐.๐๐ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑๔ หน่วยงาน มีผลการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๔๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๓ และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๑๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๑ ต่อไปนี้เป็น
การแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๖๔ หน่วยงาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

๒

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๔.๐๙

๒.๐๒

๔๙.๔๓

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒

๑๙๑.๗๕

๙๔.๔๗

๔๙.๒๗

๓

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑

๒๔.๒๔

๑๑.๘๔

๔๘.๘๔

๔

มณฑลทหารบกที่ ๓๓

๒๐.๗๑

๑๐.๐๑

๔๘.๓๑

๕

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓

๑๖๕.๒๓

๗๒.๓๓

๔๓.๗๘

๖

ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

๔.๒๒

๑.๘๒

๔๓.๒๐

๗

สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่

๑๖๖.๗๐

๗๐.๓๘

๔๒.๒๒

๘

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๓๙.๐๖

๕๖.๔๘

๔๐.๖๑

๙

เรือนจําอําเภอฝาง

๐.๓๖

๐.๑๔

๓๙.๖๑

๑๐ โรงพยาบาลประสาท

๑๒.๘๐

๔.๖๕

๓๖.๒๙

๑๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

๑๗๔.๗๔

๖๒.๙๐

๓๖.๐๐

๑๒ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)

๓๗๒.๘๐

๑๒๗.๙๖ ๓๔.๓๒

๑๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

๒.๙๘

๐.๙๙

๓๓.๓๔

๑๔ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

๓๕.๘๙

๑๑.๐๒

๓๐.๗๐

๑๕ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๒๘.๕๔

๗.๕๓

๒๖.๓๘

๑๖ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑๓๗.๒๒

๓๖.๐๓

๒๖.๒๖

๑๗ สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๘.๐๑

๒.๑๐

๒๖.๒๖

๑๘ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

๒.๑๖

๐.๕๗

๒๖.๒๕

๒๑๒.๕๘

๕๓.๑๕

๒๕.๐๐

๒๐ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

๒.๒๓

๐.๕๖

๒๔.๙๘

๒๑ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

๒.๘๔

๐.๗๐

๒๔.๖๙

๒๒ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๑๓.๙๐

๓.๔๓

๒๔.๖๘
/ลําดับ ๒๓

๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

๔๐

ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

ลงทุน
งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๒๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๓๒๘.๗๙

๗๒.๒๓

๒๑.๙๗

๒๔

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

๒๔.๒๗

๕.๐๖

๒๐.๘๕

๒๕

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

๒๒.๑๒

๔.๑๘

๑๘.๙๐

๒๖

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

๑๓.๗๘

๒.๑๓

๑๕.๔๒

๒๗

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

๓๑.๐๔

๔.๗๑

๑๕.๑๗

๒๘

สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔

๓๗.๐๕

๕.๔๗

๑๔.๗๖

๒๙

สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

๘๘.๘๑

๑๒.๔๐

๑๓.๙๗

๓๐

สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่

๑๒๐.๓๔

๑๕.๔๕

๑๒.๘๔

๓๑

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๑๓.๙๑

๑.๖๐

๑๑.๔๗

๓๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม

๒.๒๙

๐.๒๕

๑๐.๙๓

๓๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๑.๙๓

๐.๑๗

๘.๘๙

๓๔

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๖.๓๕

๐.๕๕

๘.๖๒

๓๕

กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่

๓๗.๒๕

๒.๔๐

๖.๔๔

๓๖

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

๙.๙๖

๐.๖๑

๖.๑๒

๓๗

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่

๓๑.๗๕

๑.๘๐

๕.๖๗

๓๘

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

๑.๒๔

๐.๐๗

๕.๖๖

๓๙

วิทยาลัยนาฎศิลป์

๑๑.๕๐

๐.๔๖

๓.๙๗

๔๐

ตชด. ๓๓

๐.๖๒

๐.๐๒

๒.๔๔

๔๑

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

๒๕.๙๒

๐.๕๕

๒.๑๑

๔๒

นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล

๐.๓๕

๐.๐๑

๑.๙๙

๔๓

จังหวัดเชียงใหม่

๗๗.๗๓

๐.๔๘

๐.๖๒

๔๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

๔๙.๖๗

๐.๒๒

๐.๔๔

๔๕

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘

๙.๔๕

๐.๐๓

๐.๒๖

๔๖

องค์การสวนพฤกษาศาสตร์

๔๗.๙๐

๐.๐๙

๐.๑๙

๔๗

โรงพยาบาลนครพิงค์

๑๑๕.๒๒

๐.๑๘

๐.๑๖

๔๘

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

๐.๕๐

๐.๐๐

๐.๐๐
/ลําดับ ๔๙

๔๑

ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๔๙

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

๐.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๑

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๒

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

๒.๖๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๔.๓๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๔

โรงเรียนไชยปราการ

๐.๔๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๕

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

๐.๑๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๖

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

๐.๗๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๗

วิทยาเขตภาคพายัพ

๗.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๘

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๒.๒๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๙

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๑๐.๖๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๐

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๘.๔๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

๙.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๒

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

๒๓.๗๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๓

สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๔๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๔

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม่

๐.๓๘

๐.๐๐

๐.๐๐

ที่มา : รายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบส่วนกลางที่
จังหวัด)

2. หนั ง สื อ เพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ประจํา เดื อ น พฤษภาคม ๒๕๕๖ จํา นวน ๓
เรื่ อ ง คื อ
2.๑ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว.๔๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประกาศกําหนดสํานักงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงการคลังได้ประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี สํ า นั ก งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํ า นวน ๒๗๗
สํานักงาน

๔๒

2.2 หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๔ /ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ e-GP เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศราคากลาง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประเภทอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ง านก่ อ สร้ า ง ในเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
www.gprocurement.go.th โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคา
กลาง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่
งานก่อสร้างของทางราชการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด เมื่อหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ประกาศราคา
กลางได้ทั นที และเมื่ อครบกําหนดภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็ นชอบ ทุกหน่วยงานต้อง
ประกาศราคากลางดังกล่าวในระบบ e-GP
2.๓ หนังสือที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ /ว ๑๘๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ซ้ อ มความเข้า ใจเกี่ยวกั บ การจัด ซื้ อจั ด จ้ า งสิ น ค้า และบริ ก ารที่เ ป็น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ โดยสนั บ สนุ น ให้ ส่ ว นราชการภายใต้ บั ง คั บ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะในส่ ว นของสิ นค้ า ฉลากเขีย วตามคู่มื อ การจั ดซื้อ จัด จ้า งสิ น ค้า และบริก ารที่ เป็ นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ โดยในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องดําเนินการภายใต้บังคับระเบียบฯ ข้อ ๑๕
ทวิ กล่าวคือ จะต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและจะต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบฯ ข้อ ๑๖ ในเรื่องการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ทเี่ ว็บไซด์ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
http://klang.cgd.go.th/cmi

มติทปี่ ระชุม
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๔๓

3.2 ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
ผู้นําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

มติทปี่ ระชุม
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๔๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 สรุปผลการประชุมระดับผู้นาํ ด้านน้าํ แห่งภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ครั้งที่ 2
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

มติทปี่ ระชุม
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๕๑

4.2 การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (Certified FL)
ประจําปี 2555
ผู้นาํ เสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ ทําการตรวจประเมินตัวชี้วัดระดั บความสําเร็ จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (PMQA) ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน Certified FL
สรุปผลการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (Certified FL)

๕๒

ผลการตรวจประเมินตัวชี้วดั ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๕๓

จุดเด่น ของ PMQA จังหวัดเชียงใหม่ แต่ละหมวด
จุดเด่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา

หมวด
OP

การได้มาซึ่ง วิสัยทัสน์ “นครแห่งชีวติ และความมั่งคั่ง” นั้น
ได้มาจากการระดมความคิดทุกภาคส่วน

-

1

ความเป็นผู้นาํ และความเป็นครูของท่านผูว้ ่าราชการ

-

2

ความต่อเนื่องและความเอาใจใส่ของฝ่ายแผน และความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การบริหารความเสี่ยงทีท่ ําทุก
ขั้นตอน

-

3

-

-

4

การใช้เทคโนโลยี เช่น dropbox ในการรายงานผลต่อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

-

5

-

-

6
7

มีกระบวนการสร้างคุณค่าในเรื่อง
- แผนฉุกเฉินเพื่อป้งอกันภัยพิบตั ิ
การปรับปรุงกระบวนการขัน้ ตอนในการยึดทรัพย์
-

-

-

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

มติทปี่ ระชุม
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๕๔

4.3 การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกับแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้
ประมวลผลการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ที่ มี ค วามครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ล้ ว จึ ง แจ้ ง ผลการจั ด สรรเงิ น รางวั ล ให้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น เงิ น จํ า นวน
13,781,456.13 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทสิบสามสตางค์) เพื่อจัดสรรเป็น
เงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วน
ราชการ จังหวัด และอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ทุกส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม โดยในที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. แบ่งกลุ่มข้าราชการ เป็น 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดับสูง(บริหารสูง-ต้น, อํานวยการสูง-ต้น,วิชาการ คุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ)
น้ําหนักการจ่าย 1.00
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดับกลาง (วิชาการชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ)
น้ําหนักการจ่าย 1.25
กลุ่มที่ 3 ข้าราชการระดับต้น (วิชาการปฏิบัติการ, ทั่วไป, ลูกจ้างประจํา)
น้ําหนักการจ่าย 1.40
2. ส่วนราชการห้ามนําเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับไปจัดสรรโดยวิธีการหารเฉลี่ยให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
รางวัลได้รับเท่ากัน
3. ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา
4. ต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําได้ทราบโดยทั่วกันด้วย
5. เมื่อส่วนราชการ ได้รับจัดสรรเงินรางวัลไปแล้วจะต้องนําไปจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับพิจารณา
จัดสรรเงินรางวัลประจําปี ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับเงินเดือนและค่าจ้างประจํา และมีอัตราเงินเดือน
ใน วันที่ 1 กันยายน 2554 ณ จังหวัดนั้น
6. จํานวนเงินรางวัลที่ผู้มีสิทธิจะได้รับขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมผลักดันให้ผลงานของส่วนราชการ
และจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมาย และผลการปฏิบัติราชการของผู้มีสิทธินั้นๆ
การกําหนดสัดส่วนเงินรางวัลของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ส่วนที่ 1 : ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ความร่วมมือกันในการปฏิบตั งิ านสร้างผลงานให้กบั
การผลักดันผลสําเร็จในการปฏิบตั ริ าชการตามคํา
องค์กร 30%
รับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปี 70%

๕๕

หลักเกณฑ์ และสัดส่วนเงินรางวัล ส่วนที่ 1 (30%)
เฉลี่ยตามจํานวนคน ตามระดับคะแนนความร่วมมือของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์ และสัดส่วนเงินรางวัล ส่วนที่ 2 (70%)
หลักเกณฑ์

น้ําหนัก (%)

การมีส่วนร่วมตามตัวชี้วดั ก.พ.ร. ปี 2554

50

การมีส่วนร่วมในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

50

รวม

100

ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดส่งให้สํานักงานสถิติจังหวัด
เชียงใหม่ คํานวณ จํานวนเงินเพื่อจัดส่งให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน ต่อไป

มติทปี่ ระชุม
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๕๖

4.4 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center)
ผู้นําเสนอ : นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี 4 กระทรวงหลัก
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพในการพัฒนาระบบงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม “One Stop Crisis Center” เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม ดูแลคนทุกช่วงวัย โดยกําหนดหน่วยงานที่
เป็นเจ้าภาพหลัก 4 ประเด็น คือ
1. ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มอบกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ
2. ปัญหาการค้ามนุษย์ มอบสํานักงานตรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ
3. ปัญหาแรงงานเด็ก มอบกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพ
4. ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ มอบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๕๗

แผนการดําเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม “One Stop Crisis Center” จังหวัดเชียงใหม่

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

๕๘

4.5 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ประจําปี 2556
ผู้นําเสนอ : นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 ให้
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดําเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
โดยให้คํานึงถึงประเภทของภัยที่มีความรุนแรงเกินขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ประเภทภัย
ประกอบด้วย การฝึกซ้อมแผนเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercises: FEX) และการฝึกซ้อมเต็ม รูปแบบ (Full –
scale Exercise: FSX) โดยสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง ความรุนแรง
ระดับ 3 ตามแนวทางการปฏิบัติของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2553 –
2557
ชื่อโครงการ การฝึกซ้อมเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
Earthquake Response and buildings collapse in Chaing Mai :EQ-Reabuc.Cm 2013
สถานที่และวันที่ดําเนินการ ดังนี้
- 17 - 21 มิ.ย. 2556 อบรมทีมกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ จ.เชียงใหม่ 100 คน
- 24 มิ.ย. 2556 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) เวลา และสถานที่ยังไม่ได้กําหนด
- 25- 26 มิ.ย. 2556 ฝึกซ้อมแผนภาคสนาม ในพื้นที่ที่กําหนด ณ จ.เชียงใหม่
- 24 มิ.ย. 2556 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) เวลา และสถานที่ยังไม่ได้กําหนด
- 25- 26 มิ.ย. 2556 ฝึกซ้อมแผนภาคสนาม ในพื้นที่ที่กําหนด ณ จ.เชียงใหม่
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4.6 ประชาสัมพันธ์งานประเพณี “ ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล”
ผู้นําเสนอ : นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เชิญร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทชิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ระหว่างวันที่
5-12 มิถุนายน 2556 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกําหนดการดังนี้
- วันที่ 5 มิถุนายน 2556 พิธีทําบุญเข้าอินทขิลเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดย
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอันเชิญพระพุทธรูปฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาสู่ถนนราชวิถีเข้าสู่ถนนช้าง
ม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดําเนินถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัด
เจดีย์หลวงวรวิหาร จากนั้นในเวลา 16.00 น.พิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขีลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ทําพิธีเปิดโดยลั่นฆ้องชัย ๙ ครั้งจุดเทียนธูปบูชา และสรงน้ําพระพุทธรูปฝนแสนห่าใส่ขันดอกบูชาอินทขีล
และในเวลา 17.00 น.พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพุทธมนต์สมโภชเสาอินทขีล ,ชมปี่พาทย์พื้นเมืองบรรเลงเพลงฟ้อนบูชา
เสาอินทขีล และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สมโภชเสาอินทขีล
- วันที่ 5-12 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 0๘.00 น.เป็นต้นไปเปิดโอกาสศรัทธา
สาธุชนทําบุญใส่ขันดอก , สรงน้ําพระพุทธรูปฝนแสนห่า , ใส่บาตร 10๘ , ปิดทองพระประจําวันเกิด ,ไหว้พระพุทธ
อัฏฐารสและบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง ตลอดทั้งวันในเวลา 1๗.00 น.พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสา
อินทขีลและในเวลา 1๘.00 น.รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ วันขึ้น 4
ค่ําเดือน ๙ เหนือ พิธีทาํ บุญออกอินทขีลโดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จุดเทียน ธูป บูชาพระ
รัตนตรัยพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เจริญพุทธมนต์ร่วมกันถวาย/ไทยทาน/ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๐๘ รูปและใน
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธียกช่อฟ้าเอกวิหารเสาอินทขีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเสาหลักเมืองเชียงใหม่
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดเจดีย์หลวง โทร. ๐๕๓-๘๑๔๑๑๙ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๐๕๓-๑๑๒๕๙๕-๖ และ ททท. สํานักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๕๓-๒๗๖๑๔๐ , ๐๕๓-๒๗๖๑๔๑ , ๐๕๓-๒๗๖๑๔๒
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

๖๐

4.7 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน 2556
ผู้นําเสนอ : นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ เดือนมิถุนายน 2556
ลักษณะทั่วไป เดือนมิถุนายน ช่วงต้นฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนจาก

ภาคกลางขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ ทําให้มีฝนชุก ระยะต้นเดือน แล้วปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้ เมื่อร่อง
มรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลง เดือนนี้ปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
เล็กน้อย และอุณหภูมิ ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย
ข้อควรระวัง ฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกําลังแรงขึน้ ซึ่งอาจทําให้
เกิดน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม น้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังได้ จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย
ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-277919 053-922365 และ ใน
www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เดือน มิถุนายน 2556
ตอนเช้า อุณหภูมิต่ําสุด 22-25 °ซ บ่าย อุณหภูมิ
สูงสุด 32-35°ซ มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง
กระจายระหว่างบ่ายและกลางคืน ส่วนมากครึ่งแรก
ของเดื อ น สํ า หรั บ ครึ่ ง หลั ง ของเดื อ นฝนจะลดลง
ปริมาณฝน 130-200 มม. จํานวน 16-23 วัน
ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคเหนือ ตอนเช้า อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 °ซ บ่าย อุณหภูมิ
ตอนล่าง สู ง สุ ด 33-36 °ซ มี เ มฆมากขึ้ น กั บ มี ฝ น/ฝนฟ้ า
คะนองกระจายระหว่างบ่ายและกลางคืน ส่วนมาก
ครึ่ งแรกของเดือน สําหรับครึ่งหลังของเดือนฝนจะ
ลดลง ปริมาณฝน 140-220 มม. จํานวน 16-19
วัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคเหนือ
ตอนบน

คาดหมายอุณหภูมิ(°เซลเซียส)
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร)
จังหวัด
ต่ําสุด สูงสุด ฝน/วัน
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
พะเยา
เชียงใหม่
ลําพูน
ลําปาง
น่าน
แพร่
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
พิจิตร
พิษณุโลก

22-24
22-24
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
24-26
24-26
24-26
24-26

ตาก
เพชรบูรณ์
กําแพงเพชร

24-26
24-26
24-26

32-34
32-34
32-34
32-34
33-35
33-35
33-35
33-35
34-36
33-35
34-36
34-36
33-35
32-34
33-35

200/23
190/20
130/16
140/18
140/16
130/16
150/17
150/17
220/18
220/17
180/16
180/17

140/16
160/19
180/18

สรุป เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนมากขึ้นในครึง่ แรกของเดือน และฝนลดลงระยะปลายเดือน โดยทั่วไป เดือนนี้ปริมาณ

ฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิ ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม.

ฝนหนัก 35.0-90.0 มม.

ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป

นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ ผู้จัดทํา
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทร. 053-277919 053-922365
โทรสาร. 053-277815 053-203802 http://www.cmmet.tmd.go.th E-mail
:forc@metnet.tmd.go.th
มติทปี่ ระชุม
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4.8 การประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013)
ผู้นาํ เสนอ : นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมีกําหนดการการประชุม Thailand
Rice Convention 2013 (TRC 2013) ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

๖๒
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4.9 กิจกรรม เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ผูน้ ําเสนอ : มร.มาร์ติน เฟ็นสกี้สตาล์ลิ่ง
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4.10 การแยกหมูบ่ า้ นตามคําพิพากษาศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้นาํ เสนอ : นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
การแยกหมู่บ้านตามคําพิพากษาศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่คดีหมายเลขดําที่ 97/2555
คดีหมายเลขแดง ที่ 382/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555
บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเป็น หมู่ที่ 8 ตําบลแม่แดด อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกจาก หมูท่ ี่ 7 ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
แผนทีแ่ สดงแนวเขต ต.ยัง้ เมิน อ.สะเมิง - ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวฒ
ั นา

ตามที่นายสามารถ พนาสันติกุล พร้อมด้วยราษฎรบ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตําบลยั้งเมิน อําเภอ
สะเมิง รวม 249 คน ได้ยื่นฟ้อง
• ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
• ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 นายอําเภอสะเมิง
กรณีนายอําเภอสะเมิงได้ย้ายรายการทะเบียนราษฎรบ้านแม่ตะละ เข้าทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอสะเมิง และท้องที่อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 มีความผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ครอบคลุมบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎร
บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง
22 สิงหาคม 2555 ศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคาํ พิพากษา
1.ให้เพิกถอนประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอสะเมิงและอําเภอ
แม่แจ่ม ลงวันที่ 29 พ.ค.2540 เฉพาะในส่วนของการกําหนดเขตหมู่บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ต.ยั้งเมิน โดยให้กําหนด
เขตหมู่บ้านขึ้นใหม่ให้ถูกต้อง ภายใน 180 วัน
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2.ให้เพิกถอนประกาศสํานักทะเบียนอําเภอสะเมิง ในการแจ้งย้ายและจําหน่ายทะเบียนบ้าน ให้
เพิกถอนคําสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ที่ย้ายรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลางและจําหน่ายรายการบ้าน
3.ให้คําสั่งศาลให้ทุเลาการบังคับตามประกาศสํานักทะเบียนอําเภอสะเมิงไว้เป็นการชั่วคราว คงมี
ผลบังคับไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้ อ.กัลยาณิวฒ
ั นา และ อ.สะเมิง ดําเนินการตามคําสั่งศาล
ปกครองเชียงใหม่
อําเภอกัลยาณิวัฒนาได้ดําเนินการ ดังนี้.- 21 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ประชุมประชาคมคณะกรรมการหมู่บ้าน,ราษฎรและย้ายราษฎรจาก หมูท่ ี่
6 ต.ยั้งเมิน เข้ามาอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.แม่แดด
- 26 กุมภาพันธ์ 2556 สภา อบต.แม่แดด มีมติในความเห็นชอบการจัดตั้งหมู่บ้าน ในคราวประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3
- 5 มีนาคม 2556 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบจัดตั้ง
หมู่ที่ 8 ต.แม่แดด
- 11 มีนาคม 2556 อําเภอฯรายงานผลการดําเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ ตามหนังสือ
อําเภอกัลยาณิวัฒนา ที่ ชม 2518/466 ลว.11 มีนาคม 2556
ข้อมูลตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร เมื่อ 5 มีนาคม 2556
ข้อมูลหมู่บ้าน ก่อนแยกหมู่บา้ น
• มีจํานวนประชากร 1,000 คน
• 137 หลังคาเรือน
• เนื้อที่ทั้งหมด 18.7 ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลหมู่บ้าน หลังแยกหมู่บ้าน
• มีจํานวนประชากร 780 คน
• 110 หลังคาเรือน
• เนื้อที่ทั้งหมด 18 ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่
• มีจํานวนประชากร 220 คน, 27 หลังคาเรือน
เนื้อที่ทั้งหมด 0.7 ตารางกิโลเมตร
อําเภอกัลยาณิวัฒนาได้รายงานผลการดําเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสืออําเภอกัลยาณิวัฒนา ที่ ชม
2518/466 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ได้รวบรวมเอกสารหลักฐาน ดังนี้.1.แบบรายงานขอจัดตั้งหมู่บ้าน (แบบ ม.1)
2.ข้อมูลบรรยายแนวเขต
3.แผนที่โดยสังเขป และรูปภาพการดําเนินการ
4.สําเนารายงานการประชุมหัวหน้าส่วนอําเภอกัลยาณิวัฒนา
5.สําเนารายงานการประชุมสภา อบต.แม่แดด
6.สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
มติทปี่ ระชุม
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
5.1 ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน
32 โครงการงบประมาณ 192,929,700 บาท โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ
จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 88,934,000 บาท
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 20,150,000 บาท
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 52,341,300 บาท
4. ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 20,504,400 บาท
5. ด้านการบริหารจัดการ
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 11,000,000 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรทั้ ง หมด จํ า นวน 192,929,700 บาท เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
47,796,325.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.774 คงเหลืองบประมาณ 145,133,374.58 บาท

มติทปี่ ระชุม
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5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ทีเ่ กีย่ วข้องกับจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
1. วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 16 เรื่อง แต่งตั้ง
(1) ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจํา
จังหวัดเชียงใหม่
2. วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
เรื่องที่ 6 เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)
เรื่องที่ 16 เรื่องขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai
Declaration) สําหรับการประชุมระดับผู้นํา ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2 nd
APWS)
3. วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 8 เรือ่ ง การโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และ
งบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของสํานักงานพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้กับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
รายละเอียดมติคณะรัฐมนตรี สามารถดูได้ที่ http://www.thaigov.go.th

มติทปี่ ระชุม
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5.3 คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษทั ส่งเสริม
ประกันภัย จํากัด (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จํากัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคําสั่งที่ ๕๗๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จํากัด ด้วยบริษัทมีพฤติการณ์ที่หาก
ให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน โดยขอให้ผู้เอา
ประกันภัยหรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จํากัด ดําเนินการดังนี้
๑. ผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จํากัด ที่กรมธรรม์ยังมีผลผูกพันอยู่ ขอ
ความร่วมมื อ ให้ซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยในแบบเดิ ม ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ปี กับบริ ษั ท ที่ เข้าร่วมโครงการ โดย
กรมธรรม์ใหม่จะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมให้กับผู้เอาประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลือของกรมธรรม์ประกันภัย
เดิม ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องโอนสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลือจากผู้ชําระบัญชี หรือจาก
กองทุนประกันวินาศภัยให้แก่บริษัทที่รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วย บริษัทรับโอนสิทธิต้องมีคําขอรับค่าเบี้ยคืน
จากผู้เอาประกัน พร้อม ใบโอนสิทธิ
๒. ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชําระหนี้ต่อผู้ชําระบัญชี
และกองทุนประกันวินาศภัย ภายในสองเดือนนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ โดยให้นําเอกสารต้นฉบับ
พร้อมทั้งสําเนา จํานวน ๒ ชุด ประกอบการยื่นขอรับชําระหนี้ ดังนี้ กรมธรรม์ประกันภัย บัตรประจําตัวประชาชน ใบเค
ลม ใบนัดชําระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หาก
ไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจพร้อมกับสําเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ยื่นต่อผู้ชําระบัญชีของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จํากัด ได้ที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ ถนนโชตนา ตําบล
ช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
๓. เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อผู้ชําระบัญชี
ณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน – ๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ พร้อมทั้งนําเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสําเนา จํานวน ๑ ชุด ประกอบการขอยื่น
ชําระหนี้ ดังนี้ หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้ บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ พร้อมกับสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับชําระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับชําระหนี้ ที่เกิดจากสัญญาประกันภัย จะต้องไปขอรับชําระหนี้จากผู้รับชําระบัญชี และ/หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ในคดีล้มละลายก่อน หากจํานวนเงินที่ได้รับชําระหนี้จากบริษัท (ผู้ชําระบัญชี และ/หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์)
มีไม่เพียงพอ เจ้าหนี้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับชําระหนี้ส่วนที่ขาดจากกองทุนฯ แต่รวมกันแล้วทุกสัญญาไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อราย
สํ า หรั บ รายชื่ อ บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ภั ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ อา
ประกันภัย สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสํานักงาน คปภ. ( www.oic.or.th ) หรือสอบถามได้ที่ ๐๕๓-๑๑๒๗๓๐-๑

๗๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 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 ชุดผ้าไทย

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

๗๗

6.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม (ถ้ามี)

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

๗๘

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

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

